
 



 

 هذا الكتاب 

حديث من املصادر السنية والشيعية حول    3500جيمع هذا الكتاب أكثر من  

[، ونقصد هبا ما ورد من األحاديث يف األخالق  مساوئ األخالق وعواقبها]

املواقف  السيئة عنها  تصدر  التي  الراسخة  النفسية  الصفات  أو  السلبية،  ، 

الفاسدة، سواء تلك التي بني العبد ونفسه، أو بني العبد وكل ما يربطه  واألعامل  

 مع غريه من عالقات، ابتداء من عالقته بربه. 

املرتبط   السابق  الكتاب  بعد  ترتيبه  احلسنة  ورس  الساعي  هو  باألخالق  أن 

ب يتناقض  لتحلية نفسه  نفسه من كل ما  تلك األخالق ساع يف احلقيقة لتخلية 

 معها من األخالق السيئة، ألن التحلية هي عني التخلية. 

ولكن مع ذلك؛ فإن العلم باألخالق السيئة، وردع النفس عنها رضوري،  

التي قد تعرتي   حتى تكتمل التزكية بمعانيها املختلفة، بام فيها تلك الشوائب 

 ؛ فتفسدها، وترض هبا. األخالق احلسنة

وهلذا نرى القرآن الكريم يشري إىل تلك األخالق السيئة، بل كيف طبعت  

أكثر النفوس عليها، ويبني أن فالح اإلنسان ال يكون إال بتطهري نفسه منها، كام  

اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن زَ قال تعاىل:   اَها َوَقْد  ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ كَّ

اَها﴾ ]الشمس:   [10-7َخاَب َمْن َدسَّ
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 ملقدمة ا 

من   أكثر  الكتاب  هذا  املصادر    3500جيمع  من  حول  حديث  والشيعية  السنية 

، أو  السيئة األخالق  ما ورد من األحاديث يف    ا [، ونقصد هبمساوئ األخالق وعواقبها ]

الفاسدة، سواء تلك  واألعامل  السلبية،  الصفات النفسية الراسخة التي تصدر عنها املواقف  

عالقته  التي بني العبد ونفسه، أو بني العبد وكل ما يربطه مع غريه من عالقات، ابتداء من  

 بربه.

املرتبط   السابق  الكتاب  بعد  ترتيبه  احلسنة  ورس  لتحلية  هو  باألخالق  الساعي  أن 

يتناقض معها من األخالق   نفسه بتلك األخالق ساع يف احلقيقة لتخلية نفسه من كل ما 

 السيئة، ألن التحلية هي عني التخلية. 

النفس   السيئة، وردع  باألخالق  العلم  فإن  ذلك؛  مع  حتى  ولكن  عنها رضوري، 

تكتمل التزكية بمعانيها املختلفة، بام فيها تلك الشوائب التي قد تعرتي األخالق احلسنة؛  

 فتفسدها، وترض هبا. 

أكثر   طبعت  كيف  بل  السيئة،  األخالق  تلك  إىل  يشري  الكريم  القرآن  نرى  وهلذا 

ك منها،  نفسه  بتطهري  إال  يكون  ال  اإلنسان  فالح  أن  ويبني  عليها،  تعاىل:  النفوس  قال  ام 

اَها ﴿ اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ   ﴾ َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
 [ 10-7]الشمس: 

تصنيف احلديث عنها إىل    أنه يمكن  ومع تشعب األخالق السيئة وكثرهتا إال أنا رأينا 

عرشة فصول، كل فصل يذكر األحاديث الواردة يف ناحية من نواحيها، وذلك حتى نتجنب  

التكرار الكثري لألحاديث، ألن معظم األحاديث الواردة يف هذا الباب حتمل معاين شتى ال  

 يمكن وضعها يف حمل واحد، وهذه الفصول هي: 
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واملعاص .  1 االذنوب  فيه  مجعنا  وقد  الواردة  :  الذنوب    حول ألحاديث  أنواع 

واملعاص والعقوبات املرتبطة هبا، باعتبار أن كل خلق يسء ليس سوى ذنب من الذنوب  

 ومعصية من املعاص، بل أكثرها من الكبائر. 

حول الذنوب التي هلا عالقة  : وقد مجعنا فيه األحاديث الواردة  الغفلة واجلحود . 2

واجلحود الغفلة  من  تعاىل  ذنبا    باهلل  اإلنسان  جحود  كان  إذا  أنه  ذلك  وغريها،  والرياء 

 وخطيئة وخلقا سيئا؛ فكيف باهلل تعاىل وهو املنعم األعظم، بل ال إنعام إال منه. 

خطر اتباع اهلوى  حول  : وقد مجعنا فيه األحاديث الواردة  األهواء والضالالت .  3

ذلك أهنا ـ باإلضافة إىل  والبدع والضالالت التي تنحرف باملؤمن عن الرصاط املستقيم،  

 كوهنا من األخالق السيئة ـ سبب لكل االنحرافات اخللقية وغريها. 

واالستعالء .  4 الواردة  األنا  األحاديث  فيه  مجعنا  وقد  والغرور    حول :  العجب 

أمهات   من  وهي  غريها،  عىل  واستعالئها  األناء  بتضخم  املرتبطة  األخالق  وكل  والكرب 

 . األخالق السيئة

واألخالق    اللؤم والسفه  حول: وقد مجعنا فيه األحاديث الواردة  والسفه اللؤم  .  5

الكسل واجلبن واخلالعة والفحش   ينتج عنها  النفس ودناءة مهتها، والتي  بنذالة  املرتبطة 

 . وعدم احلياء وغريها من الصفات الذميمة 

والتبذير .  6 الواردة  التقتري  األحاديث  فيه  وقد مجعنا  والتبذير وكل  :  التقتري  حول 

الصفات التي تنحرف باإلنسان عن االعتدال والوسطية، ذلك أن األخالق احلسنة ليست  

أو   اإلفراط  إىل  النفس  تنحرف هبا  والتي  النفس، بخالف غريها،  توازن  تعبري عن  سوى 

 . التفريط.

حول الكذب واخليانة والغدر  حاديث الواردة  : وقد مجعنا فيه األالكذب واخليانة .  7
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تنحرف   التي  املنابع  املرتبطة هبا، وهي كثرية جدا، ذلك أهنا من أكرب  واخلداع واألخالق 

 باإلنسان عن حقيقته ووظائفه. 

حول الظلم واألذى والعدوان  : وقد مجعنا فيه األحاديث الواردة  الظلم واألذى .  8

 وما ارتبط هبا من أخالق ومظاهر. 

واللمز .  9 الواردة  اهلمز  فيه األحاديث  والسخرية    اهلمز واللمز  حول : وقد مجعنا 

والغيبة والنميمة وغريها من أنواع األذى التي يمكن أن جتتمع مجيعا يف ]اهلمز واللمز[،  

 والتي ذكرت ـ مع ذكر العقوبة الشديدة ـ املرتبطة هبا يف سورة اهلمزة. 

  الغضب والعجلة  حولاألحاديث الواردة  : وقد مجعنا فيه  الغضب والعجلة .  10

 ، وكل ما يرتبط هبا من األخالق السيئة. احلدةو
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 الذنوب واملعاص  

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

واملعاص والعقوبات املرتبطة هبا، باعتبار أن كل خلق يسء ليس سوى ذنب    أنواع الذنوب 

 . الذنوب ومعصية من املعاص، بل أكثرها من الكبائرمن 

ومنها   للذنوب،  خمتلفة  تصنيفات  ذكر  أنه  ذلك  الكريم،  القرآن  مع  متوافقة  وهي 

ْثِم َوَباطِنَُه    ﴿  :  يف قوله تعاىلإىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، كام  تقسيمها   َوَذُروا َظاِهَر اأْلِ

ْثَم َس  ِذيَن َيْكِسُبوَن اأْلِ ُفونَ إِنَّ الَّ َيْقرَتِ ، فقد قسم الذنوب يف  [ 120:  ]األنعام﴾  ُيْجَزْوَن باَِم َكاُنوا 

بتزكية  املؤمن ، حتى ال يكتفي هذه اآلية إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، وأمر برتك مجيعها 

 ظاهره أو باطنه أو العكس. 

َ اْلَفَواحِ   ﴿  :  تعاىلقوله  ما ورد يف    وقريب منه  َم َرِّبي َش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما  ُقْل إِنَّاَم َحرَّ

ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَأْن َتُقولُ  ُكوا بِاهللَِّ َما ََلْ ُينَزي ْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَقي َوَأْن ُترْشِ وا َعىَل اهللَِّ َما  َبَطَن َواأْلِ

 [33: ]ألعراف﴾ ال َتْعَلُمونَ 

ِذيَن    ﴿   : تعاىل ومنها تصنيف الذنوب إىل كبائر وصغائر، كام أشار إىل ذلك قوله   َوالَّ

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُرونَ  َتنُِبوَن َكَبائَِر اأْلِ   [ 37: ]الشورى﴾ جَيْ

ِذيَن  ا  ﴿  :  تعاىل ومنها تصنيف الذنوب إىل إثم وفواحش، ثم كبائر وملم، كام يف قوله   لَّ

إِ  ْثِم َواْلَفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع املَْْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم بُِكْم  َتنُِبوَن َكَبائَِر اأْلِ َأْنَشَأُكْم  جَيْ ْذ 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعلَ  َهاتُِكْم َفال ُتَزكُّ :  ]لنجم ﴾ ُم بَِمِن اتََّقى ِمَن اأْلَْرِض َوإِْذ َأْنُتْم َأِجنٌَّة يِف ُبُطوِن ُأمَّ

32 ] 

مواضع    ةومنها تصنيف الذنوب إىل صنفي اإلثم والعدوان، وقد ورد ذلك يف مخس 

 َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوُُتِْرُجوَن َفِريقًا ِمنُْكْم ِمْن    ﴿  : تعاىلمن القرآن الكريم، قال  
ِ
ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤالء
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بِ  َعَلْيِهْم  َتَظاَهُروَن  َواْلُعْدَواِن  ِدَياِرِهْم  ْثِم  اْلرِبي    ﴿   :  وقال،  [ 85:  ]البقرة﴾  اأْلِ َعىَل  َوَتَعاَوُنوا 

َواْلُعْدَواِن   ْثِم  اأْلِ َعىَل  َتَعاَوُنوا  َوال  ِمنُْهْم    ﴿  :  وقال،  [ 2:  ]املائدة﴾  َوالتَّْقَوى  َكثرِيًا  َوَتَرى 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت    ﴿   :  وقال،  [ 62:  ]املائدة﴾  ُيَساِرُعوَن يِف اأْلِ َوَيَتنَاَجْوَن بِاأْلِ

ُسوِل   ْثِم َواْلُعْدَواِن    ﴿  :  وقال،  [ 8:  ]املجادلة﴾  الرَّ ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتنَاَجْيُتْم َفال َتَتنَاَجْوا بِاأْلِ َا الَّ َيا َأُّيُّ

ُسولِ   [9: ]املجادلة﴾ َوَمْعِصَيِت الرَّ

كام أن القرآن الكريم أشار، بل رصح يف مواضع كثرية بخطر الذنوب واملعاص،  

وكوهنا السبب األكرب يف كل أنواع البالء والفتن التي يتعرض هلا البرش، وكوهنا السبب يف  

َقْوا َلَفَتْحَنا َعَليْ كل حرمان حيصل هلم، كام قال تعاىل:   ِهْم َبَرَكاٍت  ﴿ َوَلوَأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

 َواأْلَْرِض﴾  
ِ
اَمء  [ 96: األعراف] ِمَن السَّ

سبأ، فقد كانت هلا من اجلنات  ويرضب األمثلة الكثرية عىل ذلك، ومنها ما ذكره عن قوم  

ٍل  ﴿ َلَقْد َكاَن لَِسَبٍأ يِف َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعْن َيِمنٍي َوِشاَم :  ما تنبهر له األبصار، كام قال تعاىل يصفها 

ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطييَبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر﴾   لكنهم بإعراضهم عن اهلل    ، [ 15:  سـبأ]ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربي

تعاىل يبني احلال التي انتقلوا إليها،  عن سبيله أدركتهم سنة اهلل فيمن حاد عن اهلل، قال    همفوانحرا

ْلَناُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َذَواََتْ ُأُكٍل مَخْطٍ :  وسببها  َوَأْثٍل    ﴿ َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ

 ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل﴾  
ٍ
ء فهذا الذي صار إليه أمر تينك اجلنتني إليه بعد كفرهم ورشكهم  ،  [16:  سـبأ]َوََشْ

واملناظر احلسنة والظالل  باهلله وتكذيبهم احلق   النضيجة  الثامر  فبعد  الباطل،  إىل  وعدوهلم عنه 

والثمر   الكثري  الشوك  األراك والطرفاء والسدر ذي  إىل شجر  تبدلت  اجلارية  العميقة واألهنار 

 القليل.  

القرآن الكريم هذا النموذج عىل كثري من القرى التي انحرفت عن سبيل اهلل، قال  ويعمم  

ِمْن  :  ه يف ذلك تعاىل يبني سنت  ُتْسَكْن  ََلْ  َمَساِكُنُهْم  َفتِْلَك  َمِعيَشَتَها  َبِطَرْت  َقْرَيٍة  ِمْن  َأْهَلْكَنا  َوَكْم   ﴿
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َأَفَلْم َُّيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمَن    ﴿ :  وقال ،  [ 58:  القصص] َبْعِدِهْم ِإالَّ َقِلياًل َوُكنَّا َنْحُن اْلَواِرِثنَي﴾  

َوَعادًا َوَثُموَد    ﴿ :  وقال ،  [ 128:  طـه] اْلُقُروِن َيْمُشوَن يِف َمَساِكنِِهْم ِإنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت أِلُوِِل النَُّهى﴾  

ْيَطاُن َأْعاَم  َن هَلُُم الشَّ َ َلُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيَّ يَن﴾  َوَقْد َتَبنيَّ ِبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبرِصِ ُهْم َعِن السَّ هَلُْم َفَصدَّ

ََلْ َُّيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن يِف َمَساِكنِِهْم إِنَّ يِف  أو    ﴿ :  وقال ،  [ 38:  العنكبوت] 

 [26: السجدة] َذلَِك آَلياٍت َأَفال َيْسَمُعوَن﴾  

بحكمته يرشع للعاصني من الترشيعات ما يعاقبهم به جزاء  القرآن الكريم يذكر أن اهلل و 

حرم بعض الطيبات عىل اليهود بسبب بغيهم،  ، ومن األمثلة عىل ذلك أنه  وفاقا عىل معاصيهم 

ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهاَم ِإالَّ :  تعاىل قال   ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّ ِذيَن َهاُدوا َحرَّ   ﴿ َوَعىَل الَّ

ا َلَصاِدُقوَن﴾   ا أو احْلََواَيا أو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم َذلَِك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم َوِإنَّ :  عاماألن] َما ََحََلْت ُظُهوُرمُهَ

وخمالفتهم  ،  [ 146 وطغياهنم،  بغيهم  بسبب  ذلك  يستحقون  ألهنم  ذلك  عليهم  حرمنا  إنام  أي 

 رسوهلم واختالفهم عليه. 

َفِبُظْلٍم ِمَن      ﴿ :  وقد رصح القرآن الكريم بالغرض من حتريم هذه الطيبات وغريها، فقال 

ْمَنا َعَلْيِهْم َطييَباٍت ُأِحلَّْت هَلُمْ  ِذيَن َهاُدوا َحرَّ با َوَقْد  الَّ ِهْم َعْن َسِبيِل اهللَِّ َكثرِيًا َوَأْخِذِهُم الري  َوِبَصدي

   [ 161ـ  160: النساء] هُنُوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدَنا لِْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذابًا َألِياًم﴾  

ع أن الرشيعة يف األصل حترم قتل  ومثل ذلك ما أمر به بنوإرسائيل من قتل أنفسهم م 

اِذُكُم اْلِعْجَل  :  تعاىل النفس مطلقا، قال   َ ﴿ َوِإْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم ِباُتي

فَ  َباِرِئُكْم  ِعْنَد  َلُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  َأْنُفَسُكْم  َفاْقُتُلوا  َباِرئُِكْم  ِإىَل  اُب  َفُتوُبوا  التَّوَّ هو   ُه  إِنَّ َعَلْيُكْم  َتاَب 

ِحيُم﴾    [54: البقرة] الرَّ

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . أنواع الذنوب واملعاص وخطرها وما يرتبط بذلك من املعاين اهلدى يف 
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 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: من 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

لعها  ه سيطه قد علم أنه و  م حرمة إاله َل حيره   اهلل  إنه ):    اهلل قال رسول    [ 1]احلديث:  

 (2)(بابالذه أو  ار كتهافت الفراش  آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف النهإينه و  ، أال(1) لع منكم مطه 

  إنه و  با،  طيه ب ال يقبل إاله طيه   اهلل  اس، إنه ا النهأُّيه ):    اهللقال رسول    [ 2]احلديث:  

ييَباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا  ﴿أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال:   اهلل ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ َيا َأُّيُّ

ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطييَباِت َما َرَزْقنَاُكمْ ﴿  قال:و  ،[ 51]املؤمنون:  َعلِيٌم﴾ إِيني باَِم َتْعَمُلوَن  َا الَّ   َيا َأُّيُّ

  ، يا ربه   امء. يا ربه يديه إىل السه   أغرب يمده فر أشعث  جل يطيل السه ذكر الره  ثمه ، [ 172]البقرة:   ﴾

 (3) (؟ى يستجاب لذلك غذي باحلرام، فأنه و ملبسه حرام، و مرشبه حرام، و مطعمه حرام، و

هات  بينهام أمور مشبه و  ،احلرام بنيه و  احلالل بنيه )  :قال رسول اهلل    [ 3]احلديث:  

بهات  من وقع يف الشه و   عرضه،و  لدينههات استربأ  قى املشبه اس، فمن اته ال يعلمها كثري من النه

يف أرضه    اهلل َحى    ملك َحى، أال إنه   لكله   إنه و   كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه، أال

إذا فسدت فسد اجلسد  و  ه،يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله   إنه و  حمارمه، أال 

 (4)(هي القلبو ه، أال كله 

عىل جنبتي  و  مثال رصاطا مستقيام،  اهللرضب  ):    اهلل قال رسول    [ 4]احلديث:  

أبواب مفته الرصه    اط داع عىل باب الرصه و  عىل األبواب ستور مرخاةو  حة اط سوران فيهام 

 
سريتكبها(  1)  يعني  مطلع:  منكم    سيطلعها 

 ينتهكها بعضكم. و

 (390/ 1)أَحد( 2) 

 ( 1015)مسلم ( 3) 

 ( 1599)مسلمو (52البخاري، )( 4) 
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اط فإذا داع يدعو من جوف الرصه و جوا، ال تتفره و اط مجيعا اس، ادخلوا الرصه ا النهيقول: أُّيه 

 (1)(ك إن تفتحه تلجه نه أراد أن يفتح شيئا من تلك األبواب قال: وحيك! ال تفتحه، فإ

ال  و   كان القتل بينهم،إاله   ما نقض قوم العهد قطه ):    اهلل قال رسول    [ 5]احلديث:  

  كاة إاله ال منع قوم الزه و  عليهم املوت، اهلل عزه وجله  ط   سله االه   ظهرت الفاحشة يف قوم قطه 

 ( 2)(عنهم القطر  اهلل حبس 

أعوذ  و مخس إذا ابتليتم هبنه  ، املهاجرينيا معرش )  :قال رسول اهلل    [ 6]احلديث:  

  اعون  فشا فيهم الطه ى يعلنوا هبا، إاله ، حته : َل تظهر الفاحشة يف قوم قطه أن تدركوهنه   اهللب

  امليزان، إاله و  َل ينقصوا املكيالو   ذين مضوا،تي َل تكن مضت يف أسالفهم اله األوجاع اله و

بالسه  املئونة شده و  ننيأخذوا  السه و  ة  إاله و  ، عليهملطان  جور  أمواهلم  زكاة  يمنعوا  منعوا  َل   

  اهلل ط   سله عهد رسوله، إاله اهلل وَل ينقضوا عهد  و  لو ال البهائم َل يمطروا، و   امء،القطر من السه 

عدوه  أيدُّيم، عليهم  يف  ما  بعض  فأخذوا  غريهم،  من  أئمه و  ا  حتكم  َل  بكتاب  ما    ، اهلل تهم 

 ( 3)(م بينهم بأسه اهلل جعل ، إاله اهللا أنزل وا مه يتخريه و

من نذر أن يعصيه  و   فليطعه،  اهلل من نذر أن يطيع  )   :قال رسول اهلل    [ 7]احلديث:  

 ( 4)(فال يعصه 

  هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كله   أ رأيتم لو أنه )  :قال رسول اهلل    [ 8]احلديث:  

فذلك مثل  )  قال:   ، قالوا: ال يبقي من درنه شيئا   ( يوم مخسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟

 (5)(به اخلطايا  اهلل لوات اخلمس يمحو الصه 

 
 ( 192/ 2)النسائي( 183، 182/ 4)أَحد( 1) 

 (126/ 2)احلاكم ( و346/ 3)سنن البيهقي ( 2) 

 ( 4019)ابن ماجة( 3) 

 ( 6696)1البخاري، ( 4) 

 (  667)مسلم ، و(528/ 2)( البخاري5) 
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ام قاال  إهنه و  ام ابتعثاين،إهنه و  يلة آتيان،ه أتاين الله إنه )  :قال رسول اهلل    [ 9]احلديث:  

  بصخرة، إذا آخر قائم عليه  و  ا أتينا عىل رجل مضطجع، إنه و   انطلقت معهام،إينه و  ِل: انطلق،

احلجر هاهنا، فيتبع احلجر فيأخذه    (2)فيتدهده  (1) خرة لرأسه فيثلغ رأسه إذا هو ُّيوي بالصه و

ة األوىل.  يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به املره   رأسه كام كان، ثمه   ى يصحه فال يرجع إليه حته 

عىل رجل مستلق  ! ما هذان؟ قاال ِل: انطلق. انطلق، فانطلقنا فأتينا  اهللقلت هلام: سبحان  

ي وجهه ليرشرش شدقه  إذا هو يأَت أحد شقه و  وب من حديدإذا آخر قائم عليه بكله و  لقفاه،

ل إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعل  يتحوه   عينه إىل قفاه، ثمه و  منخره إىل قفاه،و   إىل قفاه،

يعود عليه    ذلك اجلانب كام كان، ثمه   ى يصحه ل فام يفرغ من ذلك اجلانب حته باجلانب األوه 

! ما هذان؟ قاال ِل: انطلق انطلق، فانطلقنا اهللسبحان    ة األوىل. قلت: فيفعل مثل ما فعل املره 

إذا  و نساء عراة،و لعنا فيه فإذا فيه رجالأصوات. فاطه و ور، فإذا فيه لغطفأتينا عىل مثل التنه

قلت هلام: ما هؤالء؟  (3)ب ضوضوااللههم يأتيهم هلب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك  

الده  أَحر مثل  فأتينا عىل هنر  فانطلقنا،  انطلق،  انطلق  النهر رجل سابح  و  م، قاال ِل:  إذا يف 

ابح يسبح ما  إذا ذلك السه و  هر رجل قد مجع عنده حجارة كثرية، النه  إذا عىل شطه و  يسبح، 

له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح    (4)ذي قد مجع عنده احلجارة فيفغريأَت ذلك اله   يسبح، ثمه 

ام رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت هلام: ما هذان؟ قاال ِل: انطلق  يرجع إليه. كله   ثمه 

املر نار  و  ة كأكره ما أنت راء رجال مرآة،آانطلق، فانطلقنا فأتينا عىل رجل كريه  إذا عنده 

فانطلقنا فأتينا عىل روضة    قلت هلام: ما هذا؟ قاال ِل: انطلق انطلق.  يسعى حوهلا.و  (5)ا هحيشه 

 
 ( يثلغ رأسه: يشجها أي يكرسها. 1) 

 ( يتدهده احلجر: يتدحرج. 2) 

 أصوات الناس. و ( ضوضوا: اجللبة3) 

 ( يفغر فاه: يفتحه. 4) 

ها: يوقدها. ( 5)   حيشه
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الره   معتمة فيها من كله  الره و  بيع،لون  أكاد أرى رأسه  إذا بني ظهري  وضة رجل طويل ال 

  . قلت هلام: ما هذا؟ ما هؤالء؟ ولدان رأيتهم قطه   جل من أكثرإذا حول الره و  امء،طوال يف السه 

ال  و  أعظم منها   قاال ِل: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إىل روضة عظيمة َل أر روضة قطه 

  ة بلبن ذهب قاال ِل: ارق. فارتقيت فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إىل مدينة مبنيه   أحسن. 

لنا، فدخلناها فتلقه لبن فضه و انا فيها رجال شطر من  ة، فأتينا باب املدينة فاستفتحنا ففتح 

هر.  شطر كأقبح ما أنت راء. قال هلم: اذهبوا فقعوا يف ذلك النهو  خلقهم كأحسن ما أنت راء 

رجعوا إلينا قد    ماءه املحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثمه   إذا هنر معرتض جيري كأنه و

هذاك منزلك.  و ة عدن، وء عنهم فساروا يف أحسن صورة. قاال ِل: هذه جنهذهب ذلك السه 

  اهلل بابة البيضاء. قاال ِل هذاك منزلك، قلت هلام: بارك  دا. فإذا قرص مثل الره فسام برصي صع

أمه   فيكام. قال: و  ا اآلن فالذراين فأدخله. قاال:   قد رأيت منذ  قلت هلام: فإينه   أنت داخله. 

اله الله  أمه ذي رأيت؟ قاال ِل: أما إنه يلة عجبا فام هذا  الره ا سنخربك:  اله جل األوه ا  ذي أتيت  ل 

ا  أمه و الة املكتوبة، ينام عن الصه و  جل يأخذ بالقرآن فريفضه، ه الره عليه يثلغ رأسه باحلجر فإنه 

جل  ه الره عينه إىل قفاه فإنه و  منخره إىل قفاهو  ذي أتيت عليه يرشرش شدقه إىل قفاهجل اله الره 

ثل بناء  ذين يف مساء العراة اله النه و  جال ا الره أمه و  ،يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق

ه  يلقم احلجر فإنه و  هرذي أتيت عليه يسبح يف النهجل اله ا الره أمه و  واين،الزه و  ناةور فهم الزه نهالته 

ه مالك خازن  يسعى حوهلا فإنه و   ها ار حيشه ذي عند النهة اله آجل الكرية املرا الره أمه و  با،آكل الره 

ذين  ا الولدان اله أمه و عليه السالم،  ه إبراهيم  وضة فإنه ذي يف الره ويل اله جل الطه ا الره أمه و  م. جهنه

شطرا قبيح  و  ذين كانوا شطرا منهم حسنا القوم اله أمه ومولود مات عىل الفطرة،    حوله فكله 

 (1)عنهم( اهللئا، جتاوز آخر سيه و  م قوم خلطوا عمال صاحلا فإهنه 

 
 ( 2275)مسلم  ،(7047)1البخاري، ( 1) 
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  ،اهلل ، قيل: يا رسول  (بع املوبقات اجتنبوا السه )  : قال رسول اهلل    [ 10]احلديث:  

قال:  ما هنه و بالرشه )؟  اله و   حر،السه و  ،اهللك  النفس  أكل مال  و  ،  باحلقه إاله   اهلل م  تي حره قتل 

 ( 1) (قذف املحصنات الغافالت املؤمناتو  حف، يوم الزه وِله الته و با،أكل الره و اليتيم،

رسول    [ 11]احلديث:   قال:      اهللسئل  الكبائر  ب)عن  عقوق  و  ،اهللاإلرشاك 

 (2)(ور شهادة الزه و  فس،قتل النهو  الوالدين، 

كئا فدخل عليه رجل، فقال:  كان مته     اهلل رسول    أنه   اس عن ابن عبه   [ 12]احلديث:  

هذا  و  ،اهللاألمن من مكر  اهلل عزه وجله والقنوط من رَحة  و  ، اهللك بما الكبائر؟ فقال: الرشه 

 ( 3) أكرب الكبائر(

حوله عصابة من  و  قال    اهللرسول    أنه   امتالصه عن عبادة بن    [ 13]احلديث:  

  ال تقتلوا أوالدكم، و  ال تزنوا،و   ال ترسقوا،و  شيئا   اهللبايعوين عىل أن ال ترشكوا ب)  أصحابه:

أيديكم و بني  تفرتونه  ببهتان  تأتوا  وفه و  أرجلكم، و  ال  فمن  معروف  يف  تعصوا  منكم  ال   

من أصاب من  و ارة له، نيا فهو كفه الده من أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف و  ،اهلل فأجره عىل 

 ( 4) (إن شاء عاقبهو : إن شاء عفا عنه، اهللفهو إىل  اهللسرته  ذلك شيئا ثمه 

اهلل    [ 14]احلديث:   رسول  إاله أمه   كله )  : قال  معاف  املجاهرين،تي  من    إنه و   

الره  فالن عملت  ، فيقول: يا  اهللقد سرته  و  يصبح   يل عمال، ثمه جل بالله املجاهرة أن يعمل 

 ( 5) (عنه اهلليصبح يكشف سرت  و ه قد بات يسرته ربه و  كذا،و البارحة كذا

ثالثة يدعون فال يستجاب هلم: رجل عنده  ):    اهللقال رسول    [ 15]احلديث:  

 
 ( 89)مسلم و (،2766البخاري، )( 1) 

 ( 88)مسلم و (،2653البخاري، )( 2) 

 (  460/ 10)املصنف (3) 

 ( 1709)مسلم  (18) ،( البخاري4) 

 ( 2990)مسلم و (6069)1البخاري، ( 5) 
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: قد قال  و  رجل دفع ماله إىل سفيه، و   قها ئة اخللق فال يطله امرأة سيه  َواَل ُتْؤُتوا  ﴿  اهلل عزه وجله

َفَهاَء َأْمَواَلُكمُ   ( 1) (َل يشهدو  رجل باعو [ 5]النساء:  ﴾السُّ

يوم القيامة    أثقل يف ميزان املؤمن  َشء ما من  ):    اهلل قال رسول    [ 16]احلديث:  

 (2)البذيء(يبغض الفاحش  اهلل  إنه و من خلق حسن، 

قال:  [ 17]احلديث:   هريرة  أِّب  رسول    عن  يا  رجل:  إنه اهللقال  من    ،  تكثر  فالنة 

أهنه و  صدقتها و  صالهتا  غري  بلساهنا. صيامها  جرياهنا  تؤذي  النه)قال:    ا  يف  يا    ( ارهي  قال: 

ال  و ق باألثوار من األقط، ا تتصده أهنه و صالهتا و ة صيامها فالنة يذكر من قله  ، فإنه اهلل رسول 

 ( 3) (ةهي يف اجلنه)تؤذي جرياهنا. قال: 

 الشيعية: ـ ما ورد يف املصادر    2

: )أال ال حتقرنه شيئا وإن صغر يف أعينكم، فإنهه  رسول اهلل  قال    [ 18]احلديث:  

سائلكم عن    هلل ال صغرية بصغرية مع اإلرصار، وال كبرية بكبرية مع االستغفار، أال وإنه ا

 (4)(أعاملكم حتهى عن مسه أحدكم ثوب أخيه بني إصبعيه 

: )إنه املؤمن لريى ذنبه كأنهه حتت صخرة خياف  رسول اهلل  قال    [ 19]احلديث:  

 (5)(أن تقع عليه، وإنه الكافر لريى ذنبه كأنهه ذباب مره عىل أنفه 

ا قال    [ 20]احلديث:   والذنب    :   هللرسول  رات،  باملحقه منكم  إبليس ريض  )إنه 

 ( 6)(هبذا الذنب، استصغارا له  أؤاخذ الهذي ال يغفر، قول الرجل: )ال 

عزه وجله كتم ثالثة يف ثالثة: رضاه يف    هلل إنه ا):    هلل رسول اقال    [ 21]احلديث:  

 
  (302/ 2)احلاكم (1) 

 (2002)الرتمذي ( 2) 

 (356/ 3)الرتغيب ، ابن حبانو البزارو أَحد( 3) 

 .  346عقاب األعامل ص   (4)

 .  140ص  2أماِل الطويس ج  (5)

 .  17نوادر الراوندي ص  (6)
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من  شيئا  أحدكم  يستخفه  وال  خلقه،  يف  وليهه  وكتم  معصيته،  يف  سخطه  وكتم  طاعته، 

ا رضا اال تعاىل، وال يستقلهنه أحدكم شيئا من املعاص فإنهه ال   هللطاعات فإنهه ال يدري يف أُّيه

ا سخط ا م وِله اهلل يدري يف أُّيه  ( 1) هلل(، وال يزرينه أحدكم بأحد من خلقه فإنهه ال يدري أُّيه

رن ذنبا وال تصغرنهه، واجتنب الكبائر،  هلل  رسول اقال    [ 22]احلديث:   : )ال حتقه

َيْوَم جَتُِد  ﴿ فإنه العبد إذا نظر يوم القيامة إىل ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما يقول اهلل تعاىل:  

أَ  َوَبْينَُه  َبْينََها  َلْو َأنَّ  َتَودُّ   
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء َمًدا َبِعيًدا  ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضً

ُرُكُم اهلل َنْفَسُه َواهلل   (2)([ 30]آل عمران:  َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾َوحُيَذي

ا قال    [ 23]احلديث:   نب رشه من الذنب: االستحقار  هلل  رسول  : )أربعة يف الذه

 (3)واالفتخار واالستبشار واإلرصار(

يعبد يف جزيرة العرب  : )انه الشيطان قد يئس أن   هلل رسول اقال   [ 24]احلديث:  

رات(  ( 4)غري أنهه ريض منكم باملحقه

رات الذنوب، فإنه هلا من اهلل طالبا    هلل رسول اقال   [ 25]احلديث:  : )إياكم وحمقه

 (5)وأهنا لتجمع عىل املرء حتهى هتلكه(

الصادقعن    [ 26]احلديث:   انه  أ:  اإلمام  فقال    هلل  رسول  قرعاء  بأرض  نزل 

يا   ايتوا بحطب فقالوا:  قال  هلل نحن بأرض قرعاء ما هبا من حطب، فرسول األصحابه: 

ا يديه بعضه عىل    هللرسول  به حتهى رموا بني  إنسان بام قدر عليه فجاؤوا  : فليأت كله 

نوب، ثمه قال:    : هلل  رسول ابعض، فقال   ن)هكذا جتتمع الذه رات من الذه اكم واملحقه وب،  إيه

موا وآثارهم وكله َشء أحصيناه يف إمام  َشء    فانه لكله  طالبا أال وإنه طالبها يكتب ما قده

 
 . 55ص  1كنز الفوائد للكراجكي ج  (1)

 . 452مكارم األخالق ص  (2)

 عن لبه اللباب.   315ص  2مستدرك الوسائل ج  (3)

 عن لبه اللباب.   315ص  2مستدرك الوسائل ج  (4)

 . 33إرشاد القلوب ص  (5)
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 ( 1) مبني(

،    هللالكبائر تسع: أعظمهنه اإلرشاك با ):    هللرسول ا قال    [ 27]احلديث:   عزه وجله

وقتل النفس املؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنة، والفرار من الزحف،  

البيت احلرام، والسحر فمن لقي ا الوالدين، واستحالل  عزه وجله وهو بريء    هللوعقوق 

 (2)(منهنه كان معي يف جنهة مصاريعها من ذهب 

نب يصيبه(الرجل إن ) :رسول اهلل  قال   [ 28]احلديث:    ( 3) ليحرم رزقه بالذه

اقال    [ 29]احلديث:   عنه،    هللرسول  تشغلوا  أن  قبل  اخلري  بعمل  )بادروا   :

زق( نب فيحبس عنه الره نوب فإنه العبد يذنب الذه  ( 4)واحذروا الذه

أيهام عبد أطاعني َل أكله إىل    قال اهلل جله جالله:) :  هلل  رسول اقال    [ 30]احلديث:  

لته إىل نفسه ثمه َل   ( 5)بال يف أيه واد هلك(أغريي، وأيهام عبد عصاين وكه

ا محقة للخريات، إنه العبد  رسول اهلل  قال   [ 31]احلديث:   : )اتقوا الذنوب فإهنه

فيمتنع به من  ليذنب الذنب فينسى به العلم الهذي كان قد علمه، وإنه العبد ليذنب الذنب  

ا َبَلْوَناُهْم  ﴿:  ثمه تال   (، قيام الليل، وإنه العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق وقد كان هينا له  إِنَّ

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي َواَل َيْسَتْثُنوَن َفَطاَف َعَلْيَها َطائِ  ٌف ِمْن  َكاَم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة إِْذ َأْقَسُموا َلَيرْصِ

َوهُ  ُكنُْتْم  َربيَك  إِْن  َحْرثُِكْم  َعىَل  اْغُدوا  َأِن  ُمْصبِِحنَي  َفَتنَاَدْوا  يِم  ِ َكالرصَّ َفَأْصَبَحْت  َنائُِموَن  ْم 

َحْرٍد   َعىَل  َوَغَدْوا  ِمْسكنٌِي  َعَلْيُكْم  اْلَيْوَم  َيْدُخَلنََّها  اَل  َأْن  َيَتَخاَفُتوَن  َوُهْم  َفاْنَطَلُقوا  َصاِرِمنَي 

رَ  َفَلامَّ  َلْواَل  َقاِدِريَن  َلُكْم  َأُقْل  َأََلْ  َأْوَسُطُهْم  َقاَل  حَمُْروُموَن  َنْحُن  َبْل  َلَضالُّوَن  إِنَّا  َقاُلوا  َأْوَها 

نَا إِنَّا ُكنَّا َظاملنَِِي َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض َيَتاَلَوُموَن َقاُلوا يَ  ا َوْيَلنَا  ُتَسبيُحوَن َقاُلوا ُسْبَحاَن َربي

 
 . 288ص  2اصول الكايف ج   (1)

 . 11ص  2كنز الفوائد للكراجكي ج  (2)

 .  141ص  2أماِل الطويس ج  (3)

 .  352ص   1كنز الكراجكي ج (4)

 .  289ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (5)
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ُكنَّ ا  َوَلَعَذاُب إِنَّ اْلَعَذاُب  َكَذلَِك  َراِغُبوَن  نَا  َربي إِىَل  إِنَّا  ِمنَْها  ا  َخرْيً ُيبِْدَلنَا  َأْن  نَا  َربُّ   ا َطاِغنَي َعَسى 

 ( 1)([ 33-17]القلم:  ﴾ اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

رسول    عن الرباء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من   [ 32]احلديث:  

َيْوَم  ﴿تعاىل:    هلل رأيت قول اهلل أرسول ا يف منزل أِّب أيهوب األنصاريه فقال معاذ: يا      هللا

وِر َفَتْأُتوَن   اَمُء    َأْفَواًجا ُينَْفُخ يِف الصُّ قال: )يا معاذ  ؟ ف[ 19-18]النبأ:   َفَكاَنْت َأْبَواًبا﴾َوُفتَِحِت السَّ

تي    سألت عن عظيم من األمر( ثمه أرسل عينيه ثمه قال: )حترش عرشة أصناف من  أشتاتا  أمه

ل صورهم، فبعضهم عىل صورة القردة، وبعضهم عىل    هللقد ميهزهم ا تعاىل من املسلمني وبده

يسحبون ثمه  حتت  ووجوههم من  فوق  من  أرجلهم  سون  منكه وبعضهم  اخلنازير،   صورة 

ألسنتهم  عليها، وبع يعقلون، وبعضهم يمضغون  ضهم عمي يرتدهدون، وبعضهم بكم ال 

رهم أهل اجلمع، وبعضهم مقطهعة أيدُّيم وأرجلهم،   يتقذه لعابا  أفواههم  القيح من  يسيل 

يلبسون   نتنا من اجليف، وبعضهم  نار، وبعضهم أشده  وبعضهم مصلهبون عىل جذوع من 

ا ا لهذين عىل صورة القردة فالقتهات من الناس،  جبابا سابغة من قطران الزقة بجلودهم، فأمه

سون عىل رؤوسهم فآكلة الربا،   ا املنكه ا الهذين عىل صورة اخلنازير فأهل السحت، وأمه وأمه

اجلائرون يف احلكم، والصمه البكم: املعجبون بأعامهلم، والهذين يمضغون بألسنتهم    والعمي: 

املقطهعة أيدُّيم وأرجلهم الهذين يؤذون  فالعلامء والقضاة الهذين خالفت أعامهلم أقواهلم، و

نتنا  إىل    اجلريان، واملصلهبون عىل جذوع من نار فالسعاة بالناس السلطان، والهذين هم أشده

ا حقه  ويمنعون  ات  واللهذه بالشهوات  يتمتهعون  فالهذين  اجليف  والهذين    هلل من  أمواهلم،  يف 

 ( 2) يلبسون اجلباب فأهل الفخر واخليالء(

: )اقطع لسانك عن إخوانك، وعن َحلة القرآن،    هللرسول اقال    [ 33]احلديث:  

 
ة الداعي ص  (1)  .  424ص 10( جممع البيان ج  2) . 211عده
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ولتكن ذنوبك عليك وال حتملها عىل إخوانك، وال تزكه نفسك بتذميم إخوانك، وال ترائي  

بعملك، وال تدخل كذا من الدنيا يف االخرة، وال تفحش يف جملسك لكي حيذروك بسوء  

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

تدري ما  أ  [ 2]النازعات:    ﴾َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا ﴿  : تعاىل   هلل كالب النار قال ا  وال متزق الناس فيمرّقك 

ل: من يطيق هذه اخلصال؟ قال:  يالناشطات؟ كالب أهل النار، تنشط العظم واللحم( ق

 (1)ه(علي هللنهه يسري عىل من يرسه ا إ)أما 

ا قال    [ 34]احلديث:   متي بخري ما حتابهوا وهتادوا، وأدهوا  أال تزال  ):  هلل  رسول 

األمانة، واجتنبوا احلرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة، فإذا َل يفعلوا ذلك  

 ( 2)ابتلوا بالقحط والسنني(

، إذا  هلل  رسول ا قال    [ 35]احلديث:   عصاين من خلقي من  : )قال اهلل عزه وجله

 ( 3) يعرفني سلهطت عليه من خلقي من ال يعرفني(

ا قال    [ 36]احلديث:   اثنان وسبعون سرتا فإذا أذنب ذنبا  ):  هلل  رسول  للمؤمن 

ه اهلل عليه وسبعني معه، فإن أِّب إاله قدما قدما يف املعاص هتتك   اهنتك عنه سرت، فإن تاب رده

كله سرت منها سبعة أستار، فإن أِّب إاله قدما قدما يف  عنه أستاره، فإن تاب ردهها اهلل ومع  

ت أستاره وبقى بال سرت  وأوحى اهلل عزه وجله إىل املالئكة أن اسرتوا عبدي    ،املعاص هتتكه

، فإن أبى إاله قدما يف املعاص   ون وأنا أغري وال اعريه بأجنحتكم فإنه بني آدم يعريون وال يغريه

ا ورفعت أ  جنحتها وقالت أي ربه إن عبدك هذا قد آذانا مها يأَت من شكت املالئكة إىل رهبه

وا عنه أجنحتكم فلو عمل بخطيئة يف   الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال: فيقال هلم: كفه

 
 .  124( فالح السائل ص 1)

 .  29ص  2عيون األخبار ج   (2)

 .  289ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (3)
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يف قعر بحر ألجراه عىل ألسنة الناس فاسألوا  أو  يف مفازةأو   يف وضح النهارأو  سواد اللهيل

 (1)اهلل أن ال ُّيتك أستاركم(

: )قال اهلل تبارك وتعاىل: من أذنب ذنبا فعلم أنه   هلل رسول اقال    [ 37]احلديث:  

به، وأنه ِل أن أعفو عنه، عفوت عنه(   (2)ِل أن اعذه

روا شيئا من الرشه وإن صغر يف أعينكم،  ) : هلل  رسول ا قال   [ 38]احلديث:   ال حتقه

فإنهه ال كبري مع االستغفار وال صغري مع  وال تستكثروا شيئا من اخلري وإن كثر يف أعينكم،  

 (3)اإلرصار(

ا قال    [ 39]احلديث:   نب  ):  هلل  رسول  والذه رات،  باملحقه منكم  إبليس رىض  إنه 

نب استصغارا له(   (4) الهذي ال يغفر قول الرجل ال اؤاخذ هبذا الذه

ا  يوص بعض أصحابه  هلل  رسول اقال    [ 40]احلديث:   : )انظر ان تدع الذنب رسه

 (5)النية صغريا وكبريا فإنه اهلل تعاىل حيث ما كنت يراك وهو معك فاجتنبها(وع

: )يا أبا ذر ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر  هلل  رسول اقال    [ 41]احلديث: 

إىل من عصيت، يا أبا ذره إنه نفس املؤمن أشده تقلهبا وخيفة من العصفور حني يقذف به يف  

رات حتهى  رشكه ـ إىل أن قال ـ :   يا أبا ذره إنه الرجل ليعمل احلسنة فيتهكل عليها ويعمل املحقه

يوم   آمنا  وجله  عزه  اهلل  فيأَت  منها  فيفرق  ليعمل  الرجل  وإنه  غضبان،  عليه  وهو  اهلل  يأَت 

 ( 6) القيامة(

ذنب العبد كان نقطة سوداء عىل قلبه، فإن أ: )إذا  هلل  رسول اقال    [ 42]احلديث:  

نب  هو تاب وأقلع واست نب عىل الذه غفر صفا قلبه منها، وإن هو َل يتب وَل يستغفر كان الذه

 
 . 195األشعثيهات ص  (1)

 .  26املحاسن ص  (2)

 .  11ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 . 237األشعثيهات ص  (4)

 . 454مكارم األخالق ص  (5)

 .  143ص  2أماِل الطويس ج  (6)
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والسواد عىل السواد حتهى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعاىل:  

 (1)(﴾ ُقُلوهِبِْم ما كاُنوا َيْكِسُبونَ  َبْل راَن َعىل ﴿

انت نكتة سوداء يف قلبه،  : )إنه املؤمن إذا أذنب كهلل  رسول اقال    [ 43]احلديث:  

فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه، وإن زاد زادت فذلك الرين الهذي ذكره اهلل يف كتابه:  

 ( 2) ([ 14]املطففني:  َيْكِسُبوَن﴾ َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا ﴿

ا قال    [ 44]احلديث:   آدم  ) :  هلل  رسول  يا بن   : أما تنصفني،  يقول اهلل عزه وجله

أحتبهب إليك بالنهعمة وتتمقت إِله باملعاص، خريي إليك منزل ورشك إِله صاعد، وال يزال  

يا بن آدم لو سمعت وصفك من غريك    ، يف كله يوم وليلة بعمل قبيح  َك عن  ني ملك كريم يأتي

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

ا   قال  [ 45]احلديث:   إىل  :  هلل  رسول  أكله  َل  أطاعني  عبد  أيهام  تعاىل:  اهلل  )قال 

لته إىل نفسه، ثمه َل أبال بأيه واد هلك(  ( 4)غريي، وأيهام عبد عصاين وكه

ا قال    [ 46]احلديث:   ملا    :   هللرسول  أفوت  كان  اهلل  بمعصية  أمرا  حاول  )من 

 (5)يرجو، وأرسع ملا حيذر(

اهلل بعبد سوءا أمسك عليه ذنوبه حتهى  : )إذا أراد   هلل رسول اقال   [ 47]احلديث:  

ل عقوبته يف الدنيا(  ( 6)يوايف هبا يوم القيامة، وإذا أراد بعبد خريا عجه

)ما من َحى وال صداع وال عرق يرضب إاله    :  هللرسول ا قال    [ 48]احلديث:  

 ( 7)بذنب، وما يعفو اهلل أكثر(

 
 . 46إرشاد القلوب ص  (1)

 .  414ص  2روضة الواعظني ج   (2)

 .  52صحيفة اإلمام الرضا ص   (3)

 .  145اجلواهر السنية ص  (4)

 . 248حتف العقول ص  (5)

 . 182إرشاد القلوب ص  (6)

 . 278مشكاة األنوار ص  (7)
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مت  : )ما اختلج عرق وال  هلل  رسول اقال    [ 49]احلديث:   عثرت قدم إاله بام قده

 ( 1)أيديكم، وما يعفو اهلل عنه أكثر(

َت وجالِل ال أخرج  هلل  رسول اقال    [ 50]احلديث:   : )قال اهلل تبارك وتعاىل: وعزه

ا بسقم يف جسده أو   عبدا من الدنيا وأنا اريد أن أرَحه حتهى استويف منه كله خطيئة عملها إمه

ا بخوف يف دنياه، دت عليه عند املوت( بضيق يف رزقه وإمه  ( 2) فإن بقيت عليه بقيهة شده

اقال    [ 51]احلديث:   وتعاىل  هلل  رسول  تبارك  اهلل  خمافة  هلل  معصية  ترك  )من   :

 ( 3)أرضاه يوم القيامة(

م    هلل رسول اقال   [ 52]احلديث:   : )اتهق املحارم تكن أعبد الناس، وارض بام قسه

جارك تكن مؤمنا، وأحبه للناس ما حتبه لنفسك  اهلل لك تكن أغنى الناس، وأحسن إىل  

 (4)تكن مسلام، وال تكثر الضحك، فانه كثرة الضحك متيت القلب(

: )أعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس  هلل  رسول اقال    [ 53]احلديث: 

من اجتنب املحارم، وأسخى الناس من أدهى زكاة ماله، وأتقى الناس من قال احلق فيام له  

 (5)يه(وعل

: ووددت أنك  هلل  رسول ا أنه عامرا قال ل   عن أِّب سعيد اخلدري  [ 54]احلديث:  

الم فقال   ر حياَت خري لكم ووفاَت  هلل  رسول اعمرت فينا عمر نوح عليه السه : )يا عامه

ا بعد وفاَت فاتهقوا اهلل وأحسنوا   ثون وأستغفر اهلل لكم، وامه ا يف حياَت فتحده ليس برش لكم، أمه

هل بيتي فإنكم تعرضون عيله وعىل أهل بيتي وأسامئكم وأسامء آبائكم  أعيله وعىل    الصالة

فقال   لذنوبكم(  اهلل  أستغفر  ذلك  سوى  يكن  وإن  اهلل  َحدت  خريا  يكن  فإن  وقبائلكم، 

 
 .  183ص  2أماِل الطويس ج  (1)

 . 156مشكاة األنوار ص  (2)

 .  81ص  2اصول الكايف ج   (3)

 . 21نزهة الناظر ص  (4)

 .  299ص  1كنز الفوائد للكراجكي ج  (5)



 

27 

 

وفاته   بعد  عليه  تعرض  األعامل  أنه  يزعم  مرض:  قلوهبم  يف  والذين  والشكاك  املنافقون 

 أنساهبم إىل قبائلهم إنه هذا هلو اإلفك فأنزل اهلل جله جالله وآبائهم  الرجال، وأسامء بأسامء 

ى اهلل َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنونَ ﴿  (1)([ 105]التوبة:  ﴾  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

: )إنه العبد ليحبس عىل ذنب من ذنوبه مائة عام  هلل  رسول اقال    [ 55]احلديث: 

من( نهه لينظر إىل إو  (2)أزواجه يف اجلنهة يتنعه

: )إنه الرجل ليحبس عىل باب اجلنة مقدار عام  هلل  رسول اقال    [ 56]احلديث:  

 (3)نهه لينظر إىل أكوابه وأزواجه(إبذنب واحد و

م العبد عن خدمته عقوبة    :  هلل رسول اقال    [ 57]احلديث:   )إن اهلل جله جالله ينوه

 ( 4) له بطريق الذنوب(

الكبائر أربع اإلرشاك باهلل، والقنوط من رَحة  ): هلل  رسول اقال   [ 58]احلديث: 

 (5)اهلل، واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل(

ذ يف كله يوم من    هلل  رسول اقال: )كان    الصادقاإلمام  عن    [ 59]احلديث:  يتعوه

، والرشك، واحلميهة، والغضب، والبغي، واحلسد( : من الشكه  ( 6) سته

قال: )هن تسع: أعظمهن الرشك  ، فالكبائر عن    هلل  رسول ا ل  ئ س [ 60]احلديث: 

با،  باهلل، وقتل النفس بغري حق، وفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الر

ثمه   وأمواتا(  أحياء  قبلتكم  احلرام  البيت  واستحالل  الوالدين،  وعقوق  املحصنة،  وقذف 

قال: )من ال يعمل هذه الكبائر، ويقيم الصالة، ويؤَت الزكاة، ويقيم عىل ذلك، إاله رافق  

 
 .  18حماسبة النفس ص  (1)

 . 272ص  2اصول الكايف ج   (2)

 . 4نوادر الراوندي ص  (3)

 .  270ص  فالح السائل (4)

 .  16نوادر الراوندي ص  (5)

 .  329ص  1اخلصال ج   (6)
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دا(  ( 1)حممه

: )ان الكبائر أحد عرش: أربع يف الرأس، الرشك    هلل رسول ا قال    [ 61]احلديث: 

، وقذف املحصنة، واليمني الفاجرة، وشهادة الزور. وثالث يف البطن، أكل    باهلل عزه وجله

مال الربا، ورشب اخلمر، وأكل مال اليتيم. وواحدة يف الرجل، وهي الفرار من الزحف.  

وواحدة يف مجيع البدن  ،  وواحدة يف الفرج، وهي الزنا وواحدة يف اليدين، وهي قتل النفس

 (2)ين(وهي عقوق الوالد

ا قال    [ 62]احلديث:   فليتبوهلل  رسول  أقل  َل  ما  عيله  قال  )من  من    أ :  مقعده 

 ( 3)النار(

ا وهو خلقك، ثمه  رسول اهلل  قال    [ 63]احلديث:   : )اكرب الكبائر أن جتعل هلل نده

 ( 4)أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ثم ان تزين بحليلة جارك(

 ( 5) من العصمة تعذر املعاص() :   هلل رسول اقال   [ 64]احلديث:  

من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو  ) :  هلل  رسول ا قال    [ 65]احلديث:  

 ( 6) باك(

ا قال    [ 66]احلديث:   اخلله    اليسء اخللق  ):  هلل  رسول  يفسد  كام  العمل  يفسد 

 (7)العسل(

البخل،  : )ما َشء أبغض إىل اهلل عزه وجله من  رسول اهلل  قال    [ 67]احلديث:  

 (8)وسوء اخللق، وإنهه ليفسد العمل كام يفسد اخلله العسل(

 
 .  88ص  1عواِل اللهئاِل ج  (1)

 .  88ص  1عواِل اللهئاِل ج  (2)

 .  374ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

الشيخ أبو الفتوح الرازي  ،  317ص    2مستدرك الوسائل ج    (4)

 يف تفسريه. 

 .  1248هنج البالغة ص  (5)

 .  266عقاب األعامل ص   (6)

 .  37ص  2عيون األخبار ج   (7)

 .  17مكارم األخالق ص  (8)
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اهلل  قال    [ 68]احلديث:   ساء  ) :  رسول  ما  بعدا  اهلل  من  يزداد  العبد  يزال  ال 

 ( 1) خلقه(

ا قال    [ 69]احلديث:   اخللق،  هلل  رسول  وحسن  السخاء  اهلل  حيبههام  )خلقان   :

َوَمْن ُيوَق  ﴿وخلقان يبغضهام اهلل البخل وسوء اخللق، ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قوله:  

 ( 2) ([ 16]التغابن:  املُْْفلُِحوَن﴾ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم 

، وسوء  )خصلتان ال جتتمعان يف مسلم: البخل :هلل  رسول اقال   [ 70]احلديث:  

 ( 3)اخللق(

 ( 4): )ال جيتمع الشحه واإليامن يف قلب عبد أبدا(  هلل رسول اقال   [ 71]احلديث:  

، فإذا أحبه  هلل  رسول اقال    [ 72]احلديث:   : )األخالق منائح من اهلل عزه وجله

 (5)عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض عبدا منحه خلقا سيهئا(

 (6))سوء اخللق شؤم(:   هلل رسول اقال   [ 73]احلديث:  

 (7)عن الشؤم، فقال: )سوء اخللق( هلل رسول ا سئل   [ 74]احلديث:  

: )عليكم بحسن اخللق فإنه حسن اخللق يف اجلنهة  هلل  رسول اقال    [ 75]احلديث:  

اكم وسوء اخللق، فإنه سوء اخللق يف النار ال حمالة(  ( 8)ال حمالة، وإيه

فقيل له إنه سعد بن معاذ قد   هلل رسول اَت أ قال اإلمام الصادق:   [ 76]احلديث:  

وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم عىل عضادة الباب    هلل  رسول امات، فقام  

بال حذاء وال رداء، ثمه كان يأخذ    هلل  رسول افلام أن حنط وكفن وَحل عىل رسيره تبعه  

 
 . 467مكارم األخالق ص  (1)

 . 137إرشاد القلوب ص  (2)

 . 75ص  1اخلصال ج   (3)

 . 231مشكاة األنوار ص  (4)

 . 225االختصاص ص  (5)

 .  44حتف العقول ص  (6)

 . 134إرشاد القلوب ص  (7)

 .  31ص  2عيون األخبار ج   (8)
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ة   ة ويرسة الرسير مره حتهى حلده    هلل  رسول احتهى انته به إىل القرب، فنزل  يمنة الرسير مره

ناولوين حجرا ناولوين ترابا رطبا يسده به ما بني اللبن،    : وسوى اللبن عليه، وجعل يقول

ى قربه، قال   إينه ألعلم إنه سيبىل ويصل    :هلل  رسول افلامه أن فرغ وحثا الرتاب عليه وسوه

ى الرتبة عليه، قالت امه  البىل إليه، ولكن اهلل حيبه عبدا إذا عم  ل عمال أحكمه فلامه أن سوه

: يا امه سعد مه ال جتزمي عىل ربهك، فإنه هلل  رسول اسعد: يا سعد هنيئا لك اجلنهة، فقال  

ة، فرجع رسول اهلل   هلل لقد  رسول اورجع الناس، فقالوا له: يا    سعدا قد أصابته ضمه

قال  تبعت جنازته بال رداء وال حذاء، ف رأيناك صنعت عىل سعد ما َل تصنعه عىل أحد إنهك

يت هبا، قالوا: وكنت تأخذ يمنة    :   هلل رسول ا إنه املالئكة كانت بال رداء وال حذاء فتأسه

ة، قال: كانت يدي يف يد جربيل آخذ حيث يأخذ، قالوا:  ة ويرسة الرسير مره مرت  أ  الرسير مره

ة، قال: فقال:  بغسله وصلهيت عىل جنازته وحلدته يف قربه، ثمه قلت   إنه سعدا قد أصابته ضمه

 ( 1) نعم إنهه كان يف خلقه مع أهله سوء(

ليس منها من غشه مسلام، وليس منها من خان  ):  هلل  رسول اقال    [ 77]احلديث:  

 (2)(مسلام

إنه جربيل الروح األمني نزل عيله من عند ربه  ):  هلل  رسول اقال    [ 78]احلديث:  

د عليك بحسن اخللق فإنه سوء اخللق يذهب بخري الدنيا واآلخرة(العاملني، فقال: يا    (3) حممه

اهلل    [ 79]احلديث:   رسول  أنف    :قال  يف  اهلل  عذاب  من  زمام  اخللق  )سوء 

، والرشه جيهره إىل النار(  ( 4)صاحبه، والزمام بيد الشيطان جيهره إىل الرشه

، وتقوم الليل، وهي سيهئة  : إن فالنة تصوم النهارهلل  رسول اقيل ل  [ 80]احلديث:  

 
 .  384أماِل الصدوق ص  (1)

 .  50ص  2عيون األخبار ج   (2)

 .  50ص  2عيون األخبار ج   (3)

 .  107جامع األخبار ص  (4)
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 (1)اخللق تؤذي جرياهنا بلساهنا، فقال: )ال خري فيها هي من أهل النار(

اهلل  قال    [ 81]احلديث:   أصحابه  رسول  بعض  بمحاسن  ):  يوص  عليك 

إاله   تلومنه  فال  تفعل  َل  فإن  فاجتنبها،  األخالق  بمساوئ  عليك  فاركبها،  األخالق 

 (2)نفسك(

ب نفسه(هلل  رسول اقال   [ 82]احلديث:    (3): )من ساء خلقه عذه

ه خلقه( :  هلل رسول اقال   [ 83]احلديث:    (4))ربه عزيز أذلهه خلقه، وذليل أعزه

 (5))من النت كلمته وجبت حمبهته( :  هلل رسول اقال   [ 84]احلديث:  

صاحبه  : )لكله ذنب توبة إاله سوء اخللق، فإنه  رسول اهلل  قال    [ 85]احلديث:  

 (6)كلامه خرج من ذنب دخل يف ذنب(

ا قال    [ 86]احلديث:   اهلل  هلل  رسول  وأبى  بالتوبة،  البدعة  لصاحب  اهلل  )أبى   :

ا صاحب البدعة  )قال:  ؟هلل وكيف ذلكرسول ايا  : قيل(، بالتوبة  اليسء لصاحب اخللق  أمه

ا صاحب اخللق   فإنهه إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم    اليسء فقد أرشب قلبه حبها، وأمه

 ( 7) من الذنب الهذي تاب منه(

اقال    [ 87]احلديث:   مع    هللرسول  صغرية  وال  استغفار،  مع  كبرية  )ال   :

 (8)(إرصار

الذنب عىل الذنب، وكثرة  أربع يمتن القلب:  ):    هلل رسول اقال    [ 88]احلديث: 

النساء حمادثتهنه ـ    مشاورة  أبدا،  ـ    يعني  خري  إىل  يرجع  وال  ويقول  تقول  األَحق  وماراة 

 
 . 90ص  1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (1)

 .  139ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 .  125ص  2أماِل الطويس ج  (3)

 .  320ص  1كنز الفوائد ج   (4)

 .  320ص  1كنز الفوائد ج   (5)

 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (6)

 .  18نوادر الراوندي ص  (7)

د   319ص    2)املستدرك(: ج    (8) عن القايض أبو عبد اهلله حممه

 بن سالمة القضاعي يف كتاب )الشهاب(. 
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 (1)(، وما جمالسة املوتى؟ قال: )كله غنيه مرتفهلل رسول اوجمالسة املوتى( فقيل له: يا 

االستحقار،  : )أربعة يف الذنب رشه من الذنب:  رسول اهلل  قال    [ 89]احلديث:  

 (2)(واالفتخار، واالستبشار، واإلرصار

 ( 3)(: )ما آمن بالقرآن من استحله حمارمه رسول اهلل  قال   [ 90]احلديث:  

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: 

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

رته    [ 91]احلديث:   نب فقد عظهمت اهلل، فإذا صغه : )إذا عظهمت الذه قال اإلمام عيله

ه يف الصغري والكبري، وما من ذنب عظيم عظهمته إاله   رت حقه اهلل تعاىل، ألنه حقه فقد صغه

) رته إاله عظم عند اهلل عزه وجله  ( 4) صغر عند اهلل تعاىل، وال من صغري صغه

ال يصغر ما ينفع يوم القيامة وال يصغر ما يرض  ):  اإلمام عيل قال    [ 92]احلديث:  

 (5)م اهلل عزه وجله كمن عاين(أخربك يوم القيامة، فكونوا فيام 

نوب عند اهلل ذنب استهان به راكبه( :عيل قال اإلمام   [ 93]احلديث:    ( 6) )اشده الذه

 ( 7)صاحبه()اعظم الذنوب عند اهلل ذنب صغر عند    :عيل قال اإلمام    [ 94]احلديث:  

اإلمام    [ 95]احلديث:   خيدعوك    عيل قال  )إهنم  الشياطني:  تسويل  يف  له  كالم  يف 

أمانيك   وإعطائك  شهواتك  إليك  بتحبيبهم  وبنفسك  بك  مكروا  جتبهم  َل  فإذا  بأنفسهم 

لون لك وينسونك وينهونك ويأمرونك وحيسنون ظنهك باهلل حتهى ترجوه   وإرادتك ويسوه

 
 .  414ص  2روضة الواعظني ج   (1)

القطب الراوندي يف )لبه  ،  319ص    2مستدرك الوسائل ج    (2)

 اللباب(. 

 . 66إرشاد القلوب ص  (3)

 . 237األشعثيهات ص  (4)

 . 456ص  2اصول الكايف ج   (5)

 .  192غرر احلكم ص  (6)

 .  193غرر احلكم ص  (7)
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 (1)ء(ملعاص بطي فتغرت بذلك فتعصيه وجزاء ا

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  ﴿قال اإلمام عيله يف قول اهلل تبارك وتعاىل:   [ 96]احلديث:  

: )ليس من املؤمن عرق وال نكبة حجر  [ 30]الشورى:    َوَيْعُفو َعْن َكثِرٍي﴾ َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم  

ل  وال عثرة قدم وال خدش عود إاله بذنب، وملا يعفو   اهلل تبارك وتعاىل عنه أكثر، فمن عجه

نيا، فإنه اهلل تبارك وتعاىل أجله وأعظم من أن يعود يف   اهلل تبارك وتعاىل غفر ذنبه يف دار الده

 ( 2) عفو يف اآلخرة(

د اهلل عىل معصيته لكان جيب أن ال يعيص  اإلمام عيل قال    [ 97]احلديث:   : )لو َل يتوعه

 ( 3) شكرا لنعمه(

: )ما زالت عنكم نعمة وال غضارة عيش إاله بذنوب  عيل قال اإلمام    [ 98]احلديث:  

 ( 4) اجرتحتموها وما اهلل بظالم للعبيد( 

 ( 5): )مداومة املعاص تقطع الرزق(عيل قال اإلمام   [ 99]احلديث:  

 (6): )جماهرة اهلل سبحانه باملعاص تعجل النقم(عيل قال اإلمام   [ 100]احلديث:  

هوات رصيع اآلفات، مقارن السيهئات  عيل قال اإلمام    [ 101]احلديث:   : )مدمن الشه

 ( 7) موقن بالتهبعات(

نوب، وال خوف  عيل قال اإلمام    [ 102]احلديث:   : )ال وجع أوجع للقلوب من الذه

را، وكفى باملوت واعظا(  (8) أشد من املوت، وكفى بام سلف تفكه

اإلمام    [ 103]احلديث:   ت):  عيل قال  األعامل  ال  عملت  وقد  واضحة  عن  بدينه 

 
الدين الطربيس يف ،  313ص    2مستدرك الوسائل ج    (1) عامد 

 بشارة املصطفى. 

 . 179األشعثيهات ص  (2)

 .  1227هنج البالغة ص  (3)

 .  100غرر احلكم ص  (4)

 .  100غرر احلكم ص  (5)

 .  100غرر احلكم ص  (6)

 .  100غرر احلكم ص  (7)

 . 275ص  2اصول الكايف ج   (8)
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 ( 1) الفاضحة، وال تأمن البيات وقد عملت السيهئات(

قال اإلمام عيل: )إنهام هو عيد ملن قبل اهلل صيامه وشكر قيامه، وكله    [ 104]احلديث:  

 ( 2)يوم ال تعيص اهلل فيه فهو يوم عيد(

ر بن يارس قال: بينا أنا أميش بأرض الكوفة إذ رأيت أمري    [ 105]احلديث:   عن عامه

املؤمنني عليها جالسا وعنده مجاعة من الناس وهو يصف لكله إنسان ما يصلح له فقلت: يا  

حتهى   ركبتي  عىل  فحثوت  اجلس(  )نعم  فقال:  نوب  الذه دواء  عندك  أيوجد  املؤمنني  أمري 

ق عنه الناس، ثمه أقبل عيله فقال:   )خذ دواء أقول لك( قلت: قل يا أمري املؤمنني قال:  تفره

الفكر   وغاريقون  الرضا  وبليج  الكتامن  وهليج  الصرب  وعروق  الفقر  بورق  )عليك 

 ( 3)وسقمونيا األحزان وارشبه بامء األجفان واغله يف طبخري(

بيده أللف رضبة    [ 106]احلديث:   ابن أِّب طالب  قال اإلمام عيل: )والهذي نفس 

 ( 4) عيله من ميتة عىل الفراش يف غري طاعة اهلل( بالسيف أهون 

قال اإلمام عيل: )ال أحسب أحدكم ينسى شيئا من أمر دينه إاله    [ 107]احلديث:  

 ( 5)ها(أبخطيئة أخط

اإلمام    [ 108]احلديث:   حيتمى  عيل قال  وال  ته  ألذيه الطعام  حيتمي  ملن  )عجبت   :

نب ألليم عقوبته(  (6)الذه

اإلم  [ 109]احلديث:   يوم  عيل ام  قال  والفرار  متعمدا  املؤمن  قتل  الكبائر  )من   :

حف واكل الربا بعد البيهنة وأكل مال اليتيم ظلام والتعرب بعد اهلجرة ورمي املحصنات   الزه

 
 . 273ص  2اصول الكايف ج   (1)

 .  1286هنج البالغة ص  (2)

 .  356ص  2مستدرك الوسائل ج  (3)

 .  380ص   122هنج البالغة، كالم   (4)

 . 172األشعثيهات ص  (5)

 .  494غرر احلكم ص  (6)
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 ( 1) الغافالت املؤمنات(

إِنَّ  ﴿: )قذف املحصنات من الكبائر، ألنه اهلل يقول:  عيل قال اإلمام    [ 110]احلديث:  

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم   ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت اْلَغافاَِلِت املُْْؤِمنَاِت ُلِعنُوا يِف الدُّ   َعَذاٌب َعظِيٌم﴾ الَّ

 (2) ([ 23]النور: 

اإلمام    [ 111]احلديث:   العيله قال  يف  واحليف  الكبائر  من  )السكر  من  :  وصية 

 ( 3) الكبائر(

قال اإلمام قال: )غالبوا انفسكم عىل ترك املعاص تسهل عليكم    [ 112]احلديث: 

 (4)مقادهتا إىل الطاعات(

 ( 5) عبادة التوابني( : )التنزه عن املعاص عيل قال اإلمام   [ 113]احلديث:  

 ( 6): )املعصية جتلب العقوبة(عيل قال اإلمام   [ 114]احلديث:  

م عىل املعاص يوجب عذاب النار(عيل قال اإلمام   [ 115]احلديث:    ( 7) : )التهجه

اإلمام    [ 116]احلديث:   املأوى  عيل قال  جنة  باع  من  اللئيم  فإنه  واملعصية  )إيهاك   :

 ( 8)بمعصية دنيهة من معاص الدنيا(

: )إياك أن تستسهل ركوب املعاص فإهنا تكسوك  عيل قال اإلمام    [ 117]احلديث: 

 ( 9) الدنيا ذلهة وتكسبك يف اآلخرة سخط اهلل(يف 

 ( 10) : )إنهام الورع التطهر عن املعاص(عيل قال اإلمام   [ 118]احلديث:  

اإلمام    [ 119]احلديث:   فإنه عيل قال  عنها  أنفسكم  واحبسوا  املعاص  )توقهوا   :

 
 . 457ص  2دعائم اإلسالم ج  (1)

 .  478علل الرشائع ص  (2)

 .  238ص  1تفسري العيهاَش ج   (3)

 .  508غرر احلكم ص  (4)

 .  70غرر احلكم ص  (5)

 .  36غرر احلكم ص  (6)

 .  99غرر احلكم ص  (7)

 .  154غرر احلكم ص  (8)

 .  156غرر احلكم ص  (9)

 .  297غرر احلكم ص  (10)
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 ( 1)الشقي من اطلق فيها عنانه(

 ( 2)املعصية مثواه النار(: )راكب عيل قال اإلمام   [ 120]احلديث:  

ن  أ: )لو َل يتوعد اهلل سبحانه عىل معصية لوجب  عيل قال اإلمام    [ 121]احلديث:  

 ( 3) ال يعىص شكرا لنعمته(

 (4): )من كرمت عليه نفسه َل ُّينها باملعصية(عيل قال اإلمام   [ 122]احلديث:  

 ( 5): )مداومة املعاص تقطع الرزق(عيل قال اإلمام   [ 123]احلديث:  

ترك اخلطيئة أيرس من طلب التوبة وكم من شهوة  : )عيل قال اإلمام    [ 124]احلديث:  

نيا، فلم يرتك لذي لبه فرحا(  ( 6) ساعة أورثت حزنا طويال واملوت فضح الده

ما من عبد إاله وعليه أربعون جنهة حتهى يعمل  ):  عيل قال اإلمام    [ 125]احلديث:  

 (7)كبرية انكشفت عنه اجلنن(أربعني كبرية فإذا عمل أربعني  

 ( 8) : )سوء اخللق شؤم واإلساءة إىل املحسن لؤم(عيل قال اإلمام   [ 126]احلديث:  

 (9): )اخللق املذموم من ثامر اجلهل(عيل قال اإلمام   [ 127]احلديث:  

ب اهلل سبحانه مؤمنا بعد اإليامن؛ إاله  عيل قال اإلمام    [ 128]احلديث:   : )واهلل ال يعذه

 ( 10) ظنهه وسوء خلقه(بسوء 

 ( 11) : )سوء اخللق رشه قرين(عيل قال اإلمام   [ 129]احلديث:  

 (12)أحد العذابني( اليسء : )اخللق عيل قال اإلمام   [ 130]احلديث:  

 
 .  348غرر احلكم ص  (1)

 .  420غرر احلكم ص  (2)

 .  605غرر احلكم ص  (3)

 .  677غرر احلكم ص  (4)

 .  760غرر احلكم ص  (5)

 . 451ص  2اصول الكايف ج   (6)

 . 279ص  2اصول الكايف ج   (7)

 .  264غرر احلكم ص  (8)

 .  264غرر احلكم ص  (9)

 .  264غرر احلكم ص  (10)

 .  107جامع األخبار ص  (11)

 .  107جامع األخبار ص  (12)
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 ( 1) : )سوء اخللق نكد العيش وعذاب النفس(عيل قال اإلمام   [ 131]احلديث:  

 (2)النهفس ويرفع االنس(: )سوء اخللق يوحش عيل قال اإلمام   [ 132]احلديث:  

ب نفسه(عيل قال اإلمام   [ 133]احلديث:    (3): )من أساء خلقه عذه

 ( 4) : )من ضاقت ساحته قلهت راحته(عيل قال اإلمام   [ 134]احلديث:  

ء اخللق(عيل قال اإلمام   [ 135]احلديث:    ( 5) : )ال عيش ليسه

 ( 6) اخللق كثري الطيش منغصه العيش( اليسء: )عيل قال اإلمام   [ 136]احلديث:  

ر البعيد(عيل قال اإلمام   [ 137]احلديث:    ( 7) : )سوء اخللق يوحش القريب، وينفه

(عيل قال اإلمام   [ 138]احلديث:    (8): )من كثر خرقه استذله

 ( 9): )من ساء خلقه ضاق رزقه(عيل قال اإلمام   [ 139]احلديث:  

 (10) : )من ضاق خلقه ملهه أهله( عيل قال اإلمام   [ 140]احلديث:  

ت منيهته(عيل قال اإلمام   [ 141]احلديث:    (11): )من ساءت سجيهته رسه

 ( 12) : )من خشنت عريكته افتقرت حاشيته(عيل قال اإلمام   [ 142]احلديث:  

 ( 13): )من ساء خلقه ملهه أهله(عيل قال اإلمام   [ 143]احلديث:  

 ( 14) : )من ساء خلقه قاله مصاحبه ورفيقه(عيل قال اإلمام   [ 144]احلديث:  

 ( 15): )من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق(عيل قال اإلمام   [ 145]احلديث:  

 
 .  107جامع األخبار ص  (1)

 .  107جامع األخبار ص  (2)

 .  107جامع األخبار ص  (3)

 .  107جامع األخبار ص  (4)

 .  107جامع األخبار ص  (5)

 .  107جامع األخبار ص  (6)

 .  107جامع األخبار ص  (7)

 .  107جامع األخبار ص  (8)

 .  107جامع األخبار ص  (9)

 .  107جامع األخبار ص  (10)

 .  107جامع األخبار ص  (11)

 .  107جامع األخبار ص  (12)

 .  107جامع األخبار ص  (13)

 .  107جامع األخبار ص  (14)

 .  107جامع األخبار ص  (15)
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 ( 1) : )من َل حتسن خالئقه َل حتمد طرايقه(عيل قال اإلمام   [ 146]احلديث:  

 ( 2) : )من اللؤم سوء اخللق(عيل قال اإلمام   [ 147]احلديث:  

ء اخللق(عيل قال اإلمام   [ 148]احلديث:    (3): )ال سؤدد ليسه

 ( 4) : )ال وحشة أوحش من سوء اخللق(عيل قال اإلمام   [ 149]احلديث:  

اإلمام    [ 150]احلديث:   األنصاريه   عيله قال  أيهوب  بلغ من  )  : ألِّب  ما  أيهوب  أبا  يا 

وذي جارا فمن دونه، وال أمنعه معروفا أقدر عليه، ثمه قال: )ما  أال  ( قال:؟كريم أخالقك

اخللق ال يكاد يتوب    يسء من ذنب إاله وله توبة، وما من تائب إاله وقد تسلهم له توبته ما خال  

 ( 5) من ذنب إاله وقع يف غريه أرشه منه(

 ( 6): )كله داء يداوى إاله سوء اخللق(عيل قال اإلمام   [ 151]احلديث:  

 (7)()اإلرصار يوجب النار :عيل  قال اإلمام   [ 152يث:  ]احلد 

 ( 8)()اإلرصار أعظم حوبة  :عيل  قال اإلمام   [ 153]احلديث:  

 (9)()اإلرصار جيلب النقمة  :عيل  قال اإلمام   [ 154]احلديث:  

 (10)()املعاودة للذنب إرصار  :عيل  قال اإلمام   [ 155]احلديث:  

 (11)()اإلرصار أعظم حوبة، وأرسع عقوبة  :عيل  قال اإلمام   [ 156]احلديث:  

م عىل املعاص يوجب عقاب النار :عيل  قال اإلمام   [ 157]احلديث:    ( 12) ()التهجه

كرب الكبائر، وأعظم  أ)إيهاك واإلرصار، فإنهه من    :عيل   قال اإلمام  [ 158]احلديث:  

 
 .  107جامع األخبار ص  (1)

 .  107جامع األخبار ص  (2)

 .  107جامع األخبار ص  (3)

 .  107جامع األخبار ص  (4)

 .  22قرب اإلسناد ص  (5)

 .  264غرر احلكم ص  (6)

 .  187غرر احلكم ص  (7)

 .  187غرر احلكم ص  (8)

 .  187غرر احلكم ص  (9)

 .  187غرر احلكم ص  (10)

 .  187غرر احلكم ص  (11)

 .  187غرر احلكم ص  (12)
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 (1)(اجلرائم 

 ( 2) (ذنب أرصه عليه عامله  هلل)أعظم الذنوب عند ا  :عيل   قال اإلمام  [ 159]احلديث:  

 (3)()أعظم الذنوب ذنب أرصه عليه صاحبه  :عيل  قال اإلمام   [ 160]احلديث:  

اإلمام   [ 161]احلديث:   ا  :عيل   قال  عىل    هلل)إنه  ي  املتجره الوقح  ليبغض  سبحانه 

 (4)(املعاص

 (5)()من أرصه عىل ذنبه اجرتى عىل سخط ربهه  :عيل  قال اإلمام   [ 162]احلديث:  

ة با  :عيل  قال اإلمام  [ 163]احلديث:   سبحانه أن يرصه املرء عىل املعصية   هلل)من الغره

 ( 6) (ويتمنهى املغفرة

 (7)()ال ترصه عىل ما يعقب اإلثم :عيل  قال اإلمام   [ 164]احلديث:  

 ( 8)(وزر أعظم من اإلرصار  )ال  :عيل  قال اإلمام   [ 165]احلديث:  

ة انتقام اعيل   قال اإلمام   [ 166]احلديث:   وهو مقيم عىل    هلل : )عجبت ملن علم شده

 (9)(اإلرصار

 ( 10)(: )أشده الذنوب ما استخفه به صاحبه اإلمام عيل قال   [ 167]احلديث:  

اإلمام  [ 168]احلديث:   ومن  ):  عيل   قال  املوبقات،  ا  فإهنه اآلثام  صغائر  رنه  حتقه ال 

راته أهلكته  ( 11) (أحاطت به حمقه

سبحانه ذنب استهان به    هللأشده الذنوب عند ا):  عيل   قال اإلمام   [ 169]احلديث:  

 
 .  187غرر احلكم ص  (1)

 .  187غرر احلكم ص  (2)

 .  187غرر احلكم ص  (3)

 .  187غرر احلكم ص  (4)

 .  187غرر احلكم ص  (5)

 .  187غرر احلكم ص  (6)

 .  187غرر احلكم ص  (7)

 .  187غرر احلكم ص  (8)

 .  494ص   2غرر احلكم ج  (9)

 .  1304ص و 469هنج البالغة حكمة و  (10)

 .  186غرر احلكم ص  (11)
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 (1)(راكبه

 ( 2) ()هتوين الذنب أعظم من ركوب الذنب :عيل  قال اإلمام   [ 170]احلديث:  

 (3)()ربه كبري من ذنبك تستصغره :عيل  قال اإلمام   [ 171]احلديث:  

 ـ ما روي عن اإلمام احلسن:   2

اإلمام احلسن    [ 172]احلديث:   كأنهك يوص بعض أصحابهقال  لدنياك  : )اعمل 

غدا متوت  كأنهك  آلخرتك  واعمل  أبدا،  بال    ،تعيش  وهيبة  عشرية،  بال  ا  عزه أردت  وإذا 

إىل صحبة   نازعتك  وإذا   ، اهلل عز وجله إىل عزه طاعة  اهلل  ذله معصية  سلطان، فاخرج من 

جال حاجة فاصحب من إذا صحبته زا نك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة  الره

ها،   ق قولك، وإن صلت شده صولك، وإن مددت يدك بفضل مده أعانك، وإن قلت صده

ها، وإن سألته أعطاك، وإن سكته    وإن بدت عنك ثلمة ها، وإن رأى منك حسنة عده سده

ت به ساءك(  ( 4)عنه ابتدأك، وإن نزلت إحدى امللامه

 اإلمام السجاد: ـ ما روي عن    3

ا الناس من املعاص والذنوب،  السجادقال اإلمام    [ 173]احلديث:   : )احذروا أُّيه

الناطق والبيان  الصادق  الكتاب  اهلل عنها وحذركموها يف  اهلل    فقد هناكم  تأمنوا مكر  وال 

هذه   يف  واللهذات  الشهوات  عاجل  عن  اللهعني  الشيطان  إليه  يدعوكم  عندما  أخذه  ة  وشده

 (5) الدنيا(

ْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب  ﴿ :  السجاد يف قوله تعاىل قال اإلمام    [ 174]احلديث:   َوَلئِْن َمسَّ

إن قلتم أُّيا الناس إنه اهلل إنام عنى هبذا  : )[ 46]األنبياء:    َظاملنَِِي﴾َربيَك َلَيُقوُلنَّ َيا َوْيَلنَا إِنَّا ُكنَّا  

 
 .  186غرر احلكم ص  (1)

 .  186غرر احلكم ص  (2)

 .  186غرر احلكم ص  (3)

 . 228كفاية األثر ص  (4)

 .  505أماِل الصدوق ص  (5)
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َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس  ﴿ أهل الرشك فكيف ذلك وهو يقول:  

اعلموا عباد  ،  [ 74]األنبياء:    َوَكَفى بِنَا َحاِسبنَِي﴾َشْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا  

واوين ألهل   واوين وانهام تنرش الده اهلل أنه أهل الرشك ال تنصب هلم املوازين وال تنرش هلم الده

 ( 1) اإلسالم(

قال اإلمام السجاد: )من عمل بام افرتض اهلل عليه فهو من خري    [ 175]احلديث:  

م اهلل عليه فهو من أعبد الناس، ومن قنع بام قسم اهلل له فهو من    الناس، ومن اجتنب ما حره

 ( 2)أغنى الناس(

اإلمام    [ 176]احلديث:   دعائه  السجاد  قال  )يا  إيف  ذنوبه:  استقال من  لو  إ ذا  هلي 

شفار عيني وانتحبت حتهى ينقطع صوَت وقمت لك حتهى تتنرش  أبكيت إليك حتهى تسقط  

ا حدقتاي و كلت تراب  أقدماي وركعت لك حتهى ينخلع صلبي وسجدت لك حتهى تتفقه

الرماد آخر دهري وذكرتك يف خالل ذلك حتهى يكله  ماء  رض طول عمري ورشبت  األ

امء استحياء منك ما استوجبت بذلك حمو سيهئة واحدة   لساين ثمه َل أرفع طريف إىل آفاق السه

 ( 3) من سيهئاَت(

: )الذنوب الهتي تغريه النعم: البغي عىل الناس،  السجادقال اإلمام   [ 177]احلديث:  

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

  : وا َما بَِأْنُفِسِهمْ   ﴿وجله ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريي والذنوب التي تورث  ،  [ 11]الرعد:    ﴾إِنَّ اهلل اَل ُيَغريي

م اهلل  َم اهلل إِالَّ بِاحْلَقي   َواَل ﴿قال اهلل تعاىل:    ،الندم: قتل النفس الهتي حره تِي َحرَّ   ﴾ َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

ة قابيل حني قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه  ،[ 33]اإلرساء:  َعْت  ﴿  :وقال عزه وجله يف قصه َفَطوَّ

 
 .  505أماِل الصدوق ص  (1)

 .  19كتاب الزهد ص  (2)

 .  204الصحيفة السجاديهة ص  (3)
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ينَ َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن   َيُه َكْيَف    َفَبَعَث اهلل ُغَراًبا َيْبَحُث يِف   اخْلَارِسِ اأْلَْرِض لرُِيِ

َأِخي   َسْوَءَة  َفُأَواِرَي  اْلُغَراِب  َهَذا  ِمْثَل  َأُكوَن  َأْن  َأَعَجْزُت  َوْيَلَتا  َيا  َقاَل  َأِخيِه  َسْوَءَة  ُيَواِري 

وترك صلة القرابة حتهى يستغنوا، وترك الصالة حتهى    ،[ 31-30]املائدة:   َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي﴾

وقته اللهسانخيرج  وينغلق  املوت  حيرض  حتهى  الزكاة  ومنع  املظاَل،  ورده  الوصيهة  وترك    ؛ ا، 

نوب الهتي تنزل النقم: عصيان العارف بالبغي والتطاول عىل الناس واالستهزاء هبم.   والذه

العتمة، وعن   والنوم عن  االفتقار،  القسم: إظهار  تدفع  التي  والذنوب  ة منهم.  والسخريه

؛ والذنوب الهتي هتتك العصم:    صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود عزه وجله

رشب اخلمر، واللهعب بالقامر، وتعاطي ما يضحك الناس من اللهغو واملزاح، وذكر عيوب  

الناس، وجمالسة أهل الريب. والذنوب الهتي تنزل البالء: ترك إغاثة امللهوف، وترك معاونة  

والذنوب الهتي تديل األعداء: املجاهرة ؛  ي عن املنكراملظلوم، وتضييع األمر باملعروف والنه

لألرشار؛   واالنطباع  األخيار،  وعصيان  املحظور،  وإباحة  الفجور،  وإعالن  بالظلم، 

نا،   الكاذبة، والزه الفاجرة، واألقوال  الرحم، واليمني  الفناء: قطيعة  ل  تعجه التي  والذنوب 

، والذنوب الهتي ت  قطع الرجاء: اليأس من  وسده طريق املسلمني، وادهعاء اإلمامة بغري حقه

؛ والذنوب   روح اهلل، والقنوط من رَحة اهلل، والثقة بغري اهلل، والتكذيب بوعد اهلل عزه وجله

وعقوق   بالقدر،  والتكذيب  بالنجوم،  واإليامن  والكهانة،  السحر،  اهلواء:  تظلم  الهتي 

نيهة األداء، واإلرس الهتي تكشف الغطاء: االستدانة بغري  النفقة  الوالدين. والذنوب  اف يف 

الصرب،   وقلهة  اخللق،  وسوء  األرحام  وذوي  والولد  األهل  عىل  والبخل  الباطل،  عىل 

سوء   عاء:  الده ترده  الهتي  والذنوب  ين،  الده بأهل  واالستهانة  والكسل،  الضجر،  واستعامل 

النيهة، وخبث الرسيرة، والنفاق مع اإلخوان، وترك التصديق باإلجابة، وتأخري الصلوات  

ب إىل اهلل عزه وجله بالربه والصدقة، واستعامل    املفروضات حتهى تذهب أوقاهتا، وترك التقره
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السامء: غيث  حتبس  الهتي  والذنوب  القول.  يف  والفحش  القضاء،    البذاء  يف  احلكام  جور 

وشهادة الزور، وكتامن الشهادة، ومنع الزكاة والقرض واملاعون، وقساوة القلوب عىل أهل  

 ( 1) يتيم واألرملة، وانتهار السائل ورده باللهيل(الفقر والفاقة، وظلم ال

اإلمام  [ 178]احلديث:   السحر: السجاد يف    قال  ا    دعاء  رأيتني مستخفه لعلهك  )أو 

ك فأقصيتني   ( بحقه

 اإلمام الباقر: ـ ما روي عن    4

نب فيدرأ عنه الرزق   [ 179]احلديث:     (، قال اإلمام الباقر: )إنه الرجل ليذنب الذه

َبَلْوَناُهمْ ﴿وتال:   ا  ُمنََّها    إِنَّ َلَيرْصِ َأْقَسُموا  إِْذ  اجْلَنَِّة  َأْصَحاَب  َبَلْوَنا   َيْسَتْثنُونَ َواَل    ُمْصبِِحنيَ َكاَم 

يِم﴾َفَأْصبَ  َنائُِمونَ َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف ِمْن َربيَك َوُهْم  ِ  ( 2) ([ 20-17]القلم:  َحْت َكالرصَّ

)إنهه ما من سنة أقله مطرا من سنة، ولكنه اهلل    : الباقرقال اإلمام    [ 180]احلديث:  

ر هلم من  يضعه حيث يشاء، إنه اهلل عزه وجله إذا عمل قوم باملعاص رصف عنهم ما كان قده

تلك  يف  الفيايف    املطر  وإىل  غريهم  إىل  نة  يف  السه اجلعل  ب  ليعذه اهلل  وإنه  واجلبال،  والبحار 

جحرها بحبس املطر عن األرض الهتي هي بمحلهها بخطايا من بحرضهتا وقد جعل اهلل هلا  

بيل يف مسلك سوى حملهة أهل املعاص( ثمه قال:   (3)وِل األبصار(أ)فاعتربوا يا  السه

إاله بذنب وما يعفو  : )ما من نكبة تصيب العبد  الباقرقال اإلمام    [ 181]احلديث:  

 (4)اهلل عنه أكثر(

اء كيف  اإلمام الباقرقال    [ 182]احلديث:   : )عجبا ملن حيتمي عن الطعام خمافة الده

 (5) ال حيتمي عن املعاص خشية النار(

 
 .  269معاين األخبار ص  (1)

 . 271ص  2اصول الكايف ج   (2)

 . 272ص  2اصول الكايف ج   (3)

 . 269ص  2اصول الكايف ج   (4)

 الرواندي يف لبه اللهباب. ، 313ص  2مستدرك الوسائل ج  (5)
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اإلمام    [ 183]احلديث:   من شأنه  الباقر قال  فيكون  احلاجة  اهلل  يسأل  العبد  )إنه   :

قريب  أجل  إىل  وقت  أو    قضاؤها  وتعاىل  إىل  تبارك  اهلل  فيقول  ذنبا  العبد  فيذنب  بطيء، 

ض لسخطي واستوجب احلرمان منهي(  للملك: اها، فإنهه تعره  (1) ال تقض حاجته واحرمه إيه

نوب فإنه هلا طالبا، يقول  الباقرقال اإلمام    [ 184]احلديث:   رات من الذه : )اتقوا املحقه

ُموا  ﴿  أحدكم: أذنب وأستغفر، إن اهلل عزه وجله يقول:  إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي املَْْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

 َأْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم  
ٍ
ء َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل  ﴿: وقال عزه وجله   ،[ 12]يس:    ُمبنٍِي﴾َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ ََشْ إِهنَّ

َأْو يِف اأْلَ  اَمَواِت  َأْو يِف السَّ َيْأِت هِبَا اهلل إِنَّ اهلل  َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة  َلطِيٌف  ْرِض 

 (2) ([ 16]لقامن:  َخبِرٌي﴾ 

: )ال تستصغرنه حسنة أن تعملها، فإنهك تراها  الباقر قال اإلمام    [ 185]احلديث:  

ك، وال تستصغرنه سيهئة تعملها، فإنهك تراها حيث تسو  ( 3) ك(ؤحيث يرسه

نوب الهتي ال تغفر قول الرجل: ليتني : )من  الباقرقال اإلمام    [ 186]احلديث:   ال    الذه

 ( 4) أؤاخذ إاله هبذا(

)إذا غدا العبد يف معصية اهلل وكان راكبا فهو من   :الباقرقال اإلمام    [ 187]احلديث:  

الته(  (5)خيل إبليس، وإذا كان راجال فهو من رجه

اء، فإذا أذنب  ويف قلبه نكتة بيض  : )ما من عبد إاله الباقرقال اإلمام    [ 188]احلديث:  

نوب زاد   النهكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن متادى يف الذه ذنبا خرج يف 

واد حتهى يغطهي البياض فإذا غطهي البياض َل يرجع صاحبه إىل خري أبدا وهو قول   ذلك السه

  :  ( 6) ([ 14]املطففني:  ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ﴿اهلل عزه وجله

 
 . 271ص  2اصول الكايف ج   (1)

 . 270ص  2اصول الكايف ج   (2)

 .  599علل الرشائع ص  (3)

 . 24اخلصال ص  (4)

 .  72كتاب جعفر بن رشيح احلرضمي ص  (5)

 . 273ص  2اصول الكايف ج   (6)
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اإلمام   [ 189]احلديث:   عصوين جعلت    قال  قوم  أيه   : وجله عزه  اهلل  )قال  الباقر: 

امل بسبه  تولهعوا  ال  أال  نقمة،  عليهم  بقلوهبم  امللوك  يعطف  وجله  عزه  اهلل  إىل  توبوا  لوك، 

 (1)عليكم(

اإلمام    [ 190]احلديث:   ول):  الباقر قال  أمطر من سنة  ليست من سنة  إنهه  كن  أما 

ر هلم   يضعه حيث يشاء اهلل، إنه اهلل عزه وجله إذا عمل قوم باملعاص رصف عنهم ما كان قده

ب   من املطر يف تلك السنة إىل غريها من الفيايف والبحار واجلبال، وإنه اهلل عزه وجله ليعذه

اجلعل يف جحرها بحبس املطر عن األرض بخطايا من بحرضته، وقد جعل اهلل له السبيل  

 ( 2))فاعتربوا يا اوِل األبصار( إىل سوا حملهة أهل املعاص( ثمه قال:  واملسلك

: )إنه اهلل تبارك وتعاىل إذا كان من أمره أن يكرم  الباقرقال اإلمام    [ 191]احلديث:  

د عليه   قم، فإن َل يفعل ابتاله باحلاجة، فإن هو َل يفعل شده عبدا وله عنده ذنب ابتاله بالسه

  (3) عند املوت(

رها به ابتاله اهلل    [ 192]احلديث:   قال اإلمام الباقر: )من كثرت ذنوبه َل جيد ما يكفه

رها به، فإن فعل  ذلك به وإاله عذبه يف قربه فيلقى اهلل عزه    عزه وجله باحلزن يف الدنيا ليكفه

 ( 4) وجله يوم يلقاه وليس َشء يشهد عليه بيشء من ذنوبه(

مت عليك  ا)يقول اهلل: ابن آدم:  قال اإلمام الباقر:    [ 193]احلديث:   جتنب ما حره

 ( 5)تكن من أورع الناس(

الباقرقال    [ 194]احلديث:   عىل  اإلمام  مخيس  كله  تعرض  )األعامل  ا:  هلل  رسول 

)(6 ) 

 
 .  505أماِل الصدوق ص  (1)

 .  301عقاب األعامل ص   (2)

 .  18املؤمن ص  (3)

 . 281مشكاة األنوار ص  (4)

 . 296حتف العقول ص  (5)

 . 425بصائر الدرجات ص  (6)
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اإلمام    [ 195]احلديث:   عني  الباقر قال  ثالث:  غري  القيامة  يوم  باكية  عني  )كله   :

 ( 1) اهلل، وعني غضت عن حمارم اهلل(سهرت يف سبيل اهلل، وعني فاضت من خشية 

عن ميرس، قال: كنت أنا وعلقمة احلرضمي وأبو حسان العجيل    [ 196]احلديث:  

حبه  فخرج علينا فقال: )مرحبا وأهال، واهلل إينه أل  اإلمام الباقروعبد اهلل بن عجالن ننتظر 

اهلل تشهد أنهه من  نهكم لعىل دين اهلل( فقال علقمة: فمن كان عىل دين  إرحيكم وأرواحكم و

روا أنفسكم فإن َل تكونوا اقرتفتم الكبائر فأنا أشهد(   أهل اجلنة؟ فمكث هنيهة قال: )نوه

ها علينا جعلنا اهلل فداك قال:  قلنا: وما الكبائر؟ قال: )هي يف كتاب اهلل عىل سبع( قلنا: فعُ  ده

وق الوالدين، والفرار من  الرشك باهلل العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا بعد البيهنة، وعق

الزحف، وقتل املؤمن، وقذف املحصنة( قلنا: ما منها أحد أصاب من هذه شيئا قال: )فأنتم  

  (2)اذا(

الباقر ل  ئس  [ 197]احلديث:   عليه    اإلمام  اهلل  أوعد  ما  )كله  فقال:  الكبائر  عن 

 ( 3)النار(

: عن الكبائر الهتي قال اهلل   الباقر اإلمام  سئل   [ 198]احلديث:   َتنُِبوا  ﴿عزه وجله إِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم َسييَئاتُِكْم   الهتي  قال: )ف  [ 31]النساء:    َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرياًم﴾ َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفي

 (4)أوجب اهلل عليها النار(

دها ما نبت  الباقر قال اإلمام    [ 199]احلديث:   عليه  : )الذنوب كلهها شديدة، وأشه

ا معذب، واجلنهة ال يدخلها إاله طيهب( ا مرحوم، وإمه م ألنه إمه  ( 5) اللهحم والده

: )ما من عبد يعمل عمال ال يرضاه اهلل إاله سرته  الباقرقال اإلمام   [ 200]احلديث:  

 
 .  80ص  2اصول الكايف ج   (1)

 .  237 ص 1  ج العيهاَش تفسري (2)

 .  373ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 .  149مسائل عيله بن جعفر ص  (4)

 . 269ص  2اصول الكايف ج   (5)



 

47 

 

هبط اهلل ملكا يف صورة آدمي يقول للناس:  أ اهلل عليه أوال، فإذا ثنى سرته اهلل عليه، فإذا ثلث  

 (1)  وكذا(  فعل كذا

عىل ربهه، وال توبة للمرصه    يل عتس: )ال عذر للم الباقر  قال اإلمام   [ 201]احلديث:  

 (2)(عىل ذنبه

إنه اهلل قىض قضاء حتام أاله ينعم عىل العبد بنعمة  ):  الباقر  قال اإلمام  [ 202]احلديث:  

اه حتهى حيدث العبد ذنبا يستحقه بذلك النقمة(  (3)فيسلبها إيه

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   5

نب حيرم العبد الرزق(الصادققال اإلمام   [ 203]احلديث:    ( 4) : )إنه الذه

:    اإلمام الصادقل  ئس   [ 204]احلديث:   نَا َباِعْد َبنْيَ  ﴿عن قول اهلل عز وجله َفَقاُلوا َربَّ

قْ  ٍق إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلي  َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ نَاُهْم ُكلَّ ُمَزَّ

فقال: )هؤالء قوم كانت هلم قرى متصلة ينظر بعضهم إىل بعض    ،[ 19]سبأ:    َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾

وا ما بأنفسهم من عافية اهلل فغريه   وأهنار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم اهلل عز وجله وغريه

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ إِنَّ   ﴿اهلل ما هبم من نعمة  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريي فأرسل     ؛[ 11]الرعد:    ﴾ اهلل اَل ُيَغريي

ب ديارهم وأذهب أمواهلم، وأبدهلم مكان جنهاهتم ق قراهم وخره  اهلل عليهم سيل العرم فغره

﴿  
ٍ
ء َذلَِك َجَزْينَاُهْم باَِم  ﴿  ثمه قال:  ،[ 16]سبأ:    ِمْن ِسْدٍر َقلِيٍل﴾ َجنََّتنْيِ َذَواََتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوَأْثٍل َوََشْ

 (5) ([ 17]سبأ:  ﴾رَ َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِالَّ اْلَكُفو

: إذا عصاين من عرفني  الصادققال اإلمام    [ 205]احلديث:   : )يقول اهلل عزه وجله

 ( 6) سلهطت عليه من ال يعرفني(

 
  .89 ص 7  ج األنوار بحار (1)

 .  100نزهة الناظر ص  (2)

 . 273ص  2اصول الكايف ج   (3)

 . 271ص  2اصول الكايف ج   (4)

 . 274ص  2اصول الكايف ج   (5)

 . 276ص  2اصول الكايف ج   (6)
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اإلمام    [ 206]احلديث:   عزه  الصادققال  إىل  املعصية  ذله  من  اهلل  أخرجه  )من   :

ه بال عشرية، وآنسه بال برش، ومن خاف ا هلل أخاف منه كله َشء  التقوى أغناه بال مال، وأعزه

 ( 1)ومن َل خيف اهلل أخافه اهلل من كل َشء(

اه حتهى  الصادققال اإلمام    [ 207]احلديث:   : )ما أنعم اهلل عىل عبد نعمة فسلبها إيه

لب(  (2)يذنب ذنبا يستحقه بذلك السه

املوت  )إنه اهلل تعاىل َل جيعل للمؤمن أجال يف   :الصادققال اإلمام   [ 208]احلديث:  

 ( 3) يبقيه ما أحبه البقاء، فإذا علم أنهه سيأَت بام فيه بوار دينه قبضه اهلل إليه مكرها(

لطان وما  الصادققال اإلمام    [ 209]احلديث:   : )إنه أحدكم ليكثر به اخلوف من السه

نوب فتوقهوها ما استطعتم وال متادوا فيها(  (4)ذلك إاله بالذه

: )أما إنهه ليس من عرق يرضب وال نكبة وال  قالصادقال اإلمام    [ 210]احلديث: 

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  ﴿ صداع وال مرض إاله بذنب؛ وذلك قول اهلل عزه وجله يف كتابه:  

 ( 5)ثمه قال: )وما يعفو اهلل أكثر ما يؤاخذ به( ،[ 30]الشورى:  َأْيِديُكْم﴾ َفباَِم َكَسَبْت 

: )وال يرضب عىل أحدكم عرق وال ينكت  الصادققال اإلمام    [ 211]احلديث:  

 (6)صبعه األرض نكبة إاله بذنب وما يعفو اهلل اكثر(أ

: )كان أِّب يقول: ما من َشء أفسد للقلب من  الصادققال اإلمام    [ 212]احلديث:  

 ( 7) واقع اخلطيئة، فام تزال به حتهى تغلب عليه فيصري أعاله أسفله(خطيئة، إنه القلب لي 

ا ال تغفر(  الصادققال اإلمام    [ 213]احلديث:   رات من الذنوب فإهنه : )اتقوا املحقه

 
 .  204ص  1أماِل الطويس ج  (1)

 . 274ص  2اصول الكايف ج   (2)

 .  311ص  1أماِل الطويس ج  (3)

 . 275ص  2اصول الكايف ج   (4)

 . 269ص  2اصول الكايف ج   (5)

 .  162كتاب درست بن أِّب منصور ص  (6)

 . 268ص  2اصول الكايف ج   (7)
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غري   ِل  يكن  َل  إن  ِل  طوبى  فيقول:  الذنب  يذنب  )الرجل  قال:  رات؟  املحقه وما  قلت: 

 (1)ذلك(

)ال تنظروا إىل صغري الذنب، ولكن انظروا    الصادق:قال اإلمام    [ 214]احلديث:  

 (2)إىل ما اجرتأتم(

اإلمام    [ 215]احلديث:   يف الصادققال  القوم  أخذ  )إذا  كانوا    :  فإن  اهلل،  معصية 

الته( الة كانوا من رجه  (3)ركبانا كانوا من خيل إبليس، وإن كانوا رجه

 :(4) عصاه( ثمه متثهل: )ما أحبه اهلل من الصادققال اإلمام   [ 216]احلديث:  

      تعيص اإلله وأنت تظهر حبهه

 

 ـهذا حـمال يف الفـعال ـبديع             

 لو كان حبهك صـادقا ألطعته 

 

 إنه املحبه ملن حيبه مطيع 

اإلمام    [ 217]احلديث:    ترشه    الصادق قال  أن  )إياكم  أصحابه:  إىل  رسالته  يف 

م اهلل عليه هاهنا يف الدنيا حال اهلل   م اهلل عليكم فإنه من انتهك ما حره أنفسكم إىل َشء حره

هتا وكرامتها القائمة الدائمة ألهل اجلنة أبد اآلبدين وإياكم  ..  بينه وبني اجلنة ونعيمها ولذه

م اهلل يف القرآن وا َعىَل َما َفَعُلوا  ﴿وقد قال:    ، ظهره وبطنه  واإلرصار عىل َشء مها حره َوََلْ ُيرِصُّ

 (5) ( [ 135]آل عمران:  َيْعَلُموَن﴾ َوُهْم  

اإلمام    [ 218]احلديث:   ربهام عمل  الصادققال  فإنهه  يعملها،  بسيهئة فال  : )من همه 

َت وجالِل ال أغفر لك بعد ذلك    (6)أبدا(العبد السيهئة فرياه الرب تبارك وتعاىل فيقول: وعزه

جل خرج يف قلبه نكتة سوداء،  الصادققال اإلمام   [ 219]احلديث:   : )إذا أذنب الره

 
 . 287ص  2اصول الكايف ج   (1)

 .  55ص   1كنز الكراجكي ج  (2)

 .  116املحاسن ص  (3)

 .  489أماِل الصدوق ص  (4)

 .  13ص  1روضة الكايف ج  (5)

 . 272ص  2اصول الكايف ج   (6)
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 (1) فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتهى تغلب عىل قلبه فال يفلح بعدها أبدا(

: )انه اهلل عزه وجله بعث نبيها إىل قومه، فأوحى  اإلمام الصادققال   [ 220]احلديث:  

إنهه ليس من أهل قرية وال أهل بيت كانوا عىل طاعتي فأصاهبم فيهام  اهلل إليه أن قل لقومك:  

لت هلم عامه حيبهون إىل ما يكرهون(  ( 2) سوء فانتقلوا عامه أحبه إىل ما أكره إاله حتوه

اكم ومعاص اهلل    الصادققال اإلمام   [ 221]احلديث:  يف رسالته إىل أصحابه: )وإيه

  أن تركبوها، فإنهه من انتهك يف معاص اهلل فركبها فقد أبلغ يف اإلساءة إىل نفسه، وليس بني 

م   رهبه عند  اإلساءة  وألهل  اجلنهة  م  رهبه عند  اإلحسان  فألهل  منزلة،  واالساءة  اإلحسان 

 ( 3)النار(

  : ل ياحذروا سطوات اهلل بالليل والنهار( ق: )الصادققال اإلمام    [ 222]احلديث:  

 ( 4) قال: )أخذه عىل املعاص(  وما سطوات اهلل؟

:    الصادققال اإلمام    [ 223]احلديث:   ُهْم َعىَل النَّارِ ﴿ يف قول اهلل عزه وجله   ﴾ َفاَم َأْصرَبَ

 ( 5): )ما أصربهم عىل فعل ما يعلمون أنهه يصريهم إىل النار([ 175]البقرة: 

:    الصادقاإلمام  سئل    [ 224]احلديث:   َوَقِدْمنَا إِىَل َما َعِمُلوا  ﴿عن قول اهلل عز وجله

)أما واهلل إن كانت أعامهلم أشده بياضا من   قال:ف  [ 23]الفرقان:    َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴾ِمْن َعَمٍل  

 ( 6) ولكن كانوا إذا عرض هلم احلرام َل يدعوه( ،القباطي

زال اهلموم والغموم باملؤمن حتهى ال تدع  ت: )ال  الصادققال اإلمام    [ 225]احلديث:  

 ( 7) له ذنبا(

 
 . 271ص  2اصول الكايف ج   (1)

 .  505أماِل الصدوق ص  (2)

 .  15ص  1روضة الكايف ج  (3)

 .  18كتاب الزهد ص  (4)

 . 268ص  2اصول الكايف ج   (5)
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نب فيحرم صالة اللهيل،  الصادققال اإلمام    [ 226]احلديث:   جل يذنب الذه : )إنه الره

ني يف اللهحم( كه يهئ أرسع يف صاحبه من السه  ( 1) وإنه العمل السه

هلل أوصني فقال:  رسول افقال له: يا ابن    اإلمام الصادق أتى رجل    [ 227]احلديث:  

 ( 2) قال: )ال أجد( ،)ال يفقدك اهلل حيث أمرك، وال يراك حيث هناك( قال: زدين 

اإلمام    [ 228]احلديث:   أصحابهقال  بعض  يوص  والذنوب  الصادق  )إيهاك   :

إنه  إليكم،  منها  أرسع  أحد  إىل  هي  ما  اهلل  فو  رها شيعتنا،  من    وحذه ة  املعره لتصيبه  أحدكم 

قم وما ذلك إاله بذنوبه، وأنهه ليحبس عنه   السلطان وما ذلك إاله بذنوبه، وأنه ليصيبه السه

الرزق وما هو إاله بذنوبه، وأنهه ليشدد عليه عند املوت وما ذاك إاله بذنوبه حتهى يقول من  

 (3)حرضه: لقد غمه باملوت(

نك الناس من  ص بعض أصحابهيو   الصادققال اإلمام   [ 229]احلديث:  : )ال يغره

نفسك فإنه األمر يصل إليك من دوهنم، وال تقطع هنارك بكذا وكذا فإنه معك من حيفظ  

ك، وال تستقل قليل الرشه فإنهك تراه   عليك، وال تستقل قليل اخلري فإنهك تراه غدا بحيث يرسه

أر ؤغدا بحيث يسو َل  ركا من حسنة حمدثة  شيئا أشده طلبا وال أحسن د  ك، وأحسن فإين 

اكِِرينَ ﴿ لذنب قديم، إن اهلل عزه وجله يقول:   ييَئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ   ﴾ إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ

 ( 4)([ 114]هود: 

الصادقل  ئس  [ 230]احلديث:   الكبائر    اإلمام  من  الكبرية  يرتكب  جل  الره عن 

ة   ب كان عذابه كعذاب املرشكني أم له مده فيموت، هل خيرجه ذلك من اإلسالم؟ وإن عذه

ا حالل أخرجه ذلك من اإلسالم    وانقطاع؟ فقال: )من ارتكب كبرية من الكبائر فزعم أهنه
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ب أشده العذاب، وإن كان معرتفا أنهه أذنب ومات عليه أخرجه من ا إليامن وَل خيرجه  وعذه

ل(  ( 1)من اإلسالم وكان عذابه أهون من عذاب األوه

عيل: الكبائر مخسة:  اإلمام  : )وجدنا يف كتاب  الصادققال اإلمام   [ 231]احلديث:  

بعد   ب  والتعره الزحف،  من  والفرار  البينة،  بعد  الربا  وأكل  الوالدين،  وعقوق  الرشك، 

 ( 2) اهلجرة(

الوالدين، واليأس  دقالصا قال اإلمام    [ 232]احلديث:   الكبائر: عقوق  )إنه من   :

 (3) من روح اهلل، واألمن ملكر اهلل( 

أخربين عن الكبائر؟ قال: )هي مخس وهنه    : لإلمام الصادقل  يق   [ 233]احلديث:  

:   مها أوجب اهلل عزه وجله عليهنه النار: َك بِِه ﴿ قال اهلل عز وجله َوَيْغِفُر  إِنَّ اهلل اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

ْك بِاهلل َفَقِد اْفرَتَى إِْثاًم َعظِياًم  ِذيَن  ﴿وقال:    [ 48]النساء:    ﴾َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ إِنَّ الَّ

وقال:    ،[ 10  ]النساء:  ﴾ َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعرًيا

ْم ﴿ ِ ِذيَن آَمُنوا إَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأْلَْدَباَر َوَمْن ُيَوهلي َا الَّ َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه  َيا َأُّيُّ

َومَ  ِمَن اهلل  َباَء بَِغَضٍب  َفَقْد  فَِئٍة  إىَِل  ُمتََحييًزا  َأْو  لِِقَتاٍل  ًفا  ُمَتَحري َوبِْئَس املَِْصريُ إِالَّ  َجَهنَُّم    ﴾ ْأَواُه 

دا عىل دينه( ،[ 16-15]األنفال:   ( 4) ورمي املحصنات الغافالت، وقتل مؤمن متعمه

اإلمام    [ 234]احلديث:   دا،  الصادققال  متعمه النفس  قتل  منها  سبعة:  )الكبائر   :

البيهنة،   بعد  با  الره وأكل  املحصنة،  وقذف  العظيم؛  باهلل  حف،  والرشك  الزه من  والفرار 

ب والرشك   ب بعد اهلجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلام( قال: )والتعره والتعره

 ( 6) قال: )والهذي إذا دعاه أبوه لعن أباه، والهذي إذا أجابه ابنه يرضبه(، و(5)واحد(
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  اإلمام عيله عن الكبائر، فقال: )هنه يف كتاب  اإلمام الصادقل ئس  [ 235]احلديث:  

با بعد البينة، وأكل مال اليتيم   سبع: الكفر باهلل، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الره

اهلجرة(   بعد  ب  والتعره حف،  الزه والفرار من  )نعم(  قيلظلام،  قال:  املعاص؟  أكرب  : فهذا 

الة؟ قيل  الصه ترك  أم  اليتيم ظلام أكرب  : فام قيل قال: )ترك الصالة(    : فأكل درهم من مال 

ل ما قلت لك؟(  عددت ت  : الكفر، قال: )فإنه  قيلرك الصالة يف الكبائر؟ فقال: )أيه َشء أوه

الة كافر(  ( 1) تارك الصه

اإلمام    [ 236]احلديث:   العظيم،  الصادققال  باهلل  الرشك  سبع:  الكبائر،  )أكرب   :

وقذف   الوالدين،  وعقوق  اليتامى،  أموال  وأكل   ، باحلقه إاله  اهلل  م  حره الهتي  النفس  وقتل 

(امل حف، وإنكار ما أنزل اهلل عز وجله   (2)حصنات، والفرار من الزه

َتنُِبوا َكَبائَِر َما  ﴿  عن قول اهلل عزه وجله   اإلمام الصادقل  ئ س  [ 237]احلديث:   إِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم  )من اجتنب ما   قال:ف [ 31]النساء:  َسييَئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرياًم﴾ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفي

ر اهلل عنه سيهئاته ويدخله مدخال كريام. والكبائر السبع   وعد اهلل عليه النار إذا كان مؤمنا كفه

ب بعد اهلجرة، وقذف   با والتعره املوجبات: قتل النفس احلرام، وعقوق الوالدين، وأكل الره

حف(  ( 3) املحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزه

فلام سلهم وجلس تال هذه    اإلمام الصادقدخل عمرو بن عبيد عىل    [ 238]احلديث:  

ْثِم َواْلَفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم  ﴿اآلية   َتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ِذيَن جَيْ مسك فقال  أثمه    239[ 32]النجم:    ﴾ الَّ

 فقال:  : ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اهلل عزه وجله اإلمام الصادق

َك بِِه  ﴿نعم يا عمرو أكرب الكبائر الرشك باهلل يقول اهلل تبارك وتعاىل:   إِنَّ اهلل اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ
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ْك بِاهلل َفَقِد اْفرَتَى إِْثاًم َعظِياًم  ويقول اهلل    ،[ 48]النساء:    ﴾َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ

  : َم اهلل َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن  ﴿ عزه وجله ْك بِاهلل َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ   َأْنَصاٍر﴾إِنَّ

  هلل اإِنَُّه اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح    ﴿وبعده اليأس من روح اهلل ألن اهلل عزه وجله يقول:    ،[ 72]املائدة:  

َأَفَأِمنُوا َمْكَر  ﴿ثم األمن من مكر اهلل ألن اهلل تعاىل يقول:  ،[ 87]يوسف:  وَن﴾إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكافِرُ 

وَن﴾  هللااهلل َفاَل َيْأَمُن َمْكَر   ومنها عقوق الوالدين ألن اهلل عزه    ،[ 99]األعراف:    إِالَّ اْلَقْوُم اخْلَارِسُ

ا بَِوالَِدَِت ﴿  وجله جعل العاق جبارا شقيا يف قوله تعاىل:  ]مريم:   َجبَّاًرا َشِقيًّا﴾َوََلْ جَيَْعْلنِي   َوَبرًّ

م اهلل تعاىل إاله باحلق ألن اهلل عزه وجله يقول:    ،[ 32 َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ﴿وقتل النفس الهتي حره

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اهلل َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه    ،[ 93]النساء:    َعظِياًم﴾َعَذاًبا  ُمَتَعمي

يقول:   وجله  عزه  اهلل  ألن  املحصنات  اْلَغافاَِلِت  ﴿وقذف  املُْْحَصنَاِت  َيْرُموَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم   وأكل مال اليتيم ظلام لقول    ،[23]النور:    َعَذاٌب َعظِيٌم﴾ املُْْؤِمنَاِت ُلِعنُوا يِف الدُّ

  : ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن  إِنَّ ﴿اهلل عزه وجله  الَّ

ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه  ﴿والفرار من الزحف ألن اهلل عزه وجله يقول:    ،[ 10]النساء:    ﴾َسِعرًيا ِ َوَمْن ُيَوهلي

ُمتَ  َأْو  لِِقَتاٍل  ًفا  ُمَتَحري َجَهنَُّم  إِالَّ  َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهلل َوَمْأَواُه  َفَقْد  فَِئٍة  إىَِل    َوبِْئَس املَِْصرُي﴾ َحييًزا 

َبا اَل َيُقوُموَن إِالَّ َكاَم َيُقوُم  ﴿  وأكل الربا ألن اهلل تعاىل يقول:  ،[ 16]األنفال:   ِذيَن َيْأُكُلوَن الري الَّ

ْيَطاُن ِمَن املَْ  َم  الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرَّ ُْم َقاُلوا إِنَّاَم اْلَبْيُع ِمْثُل الري سي َذلَِك بَِأهنَّ

ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إِىَل اهلل َوَمْن َعاَد َفُأوَلئَِك أَ  َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربي ْصَحاُب  الري

:  ،  [ 275]البقرة:    َخالُِدوَن﴾ا  النَّاِر ُهْم فِيهَ  ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهلل  ﴿ويقول اهلل عزه وجله َا الَّ َيا َأُّيُّ

َبا إِْن ُكنُْتْم   َفإِْن ََلْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب ِمَن اهلل َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم    ُمْؤِمننِيَ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الري

َتْظلُِموَن   اَل  َأْمَوالُِكْم  ُرُءوُس  ُتْظَلُموَن﴾ َفَلُكْم  والسحر ألن اهلل عزه  ،  [ 279-278]البقرة:    َواَل 

اُه َما َلُه يِف اآْلِخرَ ﴿وجله يقول:   ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم  َوَلَقْد َعلُِموا ملََِن اْشرَتَ ِة ِمْن َخاَلٍق َوَلبِئَْس َما رَشَ
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ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلل  والزنا ألن اهلل عزه وجله يقول:      ،[ 102]البقرة:    َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾  َوالَّ

يَ  َواَل  بِاحْلَقي  إاِلَّ  َم اهلل  تِي َحرَّ الَّ النَّْفَس  َيْقُتُلوَن  َواَل  آَخَر  َأَثاًما  إِهَلًا  َيْلَق  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  ْزُنوَن 

ُمَهاًنا  اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد فِيِه  َيْوَم  َلُه اْلَعَذاُب  واليمني الغموس ألن    ،[ 69-68]الفرقان:    ﴾ُيَضاَعْف 

وَن بَِعْهِد اهلل َوَأْياَمهِنِْم َثَمنًا َقلِياًل ُأو﴿ اهلل عزه وجله يقول:   ِذيَن َيْشرَتُ َلئَِك اَل َخاَلَق هَلُْم يِف  إِنَّ الَّ

يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب   ]آل عمران:    َألِيٌم﴾ اآْلِخَرِة َواَل ُيَكليُمُهُم اهلل َواَل َينُْظُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكي

تعاىل:    ،[ 77 اهلل  قال  ثُ   ﴿والغلول  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َغلَّ  باَِم  َيْأِت  َيْغُلْل  َما  َوَمْن  َنْفٍس  ُكلُّ  ُتَوفَّ  مَّ 

ومنع الزكاة املفروضة ألن اهلل عزه وجله يقول:    ،[ 161]آل عمران:    َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن﴾ َكَسَبْت  

َكنَْزُتْم  ﴿ َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجُنوهُبُْم  ِجَباُهُهْم  هِبَا  َفُتْكَوى  َجَهنََّم  َناِر  يِف  َعَلْيَها  حُيَْمى  َيْوَم 

وشهادة الزور، وكتامن الشهادة ألن اهلل عزه   ،[ 35]التوبة:  ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن﴾ِسُكْم َفُذوُقوا َما أِلَْنفُ 

ُه آثٌِم َقْلُبُه َواهلل باَِم    ﴿وجله يقول:   َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ ]البقرة:   َتْعَمُلوَن َعلِيٌم﴾ َواَل َتْكُتُموا الشَّ

شيئا  أو    زه وجله عدل هبا عبادة األوثان، وترك الصالة متعمداورشب اخلمر ألن اهلل ع   ،[ 283

من ترك الصالة متعمدا فقد برئ من ذمة  )قال:    هلل  رسول اما فرض اهلل عزه وجله ألن  

رسوله  وذمة  يقول:    (،اهلل  وجله  عزه  اهلل  ألن  الرحم  وقطيعة  العهد،  ِذيَن  ﴿ونقض  َوالَّ

بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض   َأَمَر اهلل  ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما  َينُْقُضوَن َعْهَد اهلل ِمْن َبْعِد 

اِر﴾ُأوَلئَِك هَلُُم   فخرج عمرو بن عبيد وله رصاخ من بكائه    ،[ 25]الرعد:    اللَّْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ

 ( 1) ال برأيه ونازعكم يف الفضل والعلم(وهو يقول: هلك من ق

: )الكبائر: القنوط من رَحة اهلل، واليأس من  الصادققال اإلمام    [ 240]احلديث:  

م اهلل، وعقوق الوالدين، وأكل مال   روح اهلل، واألمن من مكر اهلل وقتل النفس التي حره

امل وقذف  اهلجرة،  بعد  والتعرب  البينة،  بعد  الربا  وأكل  ظلام،  من  اليتيم  والفرار  حصنة، 
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ب   حف( فقيل له: أرأيت، املرتكب للكبرية يموت عليها، أ ُترجه من االيامن؟ وإن عذه الزه

ا  أهنه إذا زعم  قال: )خيرج من اإلسالم  انقطاع؟  أوله  املرشكني،  فيكون عذابه كعذاب  هبا 

ا كبرية وهي عليه حرام وأنه  ب أشده العذاب، وإن كان معرتفا بأهنه ب  حالل ولذلك يعذه ه يعذه

ا غري حالل، فإنهه معذب عليها وهو أهون عذابا من األول وخيرجه من اإليامن   عليها وأهنه

 ( 1) وال خيرجه من اإلسالم(

،  الصادققال اإلمام    [ 241]احلديث:   مة وهي الرشك باهلل عز وجله : )الكبائر حمره

حف، وأكل مال اليتيم ظلام،   م اهلل، وعقوق الوالدين، والفرار من الزه وقتل النفس الهتي حره

امليتة   قة، وأكل  واللهواط والرسه نا  الزه البينة، وقذف املحصنات وبعد ذلك  بعد  با  الره وأكل 

م وحلم اخلنزير وما   به مأوالده حت، والبخس من  هله لغري اهلل  السه ن غري رضورة، وأكل 

اهلل،   مكر  من  واألمن  اهلل،  روح  من  واليأس  ور،  الزه وشهادة  وامليرس،  وامليزان،  املكيال 

الغموس   واليمني  الظاملني،  إىل  كون  والره املظلومني  معاونة  وترك  اهلل،  رَحة  من  والقنوط 

و والكذب  والتجربه  الكرب  واستعامل  عرس،  غري  من  احلقوق  والتبذير،  وحبس  االرساف 

الهتي تصده  ، واملالهي  اهلل عزه وجله ، واملحاربة ألولياء  باحلجه عن    واخليانة، واالستخفاف 

نوب( ثمه   ذكر اهلل تبارك وتعاىل مكروهة كالغناء ورضب األوتار، واإلرصار عىل صغائر الذه

 (2) قال: )إنه يف هذا لبالغا لقوم عابدين(

اإلمام    [ 242]احلديث:   وعىل    :دقالصا قال  رسوله  وعىل  اهلل  عىل  )الكذب 

 ( 3)األوصياء من الكبائر(

:    الصادققال اإلمام    [ 243]احلديث:   ِذيَن جَيَْتنُِبوَن َكَبائَِر  ﴿يف قول اهلل عزه وجله الَّ
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ْثِم َواْلَفَواِحَش إِالَّ اللََّممَ  فقال: )الفواحش الزنا والرسقة، واللهمم الرجل    ،[ 32]النجم:    ﴾ اإْلِ

 (1)بالذنب فيستغفر اهلل منه(يلمه 

قال اإلمام الصادق: )عقوق الوالدين من الكبائر ألنه اهلل جعل    [ 244]احلديث:  

 ( 2) العاق عصيا شقيا(

عىل  ئ س  [ 245]احلديث:   تعرض  األعامل  عن  الصادق  اإلمام  ال  ،  هلل  رسول 

شكه )   فقال: فيه  اآلية   (،ما  هذه  تال  َوَرُسوُلُه  ﴿  :ثمه  َعَمَلُكْم  اهلل  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  َوُقِل 

َهاَدِة   َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاَِلِ  إىَِل  دُّوَن  َتْعَمُلوَن﴾ َواملُْْؤِمنُوَن َوَسرُتَ ُكنُْتْم  باَِم  ثم    ،[ 105]التوبة:    َفُينَبيُئُكْم 

 ( 3) قال: )إنه هلل شهداء يف أرضه(

ما دام  الصادققال اإلمام    [ 246]احلديث:   منه روح اإليامن  ، فإذا  زانيا : )يسلب 

، قال: )ال أرأيت إن همه أن يرسق أ تقطع يده( ل:يق  ، عاد اإليامن(كف   ( 4)أ رأيت إن همه

)من زنى خرج من اإليامن، ومن رشب اخلمر    :الصادققال اإلمام    [ 247]احلديث:  

دا خرج من اإليامن(خرج من اإليامن، ومن أفطر يوما من شهر رمضا   ( 5)ن متعمه

اإلمام    [ 248]احلديث:   الصالح  الصادققال  بالعمل  املؤمنني  اهلل  ى  سمه )قد   :

مؤمنني، وَل يسم من ركب الكبائر، وما وعد اهلل عز وجله عليه النار مؤمنني يف قرآن وال  

هم باإليامن بعد ذلك الفعل(  ( 6) أثر، وال تسمه

: )ما من مؤمن إاله وله ذنب ُّيجره زمانا ثمه  دقالصا قال اإلمام    [ 249]احلديث:  

  : : ْثِم َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللََّممَ ﴿يلمه به وذلك قول اهلل عزه وجله َتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ِذيَن جَيْ ]النجم:   ﴾ الَّ
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32 ])(1 ) 

ة يف يوم غفر  الصادققال اإلمام    [ 250]احلديث:   اهلل  : )من قال: أستغفر اهلل مائة مره

 ( 2) له سبعامئة ذنب، وال خري يف عبد يذنب يف يوم سبعامئة ذنب(

 (3))لكله داء دواء ودواء الذنوب االستغفار(  :الصادققال اإلمام    [ 251]احلديث:  

: )الذنوب الهتي تغريه النعم: البغي، والذنوب  الصادققال اإلمام    [ 252]احلديث:  

الظلم، والذنوب الهتي هتتك العصم ـ    نزل النقم: الهتي تورث الندم: القتل، والذنوب الهتي ت 

ل الفناء: قطيعة الرحم،   وهي الستور ـ رشب اخلمر، والهتي حتبس الرزق: الزنا، والهتي تعجه

عاء وتظلم اهلواء:  (4)عقوق الوالدين( والهتي ترده الده

يشاء؟ قال:  : الكبائر فيها استثناء أن يغفر ملن  لإلمام الصادقل  يق [ 253]احلديث: 

 (5))نعم(

: )إنه اهلل عزه وجله بعث نبيها من أنبيائه إىل قومه  الصادققال اإلمام    [ 254]احلديث:  

ناس كانوا عىل طاعتي فأصاهبم  أوأوحى إليه أن قل لقومك: إنهه ليس من أهل قرية وال  

لوا عام   اء فتحوه كرهون، وليس  حبه إىل ما أكره إاله حتولت هلم عام حيبهون إىل ما يأفيها رسه

ء فتحولوا عام أكره إىل ما  امن أهل قرية وال أهل بيت كانوا عىل معصيتي فأصاهبم فيها رضه 

فال  أ غضبي  رَحتي سبقت  إنه  وقل هلم:  ما حيبهون،  إىل  يكرهون  عام  هلم  حتولت  إاله  حبه 

ضوا معاندين لسخطي    تقنطوا من رَحتي فإنهه ال يتعاظم عندي ذنب أغفره وقل هلم: ال يتعره

وا بأوليائي فإنه ِل سطوات عند غضبي، ال يقوم هلا َشء من خلقي(  (6)وال يستخفه

اإلمام    [ 255]احلديث:   مع  الصادققال  كبرية  وال  اإلرصار،  مع  صغرية  )ال   :
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 (1)االستغفار(

: )إنه العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبني  الصادققال اإلمام    [ 256]احلديث:  

وحى اهلل عزه وجله إىل ملكيه إين قد عمرت عبدي عمرا  أأربعني سنة فإذا بلغ أربعني سنة  

 ( 2)غلظا وشددا وحتفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثريه وصغريه وكبريه(ا ف

الصادق سئل    [ 257]احلديث:   :    اإلمام  وجله عزه  اهلل  قول  ْ ﴿عن  َما    َأَوََل ْرُكْم  ُنَعمي

َر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا   ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ فقال: )توبيخ    ،[ 37]فاطر:    ﴾َفاَم لِلظَّاملنَِِي ِمن نَِّصريٍ َيَتَذكَّ

 ( 3) البن ثامين عرشة سنة(

: )يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعاَل  الصادققال اإلمام    [ 258]احلديث:  

 ( 4) واحد(ذنب 

نبيهنا وآله وعليه  الصادقاإلمام  قال    [ 259]احلديث:   : )قال عيسى بن مريم عىل 

الم: ويل للعلامء السوء كيف تلظهى عليهم النار؟!(  (5)السه

)إذا بلغت النفس هاهناـ  وأشار بيده إىل حلقه    :الصادققال اإلمام    [ 260]احلديث:  

توبة بَِجَهاَلةٍ ﴿  :ثمه قرأ   (، ـ َل يكن للعاَل  وَء  السُّ َيْعَمُلوَن  لِلَِّذيَن  َعىَل اهلل  التَّْوَبُة  ]النساء:    ﴾ إِنَّاَم 

17 ])(6 ) 

الدنيا من  يوص بعض أصحابه   الصادققال اإلمام    [ 261]احلديث:   )ما منزلة   :

العباد  ن اهلل تبارك وتعاىل علم ما  إ  ..كلت منها أنفيس إاله بمنزلة امليتة إذا اضطررت إليها  

عاملون وإىل ما هم صايرون فحلم عنهم عند أعامهلم السيئة لعلمه السابق فيهم فال يغرنك  

اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن  ﴿ :  تعاىل ثمه تال قوله   (، حسن الطلب من ال خياف الفوت  تِْلَك الدَّ
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ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبةُ    : ، وجعل يبكي ويقول[ 83]القصص:    ﴾  لِْلُمتَِّقنيَ اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

فاز واهلل األبرار أتدري من هم؟ هم الذين ال    :ثمه قال   ، ذهبت واهلل األماين عند هذه اآلية

نه يغفر للجاهل سبعون ذنبا  .. إباهلل جهال  غرتار يؤذون الذر كفى بخشية اهلل علام وكفى باال

وعلم وعمل بام علم دعي يف ملكوت الساموات    قبل أن يغفر للعاَل ذنب واحد، من تعلم 

فقال:    جعلت فداك فام حد الزهد يف الدنيا؟ :لي ق ،تعلم هلل وعمل هلل وعلم هلل( ، من  عظيام

لَِكياَْل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهلل  ﴿ : )قد حد اهلل يف كتابه فقال عزه وجله 

ن اعلم الناس باهلل أخوفهم هلل وأخوفهم له أعلمهم  إ [ 23]احلديد:  خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾  اَل حُيِبُّ ُكلَّ 

به أزهدهم فيها  له رجل ( به وأعلمهم  ابن  ايا    :، فقال  تق اهلل  : )اوصني. فقال أهلل  رسول 

 ( 1)حيث كنت فإنك ال تستوحش(

: )أوحى اهلل عزه وجله إىل بعض أنبيائه: اخللق  الصادققال اإلمام   [ 262]احلديث:  

 (2)يفسد العمل كام يفسد اخلله العسل(  اليسء

ب نفسه لتسمح  الصادققال اإلمام   [ 263]احلديث:   : )لو علم يسء اخللق أنهه يعذه

 (3)يف خلقه(

ب نفسه(الصادققال اإلمام   [ 264]احلديث:    (4): )من ساء خلقه عذه

 ( 5): )ال سؤدد ليسء اخللق(الصادقمام قال اإل  [ 265]احلديث:  

اإلمام   [ 266]احلديث:   اهلل : )ال واالصادق  قال  يقبل  شيئا من طاعته عىل    هلل ، ال 

 (6)(اإلرصار عىل َش ء من معاصيه

، وطول التسويف حرية،  اغرتار: )تأخري التوبة  الصادق  قال اإلمام   [ 267]احلديث:  
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إاله القوم    هلل ، وال يأمن مكر اهللهلكة، واإلرصار عىل الذنب أمن به ملكر ا   هلل واالعتالل عىل ا

 ( 1)(اخلارسون

النفاق: قساوة القلب،  الصادق  قال اإلمام  [ 268]احلديث:   : )أربع من عالمات 

 ( 2)(ومجود العني، واإلرصار عىل الذنب، واحلرص عىل الدنيا 

ا  :الصادق  قال اإلمام   [ 269]احلديث:   إليه يف اجلرم    هلل)إنه  حيبه العبد أن يطلب 

 ( 3) (العظيم، ويبغض العبد أن يستخفه باجلرم اليسري

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   6

: )حقه عىل اهلل أن ال يعىص يف دار إاله أضحاها  الكاظمقال اإلمام   [ 270]احلديث:  

مس حتهى تطهرها(  ( 4) للشه

تستكثروا كثري اخلري، وال تستقلهوا قليل  : )ال  الكاظمقال اإلمام    [ 271]احلديث:  

ه حتهى تعطوا من   نوب جتتمع حتهى يكون كثريا، وخافوا اهلل يف الرسه الذنوب، فإنه قليل الذه

 ( 5) أنفسكم النصف(

: )إنه هلل عز وجله يف كله يوم وليلة مناديا ينادي:  الكاظمقال اإلمام    [ 272]احلديث:  

ع، لصبه  مهال مهال عباد اهلل عن معاص اهلل ع، وشيوخ ركه ، فلو ال هبائم رتهع، وصبية رضه

ا( ون به رضه  (6)عليكم العذاب صبها، ترضه

النار  الكاظمقال اإلمام    [ 273]احلديث:   : )الكبائر: من اجتنب ما وعد اهلل عليه 

مؤمنا  كان  إذا  عنه سيئاته  ر  الوالدين،    ،كفه وعقوق  احلرام  النفس  قتل  املوجبات:  بع  والسه

الربا  من  وأكل  والفرار  اليتيم،  مال  وأكل  املحصنات،  وقذف  اهلجرة،  بعد  ب  والتهعره  ،
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حف(  ( 1) الزه

نب إذا أراد العبد  الكاظم  اإلمام  سئل    [ 274]احلديث:  عن امللكني هل يعلامن بالذه

ل: ال، قال: )إنه العبد إذا  يسواء؟!( ق  احلسنة؟ فقال: )ريح الكنيف والطيب أو    أن يفعله 

يح، فقال صاحب اليمني لصاحب الشامل: قم فإنهه قد همه  همه باحلسنة خرج   نفسه طيب الره

بالسيهئة خرج نفسه   فأثبتها له؛ وإذا همه  قلمه وريقه مداده  باحلسنة، فإذا فعلها كان لسانه 

منتن الريح، فيقول صاحب الشامل لصاحب اليمني قف فإنهه قد همه بالسيهئة، فإذا هو فعلها  

 (2)اده فأثبتها عليه(كان لسانه قلمه وريقه مد

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   7

العباد من الذنوب ما َل يكونوا  الرضا قال اإلمام    [ 275]احلديث:   : )كلام أحدث 

 ( 3) يعملون، أحدث اهلل هلم من البالء ما َل يكونوا يعرفون(

  األنبياء: إذا : )أوحى اهلل عزه وجله إىل نبيه من  الرضا قال اإلمام    [ 276]احلديث:  

طعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لربكتي هناية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت  أ

 ( 4) لعنت(

)الصغائر من الذنوب طرق إىل الكبائر، ومن    :الرضا قال اإلمام    [ 277]احلديث:  

ف اهلل الناس بجنة ونار لكان الواجب أن   َل خيف اهلل يف القليل َل ُتفه يف الكثري، ولو َل خيوه

ما   الهذي  إنعامه  من  به  بدأهم  وما  إليهم  وإحسانه  عليهم  له  لتفضه يعصوه  وال  يطيعوه 

وه(  ( 5) استحقه

اإلمام    [ 278]احلديث:   هو    :الرضا قال  مجيع  أ)اإليامن  واجتناب  األمانة،  داء 

 
 . 276ص  2اصول الكايف ج   (1)

 . 429ص  2اصول الكايف ج   (2)

 . 275ص  2اصول الكايف ج   (3)

 . 275ص  2اصول الكايف ج   (4)

 . 180ص  2عيون األخبار ج   (5)



 

63 

 

واجتناب الكبائر وهي  ..  باللهسان، وعمل باألركان    الكبائر، وهو معرفة بالقلب، وإقرار 

تي حرم اهلل تعاىل، والزنا، والرسقة، ورشب اخلمر، وعقوق الوالدين، والفرار  قتل النفس اله 

هل لغري اهلل به من  أمن الزحف، وأكل مال اليتيم ظلام، وأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما  

املكيال   والبخس يف  القامر،  البينة، والسحت، وامليرس وهو  بعد  الربا  غري رضورة، وأكل 

حصنات، والزنا، واللهواط، واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل،  وامليزان، وقذف امل

والقنوط من رَحة اهلل، ومعونة الظاملني، والركون إليهم، واليمني الغموس، وحبس احلقوق  

باحلج،   واالستخفاف  واخليانة،  والتبذير،  واالرساف،  والكرب،  والكذب  عرس،  غري  من 

 (1)باملالهي، واإلرصار عىل الذنوب( واملحاربة ألولياء اهلل، واالشتغال

ما تقول يف أعامل السلطان؟ فقال: )يا سليامن    :الرضا سئل اإلمام    [ 279]احلديث:  

ليهم عىل العمد  إ الدخول يف أعامهلم والعون هلم والسعي يف حوائجهم عديل الكفر، والنظر  

 ( 2)من الكبائر الهتي يستحقه به النار(

)من الذنوب الهتي ال تغفر: قول الرجل: ليتني   :الرضا  قال اإلمام  [ 280]احلديث:  

د من أمره ومن نفسه  لهل  يفق ،  إاله هبذا(  أؤاخذال   : إنه هذا هلو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقه

كله َش ء، فقال: )إنه اإلرشاك يف الناس أخفى من دبيب الذره عىل الصفا يف الليلة الظلامء،  

 (3)(ومن دبيب الذره عىل املسح األسود
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 الغفلة واجلحود  

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

جحوده..   أو  عنه،  الغفلة  خصلتني:  إحدى  يف  جتتمع  والتي  تعاىل،  اهلل  مع  العالقة  سوء 

وعالقتها باألخالق كبرية جدا، ذلك أن اهلل تعاىل هو املنعم األعظم، بل ال نعمة إال منه؛  

 لذلك كان الغافل عنه أو جاحده يسء اخللق، حتى لو حسن خلقه مع اخللق مجيعا. ف

فهي  الغفلةأما   الشعور،  ؛  مراكز  عىل  يوضع  الذي  املخدر  ذلك  لتعدمه  تشبه 

لينا سهال يسهل   اإلحساس بأي َشء، وحينها يمكن التحكم يف العضو املخدر، ليصبح 

يبدأ به الشيطان إغواءه لإلنسان تسليط الغفلة  وهلذا، فإن أول ما ، التحكم فيه بكل سهولة 

عليه، بحيث يصبح خمدرا ال ُّيتم ليشء، وال يلقي باله وال سمعه، ال لناصح وال ملذكر..  

فإذا وصل اإلنسان إىل تلك الدرجة، سهل عىل الوساوس أن تترسب، وسهل عىل ما بعدها  

 أن يتمكن من النفس. 

يف هالك كل القرى وأصحاهبا الذين َل يعطوا    وهلذا اعترب اهلل تعاىل الغفلة السبب 

ـ:    فرعون  قوم  هلالك  األكرب  السبب  مبينا  ـ  تعاىل  قال  االهتامم،  من  يستحقون  ما  رسلهم 

ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنَي هنُ َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يِف اْلَيمي بِأَ ﴿  [ 136]األعراف:   ﴾ْم َكذَّ

واعترب الغفلة السبب األكرب لذلك الران الذي طغى عىل القلوب؛ فمألها بالكرب،  

وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ    ورصفها عن تدبر احلقائق، فقال:  ﴿ ُ َيَتَكربَّ ِذيَن  ُف َعْن آَياَِتَ الَّ َسَأرْصِ

ْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل  احْلَقي َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َوإِْن َيَرْوا َس  بِيَل الرُّ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنيَ هنُ اْلَغيي َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َذلَِك بِأَ   [ 146]األعراف:   ﴾ْم َكذَّ

  وبذلك؛ فإن الغفلة أخطر من الكرب، ذلك أن املتكرب املستيقظ قد يسمع من اآليات، 



 

65 

 

أو يرى من احلجج، ما جيعله متواضعا يستمع للحق، لكن الغافل املخدر يصم آذانه فال  

 يسمع حقا، وال يقبل عليه يف حال سامعه. 

وهلذا أخربنا اهلل تعاىل أن الغفلة هي سبب اإلعراض عن احلق، لعدم االهتامم به،  

َب لِلوالالمباالة جتاهه، قال تعاىل:  ﴿ ]األنبياء:     ﴾ ُهْم يِف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن  اِس ِحَساهُبُْم وَ ناْقرَتَ

1 ] 

َب اْلَوْعُد    وأخرب عن أدراك الغافلني لآلثار التي جنوها من غفلتهم، فقال: ﴿ َواْقرَتَ

ِذيَن َكَفُروا َيا    ﴾ نيَ ا َظاملِِ نا يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل كُ نَوْيَلنَا َقْد كُ   احْلَقُّ َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَّ

 [97]األنبياء:  

َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َسائٌِق  وأخرب عن قول املالئكة وتأنيبها للغافلني، فقال:  ﴿

َك اْلَيْوَم َحِديدٌ   [22، 21]ق:   ﴾ َوَشِهيٌد  َلَقْد ُكنَْت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفَبرَصُ

ل الغفلة، فقال:   وأخرب عن أول حتذير إهلي  الذر، وهو حتذيرهم من  لبرش من عاَل 

بَِربيُكمْ ﴿ َأَلْسُت  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذري ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم  َبنِي  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ    َوإِْذ 

 [ 172]األعراف:   ﴾ َغافِلِنيَ ا َعْن َهَذا نا كُ نَقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِ 

ومثل ذلك اجلحود؛ فهو من األخالق السيئة سواء تعلق باهلل أم بخلقه، بل إن تعلقه  

 باهلل أعظم نكرا وسواء؛ فاهلل هو مصدر كل خري ورَحة وبركة.

يف   عواقبه  مبينا  األخالق  من  به  يرتبط  وما  اخللق،  هذا  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 

ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه  ﴿  الكريم، ومنها قوله تعاىل:    مواضع كثرية من القرآن ْنَساَن الرضُّ َوإَِذا َمسَّ اأْلِ

ُه َكَذلَِك ُزيينَ  ُه َمرَّ َكَأْن ََلْ َيْدُعنَا إىَِل رُضٍّ َمسَّ فِنَي َما  َأْو َقاِعدًا َأْو َقائاًِم َفَلامَّ َكَشْفنَا َعنُْه رُضَّ  لِْلُمرْسِ

َلُه  ﴿  :   . وقال.[ 12ونس:   ]ي﴾    َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ُه ُمنِيبًا إَِلْيِه ُثمَّ إَِذا َخوَّ ْنَساَن رُضٌّ َدَعا َربَّ َوإَِذا َمسَّ اأْلِ

ْع بُِكْفِرَك  نِْعَمًة ِمنُْه َنيِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل َوَجَعَل هللَِِّ َأْنَدادًا لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِِه ُقْل مَتَتَّ 

النَّارِ َقلِيالً  َأْصَحاِب  ِمْن  إِنََّك  إَِذا  ﴿  :   . وقال.[ 8]الزمر:     ﴾  ُثمَّ  َدَعاَنا  ْنَساَن رُضٌّ  اأْلِ َفإَِذا َمسَّ 
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ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا َقاَل إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم َبْل ِهَي فِْتنٌَة َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ  .  .[ 49]الزمر:     ﴾ َخوَّ

 َعِريضٍ ﴿ :  وقال
ٍ
ُّ َفُذو ُدَعاء ُه الرشَّ ْنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِِه َوإَِذا َمسَّ   ﴾ َوإَِذا َأْنَعْمنَا َعىَل اأْلِ

اُكْم إىَِل  ﴿  :   . وقال .[ 51]فصلت:    اُه َفَلامَّ َنجَّ ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إال إِيَّ ُكُم الرضُّ َوإَِذا َمسَّ

ْنَساُن َكُفوراً اْلرَبي   [67]االرساء:  ﴾   َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اأْلِ

َوَلئِْن َأَذْقنَا  ﴿  :   فقال  ، يأس اإلنسان وكفره يف حال الرضرالقرآن الكريم  ذكر  هكذا  و

ُه َلَيُؤوٌس َكُفورٌ  ْنَساَن ِمنَّا َرَْحًَة ُثمَّ َنَزْعنَاَها ِمنُْه إِنَّ َأْنَعْمنَا َعىَل    َوإَِذا ﴿  :   . وقال.[9]هود:     ﴾ اأْلِ

َيُؤوساً  َكاَن   ُّ الرشَّ ُه  َمسَّ َوإَِذا  بَِجانِبِِه  َوَنَأى  َأْعَرَض  ْنَساِن  َفإِْن  ﴿  :   .. وقال[ 83]االرساء:     ﴾اأْلِ

ْنَساَن ِمنَّ ا َرَْحًَة َفِرَح  َأْعَرُضوا َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا إِْن َعَلْيَك إال اْلَبالُغ َوإِنَّا إَِذا َأَذْقنَا اأْلِ

ْنَساَن َكُفورٌ  َمْت َأْيِدُّيِْم َفإِنَّ اأْلِ  [48]الشورى:  ﴾  هِبَا َوإِْن ُتِصْبُهْم َسييَئٌة باَِم َقدَّ

فقال ـ وهو يستعرض نعم    ،ذكر جحود اإلنسان وغفلته عن فضل ربه عليه هكذا  و

اَمَواِت َوا﴿  :   اهلل عىل عباده ـ  َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن  اهللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ
ِ
اَمء أْلَْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

اأْلهَْنَاَر   َلُكُم  َر  َوَسخَّ بَِأْمِرِه  اْلَبْحِر  يِف  لَِتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  َوَسخَّ َلُكْم  ِرْزًقا    ، عنهالثََّمَراِت 

ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه أَ ﴿  :   فقال ْنَساَن الرضُّ ُه َمرَّ َكَأْن  َوإَِذا َمسَّ اأْلِ ْو َقاِعدًا َأْو َقائاًِم َفَلامَّ َكَشْفنَا َعنُْه رُضَّ

فِنَي َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ُه َكَذلَِك ُزييَن لِْلُمرْسِ َوإَِذا  ﴿ :  . وقال .[ 12]يونس:  ﴾   ََلْ َيْدُعنَا إىَِل رُضٍّ َمسَّ

ثُ  إَِلْيِه  ُه ُمنِيبًا  َربَّ ْنَساَن رُضٌّ َدَعا  َقْبُل  َمسَّ اأْلِ إَِلْيِه ِمْن  َلُه نِْعَمًة ِمنُْه َنيِسَ َما َكاَن َيْدُعو  مَّ إَِذا َخوَّ

.  . [ 8]الزمر:     ﴾ َوَجَعَل هللَِِّ َأْنَدادًا لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِِه ُقْل مَتَتَّْع بُِكْفِرَك َقلِياًل إِنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ 

ْنَساَن رُضٌّ ﴿  :   وقال ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا َقاَل إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم َبْل  َفإَِذا َمسَّ اأْلِ  َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ

ْنَساِن َأْعَرَض  ﴿  :   . وقال .[ 49]الزمر:     ﴾ِهَي فِْتنٌَة َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ  َوإَِذا َأْنَعْمنَا َعىَل اأْلِ

 َعِريضٍ َوَنَأى بَِجانِبِِه  
ٍ
ُّ َفُذو ُدَعاء ُه الرشَّ ُّ  ﴿  :   . وقال. [ 51]فصلت:     ﴾َوإَِذا َمسَّ ُكُم الرضُّ َوإَِذا َمسَّ

َكُفوراً  ْنَساُن  اأْلِ َوَكاَن  َأْعَرْضُتْم  اْلرَبي  إِىَل  اُكْم  َنجَّ َفَلامَّ  اُه  إِيَّ إال  َتْدُعوَن  َمْن  َضلَّ  اْلَبْحِر  ﴾    يِف 
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 [ 67]االرساء:  

اهلل يصف اإلنسان بالكفر الشديد املبني الذي ال فوقه كفر وال مثله  فإن    ، وهلذا كله 

ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ ﴿ :  قال تعاىل  ، جحود  [17]عبس:   ﴾ ُقتَِل اأْلِ

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . العبد األدب مع ربه خطر الغفلة واجلحود وكل الذنوب التي ييسء فيها اهلدى يف 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

بعضها أوعى من بعض فإذا و  القلوب أوعية)  :قال رسول اهلل    [ 281]احلديث:  

النهأُّيه اهلل عزه وجله  سألتم   ال يستجيب لعبد    اهللأنتم موقنون باإلجابة فإن  و  فسلوهاس،  ا 

 ( 1)(دعاه عن ظهر قلب غافل

:    اهللكانت من املهاجرات؛ قالت: قال لنا رسول  و   عن يسرية  [ 282]احلديث: 

  مسؤوالت مستنطقات،   اعقدن باألنامل، فإهننه و  قديس،الته و  هليل الته و  سبيح بالته   عليكنه )

 (2)(َحة ال تغفلن، فتنسني الره و

اهلل    [ 283]احلديث:   رسول  اجلمعات  لينتهنيه )  :قال  ودعهم  عن  أو    أقوام 

 ( 3) (من الغافلني ليكوننه  عىل قلوهبم. ثمه  اهلل ليختمنه 

  يد غفل، بع الصه من اته و  من سكن البادية جفا،)  :قال رسول اهلل    [ 284]احلديث:  

 (4)(لطان افتتنمن أتى السه و

 
 (177/ 2)أَحد( 1) 

 (3583)الرتمذي ( 2) 

 (  865)مسلم ( 3) 

 (2256)الرتمذي ( 4) 
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رسول    [ 285]احلديث:   من  ) :    اهللقال  يكتب  َل  ليلة  يف  آيات  عرش  قرأ  من 

 ( 1) (من قرأ مائة آية كتب من القانتنيو الغافلني،

  اقرؤوا القرآن، فإذا قرأمتوه فال تستكربوا به،)    اهللقال رسول    [ 286]احلديث: 

 ( 2)  (ال تأكلوا بهو  ال جتفوا عنه، و ال تغلوا فيه،و

  يبة املسلم، إكرام ذي الشه   اهلل من إجالل    إنه ):    اهللقال رسول    [ 287]احلديث:  

 ( 3) (لطان املقسطإكرام ذي السه و اجلايف عنه، و   حامل القرآن غري الغاِل فيهو

  اهلل من يرائي يرائي  و   به،  اهلل ع  ع سمه من سمه ):    اهللقال رسول    [ 288]احلديث: 

 ( 4)(به

جل  ، الره اهللفقال: يا رسول      بيه ا أتى النهأعرابيه   عن أِّب موسى أنه   [ 289]احلديث:  

فقال    ؟اهلل، فمن يف سبيل  جل يقاتل لريى مكانهالره و  جل يقاتل ليذكر،الره و  يقاتل للمغنم،

 ( 5)اهلل(أعىل فهو يف سبيل  اهلل من قاتل لتكون كلمة ) :  اهلل رسول 

يطعمه    اهلل  أكلة فإنه من أكل برجل مسلم  ) :    اهللقال رسول    [ 290]احلديث:  

من قام برجل  و  م،يكسوه مثله من جهنه  اهلل  من كيس ثوبا برجل مسلم فإنه و  م، مثلها من جهنه 

 (6)(رياء يوم القيامةو يقوم به مقام سمعة  اهلل رياء فإنه و مقام سمعة 

إن قاتلت صابرا  )  :الغزو، فقالو  عن اجلهاد  سئل رسول اهلل    [ 291]احلديث:  

  مرائيا مكابرا، عىل أيه   اهلل  إن قاتلت مرائيا مكابرا بعثكو  صابرا حمتسبا،  اهللحمتسبا بعثك  

 ( 7) (عىل تيك احلال  اهللقتلت بعثك أو    حال قاتلت

 
 ( 556/ 1)احلاكم ( و555/ 2)الدارمي( 1) 

 (428/ 3)أَحد( 2) 

 ( 4843)أبو داود( 3) 

   (2986)مسلم و (،6499) البخاري( 4) 

   (1904)مسلم و (،2810) البخاري( 5) 

 ( 4881)أبو داود( 6) 

 (86ـ  85/ 2)احلاكم و (،2519)أبو داود( 7) 
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، قالوا: يا رسول  (احلزن  من جبه   اهللذوا بتعوه ):    اهللقال رسول    [ 292]احلديث:  

قالوا: يا    ( ةيوم أربعامئة مره   م كله ذ منه جهنه م يتعوه واد يف جهنه)احلزن؟ قال:    ما جبه و  ،اهلل

  اهلل اء إىل  من أبغض القره   إنه و  اء املرائني بأعامهلم،للقره   أعده )من يدخله؟ قال:  و  ،اهلل رسول  

 (1)(ذين يزورون األمراء تعاىل اله 

،  (ك األصغر أخوف ما أخاف عليكم الرشه   إنه ):    اهللقال رسول    [ 293]احلديث:  

تعاىل يقول يوم جتازى  و  تبارك  اهلل  ياء، إنه الره )ك األصغر؟ قال:  ما الرشه و  ،اهلل قالوا: يا رسول  

نيا فانظروا، هل جتدون عندهم  ذين كنتم تراءون بأعاملكم يف الده العباد بأعامهلم: اذهبوا إىل اله 

 ( 2) (جزاء؟

  ( ة هوة اخلفيه الشه و  ك،تي الرشه ف عىل أمه أُتوه )  :   قال رسول اهلل  [ 294]احلديث:  

يا رسول  يق أمه أ   ، اهللل:  قال:  ترشك  بعدك؟  إهنه )تك من  أما  يعبدون شمسا نعم،  ال  و   م ال 

 ( 3) (لكن يراءون بأعامهلمو  ال وثنا،و  ال حجراو  قمرا،

من صام يرائي  و   يرائي فقد أرشكمن صىله )  :قال رسول اهلل    [ 295]احلديث:  

 (4)(ق يرائي فقد أرشكمن تصده و  أرشك،فقد 

ما نوى فمن  ئ  مرام الإنه و  ة،يه ام األعامل بالنهإنه ):    اهللقال رسول   [ 296]احلديث: 

أو    من كانت هجرته لدنيا يصيبها و  ، رسولهاهلل ورسوله، فهجرته إىل  اهلل وكانت هجرته إىل  

 ( 5) (وجها، فهجرته إىل ما هاجر إليهامرأة يتزه 

ك،  كاء عن الرشه تعاىل: أنا أغنى الرشه   اهللقال ) :  اهللقال رسول   [ 297]احلديث:  

 
 (2383)الرتمذيو (256)سنن ابن ماجه( 1) 

 . 429/ 5أَحد، ( 2) 

 . 124/ 4أَحد، ( 3) 

 . 126/ 4أَحد، ( 4) 

  (1907)مسلم و (،1) البخاري( 5) 
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 (1)(ورشكه  من عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته 

ال لتامروا  و   موا العلم لتباهوا به العلامء، ال تعله )  : قال رسول اهلل    [ 298]احلديث:  

 ( 2)(ار ار النهفمن فعل ذلك فالنه ؛وا به املجالسال ُتريه و فهاء، به السه 

فمن صرب فله    ؛قوما ابتالهم  اهلل   إذا أحبه )  :قال رسول اهلل    [ 299]احلديث:  

 (3)(من جزع فله اجلزع و  ربالصه 

رسول    [ 300]احلديث:   أتيت  قال:  اخلصاصية  بن  بشري  ألبايعه عىل      اهلل عن 

   اخلمس، تصيله و  رسوله،و  دا عبدهحممه   أنه و  ،اهلل  تشهد أن ال إله إاله ):  اإلسالم، فاشرتط عيله 

  اهلل قلت: يا رسول  ،  اهلل(جتاهد يف سبيل  و  البيت،   حتجه و  كاة،ي الزه تؤده و  تصوم رمضان، و

ا اجلهاد  أمه و  َحولتهم،و   رسل أهيل    عرش ذود هنه كاة فام ِل إاله ا الزه ا اثنتان فال أطيقهام، أمه أمه 

أنه  وىله فيزعمون  من  من  ه  بغضب  باء  فقد  املوت   ،اهلل  كرهت  قتال  حرضين  إذا    فأخاف 

ال جهاد، فبم  و  ال صدقة)قال:    كها ثمه حره   يده ثمه     اهللفقبض رسول    ؛خشعت نفيسو

 ( 4)(هنه كله  أبايعك، فبايعني عليهنه  اهللقلت: يا رسول   ؛( ة؟تدخلون اجلنه

  ه ام يناجي ربه أحدكم إذا قام يف صالته فإنه   إنه ) :قال رسول اهلل   [ 301]احلديث:  

 (5)(يف قبلته فال يبزقنه ـ  بني قبلته و ه بينه ربه ـ أو 

نب  الذه   ، أيه اهلل بن مسعود قال: قال رجل يا رسول    اهللعن عبد    [ 302]احلديث:  

أن تقتل ولدك    ثمه )؟ قال:  أيه   ثمه   قال:   ( هو خلقكو  انده   هللأن تدعو  )؟ قال:  اهللأكرب عند  

اهلل عزه وجله  فأنزل  ،  (أن تزاين حليلة جارك  ثمه ) ؟ قال:  أيه   قال: ثمه   ( خشية أن يطعم معك

 
 ( 2985)مسلم ( 1) 

 (254مقدمة: )ابن ماجة( 2) 

 (283/ 4)الرتهيب و الرتغيبأَحد،  (3) 

 ( 80، 79/ 2)احلاكم ( و224/ 5)أَحد( 4) 

 ( 417البخاري، )( 5) 
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َم اهلل إاِلَّ بِاحْلَقي َواَل  ﴿  تصديقها  تِي َحرَّ ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلل إِهَلًا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ َوالَّ

 ( 1) ([ 68]الفرقان:  َذلَِك َيْلَق َأَثاًما﴾َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل 

اهلل    [ 303]احلديث:   رسول  عنهم:)  : قال  تسأل  ال  اجلامعة  ثالثة  فارق    رجل 

إمامه و أبق فامت، أو    أمة و   مات عاصيا، و  عىص  امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها  و  عبد 

اهلل عزه وجله  ثالثة ال تسأل عنهم: رجل نازع  و  جت بعده. فال تسأل عنهم.نيا فتربه نة الده ومؤ

 (2)اهلل(القنوط من رَحة و ،اهلليف أمر  رجل شكه و ة، إزاره العزه و  رداءه الكربياء رداءه، فإنه 

أمره أن يتعاهد  و  مه دعاءعله     اهلل رسول    أنه   عن زيد بن ثابت:  [ 304]احلديث:  

  اخلري يف يديك و  سعديكو  يكلبه   مه اللهيك  لبه   : يوم حني تصبح  قل كله )يوم قال:    به أهله كله 

حلفت من حلف فمشيئتك  أو    نذرت من نذرأو    م ما قلت من قول الله إليك،  و  بكو  منكو

قدير،    َشء  ك عىل كله  بك إنه ة إاله ال قوه و  ال حول و ما َل تشأ َل يكنو بني يديه ما شئت كان

ك أنت  ما لعنت من لعنة فعىل من لعنت إنه و   يتيت من صالة فعىل من صله ما صله  ومه الله

  ضا بعد القضاء الره  مه اللهاحلني، أسألك أحلقني بالصه و ني مسلاماآلخرة توفه و نيا ي يف الده وليه 

ال  و  ة،اء مرضه شوقا إىل لقائك من غري رضه و ظر إىل وجهكة النهلذه و  برد العيش بعد املوتو

أكتسب خطيئة   أو  يعتدى عيله أو    أعتديأو    أظلمأو    أظلم  أنه   مه اللهة، أعوذ بك  فتنة مضله 

يغفر،  أو    حميطة ال  السه   مه اللهذنبا  الغيبو  امواتفاطر  عاَل  اجلالل الشه و  األرض  ذا    هادة 

 أشهد أن ال  كفى بك شهيدا أينه و  أشهدكو   نيا  أعهد إليك يف هذه احلياة الده اإلكرام، فإينه و

  قدير   َشء   أنت عىل كله و  احلمد،لك  و  ، أنت وحدك ال رشيك لك، لك امللك اهلل   إله إاله 

أنه و عبدكحممه   أشهد  أنه و  رسولك،و  دا  حق،  أشهد  حق،و  وعدك  حق،اجلنهو  لقاءك    ة 

فيها،السه و آتية ال ريب  القبور،و  اعة  تبعث من يف  أنه و  أنت  إىل نفيس  أشهد  تكلني  إن  ك 

 
 (19/ 6)أَحد( 2)  (  86)مسلم و (،6861البخاري، )( 1) 
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ه ال  ه، إنه له  برَحتك، فاغفر ِل ذنبي كال أثق إاله   إينه و  خطيئة،و  ذنب و  عورةو  تكلني إىل ضيعة

 ( 1) (حيماب الره ك أنت التوه إنه  تب عيله و   أنت، نوب إاله يغفر الذه 

  عند دخوله   اهلل جل بيته، فذكر  إذا دخل الره )  : قال رسول اهلل    [ 305]احلديث:  

عند دخوله،   اهللإذا دخل فلم يذكر و ،ال عشاءو ال مبيت لكم  يطان:عند طعامه، قال الشه و

 ( 2) (العشاءو  عند طعامه، قال: أدركتم املبيت  اهللإذا َل يذكر  و  ،املبيتيطان: أدركتم  قال الشه 

طعاما َل نضع أيدينا،      بيه ا إذا حرضنا مع النه كنه  عن حذيفة قال:  [ 306]احلديث:  

ا  فجاءت جارية كأهنه   ؛ة، طعاما ا حرضنا معه، مره إنه و  ، ، فيضع يده  اهلل ى يبدأ رسول  حته 

ام يدفع.  كأنه   جاء أعراِّبه   ثمه   ،بيدها     اهلل عام، فأخذ رسول  الطه فذهبت لتضع يدها يف  ؛  تدفع

  عليه.   اهلل عام أن ال يذكر اسم  الطه   يطان يستحله الشه   إنه ):    اهللفأخذ بيده. فقال رسول  

فأخذت    به.   ليستحله   هبا. فأخذت بيدها. فجاء هبذا األعراِّبه   ه جاء هبذه اجلارية ليستحله إنه و

 ( 3) (يده يف يدي مع يدها  إنه ذي نفيس بيده اله و بيده.

  إاله   اهلل قوا عن غري ذكر  ما اجتمع قوم فتفره )  : قال رسول اهلل    [ 307]احلديث:  

 (4) ( كان ذلك املجلس عليهم حرسة و قوا عن جيفة َحارام تفره كأنه 

ه مثل  ذي ال يذكر ربه اله و  هذي يذكر ربه مثل اله ) :قال رسول اهلل   [ 308]احلديث:  

 (5)(ت امليه  واحليه 

  بينام هو جالس يف املسجد     اهللرسول    أنه   يثيه عن أِّب واقد الله   [ 309]احلديث:  

اثنان إىل رسول  ـ    اس معهالنهو فوقفا عىل  ؛  ذهب واحدو  ،  اهلل إذ أقبل نفر ثالثة فأقبل 

 
 (191/ 5)أَحد( 1) 

 ( 2018)مسلم ( 2) 

 ( 2017)مسلم ( 3) 

 (4855)أبو داود ،(389/ 2)أَحد( 4) 

 (  779)مسلم ، و(6407البخاري، )( 5) 
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  ا اآلخر فجلس خلفهم، وأمه ؛ فجلس فيها  ا أحدمها فرأى فرجة يف احللقةفأمه   اهلل رسول 

ا  الثة؟ أمه فر الثه م عن النهأخربكأال  )قال:      اهلل  فرغ رسول  فلامه   فأدبر ذاهبا.الث  ا الثه أمه و

ا اآلخر فأعرض  أمه و  منه،  اهللا اآلخر فاستحيا، فاستحيا  أمه و  ، اهللفآواه    اهللأحدهم فأوى إىل  

 ( 1) (عنه اهللفأعرض 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

غوا من مهوم الدنيا ما استطعتم، فانهه من  :  هللرسول ا قال   [ 310]احلديث:   )تفره

أقبل عىل اهلل عزه وجله بقلبه جعل اهلل قلوب العباد منقادة إليه بالوده والرَحة، وكان إليه بكله  

 (2)خري أرسع(

ه غري اهلل فليس من  أمن أصبح من  ):  هلل  رسول ا قال    [ 311]احلديث:  تي ومهه مه

 ( 3)اهلل(

: )خري الناس من انتفع به الناس، ورشه الناس  هلل  ا   رسولقال    [ 312]احلديث:  

ه، ورشه من ذلك من باع دينه    اتقاء من تأذهى به الناس، ورشه من ذلك من أكرمه الناس   رشه

 ( 4)بدنيا غريه(

: )رشه الناس من باع آخرته بدنياه، ورشه من  رسول اهلل  قال    [ 313]احلديث:  

 (5) ذلك من باع آخرته بدنيا غريه( 

: )ويل للهذين جيتلبون الدنيا بالدين، يلبسون    هللرسول ا قال    [ 314]احلديث:  

للناس جلود الضأن من لني ألسنتهم، كالمهم أحىل من العسل، وقلوهبم قلوب الذئاب،  

َت وجالِل ألبعثنه عليهم فتنة تذر احلليم    يقول اهلل تعاىل: ون أم عيله جيرتؤون، فو عزه أِّب يغرته

 
 (  2176(، ومسلم )144، 143( البخاري، )1)

 . 16نزهة الناظر ص  (2) 
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 ( 1)منهم حريان(

: )أال ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا    هللرسول ا قال    [ 315]احلديث:  

يوم القيامة وليست له حسنة يتهقي هبا النار، ومن اختار اآلخرة وترك    هلل عىل اآلخرة لقي ا

عينه يوم القيامة    هلل عنه وغفر له مساوئ عمله، ومن مأل عينه من حرام مأل ا  هلل الدنيا ريض ا

 ( 2) (من النار إاله أن يتوب ويرجع

عزه وجله يقول: ويل للذين خيتلون    هلل إنه ا)  :   هللرسول ا قال    [ 316]احلديث:  

الناس، وويل للذين يسري بالقسط من  يأمرون  الهذين  بالدين، وويل للذين يقتلون    الدنيا 

املؤمن فيهم بالتقيهة، أِّب يغرتهون؟ أم عيله جيرتون؟ فبي حلفت ال تيحنه هلم فتنة ترتك احلليم  

 (3)(منهم حريانا 

ا قال    [ 317]احلديث:   الدنيا )و  :   هللرسول  له دنيا وآخرة فاختار  من عرضت 

نيا لقي    هللوترك اآلخرة لقي ا وليست له حسنة يتهقي هبا النار، ومن أخذ اآلخرة وترك الده

 (4) ( يوم القيامة وهو عنه راض هللا

  : )رشار الناس من باع آخرته بدنياه، ورشه من   هللرسول ا قال    [ 318]احلديث: 

 (5) ( ذلك من باع آخرته بدنيا غريه

نسيه متعمدا لقى اهلل يوم  من تعلم القرآن ثمه  ):  هلل  رسول ا قال    [ 319]احلديث:  

 ( 6) القيامة مغلوال يسلهط اهلل عليه بكله آية منها حيهة تكون قرينه إىل النار إاله أن يغفر اهلل له(

: )أربع خصال من الشقاء: مجود العني، وقسوة    رسول اهللقال    [ 320]احلديث:  

 
ج    (1)  األنوار  ة    173ص    74بحار  عن)الدره
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 ( 1)القلب، وبعد األمل وحبه البقاء(

 ( 2) : )إنه أبعد الناس من اهلل القايس القلب(رسول اهلل قال   [ 321]احلديث:  

اقال    [ 322]احلديث:   ال  هلل  رسول  ولكن  اهلل  من  بعيد  القايس  القلب  )إنه   :

 (3)يشعرون(

: )من استطاع أن يبكي فليبك، ومن َل يستطع  هلل  رسول ا قال   [ 323]احلديث: 

 ( 4)بعيد من اهلل(فليشعر قلبه احلزن وليتباك، انه القلب القايس 

: )أذيبوا طعامكم بذكر اهلل والصالة وال تناموا  رسول اهلل  قال    [ 324]احلديث:  

 ( 5) عليها فتقسوا قلوبكم(

 (6): )من كثر طعامه سقم بدنه وقسا قلبه( هللرسول ا قال   [ 325]احلديث:    

نك  : )قال اهلل تبارك وتعاىل: يا بن آدم  هلل  رسول ا قال    [ 326]احلديث:   ال يغره

من رَحة اهلل    ذنب الناس عن ذنبك، وال نعمة الناس عن نعمة اهلل عليك، وال تقنط الناس 

 (7)وأنت ترجوها لنفسك(

اقال    [ 327]احلديث:   مغلبة  هلل  رسول  القيامة  يوم  املقنهطني  اهلل  )يبعث   :

 (8)املقنهطون من رَحة اهلل تعاىل(وجوههمـ  يعني غلبة السواد عىل البياضـ  فيقال هلم: هؤالء  

يا    اإلمام عيل عن    [ 328]احلديث:   قيل:  اقال:  أعظم  رسول  أهل عرفات  أيه  هلل 

: يعني  اإلمام الصادقالهذي ينرصف من عرفات وهو يظنه أنهه َل يغفر له( قال  )جرما؟ قال:  

 
 .  260ص  4من ال حيرضه الفقيه ج  (1) 
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 .(1)الهذي يقنط من رَحة اهلل عزه وجله 

ا قال    [ 329]احلديث:   ا):    هللرسول  يعتصم    هلل يقول  : ما من خملوق  عزه وجله

عطه، وإن  أبمخلوق دوين إاله قطعت أسباب الساموات واألرض من دونه، فإن سألني َل  

جبه، وما من خملوق يعتصم ِّب من دون خلقي إاله ضمنت الساموات واألرض  أ دعاين َل  

 ( 2) (برزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاين أجبته، وإن استغفرين غفرت له

يف بيت امه سلمة يف      هللرسول ا)كان    قال:  اإلمام الصادقعن    [ 330]احلديث:  

جوانب   يف  تطلبه  فقامت  النساء،  يدخل  ما  ذلك  يف  فدخلها  الفراش،  ففقدته من  ليلتها، 

مه ال  لله ا)البيت حتهى انتهت إليه وهو يف جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول:  

ا وال حاسدا أبدا، الله أعطيتني أبدا، اتنزع منهي صالح ما   مه وال تردهين  لله مه ال تشمت ِّب عدوه

فانرصفت امه سلمة    (؛ نفيس طرفة عني أبدا  مه وال تكلني إىل للهيف سوء استنقذتني منه أبدا، ا

فقالت: بأِّب    لبكائها، فقال هلا: ما يبكيك يا امه سلمة؟    هلل رسول اتبكي حتهى انرصف  

ي يا  لك ما    هلل، قد غفر اهللا ، وَل ال أبكي وأنت باملكان الهذي أنت به من هللا رسول أنت وامه

ا أبدا، وأن ال يردهك يف سوء استنقذك   ر، تسأله أن ال يشمت بك عدوه م من ذنبك وما تأخه تقده

منه أبدا، وأن ال ينزع منك صاحلا أعطاك أبدا، وأن ال يكلك إىل نفسك طرفة عني أبدا،  

يونس بن متهى إىل نفسه طرفة عني وكان منه    هلل وما يؤمنني؟ وإنهام وكل ايا امه سلمة  )فقال: 

 ( 3)(ما كان

روا شيئا من الرشه وإن صغر يف أعينكم،    :   هللرسول ا قال    [ 331]احلديث:   )ال حتقه

مع   صغري  وال  االستغفار،  مع  كبري  ال  فإنهه  أعينكم،  يف  كثر  وإن  اخلري  تستكثروا  وال 

 
 . 64األشعثيهات ص  (1) 

 . 82صحيفة اإلمام الرضا ص  (2) 
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 (1)(اإلرصار

عزه وجله بيش ء أفضل من العقل،    هلل َل يعبد ا)   :   هللرسول ا قال    [ 332]احلديث:  

ري منه مأمول، والرشه منه مأمون، يستكثر  وال يكون املؤمن عاقال حتهى جيتمع فيه خصال: اخل 

 ( 2) قليل اخلري من غريه، ويستقله كثري اخلري من نفسه(

: )إنه اهلل تعاىل ليعجب من يأس العبد من رَحته  هلل  رسول ا قال    [ 333]احلديث:  

 ( 3) وقنوطه من عفوه مع عظيم سعة رَحته(

املصيبة أن يعمل شيئا َل يكن  : )إن اجلزع عىل    هللرسول ا قال    [ 334]احلديث:  

 ( 4)يعمله أو يرتك شيئا كان يعمله(

ملك املوت يقف عىل بابه  و   : )ما من بيت إاله هلل  رسول ا قال    [ 335]احلديث:  

ات فإذا وجد اإلنسان قد نفد أجله وانقطع أكله ألقى عليه املوت فغشيته   كله يوم مخس مره

ارخة بويلها  صفمن أهل بيته النارشة شعرها والضاربة وجهها ال  ،كرباته وغمرته غمراته 

ويلكم ممه الفزع وفيم اجلزع؟ واهلل ما أذهبت منكم    الباكية بشجوها، فيقول ملك املوت:

بت له أجال وال أتيته حتهى أمرت، وال قبضت روحه حتهى است مرت وإنه ِل  أماال، وال قره

 ( 5) أحدا(  إليكم عودة ثمه عودة حتهى ال ابقي منكم

ا قال    [ 336]احلديث:   : )لعن اهلل اخلامشة وجهها، والشاقهة جيبها،  هلل  رسول 

 (6)والداعية بالويل والثبور(

اقال    [ 337]احلديث:   اخلدود،هلل  رسول  رضب  من  منها  )ليس  شقه  و  : 

 
 . 352أماِل الصدوق  (1) 
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 (1)اجليوب(

جال   هلل  رسول اقال: )ملها فتح    اإلمام الصادقعن    [ 338]احلديث:   ة بايع الره   ، مكه

َا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك املُْْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك َعىَل َأْن  ﴿   :ثمه جاء النساء يبايعنه فأنزل اهلل عزه وجله  َيا َأُّيُّ

ْقَن َواَل َيْزننَِي َواَل َيْقُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأتنَِي بِ  ْكَن بِاهلل َشْيًئا َواَل َيرْسِ ينَُه َبنْيَ  اَل ُيرْشِ ُبْهَتاٍن َيْفرَتِ

  ﴾يمٌ َأْيِدُّيِنَّ َوَأْرُجلِِهنَّ َواَل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر هَلُنَّ اهلل إِنَّ اهلل َغُفوٌر َرحِ 

ا الولد فقد ربهينا صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت امه حكيم بنت    ،[ 12]املمتحنة:   فقالت هند: أمه

هلل ما ذلك املعروف الهذي  رسول ااحلارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أِّب جهل: يا  

ا وال ُتمشن وجها وال تنتفن شعرا وال   أمرنا اهلل أن ال نعصينك فيه؟ قال: ال تلطمن خده

دن   عىل هذا، فقالت: يا   هلل رسول اثوبا وال تدعني بويل، فبايعهنه تشققن جيبا وال تسوه

صافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمه  أهلل كيف نبايعك؟ قال: إنهني ال  رسول ا

 ( 2) أدخلن أيديكنه يف هذا املاء فهي البيعة()فقال:  ، أخرجها 

ا قال    [ 339]احلديث:   ا) :  هلل  رسول  الشقاء: مجود  لعني، وقسوة  من عالمات 

ة احلرص يف طلب الدنيا، واإلرصار عىل الذنب(  (3)القلب، وشده

: )احذروا املال فإنه كان فيام مىض رجل قد مجع  رسول اهلل  قال    [ 340]احلديث:  

زيه   يف  وهو  بابه  فقرع  املوت  ملك  فأتاه  فأوعى،  هلم  ومجع  نفسه  عىل  وأقبل  وولدا  ماال 

هلم:  فقال  اب  احلجه إليه  قالوا: اادعوا    مسكني فخرج  سيهدكم،  مثلك  أ  ِله  إىل  سيهدنا  خيرج 

اهليئة وقال: ثمه عاد إليهم يف مثل تلك  الباب،  وه عن  اِله سيهدكم    ودفعوه حتهى نحه ادعوا 

قال ألصحابه: ليهنوا له  و  وأخربوه أينه ملك املوت فلامه سمع سيهدهم هذا الكالم قعد فرقا 
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سيهدنا بارك اهلل فيك قال هلم: ال، ودخل عليه وقال  يف املقال وقولوا له لعلهك تطلب غري  

له: قم فأوص ما كنت موصيا فإين قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا فقال:  

ة، ثمه أقبل عىل املال يسبهه ويقول له:   افتحوا الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضه

ن أمر آخرَت حتهى بغتني من أمر اهلل ما  لعنك اهلل يا مال أنت أنسيتني ذكر رِّبه وأغفلتني ع

قد بغتني، فأنطق اهلل تعاىل املال فقال: َل تسبهني وأنت أألم منهي؟ أَل تكن يف أعني الناس  

وحيرضمها   والسادة  امللوك  أبواب  حترض  أَل  أثري؟  من  عليك  رأوا  ملا  فرفعوك  حقريا 

رون؟ أَل ُتطب بنات امللوك والس ادة وخيطبهنه الصاحلون  الصاحلون فتدخل قبلهم ويؤخه

تنفقني يف   أمتنع عليك ولو كنت  َل  تنفقني يف سبيل اخلريات  فلو كنت  فتنكح ويردهون؟ 

تراب   من  وأنت  أنا  خلقت  وإنام  منهي؟  أألم  وأنت  تسبهني  فلم  عليك  أنقص  َل  اهلل  سبيل 

 ( 1) فأنطلق ترابا بريئا ومنطلق أنت بإثمي، هكذا يقول املال لصاحبه(

ا قال    [ 341]احلديث:   دنيا، ومنهوم  )  : هلل  رسول  منهوم  منهومان ال يشبعان: 

علم، فمن اقترص من الدنيا عىل ما أحل اهلل عزه وجله له سلم، ومن تناوهلا من غري حلهها  

هلك إاله أن يتوب ويراجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا فهي  

 ( 2) حظهه(

ا قال    [ 342]احلديث:   ا  هلل  رسول  تي يف الدنيا عىل ثالثة أطباق: أمه امه : )تكون 

ل: فال حيبهون مجع املال وادهخاره وال يسعون يف اقتنائه واحتكاره وإنهام رضاهم   الطبق األوه

من الدنيا سده جوعة وسرت عورة، وغناهم منها ما بلغ هبم اآلخرة فاولئك اآلمنون الذين  

حيزنون. هم  وال  عليهم  خوف  وال  ال.  ا  أطيب  أمه من  املال  مجع  حيبهون  م  فإهنه الثاين:  طبق 

فقراءهم   به  ويواسون  إخواهنم  به  ون  ويربه أرحامهم  به  يصلون  سبله،  وأحسن  وجوهه 

 
ة الداعي ص  (1)   . 328ص  6التهذيب ج  (2)  . 105عده
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ولعضه أحدهم عىل الرصف أيرس عليه من أن يكتسب درمها من غري حلهه، أو يمنعه من  

نوقشوا عذه  إن  الهذين  فاولئك  يوم موته،  إىل  له خازنا  يكون  أو  ه،  بوا وإن عفي عنهم  حقه

افرتض  .  سلموا.  مها  ومنعه  وحرم،  حله  ما  املال  مجع  حيبون  فإهنم  الثالث:  الطبق  ا  وأمه

ووجب، إن أنفقوه أنفقوا إرسافا وبذرا وإن أمسكوه بخال واحتكارا اولئك الهذين ملكت  

 (1)الدنيا زمام قلوهبم حتهى أوردهتم النار بذنوهبم(

قطهعنه أمل كله مؤمن  أل   : ل اهلل عزه وجله ا ق)  : هلل  رسول اقال    [ 343]احلديث:  

الناس، وأل  أمهل دوين باإلياس، وأللبسنهه ثوب مذلهة ينهه من وصيل، وألبني  بعدنهه من  نحه

الهذي رجاين بعظيم   ذا  أم من  به دوهنا  لني لقضاء حوائجه فقطعت  أمه الهذي  ذا  قرِّب، من 

وأنا احليه الكريم وباِّب مفتوح ملن  يأمل أحد غريي يف الشدائد  أ  جرمه فقطعت رجاءه منهي

 (2)دعاين؟ يا بؤسا للقانطني من رَحتي، ويا شقوة ملن عصاين وَل يراقبني(

ارقال    [ 344]احلديث:   ملعون  هلل  سول  أعمى،  أكمه  من  ملعون  )ملعون   :

رهم( ينار والده  (3)ملعون من عبد الده

بعد الغنى، وأقبح اخلطيئة بعد  ما أقبح الفقر ) : هلل رسول ا قال   [ 345]احلديث:  

 ( 4)املسكنة، وأقبح من ذلك العابد هلل ثمه يدع عبادته(

اقال    [ 346]احلديث:   اهلل    هللرسول  ابتاله  املصائب  صغار  عظم  )من   :

 ( 5) بكبارها(

: )حبهذا نوم األكياس وفطرهم، كيف يغبنون  هلل  رسول ا قال    [ 347]احلديث:  
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ة من صاحب تقوى ويقني أفضل من ملء األرض   سهر احلمقى واجتهادهم، وملثقال ذره

ين(  (1)من املغرته

من يبتغ السمعة يسمع اهلل به، ومن يعرف  )  : هلل  رسول ا قال    [ 348]احلديث:  

 ( 2)البالء يصرب عليه، ومن ال يعرفه ينكره والريب كفر(

ا قال    [ 349]احلديث:   به، ومن يصم  ):  هلل  رسول  السمعة يسمع اهلل  يتبع  من 

تي استغفر   تي اللهمه اغفر ِل والمه يضاعف اهلل له، ومن يعص اهلل يعذبه، اللهمه اغفر ِل والمه

 (3)اهلل ِل ولكم(

نوى،    : )انهام األعامل بالنيهات، ولكله امرئ ما هلل  رسول ا قال    [ 350]احلديث:  

، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو  فمن   غزا ابتغاء ما عند اهلل فقد وقع أجره عىل اهلل عزه وجله

 ( 4)نوى( نوى عقاال َل يكن له إاله ما 

يف    هلل، وبارز اهللمن تزين للناس بام حيبه ا) :    هللرسول ا قال    [ 351]احلديث:  

 (5)وهو عليه غضبان، له ماقت( هلل ، لقى اهللالرسه بام يكره ا

يريد هبا    هلل قال: )أن ال يعمل العبد بطاعة اففيم النجاة؟  سئل   [ 352]احلديث:  

 (6)الناس(

اقال    [ 353]احلديث:   ا  هللرسول  )اتهق  اهلل :  ُتشى  أنهك  الناس  تري  وال  ،  هلل ، 

 (7)فيكرموك وقلبك فاجر(

القلب  :    النبي  سئل    [ 354]احلديث:   )دين بال شكه وهوى    السليم فقال: ما 
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 (1)وعمل بال سمعة ورياء(

اهلل  قال    [ 355]احلديث:   الناس،  رسول  يراها  حتهى  صالته  أحسن  )من   :

 (2)وأساءها حني خيلو، فتلك استهانة استهان هبا ربهه(

ما زاد خشوع اجلسد عىل ما يف القلب فهو  ):    هللرسول ا قال    [ 356]احلديث:  

 (3) نفاق(عندنا 

سئل فبم النجاة غدا؟ قال:      هلل رسول ا: أنه  الباقراإلمام  عن    [ 357]احلديث:  

و ينزع منه اإليامن،    خيدعه،   هللفيخدعكم، فإنهه من خيادع ا   هللإنهام النجاة يف أن ال ُتادعوا ا )

، ث   هلليعمل بام أمر ا) ؟ قال:  هلل، قيل له: فكيف خيادع ا(ونفسه خيدع لو يشعر  مه يريد  عزه وجله

، إنه املرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسامء: يا  هلليف الرياء فإنهه رشك با   هلل به غريه، فاتهقوا ا

اليوم،   لك  خالق  وال  أجرك،  وبطل  عملك،  حبط  خارس!  يا  غادر،  يا  فاجر،  يا  كافر، 

 (4)فالتمس أجرك مهن كنت تعمل له(

الباقرعن    [ 358]احلديث:   اقال: سئل    اإلمام  ا    هللرسول  قول  تفسري   هلل عن 

ِه َأَحداً ﴿ ْك بِِعباَدِة َربي ِه َفْليَْعَمْل َعَماًل صاحِلًا وال ُيرْشِ من  ) فقال:    ﴾َفَمْن كاَن َيْرُجوا لِقاَء َربي

به مراءاة الناس فهو مرشك، وال    هللومن عمل عمال مها أمر ا،  صىله مراءاة الناس فهو مرشك  

 ( 5) ل مراء(عم هلليقبل ا

:  ثمه قرأ  (،: )من صىله صالة يرائي هبا فقد أرشك  هللرسول ا قال    [ 359]احلديث:  

ِه  ﴿ َفْلَيْعَمْل َعَماًل  ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِِلَّ َأنَّاَم إِهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربي

ِه َأَحًداَصاحِلًا َواَل  ْك بِِعَباَدِة َربي  ( 6)[ 110]الكهف:  ﴾ُيرْشِ
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: )إنه أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر(    هللرسول ا قال    [ 360]احلديث:  

يا    قالوا: القيامة إذا    هلل؟ قال: )الرياء يقول ا هللرسول اوما الرشك األصغر  عزه وجله يوم 

اؤون يف الدنيا، هل جتدون عندهم ثواب  الذين كنتم ترإىل    جازى العباد بأعامهلم: اذهبوا 

 (1)أعاملكم؟(

أوسعن    [ 361ث:  ]احلدي  بن  اد  دخلتقال  شده اعىل    :  يف      هلل رسول  فرأيت 

سا  ما  عىل ءوجهه  )أخاف  فقال:  بك؟  أرى  الهذي  ما  فقلت:  تي    ين  فقلت: أمه   الرشك( 

وال  أ قمرا  وال  شمسا  يعبدون  ال  م  إهنه )أما  فقال:  بعدك؟  من  حجرا،  يرشكون  وال  وثنا 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل    ﴿كاله  ،  ولكنههم يراؤون بأعامهلم، والرياء هو الرشك َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربي

ِه َأَحًدا ْك بِِعَباَدِة َربي  ( 2)([ 110]الكهف:  ﴾َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ

ك أخفى يف  هللرسول ا قال    [ 362]احلديث:   تي    : )الرشه دبيب النمل عىل  من  أمه

 (3)الصفا(

فقيل له: ما يبكيك؟      هللرسول ا رؤي بعضهم يبكي عند قرب    [ 363]احلديث:  

سمعت   افقال:  ا    هللرسول  وإنه  الرياء رشك،  من  اليسري  )إنه  األتقياء    هلل يقول:  حيب 

 (4)األخفياء الذين إذا غابوا َل يفقدوا، وإن حرضوا َل يعرفوا، قلوهبم مصابيح اهلدى(

اقال    [ 364]احلديث:   بفقه    هلل رسول  اعامال  العبد  بعمل  احلفظة  )تصعد   :

  واجتهاد وورع، له صوت كالرعد، وضوء كضوء الربق، ومعه ثالثة ألف ملك، فيمر به 

بعة فيقول: قف وارضب هبذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك احلجاب،  ملك السامء السا إىل 

اد، وذكرا يف املجالس، وصوتا يف املدائن  ، أنهه أراد رفعة عندهللاحجب كل عمل ليس   ،  القوه
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 ( 1)غريي ما َل يكن خالصا(إىل  أمرين رِّبه أن ال أدع عمله جياوزين

اقال    [ 365]احلديث:   )إنه    هللرسول  يا  :  فاجر!  يا  القيامة:  يوم  ينادى  املرائي 

 ( 2) غادر! يا مرائي! ضله عملك، وبطل أجرك، اذهب فخذ أجرك مهن كنت تعمل له(

فيقول هلم خازن النار:  ،  النارإىل    يؤمر برجال) :    هللرسول ا قال    [ 366]احلديث:  

 (3)مهن عملتم له(فقيل: لتأخذوا ثوابكم   هلليا أشقياء! ما حالكم؟ قالوا كنها نعمل لغري ا

: )إذا كان يوم القيامة، نادى مناد يسمع أهل    هللرسول ا قال    [ 367]احلديث:  

اجلمع: أين الذين كانوا يعبدون الناس، قوموا خذوا اجوركم مهن عملتم له، فإينه ال أقبل  

 (4) عمال خالطه َشء من الدنيا وأهلها(

اقال    [ 368]احلديث:   ا  هللرسول  )ويقول  العباد    هلل:  جازى  إذا  القيامة،  يوم 

 ( 5) الذين كنتم تراؤون يف الدنيا، هل جتدون عندهم ثواب أعاملكم(إىل  بأعامهلم: اذهبوا

دعاء املرائي، وال الالعب، وال    هلل ال يقبل ا) :    هللرسول ا قال    [ 369]احلديث:  

 ( 6) يقبل إاله الدعاء من الدعاء(

سيأَت عىل الناس زمان ُتبث فيه رسائرهم  ):    هللرسول ا قال    [ 370]احلديث:  

ال   رياء  دينهم  يكون  م،  رهبه عند  ما  به  يريدون  ال  الدنيا،  يف  طمعا  عالنيتهم،  فيه  وحتسن 

هم ا   (7)عاء الغريق فال يستجيب هلم(بعقاب، فيدعونه د هللخيالطهم خوف، يعمه

  هلل عىل حمامد الناس كفاه ا  هلل : )من آثر حمامد ا  هللرسول ا قال    [ 371]احلديث:  

 (8)مؤنة الناس(
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إنه امللك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا ):  رسول اهلل  قال    [ 372]احلديث:  

ني، إنهه ليس إيهاي أراد هبا( هللصعد بحسناته يقول ا : اجعلوها يف سجه  ( 1) عزه وجله

من جبه اخلزي( قيل: وما هو    هلل: )استعيذوا با   هللرسول ا قال    [ 373]احلديث:  

 (2))واد يف جهنهم اعده للمرائني( ؟ قال: هللرسول ايا 

اهلل  قال    [ 374]احلديث:   ارسول  )إنه  ومرائية،    هلل:  مراء  كله  عىل  اجلنهة  م  حره

، ولكنه الربه يف السكينة والوقار(  ( 3) وليس الربه يف حسن الزيه

: )إنه اجلنهة تكلهمت وقالت: إينه حرام عىل كله  رسول اهلل  قال    [ 375]احلديث: 

 ( 4) بخيل ومراء(

اقال    [ 376]احلديث:   الر   هللرسول  أهل  ون من  يعجه النار وأهلها  )إنه    (، اءي: 

بون هبا()كيف تعجه النار؟ قال:  هلل رسول اقيل: يا   (5)من حره النار الهتي يعذه

ا قال    [ 377]احلديث:   مة    هللرسول  : )رأيت عىل باب اجلنهة مكتوب: أنت حمره

م(  ( 6)عىل كله بخيل ومرائي وعاق ونامه

ل الناس يقىض يوم  رسول اهلل  قال    [ 378]احلديث:   القيامة عليه رجل  : )إنه أوه

ف قال:أاستشهد،  فيها؟  عملت  فام  قال:  فعرفها  نعمه  فه  فعره به  حتهى    َت  فيك  قاتلت 

مر به فسحب  أ استشهدت قال: كذبت، ولكنهك قاتلت ليقال: جريء، فقد قيل ذلك، ثمه  

فه نعمه    َت أعىل وجهه حتهى القي يف النار، ورجل تعلهم العلم وعلهمه، وقرأ القرآن ف به فعره

ها قال: فام عملت فيها؟ قال: تعلهمت العلم وعلهمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت  فعرف

ولكنهك تعلهمت ليقال: عاَل، وقرأت القرآن ليقال: قارئ القرآن، فقد قيل ذلك، ثمه امر به  
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 ( 1) فسحب عىل وجهه حتهى القي يف النار(

،  بالنيهات، وإنهام لكله امرئ ما نوى : )إنهام األعامل    هللرسول اقال    [ 379]احلديث:  

أمر دنيا  إىل    ورسوله، ومن كان هجرته   هللا إىل    ورسوله فهجرته  هللاإىل    فمن كان هجرته 

 (2)ما هاجر إليه(إىل  امرأة ينكحها فهجرتهأو  يصيبها 

اقال    [ 380]احلديث:   مجع    هللرسول  رجل  القيامة  يوم  يدعى  من  ل  أوه )إنه   :

عزه وجله للقارئ: أَل أعلهمك   هلل، ورجل كثري املال، فيقول ا هللسبيل ا   القرآن، ورجل قتل يف 

ما أنزلت عىل رسوِل؟ فيقول: بىل يا ربه فيقول: ما عملت فيام علمت فيقول: يا ربه قمت  

تعاىل:    هلل : كذبت وتقول املالئكة: كذبت، ويقول اهلل به يف آناء الليل وأطراف النهار، فيقول ا

تعاىل: أَل    هللا  ملال فيقول ويؤتى بصاحب ا،  إنهام أردت أن يقال: فالن قارئ، فقد قيل ذلك 

ع عليك املال حتهى َل أدعك حتتاج أحد؟ فيقول: بىل يا ربه فيقول: فام عملت بام  إىل    اوسه

ا فيقول  ق  وأتصده الرحم  أصل  كنت  قال:  كذبت،  هللآتيتك؟  املالئكة:  وتقول  كذبت،   :

ي قتل يف  ويؤتى بالهذ،  سبحانه: بل أردت أن يقال: فالن جواد، وقد قيل ذلك  هلل ويقول ا

: ما فعلت؟ فيقول: أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حتهى قتلت، فيقول  هللفيقول ا  هللسبيل ا

بل أردت أن يقال: فالن شجاع    : سبحانه  هلل ويقول ا،  : كذبت، وتقول املالئكة: كذبتهللا

 ( 3)تسعر هبم نار جهنهم( هللخلق ا  أولئك):    هلل رسول ا، ثمه قال  ( جريء فقد قيل ذلك

: )للمرائي ثالث عالمات: ينشط اذا كان عند  رسول اهلل  قال   [ 381حلديث: ]ا 

 ( 4)الناس، ويكسل إذا كان وحده، وحيبه أن حيمد يف مجيع اموره(

ق وأصل الرحم، وال    رسول اهلل  إىل    جاء رجل  [ 382]احلديث:   فقال: إينه أتصده
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ين ذلك وأعجب به، فسكت  هللأصنع ذلك إاله       هللرسول ا، فيذكر منهي وأَحد عليه فيرسه

ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِِلَّ َأنَّاَم إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن  ﴿  :وَل يقل شيئا فنزل قوله تعاىل 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل   ِه َأَحًداَكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربي ْك بِِعَباَدِة َربي  (1)[ 110]الكهف:  ﴾ُيرْشِ

حبه أن يطهلع عليه أحد،  أ: إينه أرسه العمل ال    هللرسول ا ل ليق [ 383]احلديث:  

ين! قال:   (2)لك أجران: أجر الرسه وأجر العالنية()فيطهلع عليه فيرسه

اقال    [ 384]احلديث:   إاله  )  :هلل  رسول  حسب  إاله  ال  كرم  وال  بالتواضع، 

 (3)بالتهقوى، وال عمل إاله بنيهة(

نيا ملعونة وملعون ما فيها إاله ما ابتغى به    :  هللرسول ا قال   [ 385]احلديث:   )الده

وجه اهلل، وما من َشء أبغض إىل اهلل تعاىل من الدنيا خلقها ثمه أعرض عنها فلم ينظر إليها  

يامن به وترك ما  إوال ينظر إليها حتهى تقوم الساعة، وما من َشء أحبه إىل اهلل عزه وجله من 

 ( 4) أمر أن يرتك(

ال قول إاله بعمل، وال قول وال عمل إاله بنيهة،  ):  هلل  رسول ا قال    [ 386]احلديث:  

 ( 5) وال قول وعمل ونيهة إاله بإصابة السنهة(

من الغد ومعه عمل صالح فيمره    )جييء امللك : هلل رسول ا قال   [ 387]احلديث:  

يه ويكثره حتهى يبلغ السامء الثانية فيقول امللك الهذي يف السامء   الثانية: قف، فارضب  به ويزكه

أدع   الدنيا ال  أنا صاحب  الدنيا  العمل عرض  أراد هبذا  إنهام  العمل عىل وجه صاحبه  هبذا 

 (6)عمله يتجاوز إىل غريي(

 
ة الداعي ص 1)  . 223( عده
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ما نوى فمن  ئ  : )إنهام األعامل بالنيهة وإنهام المرهلل  رسول ا قال    [ 388]احلديث:  

جها  كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، و  من كانت هجرته المرأة يتزوه

 ( 1) أو لدنيا يصيبها فهجرته إىل ما هاجر إليه(

إنه اهلل عزه وجله يقول: ليس كله كالم احلكيم  ) :  هلل  رسول ا قال    [ 389]احلديث:  

ه ِل جعلت سمعه وبرصه عبادة وذكرا ِل   ه، فمن كان هواه ومهه أتقبهل ولكن أتقبهل هواه ومهه

 (2)وإن َل يتكلهم(

: )تصعد احلفظة بعمل العبد من صالة وزكاة   هللرسول ا قال    [ 390]احلديث:  

الرَحة   صاحب  أنا  قفوا  امللك:  فيقول  السادسة،  السامء  إىل  به  فيتجاوزون  وعمرة  وحجه 

وارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه، واطمسوا عينيه ألنه صاحبه َل يرحم شيئا إذا أصاب  

به، أمرين ب الدنيا شمت  أدع عمله  عبدا من عباد اهلل ذنب لآلخرة أو رضه يف  ه رِّبه أن ال 

كالرعد، وضوء    ..جياوزين صوت  وله  وورع  واجتهاد  بفقه  العبد  بعمل  احلفظة  وتصعد 

كضوء الربق، ومعه ثالثة آالف ملك، فتمره به إىل ملك السامء السابعة، فيقول امللك: قفوا  

عة  وارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه أنا ملك احلجاب أحجب كله عمل ليس هلل إنهه أراد رف

عند القواد، وذكرا يف املجالس، وصيتا يف املدائن، أمرين رِّبه أن ال أدع عمله يتجاوزين، إىل  

 ( 3) غريي ما َل يكن هلل خالصا(

يؤمر برجال إىل النار فيقول اهلل عزه وجله  : )   هلل  رسول ا قال    [ 391]احلديث:  

املساجد، وال حترقي هلم    قل للنار ال حترقي هلم أقداما فقد كانوا يمشون إىل   : جالله ملالك

أوجها فقد كانوا يسبغون الوضوء، وال حترقي هلم أيديا فقد كانوا يرفعوها بالدعاء، وال  

 
 . 4ص  1دعائم اإلسالم ج  (1) 

 . 144مشكاة األنوار ص  (2) 
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شقياء ما كان أفيقول هلم خازن النار يا    ؛حترقي هلم ألسنا فقد كانوا يكثرون تالوة القرآن

 ( 1) عملتم له( خذوا ثوابكم من  :حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغري اهلل تعاىل، فقيل لنا 

مثله    هلل: )من أطعم طعاما رياء وسمعة أطعمه ا   هللرسول ا قال    [ 392]احلديث:  

 (2)(من صديد جهنهم، وجعل ذلك الطعام نارا يف بطنه حتهى يقيض بني الناس

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 التالية: وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام 

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

اإلمام    [ 393]احلديث:   ان    :عيل قال  م  فإهنه وولدك،  بأهلك  مههك  أكرب  جتعل  )ال 

 (3) يكونوا أولياء هلل سبحانه فإنه اهلل ال يضيهع وليهه، وإن يكونوا أعداء هلل فام مههك بأعداء اهلل(

 (4)أنساه نفسه(: )من نيس اهلل  عيل قال اإلمام   [ 394]احلديث:  

: )من اشتغل بذكر الناس قطعه اهلل سبحانه عن  عيل قال اإلمام    [ 395]احلديث:  

 (5)ذكره(

اإلمام    [ 396]احلديث:   وأعمى  عيل قال  نفسه  اهلل  أنساه  سبحانه  اهلل  نسى  )من   :

 ( 6) قلبه(

اإلمام   [ 397]احلديث:   دنياك  عيل   قال  تصن  وال  تربحهام،  بدنياك  دينك  )صن   :

 (7)(بدينك فتخرسمها 

اإلمام   [ 398]احلديث:   الدنيا    قال  تصن  وال  ينجيك،  بالدنيا  الدين  )صن  عيل: 
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 (1)(بالدين فرتديك

 ( 2) : )ضادهوا القسوة بالرقهة(عيل قال اإلمام   [ 399]احلديث:  

 ( 3): )من أعظم الشقاوة القساوة(عيل قال اإلمام   [ 400]احلديث:    

ة امللك: ):  عيل قال اإلمام    [ 401]احلديث:   يطان وملهة من امللك، فلمه   ملهتان: ملهة من الشه

هو والقسوة( قهة والفهم، وملهة الشيطان: السه  (4)الره

)ما جفت الدموع إاله لقسوة القلوب، وما قست   :عيل قال اإلمام  [ 402]احلديث:  

 ( 5) القلوب إاله لكثرة الذنوب(

:    [ 403]احلديث:   )من يأمل أن يعيش غدا فإنهه يأمل ان يعيش أبدا،  قال اإلمام عيله

 (6)ومن يأمل أن يعيش ابدا يقسو قلبه ويرغب يف دنياه(

 (7): )إنه كثرة املال مفسدة للدين مقساة للقلب(عيل قال اإلمام   [ 404]احلديث:  

عيل قال    [ 405]احلديث:   ا؟):  اإلمام  حقه بالفقيه  أخربكم  أمري    (أال  يا  بىل  قالوا: 

ص هلم  )  قال:  املؤمنني من َل يقنهط الناس من رَحة اهلل، وَل يؤمنهم من عذاب اهلل، وَل يرخه

م، أال  .يف معاص اهلل، وَل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غريه  . أال ال خري يف علم ليس فيه تفهه

ه(  ( 8) ال خري يف قراءة ليس فيها تدبهر، أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه

نه إ: )ال يقنطك إبطاء إجابته فيوص بعض أهله قال اإلمام عيل    [ 406]احلديث:  

رت عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر السائل وأجزل  أالعطيهة عىل قدر النيهة، وربهام   خه

وتيت خريا منه عاجال وآجال أو رصف عنك  ألعطاء اآلمل، وربهام سألته اليشء فال تؤتاه و
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 ( 1)وتيته(أأمر قد طلبته فيه هالك دينك لو ملا هو خري لك، فلربه 

اإلمام  [ 407]احلديث:   وال    قال  القيامة،  يوم  ما رضه  يصغر  ال  أنهه  )اعلموا  عيل: 

 (2) ( كمن عاين هللم اأخربكيصغر ما ينفع يوم القيامة، فكونوا فيام 

روا منه شيئا، فإنه صغريه    قال اإلمام   [ 408]احلديث:   عيل: )افعلوا اخلري وال حتقه

كذلك،    هللكبري، وقليله كثري، وال يقولنه أحدكم: إن أحدا أوىل بفعل اخلري منهي فيكون وا

 (3)(إنه للخري وللرشه أهال، فمهام تركتموه منهام كفاكموه أهله 

 ( 4) (ملول منهعيل: )قليل مدوم عليه خري من كثري   قال اإلمام   [ 409]احلديث:  

 (5): )قتل القنوط صاحبه(عيل قال اإلمام   [ 410]احلديث:  

 ( 6) س(ي: )كله قانط آ عيل قال اإلمام   [ 411]احلديث:  

: )ال تؤيسنه مذنبا، فكم عاكف عىل ذنبه ختم له  عيل قال اإلمام    [ 412]احلديث:  

 (7)بالنار(باملغفرة، وكم مقبل عىل عمل هو مفسد له ختم له يف آخر عمره 

 (8)س مضض اهلالك(ي: )للخائب اآل عيل قال اإلمام   [ 413]احلديث:  

 (9) : )ال تعمل شيئا من اخلري رياء، وال ترتكه حياء(عيل قال اإلمام    [ 414]احلديث:  

عن عظيم الشقاق قال: )رجل ترك الدنيا للدنيا   اإلمام عيل سئل    [ 415]احلديث: 

حرم   الهذي  فذلك  الناس،  رئاء  وصام  واجتهد  تعبهد  اآلخرة، ورجل  وخرس  الدنيا  ففاتته 

ات الدنيا، وحلقه التعب الهذي لو كان به خملصا الستحقه ثوابه، فورد اآلخرة وهو يظنه   لذه
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 (1)أنهه قد عمل ما يثقل به ميزانه، فيجده هباء منثورا(

 (2)قال اإلمام عيل: )إنه أدنى الرياء رشك(  [ 416]احلديث:  

قال: )رجل ترك الدنيا  ف  ، شقاءالناس  ن أعظم  عيل عاإلمام  سئل    [ 417]احلديث: 

الذي   الناس، فذلك  تعبد واجتهد وصام رياء  الدنيا وخرس اآلخرة، ورجل  للدنيا ففاتته 

كا  لو  الذي  التعب  وحلقه  دناياه  من  الدنيا  لذات  فورد  حرم  ثوابه،  الستحقه  خملصا  به  ن 

اآلخرة وهو يظنه أنهه قد عمل ما يثقل به ميزانه، فيجده هباء منثورا( قيل: فمن أعظم الناس  

 ( 3) حرسة؟ قال: )من رأى ماله يف ميزان غريه، فأدخله اهلل به النار، وأدخل وارثه به اجلنهة(

 (4): )آفة العبادة الرياء(عيل قال اإلمام   [ 418]احلديث:  

اخشوا اهلل خشية ليست بتعذير، واعملوا هلل يف  )قال اإلمام عيل:    [ 419]احلديث:  

 ( 5)غري رياء وال سمعة، فإنهه من عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل عمله(

: )اعملوا يف غري رياء وال سمعة، فإنهه من يعمل  عيل قال اإلمام    [ 420]احلديث:  

 (6)عمل له(لغري اهلل يكله اهلل سبحانه إىل من 

)يؤتى بناس يوم القيامة يف أعظم نكال فيقول اهلل    :عيل قال اإلمام    [ 421]احلديث:  

 ( 7) تعاىل: إنهكم كنتم إذا خلوتم بارزمتوين بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني(

: )ثالث عالمات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس،  عيل قال اإلمام   [ 422]احلديث:  

 (8)موره(أ كان وحده، وحيبه أن حيمد يف مجيع  ويكسل إذا 

 
ج  1)  )البحار(  يف  كام  الرشيعة  مصباح  ص   69( 

300  . 
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 (1): )اجلزع أتعب من الصرب(عيل  قال اإلمام   [ 423]احلديث:  

قرب    [ 424]احلديث:   عىل  اإلمام عيل  اقال  الصرب    هلل  رسول  )إنه  دفن:  ساعة 

 ( 2) جلميل إاله عنك وإنه اجلزع لقبيح إاله عليك(

وجتهيزه: )لوال أنهك   هلل  رسول اقال اإلمام عيل وهو ييل غسل   [ 425]احلديث:  

  (3) أمرت بالصرب، وهنيت عن اجلزع ألنفذنا عليك ماء الشؤون(

اإلمام   [ 426]احلديث:   اعيل   قال  يقطع  فإنهه  واجلزع  )إيهاك  ويضعهف  :  ألمل 

 ( 4) العمل(

: )إنه السبب الهذي أدرك به الفاجر هو الهذي حال    [ 427]احلديث:   قال اإلمام عيله

)  ( 5) بني احلازم وبني طلبته فإيهاك واجلزع فإنهه يقطع األمل ويضعف العمل ويورث اهلمه

 ( 6): )اجلزع هالك(عيل  قال اإلمام   [ 428]احلديث:  

 (7): )اجلزع منقصة(عيل قال اإلمام   [ 429]احلديث:  

 ( 8): )اجلزع من أعوان الزمان(عيل قال اإلمام   [ 430]احلديث:  

 (9): )اجلزع يعظهم املحنة(عيل قال اإلمام   [ 431]احلديث:  

 (10): )اجلزع أتعب من الصرب(عيل قال اإلمام   [ 432]احلديث:  

ان الفائت(عيل قال اإلمام   [ 433]احلديث:    (11): )احلزن واجلزع ال يرده
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 ( 1) : )اجلزع عند البالء من متام املحنة(عيل مام قال اإل  [ 434]احلديث:  

 ( 2): )اجلزع عند املصيبة أشده من املصيبة(عيل قال اإلمام   [ 435]احلديث:  

 ( 3) اثنتني( : )املصيبة واحدة، وإن جزعت صارتعيل قال اإلمام   [ 436]احلديث:  

 (4)األجر(: )اجلزع ال يدفع القدر ولكن حيبط عيل قال اإلمام   [ 437]احلديث:  

اإلمام    [ 438]احلديث:   )اجلزع عيل قال  عليها    :  والصرب  يزيدها،  املصيبة  عند 

 (5)يبيدها(

اإلمام    [ 439]احلديث:   األجر  عيل قال  حيبط  اجلزع  فإنه  بالصرب،  اجلزع  )اغلبوا   :

 ( 6) ويعظهم الفجيعة(

 (7) : )من جزع عظمت مصيبته( عيل قال اإلمام   [ 440]احلديث:  

 (8): )من ملكه اجلزع حرم فضيلة الصرب(عيل قال اإلمام   [ 441]احلديث:  

: )من رضب يده عىل فخذه عند مصيبة فقد أحبط  عيل قال اإلمام   [ 442]احلديث:  

 ( 9) أجره(

ب، وأمر اهلل سبحانه أضاع،  عيل قال اإلمام    [ 443]احلديث:   : )من جزع فنفسه عذه

 (10)وثوابه باع(

: )ال جتزعوا من قليل ما أكرهكم، فيوقعكم ذلك  عيل قال اإلمام    [ 444]احلديث: 
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 ( 1) يف كثري ما تكرهون(

 ( 2) : )ال جيتمع الصرب واجلزع(عيل قال اإلمام   [ 445]احلديث:  

اإلمام    [ 446]احلديث:   يفلت من يديك،  عيل قال  ما  )إن كنت جازعا عىل كله   :

 (3)فاجزع عىل ما َل يصل إليك(

اإلمام  قا   [ 447]احلديث:   اجلزع  عيل ل  مع  ليس  الفجيعة،  تعظم  اجلزع  )بكثرة   :

 ( 4) مثوبة(

ان األموال وهم أحياء، والعلامء باقون    :عيل   قال اإلمام  [ 448]احلديث:   )هلك خزه

 ( 5) ما بقي اللهيل والنهار، أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف القلوب موجودة(

قال: )رجل ترك الدنيا للدنيا ، فالشقاءن عظيم  اإلمام عيل عسئل    [ 449]احلديث:  

ففاتته الدنيا وخرس اآلخرة، ورجل تعبهد واجتهد وصام رياء الناس فذلك الهذي حرم لذات  

الدنيا من دنياه وحلقه التعب الهذي لو كان به خملصا الستحقه ثوابه، فورد اآلخرة وهو يظنه  

فمن أعظم الناس حرسة؟ قال: )من    أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباء منثورا( قيل:

رأى ماله يف ميزان غريه فأدخله اهلل به النار وأدخل وارثه به اجلنهة( قيل: فكيف يكون هذا؟  

ثني بعض إخواننا عن رجل دخل إليه وهو يسوق فقال له: يا فالن ما تقول   قال: )كام حده

مائة ألف يف هذا قلت:   يف  قال:  قط  أدهيت منها زكاة  ما  قال:    الصندوق؟  فعالم مجعتها؟ 

ثمه َل خيرج من  ،  خلوف السلطان ومكاثرة العشرية وخلوف الفقر عىل العيال ولروعة الزمان

 (6)عنده حتهى فاضت نفسه(

 
 . 262غرر احلكم ص  (1) 

 . 262غرر احلكم ص  (2) 

 . 262غرر احلكم ص  (3) 

 . 262غرر احلكم ص  (4) 

 .  1156هنج البالغة، ص  (5) 

ة الداعي ص  (6)   . 103عده
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ن يأخذه من غري حله(،  أعيل: )يف املال ثالث آفات،  اإلمام  قال    [ 450]احلديث:  

ه(،   حقه غري  يف  )يضعه  قال:  حله؟  من  أخذه  إن  فقال:  فقيل:  ه؟  حقه يف  وضعه  إن  فقيل: 

 (1))يشغله اصالحه عن اهلل(

اإلمام    [ 451]احلديث:   وطلب  ):  عيل قال  الفقر،  خوف  اثنان،  الناس  أهلك 

 ( 2)الفخر(

اإلمام    [ 452]احلديث:   اإلبل    :عيل قال  آباط  إليها  )اوصيكم بخمس لو رضبتم 

نكم إاله ربهه، وال خيا   لكانت لذلك أهال:  فنه إاله ذنبه، وال يستحنيه أحد  ال يرجونه أحد مه

منكم إذا سئل عامه ال يعلم أن يقول ال أعلم، وال يستحنيه أحد إذا َل يعلم اليشء أن يتعلهمه،  

أس من اجلسد، وال خري يف جسد ال رأس معه،   وعليكم بالصرب فإنه الصرب من اإليامن كالره

 (3)وال يف إيامن ال صرب معه(

عيل قال    [ 453]احلديث:   العظيم  اإلمام  العيله  اهلل  )إنه  ال  قال:  :  وجالِل  َت  وعزه

دنه من   قطهعنه أمل كله من يؤمهل غريي باليأس، وال كسونهه ثوب املذلهة يف الناس، والبعه

وألقرِّب  وصيل،  عن  والقطهعنه  غريي،  يرعى  حني  ذكره  لشدائده    . .خلني  ويله  ل  أيؤمه

حليه الباقي، ويطرق أبواب عبادي وهي  غريي؟ وكشف الشدائد بيدي ويرجو سواي وأنا ا

مغلقة ويرتك باِّب وهو مفتوح. فمن ذا الهذي رجاين لكثري جرمه فخيهبت رجاءه، جعلت  

آمال عبادي متهصلة ِّب، وجعلت رجائهم مذخورا هلم عندي، ومألت سمواَت مهن ال يمله  

علم من فدحته نائبة  ، أَل يتسبيحي، وأمرت مالئكتي أن ال يغلقوا األبواب بيني وبني عبادي

من نوائبي أن ال يملك أحد كشفها إاله بإذين؟ فلم يعرض العبد بعمله عنهي وقد أعطيته ما  

 
 . 53ص  2جامع السعادات ج  (1) 

 . 68ص  1اخلصال ج  (2) 

 .  1123ص  79هنج البالغة، حكمة  (3) 
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جيب  أَل يسألني فلم يسألني وسأل غريي، أفرتاين أبتدئ خلقي من غري مسألة ثمه أسأل فال  

نيا واآلخرة ِل أو ليس الكرم وا جلود صفتي؟  سائيل؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أو ليس الده

؟ فمن يقطعها دوين وما   إِله إاله  ينتهي  أو ليس اآلمال ال  َحة بيدي؟  الفضل والره ليس  أو 

لون من سواي. املؤمه ل  يؤمه أن  ثمه  . وعسى  لو مجعت آمال األرض والسامء  َت وجالِل  عزه

أنا   نائل  ينقص  وكيف  رة،  الذه عضو  بعض  ملكي  من  نقص  ما  منهم  واحد  كله  أعطيت 

يا بؤسا ملن عصاين وتوثهب عىل حمارمي وَل يراقبني    ، للقانطني من رَحتييا بؤسا    ،أفضته

)  ( 1)واجرتأ عيله

ا(عيل: قال اإلمام   [ 454]احلديث:    (2))ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حره

: )املتعبهد عىل غري فقه كحامر الطاحونة يدور وال  عيل قال اإلمام    [ 455]احلديث:  

خري من سبعني ركعة من جاهل ألنه العاَل تأتيه الفتنة فيخرج منها  يربح، وركعتان من عاَل  

بعلمه وتأَت اجلاهل فينسفه نسفا، وقليل العمل مع كثري العلم خري من كثري العمل مع قليل  

 ( 3) العلم والشك والشبهة(

: )من عبد اهلل بغري علم كفر من حيث ال يعلم، أال  عيل قال اإلمام    [ 456]احلديث:  

ة القلب، والتلطهف مفتاح الرزق(وإنه  ة العقل، والعلم حجه  (4)األدب حجه

الناس  ي: ) عيل قال اإلمام    [ 457]احلديث:   أكثر  أقوام كانوا  سبق إىل جنهات عدن 

صالة وصياما فإذا وصلوا إىل الباب ردهوهم عن الدخول، فقيل بامذا ردوا؟ أَل يكونوا يف  

وا؟ فإذ : بىل قد  دار الدنيا قد صلهوا وصاموا وحجه ا بالنداء من قبل امللك األعىل جله وعاله

 
جمموع الدعوات املنسوب إىل التلعكربي كام يف    (1) 

 . 289ص  2املستدرك ج 

 .  929ص  31هنج البالغة، وصيهة  (2) 

 . 245االختصاص ص  (3) 

ين ص  (4)   . 96أعالم الده
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ا وال اعتامرا ولكنههم غفلوا عن اهلل   كانوا ليس ألحد أكثر منهم صياما وال صالة وال حجه

 (1)مواعظه(

رضه األعداء(أ : )الغفلة عيل قال اإلمام   [ 458]احلديث:  
 (2 ) 

 ( 3) (احلمقى: )الغفلة شيمة عيل قال اإلمام   [ 459]احلديث:  

 ( 4): )الغفلة ضالل النفوس وعنوان النهحوس(عيل قال اإلمام   [ 460حلديث:  ]ا 

(إ: )احذروا الغفلة فعيل قال اإلمام   [ 461]احلديث:   ا من فساد احلسه  (5)هنه

: )احذر منازل الغفلة واجلفاء وقلهة األعوان عىل  عيل قال اإلمام    [ 462]احلديث:  

 (6)طاعة اهلل(

ن كنتم للنهجاة طالبني فارفضوا الغفلة واللهو  إ: )عيل قال اإلمام    [ 463]احلديث:  

)  ( 7)والزموا اإلجتهاد واجلده

اإلمام    [ 464]احلديث:   والغرور  عيل قال  الغفلة  )سكر  سكر  إبعد  أ:  من  فاقة 

 (8)اخلمور(

هوة وقلهة الغفلة(عيل قال اإلمام   [ 465]احلديث:    ( 9) : )شيمة العقالء قلهة الشه

 ( 10): )يف السكون اىل الغفلة اغرتار(عيل قال اإلمام   [ 466]احلديث:  

اإلمام    [ 467]احلديث:   )عيل قال  من  أ:  واخترص  غفلتك،  من  السامع  ا  اُّيه فق 

 
 . 13إرشاد القلوب ص  (1) 

 . 265غرر احلكم ص  (2) 

 . 265غرر احلكم ص  (3) 

 . 265غرر احلكم ص  (4) 

 . 265غرر احلكم ص  (5) 

 . 265غرر احلكم ص  (6) 

 . 265غرر احلكم ص  (7) 

 . 265غرر احلكم ص  (8) 

 . 265غرر احلكم ص  (9) 

 . 265غرر احلكم ص  (10) 
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ك(أعجلتك، واشدد   (1)زرك، وخذ حذرك، واذكر قربك، فانه عليه مره

 (2) أذهله(: )ويح ابن آدم ما أغفله، وعن رشده ما عيل قال اإلمام   [ 468]احلديث:  

 (3): )ويح النائم ما أخرسه، قرص عمله وقله أجره(عيل قال اإلمام    [ 469]احلديث:  

ام(عيل قال اإلمام   [ 470]احلديث:   ة كالثهقة باأليه  ( 4) : )ال غره

 ( 5): )دوام الغفلة يعمي البصرية(عيل قال اإلمام   [ 471]احلديث:  

 ( 6) بالغفلة ضالال(: )كفى عيل قال اإلمام   [ 472]احلديث:  

لت هلكته(عيل قال اإلمام   [ 473]احلديث:    (7): )من طالت غفلته تعجه

 ( 8): )من غلبت عليه الغفلة مات قلبه(عيل قال اإلمام   [ 474]احلديث:  

 ( 9) : )من غفل عن حوادث األيهام أيقظه احلامم(عيل قال اإلمام   [ 475]احلديث:  

  (10)ل لغافل(: )ال عم عيل قال اإلمام   [ 476]احلديث:  

ة(عيل قال اإلمام   [ 477]احلديث:    ( 11) : )ال حزم مع غره

 (12): )الغفلة طرب(عيل قال اإلمام   [ 478]احلديث:  

 ( 13) : )الغفلة ضده احلزم(عيل قال اإلمام   [ 479]احلديث:  

 ( 14): )الغفلة تكسب االغرتار وتدين من البوار(عيل قال اإلمام   [ 480]احلديث:  

: )إيهاك والغفلة واالغرتار باملهلة، فانه الغفلة تفسد  عيل قال اإلمام    [ 481]احلديث:  

 
 . 265غرر احلكم ص  (1) 

 . 265غرر احلكم ص  (2) 

 . 265غرر احلكم ص  (3) 

 . 265غرر احلكم ص  (4) 

 . 265غرر احلكم ص  (5) 

 . 265غرر احلكم ص  (6) 

 . 265احلكم ص غرر  (7) 

 . 265غرر احلكم ص  (8) 

 . 265غرر احلكم ص  (9) 

 . 265غرر احلكم ص  (10) 

 . 265غرر احلكم ص  (11) 

 . 265غرر احلكم ص  (12) 

 . 265غرر احلكم ص  (13) 

 . 265غرر احلكم ص  (14) 
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 (1)األعامل، واآلجال تقطع اآلمال(

اإلمام    [ 482]احلديث:   الغفلة  عيل قال  من  حجاب  املوعظة  وبني  )بينكم   :

ة(  (2)والغره

( :عيل قال اإلمام   [ 483]احلديث:    ( 3))آفة الدين سوء الظنه

أنه ذلك  عيله قال اإلمام    [ 484]احلديث:   : )من ضيهق عليه يف ذات يده فلم يظنه 

له  اهلل  من  نظر  ذلك    حسن  أنه  يظنه  فلم  يده  ذات  يف  عليه  ع  وسه من  مأموال،  ضيهع  فقد 

 ( 4)استدراج من اهلل فقد أمن خموفا(

(عيل قال اإلمام   [ 485]احلديث:    ( 5) : )ال دين مليسء الظنه

(عيل قال اإلمام   [ 486]احلديث:    (6): )ال إيامن مع سوء ظنه

اإلمام    [ 487]احلديث:   تالوته:  عيل  قال  بَِربيَك ﴿ عند  َك  َغرَّ َما  ْنَساُن  اإْلِ َا  َأُّيُّ َيا 

جهالة  :  [ 6]االنفطار:    اْلَكِريِم﴾ أبرح  لقد  معذرة،  مغرته  وأقطع  ة،  حجه مسؤول  )أدحض 

 ( 7) بنفسه(

خشية ليست بتغدير، واعملوا هلل يف  اخشوا اهلل  ):  عيله قال اإلمام    [ 488]احلديث:  

 ( 8) غري رياء وال سمعة، فإنهه من عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل عمله يوم القيامة(

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   2

اإلمام    [ 489]احلديث:   جور    :السجادقال  السامء:  غيث  حتبس  الهتي  )الذنوب 

الشهادة،   وكتامن  الزور،  وشهادة  القضاء،  يف  واملاعون،  احلكام  والقرض  الزكاة  ومنع 

 
 . 265غرر احلكم ص  (1) 

 . 265غرر احلكم ص  (2) 

 .  9رقم  16غرر احلكم، الفصل  (3) 

 . 206حتف العقول ص  (4) 

 . 263غرر احلكم ص  (5) 

 . 263غرر احلكم ص  (6) 

 .  214هنج البالغة كالم  (7) 

 . 254املحاسن ص  (8) 
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ه   ورده السائل  وانتهار  واألرملة،  اليتيم  وظلم  والفاقة،  الفقر  أهل  عىل  القلب  وقساوة 

 ( 1)باللهيل(

)إنه هلل عقوبات يف القلوب واألبدان: ضنك   :السجادقال اإلمام   [ 490]احلديث: 

 ( 2)وما رضب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب( ، يف املعيشة، ووهن يف العبادة

إليك أشكو    املناجاة اخلمسة عرش:السجاد يف    قال اإلمام   [ 491]احلديث:   )إهلي 

ضة، تسلك   ارة، وإىل اخلطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولقة، ولسخطك متعره نفسا بالسوء أمه

ها الرشه  ِّب مسالك املهالك، وجتعلني عندك أهون هالك، كثرية العلل،   طويلة األمل، إن مسه

ها اخلري متنع، ميهالة إىل اللعب واللهو، ملو ة بالغفلة والسهو، ترسع ِّب إىل  ءجتزع، وإن مسه

فني بالتوبة.. ال نجاة ِل من مكاره الدنيا إاله بعصمتك.. وكن ِل عن املعاص   احلوبة، وتسوه

 ( 3)(عاصام، برأفتك ورَحتك يا أرحم الراَحني 

يف الطواف فنظر يف  اإلمام السجاد  عن هشام بن ساَل قال: كان    [ 492]احلديث:  

الزهري   شهاب  بن  د  حممه هذا  فقالوا:  اجلامعة؟(  هذه  )ما  فقال:  مجاعة  إىل  املسجد  ناحية 

لعلهه  أهله  يتكلهم فأخرجه  فليس  فلامه قىض طوافه  إ  اختلط عقله  يتكلهم،  أن  الناس  ذا رأى 

د ب )مالك؟( فقال: ولهيت    :اإلمامن شهاب عرفه فقال له  خرج حتهى دنا منه فلامه رآه حممه

: )ألنا عليك من يأسك من  اإلمام  صبت دما قتلت رجال فدخلني ما ترى، فقال له أوالية ف

رَحة اهلل أشده خوفا منهي عليك مها أتيت( ثمه قال له: )أعطهم الدية( قال: قد فعلت فأبوا  

 ( 4) فألقها يف دارهم(رصرا ثمه انظر مواقيت الصالة،  اجعلها فقال: )

: )رأيت اخلري كلهه قد اجتمع يف قطع الطمع عامه  السجادقال اإلمام    [ 493]احلديث:  

 
 . 270معاين األخبار ص  (1) 

 . 296حتف العقول ص  (2) 

 .  201ص  2تفسري العيهاَش ج  (3) 

 . 163ص  10التهذيب ج  (4) 
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اموره   مجيع  يف  وجله  عزه  اهلل  إىل  أمره  ورده  َشء،  يف  الناس  يرج  َل  ومن  الناس،  أيدي  يف 

 ( 1)استجاب اهلل عزه وجله له يف كله َشء(

 ( 2) : )ال عمل إاله بنيهة(السجادقال اإلمام   [ 494]احلديث:  

: )ال حسب لقرَش وال عرِّبه إاله بتواضع، وال  السجادقال اإلمام    [ 495]احلديث:  

 (3)كرم إاله بتقوى، وال عمل إاله بنيهة(

السجاد  ذكر    [ 496]احلديث:   نكون من صاحلي  لإلمام  أن  فقال: )حسبنا  فضله 

 (4)قومنا(

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

)إنه موسى ناجاه اهلل تبارك وتعاىل وكان فيام قال    : الباقرقال اإلمام    [ 497]احلديث:  

يقيس   نسياين  فإنه  املال؛  بكثرة  تفرح  وال  حال  كله  عىل  تنسني  ال  موسى  يا  مناجاته:  يف 

 (5)القلوب(

تبارك وتعاىل أنزل كتابا من كتبه عىل نبيه    هللنه اإ: )الباقر  قال اإلمام  [ 498]احلديث:  

وفيه:   أنبيائه،  مسوك  إمن  ويلبسون  بالدين،  الدنيا  يلحسون  خلقي  من  خلق  سيكون  نهه 

العسل،  أالض من  أحىل  وألسنتهم  الصرب،  من  مرارة  أشده  الذئاب،  كقلوب  قلوب  عىل  ن 

َت   أم عيله جيرتون؟ يغرتهون؟ أم إيهاي خيادعون؟   ي وأعامهلم الباطنة أنتن من اجليف، أفب فبعزه

ألُ  منهم  حلفت  احلليم  ترتك  األرض،  أطراف  تبلغ  حتهى  خطامها  يف  تطأ  فتنة  هلم  تيحنه 

 ( 6)(حريانا 

 
 .  148ص  2اصول الكايف ج  (1) 

 . 84ص  2يف ج اصول الكا (2) 

 .  18اخلصال ص  (3) 

 . 256اإلرشاد ص  (4) 

 . 64ص  1روضة الكايف ج  (5) 

 . 15قرب اإلسناد ص  (6) 
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: )ثالث قاصامت الظهر: رجل استكثر عمله،  الباقر قال اإلمام    [ 499]احلديث:  

 (1)ونيس ذنوبه، واعجب برأيه(

اإلمام    [ 500]احلديث:   رضب  الباقرقال  )ما  قسوة  :  من  أعظم  بعقوبة  عبد 

 ( 2) القلب(

اإلمام    [ 501]احلديث:   القلب    :الباقر قال  يسم  فإنهه  املطعم  وفضول  اكم  )إيه

 ( 3) بالقسوة(

الم:  الباقرقال اإلمام    [ 502]احلديث:   : )فيام ناجى اهلل عزه وجله به موسى عليه السه

نيا أملك فيقسو قلبك، والقايس القلب ل يف الده  ( 4) منهي بعيد( يا موسى ال تطوه

اإلمام    [ 503]احلديث:   أصحابه  الباقر قال  بعض  ففيها  يوص  والغفلة،  )إيهاك   :

 (5)تكون قساوة القلب(

: )من اجرتأ عىل اهلل يف املعصية، وارتكاب الكبائر  الباقر  قال اإلمام   [ 504]احلديث:  

 (6)فهو كافر، ومن نصب دينا غري دين اهلل فهو مرشك(

: )قد كان يف بني إرسائيل عابد فأعجب به داود  الباقرقال اإلمام    [ 505]احلديث: 

الم، فأوحى اهلل إليه ال يعجبك َشء من أمره فإنهه مرائي(  ( 7) عليه السه

: )يا معرش شيعتنا، اسمعوا  الباقر يوص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 506]احلديث:  

اصد أوليائنا،  إىل  وعهدنا  وصايانا  ألوليائكم  وافهموا  أيامنكم  يف  وا  وبره قولكم  يف  قوا 

قوا عىل فقرائكم، واجتمعوا عىل   وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وحتابوا بقلوبكم، وتصده

 
 . 111ص  1اخلصال ج  (1) 

 . 296حتف العقول ص  (2) 

ة الداعي ص  (3)   . 114عده

 .  329ص  2اصول الكايف ج  (4) 

 . 285حتف العقول ص  (5) 

 كتاب مصابيح الظلم.  209املحاسن ص  (6) 

 .  405ص  7( الكايف ج 7) 
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بعد   ترجعوا  وال  اليقني،  بعد  وا  تشكه وال  أحد،  عىل  خيانة  وال  ا  غشه تدخلوا  وال  أمركم، 

وننه شهوتكم يف مودهة غريكم،  اإلقدام جبنا، وال يوله أحد منكم أهل مودهته قفاه، وال تك

 (1)وال مودهتكم فيام سواكم، وال عملكم لغري ربهكم، وال إيامنكم وقصدكم لغري نبيهكم(

ار    : )لو أنه عبدا عمل عمال يطلب بهالباقرقال اإلمام    [ 507]احلديث:   وجه اهلل والده

 ( 2) اآلخرة، وأدخل فيه رىض أحد من الناس كان مرشكا(

: )لو أنه عبدا عمل عمال يطلب به رَحة اهلل والدار  الباقرقال اإلمام    [ 508]احلديث:  

 ( 3) اآلخرة، ثمه أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مرشكا(

اإلمام    [ 509]احلديث:   خف  ) :  الباقر قال  باطنه  من  أرجح  ظاهره  كان  من 

 ( 4) ميزانه(

ليشء من اخلري فرياه إنسان  عن الرجل يعمل ا  اإلمام الباقر سئل    [ 510]احلديث:  

ه ذلك، قال:   ال بأس، ما من أحد إاله وهو حيبه أن يظهر اهلل له يف الناس اخلري إذا َل  ) فيرسه

 (5)يكن صنع ذلك لذلك(

بالويل والعويل، ولطم  الباقر   قال اإلمام  [ 511]احلديث:   : )أشده اجلزع الرصاخ 

رك الصرب، ومن صرب واسرتجع وَحد  الوجه والصدر، وجزه الشعر، ومن أقام النواح فقد ت 

، ومن َل يفعل ذلك جرى   اهلل جله ذكره فقد ريض بام صنع اهلل، ووقع أجره عىل اهلل عزه وجله

 ( 6) عليه القضاء وهو ذميم، وأحبط اهلل عزه وجله أجره(

َحل بزه له قيمة كثرية، فسل يف الطريق،  لإلمام الباقر  روي أنهه َحل    [ 512]احلديث:  

 
 . 64ص  1( دعائم اإلسالم ج 1) 

 . 122( املحاسن ص 2) 

 .  353ص  2( تفسري العيهاَش ج 3) 

 .  289ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 4) 

 . 382ص  2( جامع السعادات ج 5) 
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فه اخلرب، فوقهع بخطهه: )إنه أنفسنا وأموالنا من مواهب اهلل اهلنيئة،  فكتب  إليه الهذي َحله يعره

وعواريه املستودعة يمتهع بام متهع منها يف رسور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها يف أجر وحسبة  

 (1) فمن غلب جزعه عىل صربه حبط أجره ونعوذ باهلل من ذلك( 

 ( 2) : )من عمل بام يعلم، علهمه اهلل ما ال يعلم(رالباققال اإلمام   [ 513]احلديث:  

الم برجل رافع  الباقرقال اإلمام   [ 514]احلديث:   : )مره موسى بن عمران عليه السه

اليه وهو   ام، ثمه رجع  أيه يده إىل السامء يدعو، فانطلق موسى يف حاجته، فغاب عنه سبعة 

ي إليه  ع ويسأل حاجته، فأوحى اهلل  يده يدعو ويترضه لو دعاين حتهى تسقط  رافع  ا موسى 

 ( 3)لسانه ما استجبت له حتهى يأتيني من الباب الهذي أمرته به(

ا،  ُّي: )ال ينبغي لرجل أن يدخل يف صالة حتهى ينوالباقرقال اإلمام    [ 515]احلديث:  

الة، وَل يدخل فيها غريها قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة(  ( 4)ومن صىله فكانت نيهته الصه

اإلمام    [ 516]احلديث:   حتهى    : الباقرقال  عبادته  حقه  هلل  عابدا  العابد  يكون  )ال 

 (5)يقول: هذا خالص ِل، فيتقبهله بكرمه(ينقطع عن اخللق كلهه إليه فحينئذ 

)يكتب للمؤمن يف سقمه من  أصحابه:    لبعض لباقر  اقال اإلمام    [ 517]احلديث:  

ته، ويكتب  للكافر يف سقمه من العمل السيهئ ما كان  العمل الصالح ما كان يكتب يف صحه

ته   ( 6)يا جابر! ما أشده هذا من حديث!()  ، ثمه قال: (يكتب يف صحه

الباقر قال    [ 518]احلديث:   خفه  اإلمام  باطنه  من  أرجح  ظاهره  كان  )من   :

 ( 7) ميزانه(

 
 . 456حتف العقول ص  (1) 

 . 301أعالم الدين ص  (2) 

 . 164قصص األنبياء ص  (3) 

 . 156ص  1دعائم االسالم ج  (4) 

 . 328التفسري املنسوب إىل العسكري ص  (5) 

 . 260املحاسن ص  (6) 

 .  188ص   75الدرة الباهرة كام يف)البحار( ج  (7) 
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: )دخل رجالن املسجد، أحدمها عابد واآلخر  الباقر  قال اإلمام  [ 519]احلديث:  

يق؛ والعابد فاسق؛ وذلك أنهه يدخل العابد املسجد   فاسق؛ فخرجا من املسجد والفاسق صده

فسقه،   عىل  م  التنده يف  الفاسق  فكرة  ذلك، وتكون  يف  فكرته  فتكون  يدله هبا  بعبادته  مداله 

 (1)(عزه وجله مها صنع من الذنوب  هللويستغفر ا

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

اكم والغفلة فإنهه من غفل فإنهام يغفل عىل  الصادققال اإلمام    [ 520]احلديث:   : )إيه

، فإنهه من هتاون بأمر اهلل أهانه اهلل يوم القيامة( اكم والتهاون بأمر اهلل عزه وجله  (2)نفسه، وإيه

اإلمام    [ 521]احلديث:   لعنة  الصادققال  ـ  إبليس  )قال  إذا  :  جلنوده:  ـ  عليه  اهلل 

َل ابال ما عمل فإنهه غري مقبول منه: إذا استكثر عمله، ونيس    استمكنت من ابن آدم يف ثالث 

 ( 3)ذنبه، ودخله العجب(

نه  إ: جعلت فداك  لإلمام الصادقعن يعقوب األَحر قال: قلت    [ 522]احلديث:  

مني طائفة منه حتهى القرآن لقد    قد أصابني مهوم وأشياء َل يبق َشء من اخلري إاله وقد تفلت 

منه طائفة  مني  لينسى    ؛ تفلت  الرجل  )إن  قال:  ثمه  القرآن،  ذكرت  حني  ذلك  عند  ففزع 

الدرجات،   بعض  من  درجة  من  عليه  ترشف  حتهى  القيامة  يوم  فتأتيه  القرآن  من  السورة 

الم عليك فيقول:  الم من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا ض  فتقول: السه يعتني  وعليك السه

عليكم   قال:  ثمه  بإصبعه.  أشار  ثمه  الدرجة،  هذه  بك  بلغت  ِّب  متسكت  لو  أما  وتركتني 

بالقرآن فتعلهموه. فإنه من الناس من يتعلهم ليقال: فالن قارئ، ومنهم من يتعلهمه ويطلب به  

يف ليله    الصوت ليقال: فالن حسن الصوت وليس يف ذلك خري، ومنهم من يتعلهمه فيقوم به 

 
 .  314ص  2( اصول الكايف ج 1) 

 . 242عقاب األعامل ص  (2) 

 . 112ص  1اخلصال ج  (3) 



 

107 

 

 (1)وال يباِل من علم ذلك ومن َل يعلمه(وهناره، 

: )من نسى سورة من القرآن مثهلت له يف صورة  الصادققال اإلمام    [ 523]احلديث:  

أما   ليتك ِل، فتقول:  ما أحسنك!  قال: من أنت؟  حسنة ودرجة رفيعة يف اجلنهة فإذا رآها 

 (2) تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، لو َل تنسني لرفعتك إىل هذا املكان(

: )إنه اهلل جعل الرَحة يف قلوب رَحاء خلقه،  الصادققال اإلمام    [ 524]احلديث:  

فاطلبوا احلوائج منهم، وال تطلبوها من القاسية قلوهبم، فإنه اهلل تبارك وتعاىل أحله غضبه  

 ( 3) هبم(

اإلمام    [ 525]احلديث:   قلب  الصادققال  بظهر  دعاء  يستجيب  ال  اهلل  )إنه   :

 (4)قاس(

الصادقل  يق   [ 526]احلديث:   قال: لإلمام  ر؟  يؤخه ثمه  الدعاء  للرجل  يستجاب   :  

 (5))نعم عرشين سنة(

الم:    هلل : )أوحى االصادق  قال اإلمام  [ 527]احلديث:   عزه وجله إىل داود عليه السه

ما اعتصم ِّب عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيهته، ثمه تكيده الساموات  

، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من   ، إاله جعلت له املخرج من بينهنه واألرض ومن فيهنه

نيهته، إاله قطعت أسباب الساموات واألرض من يدي ه، وأسخت  خلقي، عرفت ذلك من 

  (6)(بال بأيه واد هلكأاألرض من حتته، وَل 

ب  يوص بعض أصحابه  الصادق  قال اإلمام  [ 528]احلديث:   : )ال تستقله ما يتقره

 
ة الداعي ص  (1)   . 290عده

 . 96املحاسن ص  (2) 

 . 240االختصاص ص  (3) 

ة الداعي ص  (4)   . 138عده

 .  489ص  2اصول الكايف ج  (5) 

 .  63ص  2اصول الكايف ج  (6) 



 

108 

 

 ( 1)(عزه وجله ولو شقه مترة هلل به إىل ا

الصادقل  يق   [ 529]احلديث:   عرفت  لإلمام  إذا  قلت:  أنهك  لنا،  روي  حديث   :

رشبوا اخلمر، فقال:  أو   رسقوا، أو   ل: وإن زنوا ي قلت ذلك(، قفاعمل ما شئت، فقال: )قد 

خذنا بالعمل، ووضع عنهم، إنهام قلت:  أما أنصفونا أن نكون    هلل وإنها إليه راجعون! وا  هلل )إنها  

 ( 2)(إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل اخلري وكثريه، فإنهه يقبل منك

د بن العجالن عن    [ 530]احلديث:   ة عظيمة، ولزمني دين  ق نزلت ِّب فا :  قال   حممه

ملحه وليس  ـ    لغريم  املدينة  أمري  ـ وكان  زيد  بن  إىل احلسن  فيه  هت  فتوجه ملضيقي صديق، 

د بن عبد اهلل بن   فقال: قد بلغني    اإلمام الباقرملعرفة كانت بيني وبينه، فلقيني يف طريقي حممه

ز أمهلت ملضيقك؟ قلت: احلسن بن  الضيق، فمن  فيه من  أنت  إذا ال تقىض  ما  فقال:  يد، 

ي   عمه سمعت  فإينه  األكرمني،  وأكرم  األقدرين  أقدر  هو  بمن  فعليك  اإلمام  حاجتك، 

وعظمتي  الصادق   وجالِل  َت  وعزه وحيه:  بعض  يف  أنبيائه  بعض  إىل  اهلل  )أوحى  يقول: 

ل يأمل غريي باليأس، وألأل دنه  كسونهه ثوب املذلهة يف الناس وألقطهعنه رجاء أمل كله مؤمه بعه

يؤمهل عبدي يف الشدائد غريي؟ والشدائد بيدي، ويرجو سواي وأنا  أ   من فرجي وفضيل، 

عبدي   أرى  ِل  فام  مغلقة،  وهي  مفاتيحها  وبيدي  عندي،  احلوائج  أبواب  اجلواد.  الغنيه 

عرض عني وسأل يف حوائجه  أودي وكرمي ما َل يسألني فبجمعرضا عني؟ وقد أعطيته  

،  أفأ  بتدئ بالعطيهة من غري مسألة، أ  غريي، وأنا اهلل ال إله إاله أنا، سأل وال أجود؟ كاله كاله

ليس الدنيا واآلخرة بيدي؟ فلو أنه كله واحد من أهل السموات  أ   أليس اجلود والكرم ِل؟

مثل   ملكي  من  ذلك  نقص  ما  فأعطيته،  واألرض  السموات  ملك  مثل  سألني  واألرض 

وشدائده غريي( فقلت له: أعد    فيا بؤسا ملن أعرض عنهي وسأل يف حوائجه .  جناح بعوضة.

 
 .  464ص  2اصول الكايف ج  (2)  .  142ص  2اصول الكايف ج  (1) 
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ات فحفظته، فقلت يف نفيس: ال واهلل ال أسأل أحدا حاجة، ثمه   عيله الكالم، فأعاده ثالث مره

اما إاله وأتاين اهلل برزق  قضيت منه ديني، وأصلحت به أمر عياِل،    لزمت بيتي، فام لبثت أيه

 .(1) واحلمد هلل ربه العاملني

اإلمام  [ 531]احلديث:   يشكر  دقالصا   قال  رحيم  ربهكم  إنه  والكسل،  اكم  )إيه  :

ا  وجه  هبام  يريد  عا  تطوه الركعتني  يصيله  الرجل  إنه  ا  هللالقليل،  وإنهه    هلل فيدخله  اجلنهة؛  هبام 

به وجه ا عا يريد  تطوه بالدرهم  ق  ا  هلل ليتصده عا    هلل فيدخله  تطوه اليوم  ليصوم  به اجلنهة، وإنهه 

 ( 2) (به اجلنهة هللفيدخله ا هلل يريد به وجه ا

الصادقسئل    [ 532]احلديث:   ما    اإلمام  فاعمل  عرفت  إذا  أبيه:  عن  روي  عامه 

ا لعنهم  )ما هلم  فقال:  بعد ذلك كله حمرم،  م يستحلهون  إذا  هللشئت، وأهنه أِّب:  قال  إنهام  ؟! 

 ( 3) (عرفت احلقه فاعمل ما شئت من خري يقبل منك

ك الناس من نفسك فإنه األمر يصل  الصادق  قال اإلمام  [ 533]احلديث:  : )ال يغره

   تقطع النهار بكذا وكذا فإنه معك من حيفظ عليك، وَل أر شيئا قط إليك من دوهنم، وال

ر شيئا من اخلري فإنهك تراه   أشده طلبا وال أرسع دركا من احلسنة للذنب القديم، وال تصغه

ر شيئا من الرشه فإنهك تراه غدا حيث يسوؤك، إنه ا ك، وال تصغه عزه وجله    هلل غدا حيث يرسه

ييَئاِت َذلَِك ِذْكَرى  ﴿ يقول:  اكِِريَن﴾ إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ  [114]هود:  لِلذَّ

عمله    هلل: )إذا أحسن العبد املؤمن ضاعف االصادق  قال اإلمام   [ 534]احلديث:  

:    هللبكله حسنة سبعامئة ضعف، وذلك قول ا َيَشاءُ ﴿عزه وجله ملَِْن  ُيَضاِعُف  ]البقرة:   ﴾َواهلل 

261 ])(4) 

 
 . 121إرشاد القلوب ص  (1) 

 . 238ص  2التهذيب ج  (2) 

 . 181معاين األخبار ص  (3) 

 .  227ص  1أماِل الشيخ الطويس ج  (4) 
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: )ملها أمر امللك بحبس يوسف يف السجن أهلمه  الصادق  قال اإلمام  [ 535]احلديث:  

دخال معه السجن يوم  أعلم تأويل الرؤيا، فكان يعربه ألهل السجن رؤياهم، وإنه فتيني  هللا

ها لنا، فقال: وما رأيتام؟ فقال أحدمها:   حبسه، فلامه باتا أصبحا، فقاال له: إنها رأينا رؤيا فعربه

وقال اآلخر: إينه رأيت أن    ،[ 36]يوسف:  ﴿إِيني َأَرايِن َأَْحُِل َفْوَق َرْأيِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّرْيُ ِمنُْه﴾  

أنهه ناج منهام:  أسقي امللك مخرا، ففرسه هلام رؤ للهذي ظنه  يامها عىل ما يف الكتاب، ثمه قال 

وقال:   ربهك(،  عند  ا )و اذكرين  إىل  حاله  يف  يوسف  يفزع  ا  هللَل  قال  فلذلك  :  هللفيدعوه، 

ْجِن بِْضَع   ِه َفَلبَِث يِف السي ْيَطاُن ِذْكَر َربي إىل يوسف    هلل فأوحى ا  ؛[ 42]يوسف:  ﴾  ِسننِيَ ﴿َفَأْنَساُه الشَّ

، قال: فمن حبهبك  يف ساع ته تلك: يا يوسف من أراك الرؤيا الهتي رأيتها؟ فقال: أنت يا رِّبه

، قال: فمن    إىل أبيك؟ قال: ه السيهارة إليك؟ فقال: أنت يا رِّبه ، قال: فمن وجه أنت يا رِّبه

، قال: فمن   علهمك الدعاء الهذي دعوت به حتهى جعل لك من اجلبه فرجا؟ قال: أنت يا رِّبه

، قال: فمن أطلق لسان الصبيه بعذرك؟  جعل لك من ك  يد املرأة خمرجا؟ قال: أنت يا رِّبه

، قال: فمن رصف عنك كيد امرأة العزيز والنسوة؟ قال:  ، قال:   قال: أنت يا رِّبه أنت يا رِّبه

، قال: فكيف استغثت بغريي وَل تستغث ِّب   يا رِّبه فمن أهلمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت 

عبادي ليذكرك إىل خملوق    واستغثت وأمهلت عبدا من  خرجك من السجن،أ وتسألني أن  

؟ البث يف السجن بذنبك بضع سنني بإرسالك عبدا إىل   من خلقي يف قبضتي وَل تفزع إِله

 ( 1)(عبد

: )إنه من الكبائر عقوق الوالدين، واليأس من  الصادققال اإلمام    [ 536]احلديث:  

 (2)روح اهلل، واألمن ملكر اهلل(

: )تبع حكيم حكيام سبع مائة فرسخ يف سبع  الصادققال اإلمام    [ 537]احلديث:  
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السامء، وأوسع من األرض، وأغنى من   ما أرفع من  يا هذا،  به قال له:  كلامت، فلامه حلق 

من   وأثقل  الزمهرير،  من  بردا  وأشده  النار،  من  حرارة  وأشده  احلجر،  من  وأقسى  البحر، 

هذا، احلقه أرفع من السامء، والعدل أوسع من األرض، وغنى    اجلبال الراسيات؟ فقال له: يا 

النفس أغنى من البحر، وقلب الكافر أقسى من احلجر، واحلريص اجلشع أشده حرارة من  

النار، واليأس من روح اهلل أشده بردا من الزمهرير، والبهتان عىل الربيء أثقل من اجلبال  

 ( 1) الراسيات(

اإلمام   [ 538]احلديث:   منها  صادقال  قال  فأشفقوا  كثرية  ذنوبا  أذنبوا  قوما  )إنه   :

عليهم   وجله  عزه  اهلل  فأنزل  علينا،  ذنوبكم  وقالوا:  آخرون  فجاء  شديدا،  خوفا  وخافوا 

 (2)العذاب، ثمه قال تبارك وتعاىل: خافوين واجرتأتم(

:    الصادققال اإلمام    [ 539]احلديث:   َقاَء  َفَمْن َكاَن َيْرُجو لِ   ﴿يف قول اهلل عزه وجله

ْك بِِعَباَدِة   ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ ِه َأَحًدا﴾ َربي : )الرجل يعمل شيئا من  [ 110]الكهف:    َربي

الناس، فهذا   به  أن يسمع  الناس، يشتهي  إنهام يطلب تزكية  به وجه اهلل،  الثواب ال يطلب 

 ( 3) (الهذي أرشك بعبادة ربهه

ام أبدا  ):  الصادققال اإلمام    [ 540]احلديث:   ما من عبد أرسه خريا، فذهبت األيه

ا( ام أبدا حتهى يظهر اهلل له رشه ا، فذهبت األيه  (4)حتهى يظهر اهلل له خريا، وما من عبد يرسه رشه

: )ليس من رجل عمل شيئا من أبواب اخلري،  الصادققال اإلمام   [ 541]احلديث: 

لناس، يشتهي أن يسمع الناس: هذا الهذي أرشك بعبادة  يطلب به وجه اهلل، ويطلب به َحد ا
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 ( 1)ربهه(

قال:  [ 542]احلديث:   يزيد بن خليفة  الصادقدخلنا عىل    عن  فلامه جلسنا    اإلمام 

نهه من عمل  إما عىل عبد إذا عرفه اهلل أن ال يعرفه الناس  ، عنده قال: )نظرتم حيث نظر اهلل  

 ( 2) كان ثوابه عىل اهلل، وإنه كله رياء رشك( للناس كان ثوابه عىل الناس، ومن عمل هلل 

: )من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس، كله  اإلمام الصادققال    [ 543]احلديث: 

 ( 3) رياء رشك(

: من عمل ِل ولغريي فهو  اإلمام الصادققال   [ 544]احلديث:   : )قال اهلل عزه وجله

 (4)ملن عمل له(

: )ما عىل أحدكم لو كان عىل قلهة جبل حتهى  الصادققال اإلمام    [ 545]احلديث:  

نه من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس، ومن  إينتهي إليه أجله، أتريدون تراؤون الناس،  

 ( 5) عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل، أنه كل رياء رشك(

َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء    ﴿ عن تفسري هذه اآلية    اإلمام الصادقسئل    [ 546]احلديث:  

ْك بِِعَباَدِة   ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ ِه َأَحًدا﴾َربي قال: )من صىله أو صام  ،ف[ 110]الكهف:    َربي

 ( 6) أو أعتق أو حجه يريد حممدة الناس، فقد اشرتك يف عمله، وهو مرشك(

: )اجعلوا أمركم هذا هلل وال جتعلوه للناس،  الصادققال اإلمام    [ 547]احلديث:  

 (7)فإنهه ما كان هلل فهو هلل، وما كان للناس فال يصعد إىل اهلل(

: أنا خري رشيك من أرشك  الصادققال اإلمام    [ 548]احلديث:   : )قال اهلل عزه وجله
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 (1)معي غريي يف عمل عمله َل أقبله، إاله ما كان ِل خالصا(

: )إيهاك والرياء، فإنهه من  يوص بعض أصحابه  الصادقمام  قال اإل  [ 549]احلديث:  

 ( 2) عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل من عمل له(

اإلمام    [ 550]احلديث:   للناس كان  الصادققال  إنهه من عمل  رياء رشك،  )كله   :

 ( 3)ثوابه عىل الناس، ومن عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل(

: )اتهقوا اهلل واعملوا له، فإنهه من يعمل هلل يكن  الصادققال اإلمام    [ 551]احلديث:  

 ( 4)يف حاجته، ومن يعمل لغري اهلل يكله اهلل إىل من عمل له(

اإلمام    [ 552]احلديث:   بالقليل من عمله،  الصادققال  اهلل عزه وجله  أراد  : )من 

ه يف تعب من بدنه وسهر من ليله،  أظهر اهلل له أكثر مها أراد، ومن أراد الناس بالكثري من عمل

 ( 5) أبى اهلل عزه وجله إاله أن يقلهله يف عني من سمعه(

اإلمام    [ 553]احلديث:   ام  الصادققال  األيه تذهب  إاله َل  : )ما من عبد يرسه خريا 

ا( ا إاله َل تذهب األيهام حتهى يظهر اهلل له رشه  ( 6) حتهى يظهر اهلل له خريا، وما من عبد يرسه رشه

: )جياء بعبد يوم القيامة قد صىله فيقول: يا ربه  الصادققال اإلمام    [ 554ديث:  ]احل 

صلهيت ابتغاء وجهك فيقال له: بل صلهيت ليقال: ما أحسن صالة، اذهبوا به إىل النار، وجياء  

ابتغاء وجهك فيقال له: بل قاتلت فيقال: ما أشجع   يا رب قاتلت  بعبد قد قاتل فيقول: 

ىل النار، وجياء بعبد قد تعلهم القرآن فيقول: يا ربه تعلهمت القرآن ابتغاء  فالنا، اذهبوا به إ

وجهك فيقال له: بل تعلهمت ليقال: ما أحسن صوت فالن، اذهبوا به إىل النار، وجياء بعبد  
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وجهك فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى    قد أنفق ماله فيقول: يا ربه أنفقت ماِل ابتغاء

 (1)إىل النار(فالنا، اذهبوا به 

: )قال لقامن البنه: للمرائي ثالث عالمات:  الصادققال اإلمام    [ 555]احلديث:  

ض يف كله امر للمحمدة   (2)(.. يكسل اذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعره

ا، فإذا أقره  الصادققال اإلمام   [ 556]احلديث:   ا كتبت له رسه : )من عمل حسنة رسه

 (3)وكتبت جهرا، فإذا أقره هبا ثانيا حميت وكتبت رئاء(هبا حميت 

ى مع   [ 557]احلديث:   إذ تال هذه    اإلمام الصادق عن عمر بن يزيد قال: إينه ألتعشه

ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه َبِصرَيٌة َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرهُ ﴿اآلية ) يا أبا    )، ثم قال:   [ 15- 14]القيامة:    ﴾َبِل اإْلِ

ب إىل اهلل عزه وجله بخالف ما يعلم اهلل تعاىل، إنه  حفص ما يصنع   رسول  اإلنسان أن يتقره

( هلل ا ا فرشه اه اهلل رداءها إن خريا فخري وإن رشه  ( 4) كان يقول: من أرسه رسيرة رده

: )إنه الصرب والبالء يستبقان إىل املؤمن فيأتيه  الصادق  قال اإلمام   [ 558]احلديث:  

 (5)اجلزع والبالء يستبقان إىل الكافر فيأتيه البالء هو جزوع(البالء وهو صبور؛ وإنه 

: )اتهقوا اهلل واصربوا، فإنهه من َل يصرب أهلكه  الصادق  قال اإلمام   [ 559]احلديث:  

 (6)اجلزع(

: )قال إبليس: مخسة ليس ِل فيهنه حيلة وسائر  الصادق  قال اإلمام   [ 560]احلديث:  

باهلل عن اعتصم  قبضتي: من  واتهكل عليه يف مجيع    الناس يف  كثر  أنيهة صادقة  موره، ومن 

تسبيحه يف ليله وهناره، ومن ريض ألخيه املؤمن بام يرضاه لنفسه، ومن َل جيزع عىل املصيبة  
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 (1)حني تصيبه، ومن ريض بام قسم اهلل له وَل ُّيتمه لرزقه(

املصيبة حبط  : )من رضب يده عىل فخذه عند اإلمام الصادققال   [ 561]احلديث:  

 ( 2) أجره، والصنيعة ال يكون صنيعة إاله عند ذي حسب ودين(

اإلمام    [ 562]احلديث:   أصحابه   الصادققال  بعض  صرب  يوص  صرب  من  )إنه   :

 ( 3)مورك(أعليك بالصرب يف مجيع  .. قليال، وإنه من جزع جزع قليال 

( قالصادققال اإلمام    [ 563]احلديث:   علت فداك ل: جي: )ليس َشء إاله وله حده

ل؟ قال: اليقني؛ قلت فام حده اليقني؟ قال:  (4))أاله ُتاف مع اهلل شيئا(  فام حده التوكه

اإلمام    [ 564]احلديث:   إاله    :الصادققال  ربهه شيئا  يسأل  أن ال  أراد أحدكم  )إذا 

أعطاه، فلييأس من الناس كلههم، وال يكون له رجاء إاله عند اهلل، فإذا علم اهلل عزه وجله  

فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا عليها. فإنه  ؛  ذلك من قلبه، َل يسأل اهلل شيئا إاله أعطاه

يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسنٍَة    ﴿  : ثمه تال  ( للقيامة مخسني موقفا، كله موقف مقداره ألف سنة

وَن﴾ ِمَّا   ( 5) [ 5]السجدة:  َتُعدُّ

َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهلل  ﴿  : ول اهلل عزه وجله يف ق  الصادققال اإلمام    [ 565]احلديث:  

ُكوَن﴾  ُمرْشِ َوُهْم  ما  [ 106]يوسف:    إِالَّ  فالن  ولوال  هللكت،  فالن  لوال  الرجل:  قول  )هو   :

ال ترى أنهه قد جعل هلل رشيكا يف ملكه يرزقه  أ   أصبت كذا وكذا، ولوال فالن لضاع عياِل، 

ق عنه(  هبذا  ي ويدفع  بأس  ال  )نعم  قال:  هللكت  بفالن  عيله  منه  اهلل  أنه  لوال  فيقول:  ل: 

 (6)ونحوه(
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اإلمام    [ 566]احلديث:   ،  الصادققال  للعزه استالب  الناس  إىل  احلوائج  )طلب   :

للحياء  للمؤمن    ،ومذهبة  عزه  الناس  أيدي  يف  مها  الفقر  واليأس  هو  والطهمع  دينه.  يف 

 (1)احلارض(

الم يف سياحته  الصادققال اإلمام   [ 567]احلديث:   : )بينا عيسى بن مريم عليه السه

ور؛ قال: فقال: إنه هؤالء ماتوا بسخطة ولو   إذ مره بقرية فوجد أهلها موتى يف الطريق والده

ته ؛  ماتوا بغريها لتدافنوا ؛  م. فقيل له: نادهم يا روح اهلل فقال أصحابه: وددنا أنها عرفنا قصه

تكم؟    ؛ فقال: يا أهل القرية  فأجابه جميب منهم: لبهيك يا روح اهلل، قال: ما حالكم وما قصه

فقال: بحار من نار، فيها جبال   فقال: وما اهلاوية؟؛  قالوا: أصبحنا يف عافية وبتنا يف اهلاوية

عبادة الطاغوت. قال: وما بلغ من  من النار. قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبه الدنيا و

نيا؟ فقال: كحبه الصبي أل  ه إذا أقبلت فرح، وإذا أدبرت حزن، قال: وما بلغ  حبهكم الده مه

من   أجبتني  أنت  فكيف  قال:  أطعناهم.  أمرونا  إذا  كانوا  قال:  الطواغيت؟  عبادتكم  من 

م ملجمون بلجم من نار، عليهم مالئكة غالظ شداد وإينه  كنت فيهم وَل    بينهم؟ قال: ألهنه

أكن منهم، فلامه أصاهبم العذاب أصابني معهم فأنا متعلهق بشعرة عىل شفري جهنهم أخاف أن 

النوم عىل املزابل وأكل خبز الشعري خري كثري مع  )فقال عيسى ألصحابه:    ؛ كبكب يف النارأ

ين(  (2)سالمة الده

ل من قاس إبليس واستكرب، واالستكبار  الصادققال اإلمام    [ 568]احلديث:   : )أوه

ل معصية عىص اهلل هبا  جود آلدم وأنا أعبدك عبادة  .. ق هو أوه ال إبليس: يا ربه اعفني من السه

ب وال نبيه مرسل، قال اهلل تبارك وتعاىل: ال حاجة ِل إىل عبادتك إنهام   َل يعبدكها ملك مقره

اريد ال من حيث تريد، فأ تبارك وتعاىل:  بأريد أن أعبد من حيث  ى أن يسجد، فقال اهلل 
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ينِ ﴿ قال إبليس: يا  ، [ 35-34]احلجر:  ﴾َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيٌم َوإِنَّ َعَلْيَك اللَّْعنََة إِىَل َيْوِم الدي

ربه وكيف وأنت العدل الهذي ال جتور وال تظلم؟ فثواب عميل بطل؟ قال: ال ولكن سلني  

ل ما سأل البقاء إىل يوم الدين، فقال اهلل:  أوابا لعملك فمن أمر الدنيا ما شئت ث عطيك، فأوه

آدم، قال:  قال: سلهطني عىل ولد  الدم يف    ،سلهطتك  قد أعطيتك،  قال: أجرين فيهم جمرى 

يروين،   وال  وأراهم  اثنان،  ولد ِل  إاله  ولد  هلم  يولد  ال  قال:  أجريتك،  قد  قال:  العروق، 

ر هلم يف كله صورة شئت، فق ال: قد أعطيتك، قال: يا ربه زدين، قال: قد جعلت  وأتصوه

ذلك:   عند  إبليس  فقال  حسبي،  ربه  قال:  أوطانا،  صدورهم  يف  يتك  ولذره َقاَل  ﴿لك 

ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ  َأمْجَِعنَي إِالَّ ِعَباَدَك  تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم  ُثمَّ آَلتَِينَُّهْم ِمْن َبنْيِ  ﴿  [ 83-82]ص:    ﴾ َفبِِعزَّ

 ( 1)([ 17]األعراف:  ﴾َشاِكرِينَ ْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْياَمهِنِْم َوَعْن َشاَمئِلِِهْم َواَل جَتُِد َأْكَثَرُهْم َأْيِدُّيِ 

: )إنه حربا من أحبار بني إرسائيل عبد اهلل حتهى  الصادققال اإلمام    [ 569]احلديث:  

َت وجالِل وجربوَت  صار مثل اخلالل، فأوحى اهلل إىل نبيه من أنبيائه يف   زمانه: قل له: وعزه

لو أنهك عبدتني حتهى تذوب كام تذوب اإللية يف القدر ما قبلت منك حتهى تأتيني من الباب  

 ( 2) الهذي أمرتك(

اهلل أن    ا : )إنه رجال كان يف بني إرسائيل فدعالصادققال اإلمام    [ 570]احلديث:  

يبه قال يا رب أبعيد أنا منك فال تسمعني أم  يرزقه غالما ثالث سنني فلام رأى أنه اهلل ال جي

نك تدعو اهلل منذ ثالث سنني  إفأتاه آت يف منامه فقال له:  ؛  قريب أنت مني فلم ال جتيبني 

بلسان بذيه وقلب عات غري نقي ونية غري صادقة، فاقلع عن ذلك وليتهق اهلل قلبك وليحسن  

 (3)ففعل الرجل ذلك، ثمه دعا اهلل فولد له غالم(؛ نيتك

 
ي ج  (1)   . 42ص  1تفسري القمه

 . 97املحاسن ص  (2) 

 . 37فالح السائل ص  (3) 
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الصادققال    [ 571]احلديث:   اآلخرة  اإلمام  وف  مسكني،  الدنيا  يف  )املغرور   :

ة   باملك وصحه اغرترت  باألدنى، وال تعجب من نفسك، فربام  باع األفضل  مغبون، ألنهه 

  ، وربام اغرترت بطول عمرك وأوالدك وأصحابك لعلهك تنجو هبم  ،جسدك أن لعلهك تبقى 

،  تك مأمولك وهواك، فظننت أنهك صادق ومصيب وربام اغرترت بجاملك ومنيتك وأصاب

وربام اغرترت بام ترى من الندم عىل تقصريك يف العبادة، ولعل اهلل يعلم من قلبك بخالف  

وربام افتخرت بعلمك   ،وربام أقمت نفسك عىل العبادة متكلهفا واهلل يريد اإلخالص ،ذلك

ت أنك تدعو اهلل وأنت    وربام   ،ونسبك، وأنت غافل عن مضمرات ما يف غيب اهلل تعاىل تومهه

وربام   ،وربام حسبت أنهك ناصح للخلق وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك.  تدعو سواه.

 ( 1) ذمت نفسك وأنت متدحها عىل احلقيقة(

فأطرق ثمه    اإلمام الصادق عن صفوان اجلامل قال: صليت خلف    [ 572]احلديث: 

 ( 2)ل: )ومن يقنط من رَحة ربهه إاله الضالهون(قال: )اللهم ال تقنطني من رَحتك( ثمه جهر فقا 

: ما العبادة؟ قال: )حسن النيهة بالطاعة من  اإلمام الصادقسئل    [ 573]احلديث:  

 (3)الوجه الهذي يطاع اهلل منه(

رجال قد اشتده جزعه    اإلمام الصادققال: رأى  الكاظم  اإلمام  عن    [ 574]احلديث:  

يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن املصيبة الكربى، لو كنت  )عىل ولده فقال:  

ملا صار إليه ولدك مستعده ملا اشتده عليه جزعك فمصابك برتكك االستعداد له أعظم من  

 (4)مصابك بولدك(

 
 . 4ص  3جامع السعادات ج  (1) 

 .  247ص  2تفسري العيهاَش ج  (2) 

 . 240معاين األخبار ص  (3) 

 . 293أماِل الصدوق ص  (4) 
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 (1)ساعة()املغبون من غبن عمره ساعة بعد  :الصادققال اإلمام   [ 575]احلديث:  

: )ملعون مغبون من غبن عمره يوما بعد يوم  الصادققال اإلمام    [ 576]احلديث:  

 ( 2) ومغبوط حمسود من كان يومه الهذي هو فيه خريا من أمسه الهذي ارحتل عنه(

َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء    ﴿  : يف قول اهلل عزه وجل   الصادققال اإلمام    [ 577]احلديث:  

ِه   ْك بِِعَباَدِة َربي ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ : )الرجل يعمل شيئا من  [ 110]الكهف:    َأَحًدا﴾ َربي

الناس، فهذا   به  أن يسمع  الناس، يشتهي  إنهام يطلب تزكية  به وجه اهلل،  الثواب ال يطلب 

 ( 3) الهذي أرشك بعبادة ربهه(

ام أبدا حتهى    : )ما منالصادققال اإلمام    [ 578]احلديث:   عبد أرسه خريا فذهبت األيه

ا( ام ابدا حتهى يظهر اهلل له رشه  ( 4) يظهر اهلل له خريا، وما من عبد يرسه رشا فذهبت األيه

: )نظرتم واهلل حيث نظر  يوص بعض أصحابه  الصادققال اإلمام    [ 579]احلديث:  

د    اهلل واخرتتم من اختار  أنتم واهلل    اهلل، أخذ الناس يمينا وشامال، وقصدتم قصد حممه

ة البيضاء فأعينونا عىل ذلك بورع واجتهاد(  قال: )ما عىل أحدكم إذا عرفه  ثم    ،عىل املحجه

اهلل هبذا األمر أن ال يعرفه الناس به؟ إنهه من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس، ومن عمل  

 (5)هلل كان ثوابه عىل اهلل(

: )ما أنعم اهلل عزه وجله عىل عبد أجله من أن  الصادققال اإلمام    [ 580]احلديث:  

 ( 6) ال يكون يف قلبه مع اهلل غريه(

اإلمام    [ 581]احلديث:   عزه  الصادققال  اهلل  بعبادة  ب  التقره األعامل  )أرشف   :

 
 . 342معاين األخبار ص  (1) 

اد ص  (2)   . 4أصل زيد الزره

 .  293ص  2اصول الكايف ج  (3) 

 .  293ص  2اصول الكايف ج  (4) 

نقال عن كتاب    494مستطرفاته ص    الرسائر ـ  (5) 

 العيون واملحاسن للمفيد. 

 . 328التفسري املنسوب إىل العسكري ص  (6) 
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)  ( 1) وجله

 (2)فيحرم رزقه()إنه املؤمن لينوي الذنب  :الصادققال اإلمام   [ 582]احلديث:  

عن اخللود يف اجلنهة والنار؟ قال: )إنهام خلهد    اإلمام الصادقل  ئ س  [ 583]احلديث:  

أهل النار يف النار، ألنه نيهاهتم كانت يف الدنيا لو خلهدوا فيها أن يعصوا اهلل أبدا، وإنهام خلهد  

هلل أبدا ما بقوا، فالنيهات ُتلد  أهل اجلنهة يف اجلنهة ألنه نيهاهتم كانت يف الدنيا لو بقوا أن يطيعوا ا 

تعاىل:   قوله  تال  ثمه  وهؤالء،  َشاكَِلتِهِ ﴿ هؤالء  َعىَل  َيْعَمُل  ُكلٌّ  عىل    [ 84]اإلرساء:    ﴾ُقْل  قال: 

 (3)نيهته(

: )ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويرسه سيهئا،  الصادق  قال اإلمام   [ 584]احلديث:  

ْنَساُن َعىَل  ﴿، واهلل عزه وجله يقول:  أليس يرجع إىل نفسه فيعلم أنه ذلك ليس كذلك َبِل اإْلِ

ت قويت العالنية( إنه ، [ 14]القيامة:  َبِصرَيٌة﴾َنْفِسِه   (4)الرسيرة إذا صحه

اإلمام    [ 585]احلديث:   يوم  الصادققال  نيهاهتم  عىل  الناس  حيرش  اهلل  )إنه   :

 ( 5) القيامة(

)أتى عاَل  الصادق  قال اإلمام   [ 586]احلديث:   عابدا، فقال له: كيف صالتك؟  : 

ك؟ فقال: أبكي  ؤمنذ كذا وكذا؟! قال: فكيف بكا   هللل عن صالته وأنا أعبد اأفقال: مثيل يس

له العاَل: فإنه ضحكك ك وأنت  ئأفضل من بكا   وأنت خائف  حتهى جتري دموعي؛ فقال 

، إنه املدله ال يصعد من عمله َشء   (6)(مدله

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   5

 
 . 328التفسري املنسوب إىل العسكري ص  (1) 

 . 288عقاب األعامل ص  (2) 

 .  523علل الرشائع ص  (3) 

 .  295ص  2اصول الكايف ج  (4) 

 . 262املحاسن ص  (5) 

 .  313ص  2( اصول الكايف ج 6) 
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: جعلت فداك إينه قد سألت اهلل حاجة منذ كذا  لإلمام الكاظم  لي ق  [ 587ديث:  ]احل 

وكذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها َشء فقال: )إيهاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل  

إنه صاحب النعمة يف الدنيا إذا سأل فاعطي طلبه غري الهذي سأل، وصغرت  ..  حتهى يقنطك  

سلم من ذلك عىل خطر للحقوق  النعمة يف عينه فال يشبع من َشء، وإذا كثر النعم كان امل

الهتي جتب عليه وما خياف من الفتنة فيها، أخربين عنك لو أينه قلت لك قوال كنت تثق به  

ة اهلل عىل خلقه؟ قال:  ي ق،  منهي؟( ل: جعلت فداك إذا َل أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجه

َذا َسَأَلَك ِعَباِدي  َوإِ ﴿ليس اهلل يقول:  أ  )فكن باهلل أوثق، فإنهك عىل موعد من اهلل عز وجله 

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا ِِّب َلَعلَُّهْم     َيْرُشُدوَن﴾ َعنيي َفإِيني َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن رَ ﴿ :  وقال ،  [ 186]البقرة:   ِذيَن َأرْسَ َْحَِة اهلل إِنَّ اهلل  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

الْ  ُهَو  ُه  إِنَّ مَجِيًعا  ُنوَب  الذُّ ِحيُم﴾ َيْغِفُر  الرَّ ِمنُْه  ﴿  وقال:   ، [ 53]الزمر:    َغُفوُر  َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  َواهلل 

هلل أوثق منك بغريه، وال جتعلوا يف أنفسكم  فكن با ،  [ 268]البقرة:    َواِسٌع َعلِيٌم﴾َوَفْضاًل َواهلل  

 (1)مغفور لكم(إاله خريا فإنهه 

: )ال تستكثروا كثري اخلري، وال تستقلهوا قليل  الكاظم  قال اإلمام   [ 588]احلديث:  

يف الرسه حتهى تعطوا من    هللالذنوب، فإنه قليل الذنوب جيتمع حتهى يصري كثريا، وخافوا ا

، واصدقوا احلديث، وأدهوا األمانة فإنهام ذلك لكم،  هللأنفسكم النصف، وسارعوا إىل طاعة ا

 (2)(وال تدخلوا فيام ال حيله لكم فإنهام ذلك عليكم

 (3))ال تستكثروا كثري اخلري( :الكاظم قال اإلمام   [ 589]احلديث:  

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   6

 
 .  488ص  2اصول الكايف ج  (1) 

 .  457ص  2اصول الكايف ج  (2) 

 .  157أماِل الشيخ املفيد: ص  (3) 
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عطي مؤمن قط خري الدنيا واآلخرة  أ: )واهلل ما  الرضا قال اإلمام    [ 590]احلديث: 

إاله بحسن ظنهه باهلل عزه وجله ورجائه له، وحسن خلقه، والكف عن اغتياب املؤمنني، واهلل  

ب عبدا بعد التوبة واالستغفار إاله بسوء ظنهه وتقصريه يف رجائه هلل عزه وجله   تعاىل ال يعذه

، إاله كان اهلل عند  وسوء خلقه واغتيابه املؤمنني، وليس حيسن ظنه عبد مؤمن با  هلل عزه وجله

ظنهه ألن اهلل كريم يستحي أن خيلف ظنه عبده ورجائه، فأحسنوا الظنه باهلل وارغبوا إليه فإنه  

 َوَغِضَب اهلل َعَلْيِهْم َوَلَعنَُهْم    ﴿ اهلل تعاىل يقول:  
ِ
ْوء  َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

ِ
ْوء الظَّانينَي بِاهلل َظنَّ السَّ

 ( 1) ([ 6]الفتح:  ا﴾َوَساَءْت َمِصريً ْم َجَهنََّم َوَأَعدَّ هَلُ 

: )ال جيتمع املال إاله بخصال مخس: ببخل شديد،  الرضا قال اإلمام    [ 591]احلديث:  

 ( 2) يثار الدنيا عىل اآلخرة(إ وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و

لغري رياء وال  : )اعملوا  يوص بعض أصحابه  اإلمام الرضا   قال   [ 592]احلديث:  

اه اهلل،   سمعة، فإنهه من عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل ما عمل، وحيك! ما عمل أحد عمال إاله رده

) ا فرشه  ( 3)إن خريا فخري، وإن رشه

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   7

كافله، وكيف ينجو من    هللاجلواد: )كيف يضيع من ااإلمام  قال    [ 593]احلديث:    

 ( 4) (إليه هلل وكله ا هللطالبه، ومن انقطع إىل غري ا  هللا

 (5))املصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان( :اهلادي قال اإلمام   [ 594]احلديث:  

 
ة الداعي ص  (1)   . 147عده

 . 276ص  1عيون األخبار ج  (2) 

 .  294ص  2اصول الكايف ج  (3) 

ة الباهرة.  155ص    68بحار األنوار ج    (4)   عن الدره

 . 414حتف العقول ص  (5) 



 

123 

 

 األهواء والضالالت 

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

اتباع اهلوى والبدع والضالالت التي تنحرف باملؤمن عن الرصاط املستقيم، ذلك أهنا  خطر  

 ـ باإلضافة إىل كوهنا من األخالق السيئة ـ سبب لكل االنحرافات اخللقية وغريها. 

طبيعته   يف  كان  لو  حتى  فإنه  املتطرفة؛  لألفكار  جينح  من  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

اعتنقها حتول منه شخصا ظاملا معتديا، كام نرى ذلك    صاحب خلق حسن إال أن أفكاره التي

 يف الواقع. 

وسبب ذلك أن األخالق يف حقيقتها نتاج للقناعات الفكرية؛ فمن كانت قناعاته  

سليمة كانت أخالقة سليمة، ومن كانت قناعاته منحرفة، انحرفت أخالقه، وانحرف معها  

ذي خيطئ، وهو يعلم أنه خيطئ،  كل سلوكه، بل إن انحرافه أعظم من انحراف غريه، فال

 ليس مثل الذي خيطئ، وهو يعلم أنه مصيب. 

قال تعاىل   اتباع األهواء برذائل األخالق، كام  ارتباط  الكريم  القرآن  وهلذا نجد يف 

اليهود،   عىل  خماطبا  عليهم أنبيائهم واستكبارهم  واعتداءهم  هلم،  وتكذيبهم   ، ﴿ َأَفُكلَّاَم    : 

اَل  باَِم  َرُسوٌل  َتْقُتُلونَ َجاَءُكْم  َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  ُتْم  اْسَتْكرَبْ َأْنُفُسُكُم  هَتَْوى  ،  [ 87]البقرة:     ﴾  

ائِيَل َوَأْرَسْلنَا إَِلْيِهْم ُرُساًل ُكلَّاَم َجاَءُهْم َرُسوٌل باَِم اَل هَتَْوى  وقوله:  ﴿ َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

ُبوا َوَفِريًقا َيْقتُُلونَ َأْنُفُسُهْم َفِريًقا كَ     [ 70]املائدة:   ﴾ذَّ

ضيعوا    اليهود،  أن  إىل  تشري  الكريمة  اآليات  ـ  فهذه  ألهوائهم  اتباعهم  بسبب  ـ 

عىل   الدالة  بالبينات  جاءوهم  الذين  أنبيائهم  عىل  التعرف  يف  موها  حيكه َل  التي  عقوهلم 

ولذلك سقطوا يف هاوية اهلوى،    ،أنبياؤهمرشيعة رهبم التي جاءهم هبا  ، كام ضيعوا  صدقهم
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به، فأطفأ الرساج،   ليبرص هبام، ورساجا ليستيضء  الذي أعطاه اهلل عينني  وصاروا كذلك 

 وأغلق عينيه، وراح يقتحم الظلامت. 

اهلل    َقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهمُ ولذلك عقب اهلل تعاىل عىل فعلهم ذلك بقوله:  ﴿

فَ  ُيْؤِمُنونَ بُِكْفِرِهْم  َما  ابتعد عن إعامل عقله  [ 88]البقرة:     ﴾ َقلِياًل  ، وذلك َشء طبيعي، فمن 

عقله   عىل  فسيغلف  بالبينات،  جاءوا  الذين  والرسل  اهلداة  عن  وابتعد  املناسب،  اإلعامل 

النرية،   العقول  أصحاب  إال  اهلل  جوار  يف  يكون  ال  ألنه  حمالة،  ال  اللعنة  وستتبعه  وقلبه، 

 رة. والقلوب الطاه

َتْأُكُلوا ِمَّا ُذكَِر اْسمُ ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل:  ﴿ َعَلْيِه َوَقْد  اهلل    َوَما َلُكْم َأالَّ 

َم َعَلْيُكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه َوإِ  َل َلُكْم َما َحرَّ   ن َكثِرًيا َلُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم بَِغرْيِ ِعْلٍم إِ   ن َفصَّ

 [ 119]األنعام:   ﴾ َأْعَلُم بِاملُْْعَتِدينَ َربََّك ُهوَ 

عن   العني  استغناء  أو  الرشع،  عن  العقل  استغناء  إىل  تشري  الكريمة  اآلية  فهذه 

 الرساج.. حينها خيبط خبط عشواء، ويتدخل فيام ال يعنيه..  

ومثال ذلك مثال من ينشئ لنفسه قانونا خاصا للمرور، فريتكب املخالفات؛ فإذا ما  

ك، ذكر أنه ال حيب أن يميل عليه أي قانون ال ينسجم مع هواه.. مع أنه ال يمكن  سئل عن ذل

 أن يكون هناك نظام يف أي َشء من دون أن تكون هناك قوانني حتكمه. 

وهكذا األمر بالنسبة ملا ذكرت اآلية الكريمة؛ فهي تشري إىل أن املتحكم يف التحليل  

عباد ضيوف عنده، فإن أباح هلم شيئا، أو حرمه،  والتحريم هو اهلل.. ذلك أن امللك ملكه، وال

 َل يكن عىل العباد سوى اخلضوع لذلك، ألنه صادر من صاحب امللك والعلم واحلكمة. 

أو حتريم   احلرام،  بتحليل  اهلل  تعاىل اجلدال يف ذلك، واالفرتاء عىل  اهلل  اعترب  وهلذا 

ذلك هو اهلوى.. وأن من    احلالل تدخال من العقل فيام ال يعنيه، وهو يدل عىل أن مصدر
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ـ:  ﴿ ـ معقبا عىل تلك اآلية الكريمة  َواَل    يقوم بذلك شيطان من شياطينه، كام قال تعاىل 

َياطِنَي َلُيوُحوَن إىَِل َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم    ن ُه َلِفْسٌق َوإِ نَعَلْيِه َوإِ اهلل    َتْأُكُلوا ِمَّا ََلْ ُيْذَكِر اْسمُ  الشَّ

ُكونَ نْعُتُموُهْم إِ َوإِْن َأطَ   [121]األنعام:   ﴾ُكْم ملرَُْشِ

هي   وشياطينه  اهلوى  أهل  يستعملها  التي  اآللة  أن  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

اجلدال، وهو التالعب باأللفاظ واملعاين، ليرصفوا به عن احلق الواضح املنري، كام قال تعاىل:   

رْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل كَِتاٍب ُمنرٍِي  َثايِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن  بِغَ اهلل    اِس َمْن جُيَاِدُل يِف نَوِمَن ال﴿

ْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَِريِق اهلل  َسبِيلِ   [ 9، 8]احلج:   ﴾َلُه يِف الدُّ

وهداهتا،  رهبم،  رشيعة  عن  عقوهلم  أعموا  الذين  أولئك  تعاىل  اهلل  اعترب    ولذلك 

يف   املجردة  بعقوهلم  ليخبطوا  أيدُّيم،  من  بالرساج  رموا  الذين  من  املقدسة،  ومصادرها 

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا    الظلامت من غري أي دليل، كام قال تعاىل ـ تعقيبا عىل اآليات السابقة ـ:  ﴿ 

 الظُُّلاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها َكَذلَِك  اِس َكَمْن َمَثُلُه يِف نَفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنوًرا َيْميِش بِِه يِف ال

َن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ   [122]األنعام:   ﴾ُزيي

املجرمني   كبار  أمة  أو  قرية  كل  يف  اهلوى  من  النوع  هذا  يتوىل  الذي  أن  ذكر  ثم 

َوَكَذلَِك َجَعْلنَا  واملضللني الذين ينتخبهم الشيطان للنيابة عنه يف هذا الدور، قال تعاىل:  ﴿

َيْشُعُرونَ  َوَما  بَِأْنُفِسِهْم  إِالَّ  َيْمُكُروَن  َوَما  فِيَها  لَِيْمُكُروا  جُمِْرِميَها  َأَكابَِر  َقْرَيٍة  ]األنعام:     ﴾ يِف ُكلي 

123 ] 

واآلية الكريمة تشري إىل أن أول ما ُيميز به احلق عن اهلوى هو البحث عن أولئك  

املغري املبدلني  املتقلبة،  املجرمني  األمزجة  أو  املجردة،  للعقول  الدين  أخضعوا  الذين  ين 

التابعني   بني  القيامة  ساحات  يف  يدور  الذي  الرصاع  ذلك  الكريم  القرآن  يذكر  ولذلك 

قال   فيها،  املتحكمني  هم  فصاروا  لساداهتم،  وسلموها  عقوهلم،  تركوا  الذين  واملتبوعني 
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بِعُ تعاىل:  ﴿ ِذيَن اتُّ َأ الَّ َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَباُب  إِْذ َترَبَّ ِذيَن اتَّ   [ 166] وا ِمَن الَّ

َبُعوا َلْو أَ  ِذيَن اتَّ ُءوا مِ   نَوَقاَل الَّ َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ ًة َفنََترَبَّ اٍت  اهلل    ا َكَذلَِك ُيِرُّيِمُ نَلنَا َكرَّ َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ

 [ 167، 166]البقرة:   ﴾ارِ نَعَلْيِهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن ال 

وهلذا، فإن أول ما يفعله العقل الذي يريد التخلص من األهواء البحث عن اهلداة  

احلقيقيني الذين يملكون الرساج املنري، ألن من عداهم سيؤدي إىل الضاللة واالنحراف،  

تعاىل يف سور قوله  ذلك  إىل  أشار  الفاحتة:  ﴿كام  ِذيَن  ة  الَّ اَط  املُْْسَتِقيَم  رِصَ اَط  َ الرصي اْهِدَنا 

الينَي   [ 7، 6]الفاحتة:   ﴾ َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

َل   الذين  املستقيم  الرساط  أهل  عن  البحث  إىل  تدعوان  الكريمتان  اآليتان  فهاتان 

وَل يقعوا يف الضاللة، وال يف الغضب.. ذلك أن الدعاء الذي ال  ينحرفوا به، وَل يغريوه،  

 يصحبه اجلهد والصدق ال ينفع صاحبه شيئا. 

وقد رضب اهلل تعاىل مثاال ألولئك املغريين واملبدلني املضللني، وكيف انحرفوا عن  

نَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتيْ املستقيم، واتبعوا أهواءهم، فقال:  ﴿  الرساط

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  َبَع  نَوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِ   [ 175] َفَأْتَبَعُه الشَّ ُه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ

كْ  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ ُبوا  َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ ِذيَن َكذَّ ُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

ُرونَ   [ 176، 175]األعراف:   ﴾ بِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

إىل   التثاقل  وهو  األهواء،  منه  تصدر  الذي  املنبع  إىل  تشري  الكريمة  اآليات  فهذه 

الشهوات، حتى يصبح اإلنسان مثل اللهث    األرض، واتباع  الذي ال يعرف غري  الكلب 

 والنباح. 

وهلذا يستعمل هؤالء الذين وكل هلم الناس عقوهلم، رسال للشيطان يضل هبم اخللق  

:   عن رهبم، وعن هداهتم احلقيقيني، كام قال تعاىل عن موقف املرشكني من رسول اهلل  
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نَا َعْن آهِلَتِنَا  اهلل    ِذي َبَعَث َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوَنَك إِالَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَّ ﴿ َرُسواًل  إِْن َكاَد َلُيِضلُّ

َنا َعَلْيَها َوَسْوَف َيْعَلُموَن ِحنَي َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسبِياًل    [42،  41]الفرقان:     ﴾ َلْواَل َأْن َصرَبْ

إِهَلَُه َهَواُه    َأَرَأْيَت َمنِ ثم بني املنبع الذي جعلهم يقفون هذا املوقف، فقال:  ﴿ ََذ  اُتَّ

 [ 43]الفرقان:   ﴾َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل 

وبني افتقاد هؤالء للعقل السليم الذي يسمح هلم برؤية احلقائق، ومتييزها، فقال:   

َسُب أَ ﴿ ]الفرقان:    ﴾ ْم َأَضلُّ َسبِياًل َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل هُ   نَأْم حَتْ

44 ] 

وبذلك فإن أولئك الذين وقفوا حماربني للرسل عليهم السالم، َل يكن هلم حظ من  

لسادهتم وكربائهم..   األول  أهنم سلموا  اخلارجي.. ذلك  العقل  الداخيل، وال من  العقل 

 وأما الثاين فراحوا يستهزئون به، ويسخرون منه. 

الواردة عن رسول اهلل    بناء عىل هذا، سنذكر هنا  أئمة  و  ما ورد من األحاديث 

 .خطر األهواء والضالالت والبدع وما يرتبط هبا   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

رسول    [ 595]احلديث:   الته   اهلل   إنه ):    اهللقال  كله احتجز  صاحب  عن    وبة 

 ( 1)(بدعة

خري اهلدى هدى  و  ،اهللخري احلديث كتاب    إنه ):    اهللرسول  قال    [ 596]احلديث:  

 (2)(بدعة ضاللة  كله و ، حمدثاهتا  األمور رشه و د حممه 

 
 ( 867( مسلم)2) (. 37ابن أِّب عاصم يف السنة )  (1)
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رسول    [ 597]احلديث:   احلوض،):    اهللقال  فرطكم عىل  رجال    لريفعنه و  أنا 

ثمه  فأقول:   ليختلجنه   منكم  ربه   دوين،  إنه يا  فيقال:  أصحاِّب،  أحدثوا  ،  ما  تدري  ال  ك 

 (1) (بعدك

رسول    [ 598]احلديث:   خشية  ):    اهللقال  منجيات:  ه   اهللثالث  الرسه يف    تعاىل 

ثالث مهلكات: هوى  ، والغنىو القصد يف الفقر و الغضب، و ضا العدل يف الره و العالنية، و

 ( 2) (إعجاب املرء بنفسهو مطاع،  شحه و بع، مته 

رسول    [ 599]احلديث:   الغيه مه   إنه ):    اهلل قال  شهوات  عليكم  أخشى  يف    ا 

 ( 3) (ت اهلوىمضاله و  فروجكمو بطونكم

ذات يوم،      اهلل بنا رسول  عن العرباض بن سارية قال: صىله   [ 600]احلديث:  

،  اهلل وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول  و   فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون،

إلينا؟، فقال:  هذه موعظة موده   كأنه  تعهد  بتقوى  )ع فامذا    ، اعة الطه و  مع السه اهلل وأوصيكم 

  ة سنهو  تي ه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنهفإنه   ، ا عبدا حبشيه   إنْ و

حمدثات األمور،  و اكم إيه و واجذ،وا عليها بالنهعضه و كوا هبا اشدين، متسه ني، الره اخللفاء املهديه 

 (4)(بدعة ضاللة  كله و حمدثة بدعة، كله  فإنه 

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل  ﴿ : هذه اآلية    اهلل تال رسول    عن عائشة، قالت:  [ 601]احلديث:  

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم  ا الَّ َزْيٌغ  َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ أم اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم  َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتأْ  ِويَلُه إِالَّ اهلل َوالرَّ

ُر إِالَّ ُأوُلو   كَّ نَا َوَما َيذَّ َلأَبابِ َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربي فإذا رأيت  )  :قال  ، ثم[ 7]آل عمران:    ﴾اْلأ

 
 (  2297( ومسلم)6576) 1( البخاري، 1)

 ( 59/  1( كشف األستار عن زوائد البزار) 2)

 ( 423ـ  042/ 4( أَحد)3)

 (. 2676( والرتمذي)4607( أبو داود)4)
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 (1)(، فاحذروهماهلل ى ذين سمه اله  أولئكبعون ما تشابه منه فذين يته اله 

فقلت: يا أبا    ، قال: سألت أبا ثعلبة اخلشنيه عباينه ة الشه عن أِّب أميه   [ 602]احلديث:  

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا  ﴿  :ثعلبة، كيف تقول يف هذه اآلية  ِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم اَل َيرُضُّ َا الَّ َيا َأُّيُّ

لقد    واهلل  قال: أما ف  ،[ 105]املائدة:    ﴾ْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ اْهَتَدْيُتْم إىل اهلل َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبيُئكُ 

تناهوا عن  و   بل ائتمروا باملعروف، )فقال:      اهللسألت عنها خبريا، سألت عنها رسول  

ذي رأي برأيه،    إعجاب كله و  دنيا مؤثرة و  بعا هوى مته و  ا مطاعا ى إذا رأيت شحه املنكر، حته 

رب فيه مثل قبض عىل  رب، الصه ام الصه من ورائكم أيه   ، فإنه العوامه ودع عنك    ،بنفسك  فعليك

، أجر  اهلليا رسول    ل: يق   ، (اجلمر، للعامل فيهم مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل عمله

 ( 2) (أجر مخسني منكم)مخسني منهم؟ قال:  

عن      اهللاس يسألون رسول  يقول: كان النه  عن حذيفة بن اليامن  [ 603]احلديث:  

ه ، واخلري   ةا يف جاهليه ا كنه، إنه اهللفقلت: يا رسول  ،  ، خمافة أن يدركنيكنت أسأله عن الرشه

ه   (نعم)؟ قال:  هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري رشه   اهلل، فجاءنا  رشه و   فقلت: هل بعد ذلك الرشه

دون  ُّيو   تي،ون بغري سنهقوم يستنه)ما دخنه؟ قال:  و  قلت:   (فيه دخن، ونعم)من خري؟ قال:  

دعاة عىل  ،  نعم )؟ قال:  فقلت: هل بعد ذلك اخلري من رشه ،  (تنكر و   بغري هديي، تعرف منهم

قوم  ،  نعم)قال:  ،  ، صفهم لنا اهلل فقلت: يا رسول    (من أجاهبم إليها قذفوه فيها   م أبواب جهنه 

تلزم  ) ، فام ترى إن أدركني ذلك؟ قال:  اهللقلت: يا رسول    (مون بألسنتنا يتكله ، و من جلدتنا 

فاعتزل تلك الفرق  )قال:    ال إمام؟و  فقلت: فإن َل تكن هلم مجاعة   ( إمامهمو  مجاعة املسلمني 

 (3)(أنت عىل ذلك و  ى يدركك املوت،عىل أصل شجرة، حته  لو أن تعضه و ها،كله 

 
 (  4547( البخاري، )1)

 ( 3058( والرتمذي)4341( أبو داود )2)

 ( 1847( ومسلم)7084) 1( البخاري، 3)
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قال:    ثمه ا  خطه     اهلللنا رسول    بن مسعود قال: خطه   اهلل عن عبد    [ 604]احلديث: 

قة، قال: عىل  هذه سبل متفره )قال:    عن شامله ثمه و  خطوطا عن يمينه  خطه   ثمه   اهلل(هذا سبيل  )

َتتَّبُِعوا    : قرأ  سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمه   كله  بُِعوُه َواَل  اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه﴾   ُبَل َفَتَفرَّ  (1) ([ 153: ]األنعامالسُّ

فهو  ) :    اهللقال رسول    [ 605]احلديث:   منه  ليس  ما  أمرنا هذا  من أحدث يف 

 (2)(رده 

 أعوذ بك من  إينه   مه )الله، يقول:    بيه كان النه  قال قطبة بن مالك:  [ 606]احلديث:  

 (3)(األهواء و األعامل و منكرات األخالق

  األرض، فرأيت مشارقها  زوى ِل  رِّبه   إنه ):    اهللقال رسول    [ 607]احلديث:  

تي    ملك  إنه و  مغارهبا،و   ، (4) األبيض و  أعطيت الكنزين األَحر و  سيبلغ ما زوي ِل منها، أمه

رِّبه إينه و سألت  ألمه   بعامه   بسنة  ُّيلكها  ال  أن  يسله و  ،(5)ةتي:  عدوه ال  عليهم  سوى  ط  من  ا 

ال  و  ،قضيت قضاء ال يرده  إذا  د! إينه  قال ِل: يا حممه رِّبه   إنه و  ،(6) أنفسهم، فيستبيح بيضتهم 

ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لو اجتمع  ط عليهم عدوه ال أسله و  ة،أهلكهم بسنة بعامه 

  ى يكون بعضهم يسبي بعضا، حته و  ى يكون بعضهم ُّيلك بعضا،حته   عليهم من بني أقطارها 

عىل إنه و أخاف  تي    ام  املضله األئمه أمه السه و  ني، ة  وضع  يفإذا  تي    يف  يرفع  أمه يوم  إىل    عنها َل 

تي    ى تلحق قبائل مناعة حته ال تقوم السه و   القيامة،  تي    ى تعبد قبائل من حته و  باملرشكني، أمه أمه

تي    ه سيكون يفإنه و  األوثان،   ني ال نبيه بيه أنا خاتم النه و   ،ه نبيه هم يزعم أنه ابون ثالثون، كله كذه أمه

 
 ( 318/  2( واحلاكم) 435/ 1( أَحد)1)

 ( 1718( ومسلم) 2697البخاري )( 2)

 (  3591( الرتمذي)3)

والفضة، 4) الذهب  هبام:  واملراد  واألبيض:  األَحر  الكنزين   )

 واملراد كنزا كرسى وقيرص ملكي العراق والشام.

( بسنة بعامة: أي ال ُّيلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط 5)

 فيكون يف ناحية يسرية بالنسبة إىل باقي بالد اإلسالم. 

 ( يستبيح بيضتهم: أي مجاعتهم وأصلهم.6)



 

131 

 

تي    ال تزال طائفة منو  بعدي، ى يأَت أمر  خالفهم حته   هم منظاهرين ال يرضه   عىل احلقه أمه

 ( 1)اهلل(

  ثالثة: ملحد يف احلرم،  اهللإىل    اسأبغض النه) :قال رسول اهلل   [ 608]احلديث:  

 ( 2)ليهريق دمه( بغري حقه  ئ لب دم امرمطه و ة،ة اجلاهليه مبتغ يف اإلسالم سنهو

ائد  كان: الزه   نبيه   كله اهلل وة لعنتهم، لعنهم  سته ):    اهللقال رسول    [ 609]احلديث:  

من    يذله و  ، اهلل  بذلك من أذله   ط باجلربوت ليعزه املتسله و  ،اهللب بقدر  املكذه و  ، اهلليف كتاب  

 ( 3) (تيارك لسنه الته و ،اهلل م من عرتَت ما حره  املستحله و  ، اهللحلرم  املستحله و ،اهلل  أعزه 

تي    أقواما من  ألعلمنه )ه قال:  أنه     بيه عن ثوبان عن النه  [ 610]احلديث:   يأتون  أمه

قال ثوبان:    ( هباء منثوراعزه وجله    اهلليوم القيامة بحسنات أمثال جبال هتامة بيضا، فيجعلها  

رسول   جله اهلليا  لنا،  صفهم  منهم،  نكون  ال  أن  لنا  نعلمو  هم  ال  إهنه )قال:  ،  نحن  م  أما 

هم أقوام إذا خلوا بمحارم  لكنهو  يل كام تأخذون،يأخذون من الله و  من جلدتكم،و  إخوانكم

 (4)(انتهكوها  اهلل

عيله   [ 611]احلديث:   النه) قال:    عن  عن  كتبنا  القرآن،إاله     بيه ما  هذه  و    يف  ما 

آوى حمدثا  أو    كذا، فمن أحدث حدثا إىل    املدينة حرام ما بني عائر ):    بيه قال النه ؛  حيفة الصه 

لعنة   وفعليه  يُ النهو  املالئكة اهلل  ال  أمجعني  عدل اس  منه  رصف، و  قبل  املسلمني  ذمه و  ال  ة 

أدناهم، فمن أخفر مسلام فعليه لعنة   اس أمجعني، ال  النهو  املالئكةاهلل وواحدة، يسعى هبا 

اس  النهو  املالئكة اهلل ومن واىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة  و  ال عدل، و  يقبل منه رصف 

 ( 5) (ال عدلو أمجعني، ال يقبل منه رصف 

 
 (  4252( أبو داود)1)

 (  6882) 1( البخاري، 2)

 ( 36/  1( واحلاكم) 2154( الرتمذي)3)

 ( 4245( ابن ماجة)4)

 (  3179( البخاري، )5)
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نحن  و  ،   اهلل خرج إلينا رسول  )ه قال:  عن كعب بن عجرة أنه   [ 612]احلديث:  

العرب و  مخسة   ،تسعة  من  العددين  أحد  العجمو  أربعة  من  هل  )فقال:    ، اآلخر  اسمعوا، 

أعاهنم عىل ظلمهم  و  قهم بكذهبمه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصده سمعتم أنه 

منه منه و  ي فليس  عيله و  لست  بوارد  عليهم و  وض، احل  ليس  يدخل  َل  عىل  و  من  يعنهم  َل 

 ( 1)(احلوض   هو وارد عيله و أنا منه و يقهم بكذهبم فهو منهَل يصده و  ظلمهم

أعاذك  )قال لكعب بن عجرة:      بيه النه  أنه اهلل  عن جابر بن عبد    [ 613]احلديث: 

السه   اهلل إمارة  السه و  قال: ،  فهاءمن  إمارة  قال:  ما  ال  )فهاء؟  بعدي  يكونون  ُّيتدون  أمراء 

  ي ليسوا منه  أولئك أعاهنم عىل ظلمهم فو  قهم بكذهبم، تي، فمن صده ون بسنهال يستنه و  ي هبدي

منهم و عيله و  لست  يردون  يصده و  حويض،   ال  َل  بكذهبممن  يعنهم عىل ظلمهم،  و  قهم  َل 

دقة  الصه و  ة، يام جنهالصه   حويض، يا كعب بن عجرة:  سريدون عيله و  أنا منهمو  يمنه  أولئكف

النهأو    الة قربانالصه و  اخلطيئة،   ئ تطف يا كعب بن عجرة:  فمبتاع    اس غاديان:قال برهان، 

 (2) (بائع نفسه فموبقها و نفسه فمعتقها، 

ة َحراء من  هو يف قبه و  ،  بيه النه إىل    عن ابن مسعود قال: انتهيت   [ 614]احلديث:  

مصيبون فمن أدرك  و   كم مفتوح عليكم، منصورونإنه )يف نحو من أربعني رجال، فقال:    أدم 

فليته  منكم  وق  ذلك  باملعروف، اهلل  املنكر،و  ليأمر  عن  عيله و   لينه  كذب  من  رَحه،    ليصل 

يف  ي  ، كمثل بعري رده ذي يعني قومه عىل غري احلقه مثل اله و   ار،أ مقعده من النهدا فليتبوه متعمه 

 ( 3) (بئر، فهو ينزع منها بذنبه

  اهلل من حدود    من حالت شفاعته دون حده )  : قال رسول اهلل    [ 615]احلديث:  

 
 ( 2259( والرتمذي)160/ 7( النسائي)1)

 ( 160/  7( النسائي)614( الرتمذي)2)

 ( 2257والرتمذي)( 401/ 1( أَحد)3)
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ى  حته   اهلل يف سخط    فهو مستظله   من أعان عىل خصومة بغري حقه و  يف أمره،   اهلل   فهو مضاده 

النه  اهلل مؤمنة حبسه  أو    من قفا مؤمنا و  يرتك،    من مات و  ار، يف ردغة اخلبال، عصارة أهل 

ركعتا الفجر حافظوا عليهام،  و   ال درهم،  وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته، ال دينار ثمه و

 ( 1) (ام من الفضائلفإهنه 

فارق اجلامعة، فامت،  و اعة من خرج من الطه ):   اهللقال رسول   [ 616]احلديث: 

ينرص  أو    عصبةإىل    يدعوأو    ة يغضب لعصبة يه راية عمه   من قاتل حتتو  ة، مات ميتة جاهليه 

تي    من خرج عىل و   ةعصبة، فقتل، فقتلة جاهليه  من    ال يتحاش و  فاجرها و  ها يرضب بره أمه

 (2)(لست منهو ي ال يفي لذي عهد عهده فليس منهو مؤمنها، 

هدى كان له من األجر مثل أجور  إىل    من دعا ) :    اهللقال رسول    [ 617]احلديث:  

ضاللة كان عليه من اإلثم مثل  إىل    من دعا و  تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا،من  

 ( 3)(آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 

ينرص  أو    ة ة يدعو عصبيه يه من قتل حتت راية عمه ) :    اهللقال رسول    [ 618]احلديث:  

 ( 4) (ةة، فقتلة جاهليه عصبيه 

رسول    [ 619]احلديث:   من    اهلل   إنه ):    اهللقال  ينتزعه  انتزاعا  العلم  يقبض  ال 

العلامء حته و  العباد، بقبض  العلم  يقبض  اُته لكن  يبق عاَل  َل  إذا  النهى  اال  اس رؤوسا جهه ذ 

 (5)(واأضله و  وافسئلوا فأفتوا بغري علم فضله 

  ؛ اراثنان يف النهو  ة، واحد يف اجلنه  القضاة ثالثة،):    اهللقال رسول    [ 620]احلديث:  

اجلنه اله ا  فأمه  يف  احلقه ذي  عرف  فرجل  به،  ة  احلقه و  فقىض  عرف  النه  رجل  يف  فهو    ار، فجار 

 
 ( 82/ 2( أَحد)1)

 (  1848( مسلم)2)

 (  2674( مسلم)3)

 (  1850( مسلم)4)

 (  2673( مسلم)100( البخاري، )5)
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 (1)(اراس عىل جهل فهو يف النهرجل قىض للنهو

اغفر    ربه )عاء:  يدعو هبذا الده     بيه عن أِّب موسى قال: كان النه   [ 621]احلديث: 

منهو  ه  يف أمري كله إرسايف و  جهيل و   ِل خطيئتي  به    اغفر ِل خطاياي   مه الله  ،يما أنت أعلم 

عندي،    كله و  يجده و  جهيل و  عمديو قده   مه اللهذلك  ما  ِل  أخه و  مت اغفر  ما  و  رت، ما 

 ( 2) (قدير َشء   أنت عىل كله و ر،أنت املؤخه و مما أعلنت، أنت املقده و  أرسرت

  أخي جملسا ما أحبه و قال: لقد جلست أنا  بن عمرو  اهللعن عبد   [ 622]احلديث:  

جلوس عند باب      اهللمن صحابة رسول    ةإذا مشيخو  أخيو  عم أقبلت أنا ِل به َحر النه  أنه 

ى  إذ ذكروا آية من القرآن فتامروا فيها حته   (3)ق بينهم فجلسنا حجرةمن أبوابه فكرهنا أن نفره 

قد اَحره     اهلل ارتفعت أصواهتم فخرج رسول   بالرته   مغضبا  يرميهم  يقول:  و   اب،وجهه 

يا  ) أنبيائهم، مهال  باختالفهم عىل  قبلكم،  من  األمم  أهلكت  الكتب  و   قوم، هبذا  رضهبم 

ق بعضه بعضا، فام عرفتم  يصده   ب بعضه بعضا، بل القرآن َل ينزل يكذه   بعضها ببعض، إنه 

 (4)(عامله إىل  وهما جهلتم منه فرده و منه فاعملوا به، 

  اجليوب،   شقه و  اخلدود،ا من لطم  ليس منه)  :قال رسول اهلل    [ 623]احلديث:  

 ( 5) (ةدعا بدعوى اجلاهليه و

   رفع طرفه إاله   من بيتي قطه     بيه سلمة قالت: ما خرج النه أم    عن [ 624]احلديث: 

  أظلم، أو    أظلمأو   ،زله أُ أو    أزله أو    ،ضله أُ أو    أعوذ بك أن أضله إينه   مه )اللهامء فقال: السه إىل  

 (6)(هل عيله جُي أو  أجهلأو 

    اهللعن عوف بن مالك قال: بينام نحن جلوس عند رسول    [ 625]احلديث:  

 
 ( 3573( أبو داود)1)

 (  2719( ومسلم)6398) 1( البخاري، 2)

 ( جلسنا حجرة: أي ناحية منفردين.3)

 ( 6711( )181/ 2( أَحد)4)

 (  103( مسلم) 1294( البخاري، )5)

 ( 3884(، وابن ماجة)5094أبو داود)( 6)
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، فقال له رجل من األنصار،  ( هذا أوان العلم أن يرفع)قال:    امء ثمه ذات يوم فنظر يف السه 

نساءنا؟ و  مناه أبناءنا قد عله و  ، اهلل فينا كتاب  اهلل ويقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول  

  ذكر ضاللة أهل الكتابني   ثمه   (ك من أفقه أهل املدينة إن كنت ألظنه) :    اهللفقال رسول  

ثه  فحده اد بن أوس باملصىله فلقي جبري بن نفري شده اهلل عزه وجله  عندمها ما عندمها من كتاب  و

هل تدري ما رفع العلم؟  و  قال:   هذا احلديث عن عوف بن مالك فقال: صدق عوف، ثمه 

ل أن يرفع؟ قال:  العلم أوه   هل تدري أيه و  عيته، قال: قال قلت: ال أدري، قال: ذهاب أو

 (1)ى ال تكاد ترى خاشعا(اخلشوع حته )قال: ،  قلت ال أدري 

  إثمه عىل من أفتاه،   من أفتي بغري علم، كان):    اهللقال رسول    [ 626]احلديث:  

 (2)(شد يف غريه فقد خانهالره  من أشار عىل أخيه بأمر يعلم أنه و

تي    هالك   إنه )   : قال رسول اهلل    [ 627]احلديث:   عىل يدي غلمة سفهاء من  أمه

 ( 3) (قريش

ق  اعة، يصده اس سنون خده ا ستأَت عىل النهإهنه ):   اهللقال رسول   [ 628]احلديث:  

ينطق فيها  و  ن فيها األمني، خيوه و   يؤمتن فيها اخلائن،و  ادق،ب فيها الصه يكذه و   فيها الكاذب،

 (4)(ةم يف أمر العامه فيه يتكله السه )  قال:، ويبضة؟ما الره و قيل:  ( ويبضةالره 

اعون قال: يا  اس خيرجون يف الطه ا رأى النهه مله أنه   عن عبس الغفاريه   [ 629]احلديث:  

أحدكم    ال يتمنه ):    اهلل طاعون خذين )ثالثا(، فقال له رجل: َل تقول هذا؟ أَل يقل رسول  

يقول:      اهلل سمعت رسول  فقال: إينه   (فيستعتب  ال يرده و، ه عند انقطاع عملهاملوت؛ فإنه 

قطيعة  و  ، م استخفافا بالده و  بيع احلكم، و  ط، كثرة الرشه و  فهاء،ا: إمرة السه بادروا باملوت سته )

 
 ( 27، 26/ 6( أَحد)1)

 ( 3657( أبو داود)2)

 ( 288/ 2( أَحد )3)

 ( 7899( ) 291/  2(، أَحد)4036( ابن ماجة )4)
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 (2)(منهم فقها  إن كان أقله و يهم مونه يغنه خذون القرآن مزامري، يقده يته  (1) نشواو  حم،الره 

يف داره  و  ضاف ضيف رجال من بني إرسائيل):    اهللقال رسول    [ 630]احلديث:  

قيل: ما  ،  فعوى جراؤها يف بطنها   ؛ال أنبح ضيف أهيل   واهلل  ، فقالت الكلبة:(3)كلبة جمحه 

سفهاؤها    ة تكون من بعدكم يقهررجل منهم: هذا مثل أمه إىل    اهلل عزه وجله هذا؟ فأوحى  

 (5) ((4)أحالمها 

ال لتامروا  و   موا العلم لتباهوا به العلامء، ال تعله ):    اهللقال رسول    [ 631]احلديث:  

 ( 6)(ار ار النهذلك فالنهفمن فعل ، وا به املجالسال ُتريه و فهاء، به السه 

مان أقوام أحداث األسنان،  خيرج يف آخر الزه )  :قال رسول اهلل    [ 632]احلديث:  

فأينام لقيتموهم    ؛ة، ال جياوز إيامهنم حناجرهم سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربيه 

 ( 7)(قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة  فاقتلوهم، فإنه 

 (8) ( جدال يف القرآن كفر ):  اهللقال رسول   [ 633]احلديث:  

 أوتوا  قوم بعد هدى كانوا عليه إاله   : ما ضله   اهللقال رسول    [ 634]احلديث:  

ُبوُه َلَك إِالَّ َجَداًل َبْل ُهْم َقْوٌم   ﴿ : تال  اجلدل، ثمه   ( 9)([ 58]الزخرف:  ﴾َخِصُمونَ َما رَضَ

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل  ﴿  : هذه اآلية    اهلل عن عائشة قالت: تال رسول    [ 635]احلديث:  

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِ  ا الَّ ْم َزْيٌغ  َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم  َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم  َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء   َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ إذا رأيتم  ) قال:  و  ،[ 7]آل عمران:   ﴾ َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربي

 
نشوا ونشوة ونشوة: 1) الرجل من الرشاب  يقال نشى  نشوا:   )

 سكر.

 ( 494/ 3( أَحد)2)

: أي حامل وقرب وقت والدهتا.3)  ( جمحه

 عقالءها. ( أحالمها: أي4)

 ( 170/ 2( أَحد)5)

 ( 254( ابن ماجة)6)

 (  1066(، ومسلم)5057( البخاري، )7)

 (  258/  2( وأَحد)4603( أبو داود)8)

 ( 48( وابن ماجة)3453( الرتمذي)9)
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 ( 1) (فاحذروهم اهللذين عناهم ذين جيادلون فيه فهم اله اله 

ليخربنا بليلة القدر      بيه امت قال: خرج النهعبادة بن الصه   عن   [ 636]احلديث:  

فالن  و  م بليلة القدر فتالحى فالن خربكخرجت أل)فتالحى رجالن من املسلمني فقال:  

 ( 2) (اخلامسةو ابعةالسه و اسعة عسى أن يكون خريا، فالتمسوها يف الته و فرفعت،

رسول    [ 637]احلديث:   الكذب ) :    اهللقال  ترك  و   من  يف  ـ    باطلهو  ـ  له  بني 

من حسن خلقه بني له يف  و  بني له يف وسطها،  ـ  هو حمقه ـ و  من ترك املراء و   ة، اجلنه  (3) ربض

 ( 4)(أعالها 

ليامري  أو    من طلب العلم ليجاري به العلامء، ):    اهللقال رسول    [ 638]احلديث:  

 ( 5)(ارالنه اهللاس إليه أدخله يرصف به وجوه النهو فهاء، به السه 

 ما ورد يف املصادر الشيعية: ـ    2

تي    : )إنه أخوف ما أخاف عىل هللرسول ا قال    [ 639]احلديث:   اهلوى وطول  أمه

قد   الدنيا  وهذه  اآلخرة،  فينيس  األمل  طول  ا  وأمه  ، احلقه عن  يصده  فإنهه  اهلوى  ا  أمه األمل، 

تم أن  ارحتلت مدبرة، وهذه اآلخرة قد ارحتلت مقبلة، ولكله واحدة منهام بنون، فإن استطع

تكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا، فإنهكم اليوم يف دار عمل وال  

 ( 6) حساب وأنتم غدا يف دار حساب وال عمل(

َت وجالِل وعظمتي    هلل يقول ا):    هللرسول ا قال    [ 640]احلديث:   : وعزه عزه وجله

دنياه،   أمره، ولبست عليه  إاله شتهت عليه  يؤثر عبد هواه عىل هواي  وكربيائي ونوري ال 

ي  أوشغلت قلبه هبا، وَل   َت وجالِل وعظمتي ونوري وعلوه ؤته منها إاله ما قدرت له، وعزه

 
 ( 2665( ومسلم) 4547( البخاري، )1)

 (  2023( البخاري، )2)

 ( ربض اجلنة: أي منزل، وربض املدينة أي ما حوهلا.3)

 ( 1993( والرتمذي)4800أبو داود)( 4)

 ( 253( وابن ماجة)2655( الرتمذي)5)

 . 51ص  1( اخلصال ج  6)
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واألرضني رزقه،    ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إاله استحفظته مالئكتي وكفهلت الساموات

 ( 1) وكنت له من وراء جتارة كله تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة(

تي    : )من سلم من  هللرسول ا قال    [ 641]احلديث:   من أربع خصال فله اجلنهة:  أمه

 ( 2)من الدخول يف الدنيا، واتهباع اهلوى، وشهوة البطن، وشهوة الفرج(

اقال    [ 642]احلديث:   الكيه   هللرسول  )إنه  بعد  :  ملا  وعمل  نفسه،  دان  من  س 

 ( 3) عزه وجله األماين( هللاملوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، ومتنهى عىل ا

بئس العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه ويدبر  ):    هللرسول ا قال    [ 643]احلديث:  

له نطفة،  ،  أخوه املسلم خريا حسده، وإن ابتيل خذله أوَت    بوجه إن ثمه  بئس العبد عبد أوه

ذلك بني  فيام  به  يفعل  ما  يدري  ال  ثمه  فأهلته  ،  يعود جيفة،  للعبادة،  خلق  عبد  العبد  بئس 

بئس العبد عبد جتربه واختال، ونيس  ،  فاز بالرغبة العاجلة وشقي بالعاقبةاآلجلة    العاجلة عن

لهه  بئس العبد عبد له هوى يض،  بئس العبد عبد عتا وبغى، ونيس اجلبهار األعىل ،  الكبري املتعال

 ( 4) طبع(إىل  بئس العبد عبد له طمع يقوده، ونفس تذلهه

موسى: إينه وضعت مخسة  إىل    تعاىل   هلل : )أوحى ا  هللرسول ا قال    [ 644]احلديث:  

فمتى جيدون؟ إينه وضعت عزه عبادي  أخرى    أشياء يف مخسة أشياء، والناس يطلبون يف مخسة

يف طاعتي فهم يطلبون من باب السلطان، فمتى جيدون؟ وإينه وضعت العلم واحلكمة يف  

اجلوع، وهم يطلبون يف الشبع، فمتى جيدون؟ وإينه وضعت الغنى يف القناعة وهم يطلبون  

الدن يف  يطلبون  وهم  اآلخرة،  يف  الراحة  وضعت  وإينه  جيدون؟  فمتى  املال،  فمتى  يف  يا، 

فمتى   هواهم،  موافقة  يف  يطلبون  وهم  هواهم،  خمالفة  يف  رضاي  وضعت  وإينه  جيدون، 

 
 .  335ص   2ج  أصول الكايف( 1)

 .  223ص  1( اخلصال ج  2)

 .  143ص  2( أماِل الطويس ج 3)

 . 22( نوادر الراوندي ص 4)
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 (1) جيدون؟(

 (2))أشجع الناس من غلب هواه( :  هللرسول ا قال   [ 645]احلديث:  

: )من أكل ما يشتهي، ولبس ما يشتهي َل ينظر    هللرسول ا قال   [ 646]احلديث: 

 ( 3) يرتك(أو   إليه حتهى ينزع  هللا

اقال    [ 647]احلديث:   عىل   هللرسول  أخاف  )إنهام  تي    :  مطاعا،  أمه ا  شحه ثالثا: 

 ( 4)وهوى متهبعا، وإماما ضالال(

: )من غلب علمه هواه فذلك علم نافع، ومن  رسول اهلل  قال    [ 648]احلديث:  

 (5)(جعل شهوته حتت قدميه فر الشيطان من ظله

تي  : )إنه أخوف ما أخاف عىل رسول اهلل قال   [ 649]احلديث:   اهلوى، وطول  أمه

ا طول األمل فينيس اآلخرة( ، وأمه  ( 6) األمل، فأما اهلوى فيصد عن احلقه

ت وجنتاه      هلل رسول ا: صعد  الصادققال اإلمام    [ 650]احلديث:   املنرب، فتغريه

يا معرش املسلمني، إينه إنهام بعثت أنا والساعة  )والتمع لونه، ثمه أقبل عىل الناس بوجهه فقال:  

السباحتني،  ـ  ،  (كهاتني د،  )قال:  و ثمه ضمه  اهلدى هدى حممه أفضل  إنه  املسلمني،  يا معرش 

اللة، أال وكله ضاللة يف  حمدثاهتا، أال وكله بدعة ضاألمور    ، ورشه هلل وخري احلديث كتاب ا

 ( 7)النار(

خطبنا    [ 651]احلديث:   قال:  الفاريس  سلامن  ا عن  )معارش      هللرسول  فقال: 

اكم والبدع،  أوصيكم    املغيب، إىل    الناس، إينه راحل عن قريب، ومنطلق يف عرتَت خريا، وإيه

 
 . 328( مشكاة األنوار ص 1)

 .  345ص   2( كتاب الغايات كام يف املستدرك ج 2)

 . 34( التمحيص ص 3)

 .  58( حتف العقول ص 4)

 . 245( مشكاة األنوار ص 5)

 . 245( مشكاة األنوار ص 6)

 .  187( أماِل املفيد ص 7)
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 (1)فإنه كله بدعة ضاللة، وال حمالة أهلها يف النار(

اهلل  قال    [ 652]احلديث:   ورشه رسول  الكذب،  رواية  الرواية  )رشه  األمور    : 

القيامة، ورشه الكسب كسب   الندامة ندامة يوم  القلب، ورشه  العمى عمى  ثاهتا، ورشه  حمده

 (2)الربا، ورشه املأكل أكل مال اليتيم ظلام(

ا رقال    [ 653]احلديث:   ا  :   هللسول  يا    هلل )أبى  بالتوبة(، قيل:  البدعة  لصاحب 

 (3)، كيف ذاك؟ قال: )إنهه قد أرشب قلبه حبهها(هلل ا رسول

ه الشيطان والعبادة،    هللرسول ا قال    [ 654]احلديث:   : )ما من عمل يف بدعة خاله

ا أبى  والبكاء،  ا  هلل وألقى عليه اخلشوع  بالتوبة، وأبى  البدعة  اخللق    هلل لصاحب  لصاحب 

ا صاحب البدعة فقد  ، وكيف ذلك؟ قال:  هللرسول االسيهئ بالتوبة( فقيل: يا   رشب قلبه  أ)أمه

ا صاحب اخللق السيهئ فإنهه إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم من الذنب الهذي   حبها، وأمه

 (4)تاب منه(

إنه بني يدي الساعة نيهفا وسبعني رجال، وما  ):   هللرسول ا قال   [ 655]احلديث:  

القيامة الزما له، ال يفارقه حتهى  بدعة فيتبعه رجل واحد إاله وجده يوم  إىل    من رجل يدعو 

ُْم َمْسُئوُلونَ ﴿، ثمه تال:  (يسأل عنه   ، تعاىل أخذ  هللفاملسألة من ا  ،[ 24]الصافات:    ﴾َوِقُفوُهْم إِهنَّ

 (5)تعاىل عذاب(  هللواألخذ من ا 

اسئل    [ 656]احلديث:   ن أحدث حدثا،     هللرسول  ما هو؟  أو    عمه آوى حمدثا 

من انتهب هنبة يرفع املسلمون  أو    مثهل بغري جسد،أو    اإلسالم، )من ابتدع بدعة يف    فقال:

 
 ، كتاب)الغيبة(. 390ص  2( مستدرك الوسائل ج 1)

ج  2) األنوار  بحار  كتاب)اإلمامة   174ص    74(  عن  نقال 

 والتبرصة(. 

 .  207( املحاسن ص 3)

 .  18( نوادر الراوندي ص 4)

 . 171( األشعثيهات ص 5)
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 ( 1) يعينه(أو  ينرصهأو  يدفع عن صاحب احلدث أو  إليها أبصارهم، 

آوى حمدثا فعليه  أو   من أحدث يف اإلسالم،: )  هللرسول ا قال   [ 657]احلديث:  

 (2)واملالئكة والناس أمجعني( هلل لعنة ا

اقال    [ 658]احلديث:   كثري يف    هللرسول  من عمل  سنهة خري  يف  قليل  )عمل   :

 ( 3)بدعة(

ا قال    [ 659]احلديث:   عند كله بدعة تكون بعدي يكاد هبا    هللإنه  ):    هللرسول 

ال به يذبه عنه، ينطق بإهلام من ا ويعلن احلقه وبنوره يرده    هللاإليامن وليها من أهل بيتي موكه

لوا عىل اأوِل  يا كيد الكائدين)يعني: عن الضعفاء( فاعتربوا   (4)(هلل األبصار وتوكه

اقال    [ 660]احلديث:   بعدي  ):    هلل رسول  من  والبدع  الريب  أهل  رأيتم  إذا 

فاظهروا الرباءة منهم، وأكثروا من سبههم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي ال يطمعوا  

بدعهم،   يتعلهموا من  الناس، وال  الفساد يف اإلسالم، وحيذرهم  ايف  بذلك    هلل يكتب  لكم 

 (5)احلسنات، ويرفع لكم به الدرجات يف اآلخرة(

بعد  ):  رسول اهلل    قال   [ 661]احلديث:   بعدي وال سنة  نبيه  إنه ال  الناس  ا  أُّيه

ا الناس  اسنتي؛ فمن   النار، أُّيه اتبعه فإنهه يف  النار، ومن  دعى بعد ذلك فدعواه وبدعته يف 

قواأحيوا القصاص، وأحيوا احلق لصاحب احل َكَتَب  ﴿أسلموا وسلهموا تسلموا  ،  ق، وال تفره

 ( 6)([ 21]املجادلة:  َقِويٌّ َعِزيٌز﴾  هللاأَلَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسيِل إِنَّ  هللا

ا قال    [ 662]احلديث:   القيامة ثالثة يشكون  هللرسول  عز    هللاإىل    : )جييء يوم 

قوين، ويقول   قوين ومزه يا ربه حره املصحف:  يقول  والعرتة،  املصحف، واملسجد،   : وجله

 
 .  50( قرب اإلسناد ص 1)

 عن كتاب)لبه اللباب(.   389ص  2( مستدرك الوسائل ج 2)

 . 395ص  1( أماِل الشيخ الطويس ج  3)

 .  208( املحاسن ص 4)

 .  375ص   2ج  أصول الكايف( 5)

 .  121ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 6)
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املسجد: يا ربه عطهلوين وضيهعوين، وتقول العرتة: يا ربه قتلونا وطردونا ورشدونا، فأجثوا  

كبتني للخصومة، فيقول ا  (1) جله جالله ِل: أنا أوىل بذلك(   هلل للره

ذ يف كله يوم من      هلل رسول اقال: )كان    الصادقاإلمام  عن    [ 663]احلديث:   يتعوه

: من الشكه والرشك واحلميهة والغضب والبغي واحلسد(  ( 2)سته

: )أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط  رسول اهلل  قال    [ 664]احلديث:  

 ( 3) والغضب(

اقال    [ 665]احلديث:   إذا    هللرسول  يكسل  عالمات:  ثالث  )للمرائي  كان  : 

وحده وينشط إذا كان عنده أحد وحيبه أن حيمد يف مجيع اموره، وللظاَل ثالث عالمات:  

يقهر من فوقه باملعصية ومن هو دونه بالغلبة ويظاهر الظلمة، وللكسالن ثالث عالمات:  

إذا   عالمات  ثالث  وللمنافق  يأثم،  حتهى  ويضيهع  يضيهع  حتهى  ويفرط  يفرط  حتهى  يتوانى 

ث كذب وإذا وعد    (4)متن خان(ؤأخلف وإذا أحده

: )للمؤمن ثالث عالمات: الصالة، والزكاة،  رسول اهلل  قال    [ 666]احلديث:  

ويشمت   غاب،  إذا  ويغتاب  حرض  إذا  يتملهق  عالمات:  ثالث  وللمتكلهف  والصيام، 

  ، وللظاَل ثالث عالمات: يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه باملصيبة ويظاهر الظلمة   ،باملصيبة

أن    وللمرائي  إذا كان وحده، وحيبه  الناس، ويكسل  إذا كان عند  ينشط  ثالث عالمات: 

ث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا    ، مورهأحيمد يف مجيع   إذا حده وللمنافق ثالث عالمات: 

 ( 5) ائتمن خان(

: )من خالفت رسيرته عالنيته فهو منافق، كائنا  رسول اهلل  قال    [ 667]احلديث:  

 
 .  174ص  1( اخلصال ج  1)

 .  329( اخلصال ص 2)

 .  289ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 .  15( قرب اإلسناد ص 4)

 .14( املواعظ للصدوق ص 5)
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 (1) رض كان، وعىل أيه رتبة كان(من كان وحيث كان، ويف أيه أ 

ا قال    [ 668]احلديث:   ا) :    هللرسول  إاله من    هلل إنه  عزه وجله حياسب كله خلق 

 ( 2) النار(إىل  ، فإنهه ال حياسب يوم القيامة ويؤمر به هللأرشك با 

جله جالله: ما آمن ِّب من فرسه برأيه   هللقال ا) :  هللرسول ا قال   [ 669]احلديث:  

 ( 3) كالمي، وما عرفني من شبههني بخلقي، وما عىل ديني من استعمل القياس يف ديني(

اقال    [ 670]احلديث:   من    هلل رسول  مقعده  فليتبوأ  برأيه  القرآن  فرس  )من   :

 ( 4)النار(

اقال    [ 671]احلديث:   أصغى   هللرسول  )من  عبده،  إىل    :  فقد  كان  ناطق  فإن 

 ( 5) (، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليسهللعزه وجله فقد عبد ا هللالناطق عن ا

غافر كله ذنب، إاله من أحدث دينا،    هللإنه ا):    هللرسول ا قال    [ 672]احلديث:  

اأو   ومن اغتصب أجريا أجره،   (6)(رجل باع حره

ا قال    [ 673]احلديث:     هلل سلطان إاله تباعد من اما قرب عبد من  ) :    هللرسول 

 (7)(تعاىل، وال كثر ماله إاله اشتده حسابه، وال كثر تبعه إاله كثر شياطينه

: )رجالن ال تناهلام شفاعتي: صاحب سلطان    هللرسول ا قال    [ 674]احلديث:  

 (8)عسوف غشوم، وغال يف الدين مارق(

خرج عىل نفر من أصحابه فقالوا      هلل رسول انه  : أاإلمام عيله عن    [ 675]احلديث:  

ال  ):   هللرسول اقال غضبا شديدا ثمه   هللرسول اله: مرحبا بسيهدنا وموالنا، فغضب 

 
 .  26( مصباح الرشيعة ص 1)

 .  34ص  2( عيون األخبار ج  2)

 .  68( التوحيد ص 3)

 . 104ص  4ج  الآلِل( عواِل 4)

 .  303ص   1( عيون أخبار اإلمام الرضا ج 5)

 .  33ص  2( عيون األخبار ج  6)

 . 4( نوادر الراوندي ص 7)

 . 63( اخلصال ص 8)
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داد من القول وال تغلوا   نا، قولوا: السه تقولوا هكذا، ولكن قولوا، مرحبا بنبيهنا ورسول ربه

 (1)يف القول فتمرقوا(

ي، فإنه اال ):   هللرسول ا قال   [ 676]احلديث:   تبارك وتعاىل    هلل ترفعوين فوق حقه

ذين عبدا قبل أن يتهخذين نبيها  اْلكَِتاَب    هللَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه ا﴿ تبارك وتعاىل:    هلل قال ا،  اُته

ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِِل ِمْن ُدوِن ا  َة  انِيينَي باَِم ُكنُْتْم    هللَواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ

َواَل َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا املاََْلئَِكَة َوالنَّبِيينَي َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُكْم    َتْدُرُسونَ ُتَعليُموَن اْلكَِتاَب َوباَِم ُكنُْتْم  

 ( 2) ([ 80-79]آل عمران:   إِْذ َأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾ بِاْلُكْفِر َبْعَد 

تي    يا عيله مثلك يف):    هللرسول اقال: قال    اإلمام عيل عن    [ 677]احلديث:   أمه

مثل املسيح عيسى بن مريم، افرتق قومه ثالث فرق: فرقة مؤمنون وهم احلواريهون، وفرقة  

اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن اإليامن، وإنه  تي    عادوه وهم  ستفرتق فيك ثالث  أمه

ون، وفرقة تغلوا فيك وهم  فرق: ففرقة   ك وهم الشاكه شيعتك وهم املؤمنون، وفرقة عدوه

 ( 3)اجلاحدون(

الم      هللرسول اإىل    )جاء رجل  :الصادققال اإلمام    [ 678]احلديث:  فقال: السه

، فقال: مالك لعنك ا يا رِّبه ا  هللعليك  لكنت ما علمتك جلبانا يف    هللا ، أما وهللرِّبه وربهك 

 ( 4) لم(احلرب لئيام يف الس

  أمر بمعروف، أو    )من يشفع شفاعة حسنة،   :   هللرسول اقال    [ 679]احلديث:  

أو    دله عليه،أو    ومن أمر بسوء،  ،أشاربه فهو رشيكأو    دله عىل خري، أو    هنى عن منكر، أو  

 ( 5)(أشاربه فهو رشيك 

 
 . 184( األشعثيهات ص 1)

 . 200 ص 2( عيون األخبار ج  2)

د بن أَحد  264ص    25( بحار األنوار ج  3) ، كتاب املناقب ملحمه

 بن شاذان. 

 . 297( رجال الكيشه ص 4)

 .  21( نوادر الراوندي ص 5)
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السامء قوما يقرض  إىل    ِّبأرسي    : )رأيت ليلة  هللرسول ا قال    [ 680]احلديث:  

تك،  أمن هؤالء؟ فقال: خطباء    جربيل شفاهم باملقاريض من نار ثمه يرمى هبا، فقلت: يا   مه

 ( 1) (يأمرون الناس بالربه وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، فال يعقلون

  (، الرسل ماَل يدخلوا يف الدنيا أمناء    )الفقهاء   :   هللرسول ا قال    [ 681]احلديث:  

اتهباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم  )قال:    ؟ما دخوهلم يف الدنيا   هلل رسول اا  يقيل:  

 (2)عىل أديانكم(

واليوم اآلخر فال جيلس    هللمن كان يؤمن با ):  رسول اهلل  قال    [ 682]احلديث:  

ذِ ﴿عزه وجله يقول:    هلل نه اإيغتاب فيه مسلم،  أو    يف جملس يسبه فيه إمام،  يَن  َوإَِذا َرَأْيَت الَّ

ْيَطاُن َفاَل   ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

ْكَرى َمَع   (3) ([ 68]األنعام:  اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾َتْقُعْد َبْعَد الذي

اقال    [ 683]احلديث:   بالنساء،    هللرسول  اخللوة  للقلوب:  مفسدة  )أربع   :

، وجمالسة املوتى( فقيل له يا   ، واألخذ برأُّينه وما جمالسة املوتى    هلل رسول اواالستامع منهنه

 ( 4) قال: )جمالسة كله ضاله عن اإليامن وجائر يف األحكام(

 (5): )الوحدة خري من قرين السوء(رسول اهلل قال   [ 684]احلديث:  

: )العافية عرشة أجزاء تسعة منها الصمت إاله    هللرسول اقال    [ 685]احلديث:  

 ( 6) ، وواحدة يف ترك جمالسته السفهاء(هللبذكر ا

اهلل  قال    [ 686]احلديث:   يف  رسول  خري  فال  دنياه،  وال  بدينه  ينتفع  َل  )من   :

 
 . 16( إرشاد القلوب ص 1)

 .  27( نوادر الراوندي ص 2)

 .  70( املؤمن ص 3)

 .  315( أماِل املفيد ص 4)

 الباهرة(. عن)الدرة   387ص  2( مستدرك الوسائل ج 5)

ج  6) الوسائل  مستدرك  ة 4ح    64ص    2(  الدره يف  الشهيد   ،

 الباهرة.  
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 ( 1) جمالسته، ومن َل يوجب لك فال توجب له وال كرامة(

أربع يمتن القلب: الذنب عىل الذنب، وكثرة  ):    هللرسول ا قال    [ 687]احلديث:  

يرجع وال  ويقول  تقول  األَحق  وماراة  ـ  حمادثتهنه  يعني  ـ  النساء  أبدا،  إىل    مناقشة  خري 

 ( 2) وما املوتى؟ قال: )كله غنيه مرتف(   هلل رسول ااملوتى( فقيل له: يا  وجمالسة

ا قال    [ 688]احلديث:   يت القلب: اجللوس مع  ثالثة جمالستهم مت )   :  هللرسول 

 ( 3) األنذال، واحلديث مع النساء، واجللوس مع األغنياء(

اهلل    قال  [ 689]احلديث:   يف  ) :  رسول  املكيدة  الكذب:  فيهنه  حيسن  ثالث 

النميمة،   الصدق:  فيهنه  يقبح  وثالثة  الناس،  بني  واإلصالح  زوجتك،  وعدتك  احلرب، 

 ( 4) (وتكذيبك الرجل عن اخلرب ، وإخبارك الرجل عن أهله بام يكرهه

من شهد أمرا وكرهه كان كمن غاب عنه،  ) :    هللرسول ا قال    [ 690]احلديث:  

 (5)ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده(

: )إذا عملت اخلطيئة يف أرض فمن أنكرها كان    هللرسول اقال    [ 691]احلديث:  

 ( 6)كمن غاب عنها، ومن رضيها كان كمن شهدها(

من  رسول اهلل  قال    [ 692]احلديث:   أعود  مال  أشده من اجلهل وال  فقر  : )ال 

،  هلل العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال عقل كالتدبري، وال ورع كالكفه عن حمارم ا 

ر(  ( 7) وال حسب كحسن اخللق، وال عبادة مثل التفكه

: )ستهة يدخلون النار قبل احلساب بستهة( قيل:    هللرسول ا قال   [ 693]احلديث: 

 
 .  434مكارم األخالق ص  ، 47( املواعظ، للصدوق ص 1)

 

 .  228ص  1( اخلصال ج  2)

 .  641ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 . 87( اخلصال ص 4)

 . 171( األشعثيهات ص 5)

 .  292ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  6)

 . 72( املواعظ للصدوق ص 7)
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ايا   بالكرب،      هلل رسول  والدهاقني  بالعصبيهة،  والعرب  باجلور،  )االمراء  قال:  هم؟  من 

ار باخليانة، وأهل الرستاق باجلهالة، والعلامء باحلسد(  ( 1) والتجه

ا  : )من عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر مه   هللرسول ا قال   [ 694]احلديث:  

 (2)يصلح(

ا قال    [ 695]احلديث:   ا   هللرسول  : )الكالم ثالثة: فرابح وساَل وشاجب، فأمه

ا الشاجب فالهذي خيوض يف الباطل(هلل الرابح الهذي يذكر ا ا الساَل فالساكت، وأمه  ( 3)، وأمه

اكم وجدال كله مفتون فإن كله مفتون ملقن    هللرسول ا قال    [ 696]احلديث:   : )إيه

ته ته أحرقته فتنته بالنار( إىل   حجه ته، فإذا انقضت مده  (4) انقضاء مده

اقال    [ 697]احلديث:   ا  هللرسول  )لعن  دينهم   هلل :  اُتذوا  يعني    الهذين  سحنا 

 ( 5) اجلدال يف الدين(

ن    هللرسول ا قال    [ 698]احلديث:  : )اتهقوا جدال كله مفتون فإنه كله مفتون يلقه

ة ته إىل  حجه ته رست به خطيئته وأحرقته(انقضاء مده  ( 6) فإذا انقضت مده

: )ما ابتدع القوم بدعة إاله اعطوا هلا جدال، وال    هللرسول ا قال    [ 699]احلديث:  

 ( 7)سبهب قوم فتنة إاله كانوا فيها حربا(

اقال    [ 700]احلديث:   ويمنعوا    هللرسول  اجلدل  يعطوا  حتهى  قوم  ضله  )ما   :

 ( 8) العمل(

 ( 9) : )ما ضله قوم إاله أوثقوا اجلدل( هللرسول ا قال   [ 701]احلديث:  

 
 .  127ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1)

 .  44ص   1ج  أصول الكايف( 2)

 .  57( مشكاة األنوار ص 3)

 .  459( التوحيد ص 4)

 . 171( األشعثيهات ص 5)

 . 171( األشعثيهات ص 6)

 . 171( األشعثيهات ص 7)

 . 30نزهة الناظر ص  (8)

 .  138ص  2( بحار األنوار ج  9)
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ا قال    [ 702]احلديث:   : )من جادل يف خصومة بغري علم َل يزل يف    هللرسول 

 ( 1) حتهى ينزع( هلل سخط ا

 (2)األلده اخلصيم( هللاإىل    : )إنه أبغض الرجال هللرسول ا قال   [ 703]احلديث:  

: )ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه َل يزل يف  رسول اهلل  قال    [ 704]احلديث:  

 ( 3) حتهى ينزع( هلل سخط ا

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

)إنهام أخاف  عيل قال اإلمام    [ 705]احلديث:   اتهباع اهلوى، وطول  :  اثنتني:  عليكم 

ا طول  ، وأمه ا اتهباع اهلوى فإنهه يصده عن احلقه  ( 4) األمل فينيس اآلخرة(  األمل، أمه

: )النفس جمبولة عىل سوء األدب، والعبد مأمور  عيل   قال اإلمام   [ 706]احلديث:  

عن  بردها  جيهد  والعبد  املخالفة،  ميدان  يف  جتري  والنفس  األدب،  حسن  سوء    بمالزمة 

املطالبة؛ فمتى أطلق عناهنا فهو رشيك يف فسادها، ومن أعان نفسه يف هوى نفسه فقد أرشك  

 (5)نفسه يف قتل نفسه(

اإلمام  [ 707]احلديث:   أصحابه:    عيل   قال  فإنه  أ)يوص  اهلوى  بمجانبة  وصيكم 

ل املعاص تصديق الن  ،العمى وهو الضالل يف اآلخرة والدنيا إىل    اهلوى يدعو فس  وإنه أوه

 (6)اهلوى(إىل  والركون 

: )وكان إذا بدهه أمران ينظر  هلل مدح أخ له يف اعيل يفقال اإلمام    [ 708]احلديث:  

 
 .  109ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1)

 .  109ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2)

 . 165ص  1ج  الآلِل( عواِل 3)

 .  335ص   2ج  أصول الكايف( 4)

 . 247( مشكاة األنوار ص 5)

 . 350ص  2( دعائم اإلسالم ج 6)
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أقرب ام  َل  إىل    أُّيه فإن  فيها،  وتنافسوا  فالزموها  اخلالئق  هبذه  فعليكم  فيخالفه،  اهلوى 

 (1)أنه أخذ القليل خري من ترك الكثري( فاعلموا ، تستطيعوها 

  عيله أمري املؤمنني   هلل)من عبد ا  اخلراج:إىل أمراء    عيل   اإلمامكتب    [ 709]احلديث:  

م لنفسه وَل حيرزها ،  اخلراج إىل أمراء   ا بعد فإنهه من َل حيذر ما هو صائر إليه َل يقده ومن    ، أمه

د  أال وإنه أسع  ،اتهبع هواه وانقاد له عىل ما يعرف نفع عاقبته عام قليل ليصبحنه من النادمني

فاعتربوا واعلموا أنه    ،الناس يف الدنيا من عدل عام يعرف رضه، وإنه أشقاهم من اتبع هواه

ركم ا   هلل لكم ما قدمتم من خري، وما سوى ذلك وددتم لو أنه بينكم وبينه أمدا بعيدا وحيذه

 ( 2)رؤوف ورحيم بالعباد( هلل نفسه وا

 ( 3) )اهلوى صبوة( :عيل  قال اإلمام   [ 710]احلديث:  

  (4) : )اهلوى عدوه متبوع(عيل قال اإلمام   [ 711]احلديث:  

 (5)أسفل سافلني(إىل  : )اهلوى هويه عيل قال اإلمام   [ 712]احلديث:  

ين(عيل قال اإلمام   [ 713]احلديث:    ( 6) : )اهلوى أعظم العدوه

 ( 7) : )اهلوى إله معبود(عيل قال اإلمام   [ 714]احلديث:  

: )املك عليك)غليل( هواك وشجى نفسك فإنه  عيل قال اإلمام    [ 715]احلديث:  

 ( 8) شجى النفس اإلنصاف منها فيام أحبهت وكرهت(

اإلمام    [ 716]احلديث:   اهلوى  عيل قال  إتهباع  أخاف عليكم  ما  )أال وإنه أخوف   :

 (9)وطول األمل(
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 ( 1) : )أهلك َشء اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 717]احلديث:  

سبحانه العافية من تسويل اهلوى وفتن    هلل: )سلوا اعيل قال اإلمام    [ 718]احلديث:  

 (2) الدنيا(

 ( 3): )غرور اهلوى خيدع(عيل قال اإلمام   [ 719]احلديث:  

 (4): )كيف يستطيع اإلخالص من يغلبه اهلوى؟(عيل قال اإلمام   [ 720]احلديث:  

 ( 5): )ال يغلبنهكم اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 721]احلديث:  

 ( 6): )ال تكونوا عبيد األهواء واملطامع(عيل قال اإلمام   [ 722ديث:  ]احل 

 (7): )ال عدوه كاهلوى(عيل قال اإلمام   [ 723]احلديث:  

 ( 8): )ال تلف أعظم من اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 724]احلديث:  

 (9): )اهلوى يردي(عيل قال اإلمام   [ 725]احلديث:  

 (10))طاعة اهلوى تردي(: عيل قال اإلمام   [ 726]احلديث:  

 ( 11) : )من جرى مع اهلوى عثر بالردى(عيل قال اإلمام   [ 727]احلديث:  

 (12) : )من اتهبع هواه أردى نفسه( عيل قال اإلمام   [ 728]احلديث:  

 ( 13): )اهلوى قرين مهلك(عيل قال اإلمام   [ 729]احلديث:  

 (14): )من أطاع هواه هلك(عيل قال اإلمام   [ 730]احلديث:  
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 ( 1): )مركب اهلوى مركب مردئ(عيل قال اإلمام   [ 731]احلديث:  

اإلمام    [ 732]احلديث:   موارد  عيل قال  أوردتكم  أهواؤكم  عليكم  غلبت  )إذا   :

 (2)اهللكة(

اإلمام    [ 733]احلديث:   الشيطانعيل قال  اهلوى واستقاده  أضلهه  من  )هلك  إىل    : 

 ( 3) سبيل العمى(

اإلمام    [ 734]احلديث:   )ه عيل قال  فاغلبه وإاله  :  أعدى عليك من كله عدوه  واك 

 ( 4)أهلك(

 (5): )ال تتهبع اهلوى، فمن تبع هواه ارتبك(عيل قال اإلمام   [ 735]احلديث:  

 (6) : )ال عاجز أعجز مهن أمهل نفسه فأهلكها(عيل قال اإلمام   [ 736]احلديث:  

 ( 7) : )سبب فساد الدين اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 737]احلديث:  

 (8): )ما أهلك الدين كاهلوى(عيل قال اإلمام   [ 738]احلديث:  

اإلمام    [ 739]احلديث:   وإيثار  عيل قال  اهلوى  مطاوعة  يف  لنفسك  ص  ترخه )ال   :

ات الدنيا فيفسد دينك وال يصلح، وُترس نفسك وال تربح(  ( 9)لذه

 ( 10) : )ال دين مع هوى(عيل قال اإلمام   [ 740]احلديث:  

 (11): )اهلوى مطيهة الفتن(عيل قال اإلمام   [ 741]احلديث:  

 ( 12) : )اهلوى مطيهة الفتنة(عيل قال اإلمام   [ 742]احلديث:  
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 ( 1) : )اهلوى اسه املحن(عيل قال اإلمام   [ 743]احلديث:  

 (2)كله حمنة(إىل  : )إيهاك وطاعة اهلوى فإنهه يقودعيل قال اإلمام   [ 744]احلديث:  

له فتنة وآخره  عيل قال اإلمام    [ 745]احلديث:   ن اهلوى منكم فإنه أوه اكم ومتكه : )إيه

 (3)حمنة(

ل اهلوى فتنة وآخره حمنة(عيل قال اإلمام   [ 746]احلديث:    (4): )أوه

اإلمام    [ 747]احلديث:   )عيل قال  وأبعدها  ا:  ا  هويه باألنفس  هوى  هوى  حذروا 

 ( 6) قرارة الفور قصيها( (5) عنه)عن(

: )إن َل تردع نفسك عن كثري مها حتبه خمافة مكروهه  عيل قال اإلمام    [ 748]احلديث:  

 (7)كثري من الرضر(إىل  سمت بك األهواء 

 ( 8) : )اهلوى عدوه العقل(عيل قال اإلمام   [ 749]احلديث:  

 ( 9) : )اهلوى آفة األلباب(عيل قال اإلمام   [ 750]احلديث:  

 ( 10) ى(: )اهلوى رشيك العمعيل قال اإلمام   [ 751]احلديث:  

 (11): )اهلوى داء دفني(عيل قال اإلمام   [ 752]احلديث:  

 (12): )اهلوى ضده العقل(عيل قال اإلمام   [ 753]احلديث:  

 ( 13): )آفة العقل اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 754]احلديث:  

 (14) : )سبب فساد العقل اهلوى( عيل قال اإلمام   [ 755]احلديث:  
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 (1) )طاعة اهلوى تفسد العقل( : عيل قال اإلمام   [ 756]احلديث:  

 ( 2) : )غلبة اهلوى تفسد الدين والعقل(عيل قال اإلمام   [ 757]احلديث:  

 (3) : )قاتل هواك بعقلك متلك رشدك(عيل قال اإلمام   [ 758]احلديث:  

 (4): )كم من عقل أسري عند هوى أمري(عيل قال اإلمام   [ 759]احلديث:  

 (5)العقل كاهلوى( : )ما ضاده عيل قال اإلمام   [ 760]احلديث:  

 ( 6): )خمالفة اهلوى، شفاء العقل(عيل قال اإلمام   [ 761]احلديث:  

 (7): )ال عقل مع هوى(عيل قال اإلمام   [ 762]احلديث:  

 (8): )ال جيتمع العقل واهلوى(عيل قال اإلمام   [ 763]احلديث:  

 ( 9) : )يسري اهلوى يفسد العقل(عيل قال اإلمام   [ 764]احلديث:  

ك  عيل قال اإلمام    [ 765]احلديث:   : )صل عجلتك بتأنهيك وسطوتك برفقك ورشه

 (10)بخريك، وانرص العقل عىل اهلوى متلك النهى(

: )قد أحيا عقله وأمات شهوته وأطاع ربهه وعىص  عيل قال اإلمام    [ 766]احلديث: 

 ( 11) نفسه(

اإلمام    [ 767]احلديث:   باللعب  عيل قال  وله  من  يعقل  )َل  باللهو  :  واستهرت 

 (12)والطرب(

ه(عيل قال اإلمام   [ 768]احلديث:    ( 13): )من حقه العاقل أن يقهر هواه قبل ضده
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 (1): )أقرب اآلراء من النهى أبعدها من اهلوى(عيل قال اإلمام   [ 769]احلديث:  

اإلمام    [ 770]احلديث:   من  عيل قال  وأقرهبا  اهلوى  من  أبعدها  اآلراء  )خري   :

 ( 2) السداد(

 (3): )قاتل هواك بعلمك وغضبك بحلمك(عيل قال اإلمام   [ 771ديث:  ]احل 

 (4))كيف يستطيع اهلدى من يغلبه اهلوى(اإلمام عيل: قال   [ 772]احلديث:  

 ( 5) )لو ارتفع اهلوى ألنف غري املخلص من عمله(اإلمام عيل:  قال    [ 773]احلديث:  

(اإلمام عيل: قال   [ 774]احلديث:    ( 6) )من ملكه هواه ضله

 (7))من خالف هواه أطاع العلم(اإلمام عيل: قال   [ 775]احلديث:  

ه وأذلهه وأضلهه(اإلمام عيل: قال   [ 776]احلديث:    ( 8) )من اتهبع هواه أعامه وأصمه

)من نظر بعني هواه افتتن وجار وعن هنج السبيل  اإلمام عيل:  قال    [ 777]احلديث:  

 (9)زاغ وحار(

 (10))ال يبعدنه هواك علمك( اإلمام عيل:قال   [ 778]احلديث:  

ينتفع  اإلمام عيل:  قال    [ 779]احلديث:   أن  بالشهوة  )حرام عىل كله عقل مغلول 

 ( 11)باحلكمة(

 (12))ذهاب العقل بني اهلوى والشهوة(اإلمام عيل: قال   [ 780]احلديث:  

 (13)بالشهوات(  )غري منتفع بالعظات قلب متعلهقاإلمام عيل:  قال    [ 781]احلديث:  
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 (1))من غلب شهوته ظهر عقله(اإلمام عيل: قال   [ 782]احلديث:  

 ( 2))ال عقل مع شهوة(اإلمام عيل: قال   [ 783]احلديث:  

 ( 3))ال جتتمع الشهوة واحلكمة(اإلمام عيل: قال   [ 784]احلديث:  

عيل:  قال    [ 785]احلديث:   الغضب  اإلمام  يغلبه  من  عاقال  يعده  أن  ينبغي  )ال 

 (4)والشهوة(

ك وأعامك وأفسد  اإلمام عيل:  قال    [ 786يث:  ]احلد  )إنهك إن أطعت هواك أصمه

 (5)منقلبك وأرداك(

كم وأعامكم  اإلمام عيل:  قال    [ 787]احلديث:   )إنهكم إن أمرتم عليكم اهلوى أصمه

 ( 6) وأرداكم(

)تغلبه نفسه عىل ما يظنه وال يغلبها عىل ما يستيقن  اإلمام عيل:  قال    [ 788]احلديث:  

 ( 7) موره(أقد جعل هواه أمريه وأطاعه يف سائر 

 ( 8))يف طاعة اهلوى كله الغواية(اإلمام عيل: قال   [ 789]احلديث:  

 (9))قد ضله من انخدع لدواعي اهلوى(اإلمام عيل: قال   [ 790]احلديث:  

 (10)ى هواه ضعف عزمه()من قواإلمام عيل: قال   [ 791]احلديث:  

 ( 11))من وافق هواه خالف رشده(اإلمام عيل: قال   [ 792]احلديث:  

(اإلمام عيل: قال   [ 793]احلديث:    ( 12) )من ركب هواه زله
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 (1))من فعل ما شاء لقى ما ساء(اإلمام عيل: قال   [ 794]احلديث:  

 (2))من ركب اهلوى أدرك العمى(اإلمام عيل: قال   [ 795]احلديث:  

 ( 3) )من أطاع هواه باع آخرته بدنياه(اإلمام عيل: قال   [ 796]احلديث:  

 ( 4))من خالف رشده تبع هواه(اإلمام عيل: قال   [ 797]احلديث:  

عيل:  قال    [ 798]احلديث:   عليه  اإلمام  ظهرت  عقله  عىل  هواه  غلب  )من 

 (5)الفضائح(

 (6)نصوح نصحا()من ملكه اهلوى َل يقبل من اإلمام عيل: قال   [ 799]احلديث:  

عيل:  قال    [ 800]احلديث:   مذاهب  اإلمام  يف  به  ذهبت  لنفسه  ص  رخه )من 

 ( 7) الظلمة(

 ( 8)اده هواه استحوذ عليه الشيطان(ق)من استاإلمام عيل: قال   [ 801]احلديث:  

)من نظر بعني هواه افتتن وجار وعن هنج السبيل  اإلمام عيل:  قال    [ 802]احلديث:  

 (9)زاغ وحار(

(اإلمام عيل: قال   [ 803:  ]احلديث   (10))مغلوب اهلوى دائم الشقاء مؤبهد الرقه

 ( 11) )نعم عون الشيطان إتهباع اهلوى(اإلمام عيل: قال   [ 804]احلديث:  

جهالكم، وال تنقادوا ألهوائكم،  إىل    )ال تركنوااإلمام عيل:  قال    [ 805]احلديث:  

 ( 12) فإنه النازل هبذا املنزل عىل شفا جرف هار(
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حدثت بدعة إاله ترك هبا سنهة، فاتهقوا البدع،  أ )ما    :عيل   قال اإلمام  [ 806]احلديث:  

 (1) أفضلها، وإنه حمدثاهتا رشارها(األمور  والزموا املهيع، إنه عوازم

اإلمام  [ 807]احلديث:   )أفضلعيل   قال  حمدثاهتا،  أمور    :  ها  ورشه عزائمها،  احلقه 

 (2)بدع هدم السنن(وكله حمدثة بدعة وكله بدعة ضاللة، وبال

اإلمام    [ 808]احلديث:   تتهبع،  عيل قال  أهواء  الفتن  وقوع  بدء  إنهام  الناس،  ا  )أُّيه  :

، يقلهد فيها رجال رجاال، ولو أنه الباطل خلص َل خيف  هللوأحكام تبتدع، خيالف فيها كالم ا

عىل ذي حجى، ولو أنه احلقه خلص َل يكن اختالف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا  

ضغث فيمزجان فيجيئان معا، فهنالك استحوذ الشيطان عىل أوليائه، ونجا الهذين سبقت  

 ( 3) احلسنى( هلل هلم من ا

 (4): )ما أحد ابتدع بدعة إاله ترك هبا سنهة(اإلمام عيله قال   [ 809]احلديث:  

عزه وجله لرجلني:    هللا إىل    : )إنه من أبغض اخللقعيل قال اإلمام    [ 810]احلديث:  

له ا نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف بكالم بدعة، قد هلج بالصوم  هلل إىل  رجل وكه

والصالة، فهو فتنة ملن افتتن به، ضاله عن هدى من كان قبله، مضله ملن اقتدى به يف حياته  

ال الناس، عو  ، وبعد موته، َحهال خطايا غريه، رهن بخطيئته ان  رجل قمش جهال يف جهه

ر فاستكثر، ما قله منه   ه أشباه الناس عاملا وَل يغن فيه يوما ساملا، بكه بأغباش الفتنة، قد سامه

خري مها كثر، حتهى إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غري طائل، جلس بني الناس قاضيا، ضامنا  

ه  لتخليص ما التبس عىل غريه، وإن خالف قاضيا سبقه َل يأمن أن ينقض حكمه من يأَت بعد

كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى املبهامت املعضالت هيهأ هلا حشوا من رأيه ثمه قطع 

 
 .  441ص  145خطبة ( هنج البالغة 1)

 . 151( حتف العقول ص 2)
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العنكبوت، ال يدري أصاب أم أخطأ، ال حيسب    به، فهو من لبس الشبهات يف مثل غزل 

ب   العلم يف َشء مها أنكر، وال يرى أنه وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بيشء َل يكذه

أظلم عليه أمر اكتتم به ملا يعلم من جهل نفسه لكيال يقال له: ال يعلم، ثمه جرس   نظره، وإن 

اب شبهات، خبهاط جهاالت، ال يعتذر مها ال يعلم فيسلم،   فقىض، فهو مفتاح عشوات، ركه

منه   تبكي  اهلشيم،  الريح  ذرو  الروايات  يذري  فيغنم،  قاطع  العلم برضس  يف  يعضه  وال 

م بقضائه احلالل ال ميلء بإصدار املواريث وترصخ منه الدم اء؛ يستحله بقضائه احلرام، وحيره

)  (1)ما عليه ورد، وال هو أهل ملا منه فرط من ادهعائه علم احلقه

: )إنه املؤمن َل يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه عن  عيل   قال اإلمام  [ 811]احلديث:  

 (2)ربهه فأخذ به(

: )من رده عىل صاحب بدعة بدعته فهو يف سبيل ا  [ 812]احلديث:     هلل قال اإلمام عيله

 (3)تعاىل(

صاحب بدعة فوقهره، فقد مشى يف  إىل   : )من مشىعيل قال اإلمام  [ 813]احلديث:  

 ( 4) هدم اإلسالم(

لنبيهك    ملله : )اعيل قال اإلمام    [ 814]احلديث:   فيام أخربته من    إنهك قد قلت 

د من عطه  ا من حدودي فقد عانديندينك: يا حممه  (5)وطلب بذلك مضادهَت( ل حده

ا الكفر املذكور يف كتاب اعيل قال اإلمام    [ 815]احلديث:   تعاىل فخمسة    هلل: )وأمه

وجوه: منها كفر اجلحود، ومنها كفر فقط، واجلحود ينقسم عىل وجهني، ومنها كفر الرتك  

فأما كفر اجلحود فأحد الوجهني    ، تعاىل به، ومنها كفر الرباءة، ومنها كفر النعم  هلل ملا أمر ا

 
 .  55ص   1ج  أصول الكايف( 1)
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شور  ال ربه وال جنهة وال نار وال بعث وال ن  منه: جحود الوحدانيهة، وهو قول من يقول: 

ْنَيا  ﴿ وهؤالء صنف من الزنادقة، وصنف من الدهريهة الهذين يقولون:   َما ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ

ْهرُ  وضعوه ألنفسهم استحسنوه    وذلك رأي،  [ 24]اجلاثية:    ﴾َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُُّيْلُِكنَا إاِلَّ الدَّ

ة فقال ا ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء  ﴿ وقال:    [ 24]اجلاثية:    ﴾إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّونَ ﴿تعاىل:    هللبغري حجه إِنَّ الَّ

ََلْ   َأْم  َأَأْنَذْرهَتُْم  ُيْؤِمُنوَن﴾ َعَلْيِهْم  اَل  ا  ،[ 6]البقرة:    ُتنِْذْرُهْم  يؤمنون بتوحيد  والوجه  ،  هللأي ال 

تعاىل: قال  املعرفة بحقيقته  هِبَا  ﴿  اآلخر من اجلحود هو اجلحود مع  َواْسَتْيَقنَْتَها  َوَجَحُدوا 

ا َوُعُلوًّ ُظْلاًم  ِذيَن    ﴿وقال سبحانه:    [ 14]النمل:    ﴾َأْنُفُسُهْم  الَّ َعىَل  َيْسَتْفتُِحوَن  َقْبُل  ِمْن  َوَكاُنوا 

أي جحدوه بعد      [ 89]البقرة:    اْلَكافِِريَن﴾َعىَل    هللَكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة ا

ا الوجه الثالث من الكفر فهو كفر الرتك ملا أمر ا  ، عرفوهأن   به وهو من املعاص قال    هللوأمه

َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُُتِْرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ  ﴿سبحانه:    هللا

َوَأْنُتْم   َأنْ   َتْشَهُدونَ َأْقَرْرُتْم  ِدَياِرِهْم  ُثمَّ  ِمنُْكْم ِمْن  َفِريًقا  َوُُتِْرُجوَن  َأْنُفَسُكْم  َتْقُتُلوَن   
ِ
َهُؤاَلء ُتْم 

ٌم َعَلْيُكْم إِْخرَ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرَّ اُجُهْم  َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

ارا لرتكهم ما أمر ا  ،[ 85-84]البقرة:    ﴾ ِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعضٍ َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكَِتا    هلل فكانوا كفه

اإليامن بإقرارهم بألسنتهم عىل الظاهر دون الباطن، فلم ينفعهم ذلك  إىل    تعاىل به، فنسبهم 

نْ   ﴿لقوله تعاىل:     َيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّونَ َفاَم َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إِالَّ ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ

وأما الوجه الرابع من الكفر فهو  ،  [ 85]البقرة:    َتْعَمُلوَن﴾بَِغافٍِل َعامَّ    هللَأَشدي اْلَعَذاِب َوَما اإىل  

الم:   السه عليه  إبراهيم  قول  عن  تعاىل  حكاه  اْلَعَداَوُة  ﴿ما  َوَبْينَُكُم  َبْينَنَا  َوَبَدا  بُِكْم  َكَفْرَنا 

أنا منكم،    ،[ 4]املمتحنة:    ﴾ َوْحَدهُ   هللَواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِا  فقوله: )كفرنا بكم(: أي تربه

يه من أوليائه من  وقال سبحان ة إبليس وتربه إيِني َكَفْرُت باَِم    ﴿يوم القيامة:  األنس إىل ه يف قصه

َقْبُل  ِمْن  ْكُتُموِن  أت منكم   ،[ 22]إبراهيم:    ﴾ َأرْشَ تربه ِمْن  ﴿وقوله تعاىل:    ،أي  َْذُتْم  اُتَّ إِنَّاَم  َوَقاَل 
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ا الدُّ   هلل ُدوِن  احْلََياِة  يِف  َبْينُِكْم  َة  َمَودَّ َوَيْلَعُن  َأْوَثاًنا  بَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  َيْكُفُر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُثمَّ  ْنَيا 

يَن﴾ َبْعُضُكْم َبْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما   وأما الوجه اخلامس من    ،[ 25]العنكبوت:    َلُكْم ِمْن َنارِصِ

ا قال  النعم  الم:    هللالكفر وهو كفر  السه مِ   ﴿تعاىل عن قول سليامن عليه  َرِّبي  َهَذا  َفْضِل  ْن 

]النمل:   َكِريٌم﴾ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفإِنَّاَم َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َرِّبي َغنِيٌّ  

40 ]،   : وجله عزه  َكَفْرتُ ﴿   وقوله  َوَلئِْن  أَلَِزيَدنَُّكْم  َشَكْرُتْم  َلئِْن  َربُُّكْم  َن  َتَأذَّ َعَذاِِّب  َوإِْذ  إِنَّ  ْم 

تعاىل:    ،[ 7]إبراهيم:    َلَشِديٌد﴾  ِِل  ﴿وقال  َواْشُكُروا  َأْذُكْرُكْم  َتْكُفُروِن﴾َفاْذُكُرويِن  ]البقرة:   َواَل 

152 ])(1) 

والغلوه    [ 816]احلديث:   الفسق  دعائم:  أربع  عىل  الكفر  )بني  عيل:  اإلمام  قال 

بهة كه والشه ، فمن    و الفسق ،  والشه عىل أربع شعب: عىل اجلفاء، والعمى، والغفلة، والعتوه

جفا احتقر احلقه ومقت الفقهاء، وأرصه عىل احلنث العظيم، ومن عمي نيس الذكر، واتهبع  

، وبارز خالقه، وألحه عليه الشه  يطان، وطلب املغفرة بال توبة وال استكانة وال غفلة،  الظنه

، وأخذته   ته األماينه ومن غفل جنى عىل نفسه، وانقلب عىل ظهره، وحسب غيهه رشدا، وغره

احلرسة والنهدامة إذا قيض األمر وانكشف عنه الغطاء، وبدا له ما َل يكن حيتسب، ومن عتا  

ره بجالله كام اغرته بربهه الكريم  عليه فأذله   هللشكه ومن شكه تعاىل ا  هللعن أمر ا ه بسلطانه وصغه

أمره يف  ط  يغ،    ، وفره والزه فيه،  والتهنازع  أي،  بالره ق  التهعمه عىل  شعب:  أربع  عىل  والغلوه 

ق َل ينب  قاق، فمن تعمه احلقه وَل يزدد إاله غرقا يف الغمرات، وَل تنحرس عنه فتنة إاله  إىل    والشه

أي وخاصم شهر  خرى، وانخرق دينه فهو ُّيوي  أغشيته   الره نازع يف  أمر مريج، ومن  يف 

بالعثل من طول اللهجاج، ومن زاغ قبحت عنده احلسنة وحسنت عنده السيهئة، ومن شاقه  

و    ، أعورت عليه طرقه واعرتض عليه أمره، فضاق عليه خمرجه إذا َل يتهبع سبيل املؤمنني
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دهد، واالس  كه عىل أربع شعب: عىل املرية، واهلوى، والرته  : عز وجله  هللتسالم وهو قول االشه

 َربيَك َتَتاَمَرى﴿
ِ
 (1) ([ 55]النجم:  ﴾ َفبَِأيي آاَلء

رسائر    يف  هلل)آمره بتقوى ا  :عيل يوص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 817]احلديث: 

وآمره أنه ال يعمل بيشء من  ،  أمره وخفيهات عمله، حيث ال شاهد غريه، وال وكيل دونه 

ه وعالنيته وفعله ومقالته  إىل    فيام ظهر فيخالف   هللطاعة ا ، ومن َل خيتلف رسه غريه فيام أرسه

العبادةأفقد   األمانة، وأخلص  يرغب عنهم  ،  دهى  يعضهم، وال  أنه ال جيبههم وال  آمره  و 

ال  م اإلخوان يف تفضه ين، واألعوان عىل استخراج احلقوق(  باإلمارة عليهم، فإهنه  (2)الده

اإلمام    [ 818]احلديث:   ووِله   :عيل قال  دى،  الره وإمام  اهلدى  إمام  سواء  ال    )إنهه 

، ولقد قال ِل  رسول اهلل   تي    إينه ال أخاف عىل     هلل رسول اوعدوه النهبيه مؤمنا وال مرشكا:  أمه

ا املؤمن فيم ا املرشك فيقمعه ا  هلل نعه اأمه برشكه، ولكنهي أخاف عليكم كله منافق   هلل بإيامنه، وأمه

 ( 3) اجلنان، عاَل اللهسان: يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون(

 ( 4): )رشه األخالق الكذب والنفاق(عيل قال اإلمام   [ 819]احلديث:  

 (5)األخالق(: )النهفاق شني اإلمام عيل قال   [ 820]احلديث:  

 ( 6) : )النفاق يفسد اإليامن(عيل قال اإلمام   [ 821]احلديث:  

 ( 7) : )اإليامن بريء من النهفاق(عيل قال اإلمام   [ 822]احلديث:  

اإلمام    [ 823]احلديث:   بعيل قال  أقبح  )ما  وباطنا   اإلنسان:  موافقا،  ظاهرا 

 ( 8)منافقا(
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 (1) باطنا عليال، وظاهرا مجيال(  اإلنسان: )ما أقبح بعيل قال اإلمام    [ 824]احلديث:  

 ( 2) أن يكون ذا وجهني( اإلنسان: )ما أقبح بعيل قال اإلمام   [ 825]احلديث:  

(أ: )النهفاق من عيل قال اإلمام   [ 826]احلديث:   له  ( 3) ثايف الذه

: )إيهاك والنهفاق فإنه ذا الوجهني ال يكون وجيها  عيل قال اإلمام    [ 827]احلديث:  

 (4)(هللعند ا

اإلمام    [ 828]احلديث:   املر  عيل قال  أوراقها،  اخلرضة  كاحلنظلة  املنافق  )مثل   :

 (5)مذاقها(

يف وصف املنافقني: )هم ملهة الشيطان وَحهة النريان  عيل  قال اإلمام   [ 829]احلديث:  

يطان هم اخلارسون(   أولئك يطان أال أنه حزب الشه  (6) حزب الشه

  (7) : )النفاق أخو الرشك(عيل قال اإلمام   [ 830]احلديث:  

 (8): )النهفاق توأم الكفر(عيل قال اإلمام   [ 831]احلديث:  

 ( 9) : )نفاق املرء من ذله جيده يف نفسه(عيل قال اإلمام   [ 832]احلديث:  

 ( 10): )النهفاق مبنيه عىل املني(عيل قال اإلمام   [ 833]احلديث:  

 ( 11): )املنافق مكور مرضه مرتاب(عيل قال اإلمام   [ 834]احلديث:  

خيل(عيل قال اإلمام   [ 835]احلديث:    ( 12) : )املنافق قوله مجيل وفعله الداء الده

(عيل قال اإلمام   [ 836]احلديث:    (13): )املنافق لسانه يرسه وقلبه يرضه
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(عيل قال اإلمام   [ 837]احلديث:    ( 1) : )الغشوش لسانه حلو وقلبه مره

(عيل قال اإلمام   [ 838]احلديث:    (2): )املنافق وقح غبيه متملهق شقيه

 (3): )املنافق لنفسه مداهن وعىل الناس طاعن(عيل قال اإلمام   [ 839]احلديث:  

اإلمام    [ 840]احلديث:   املضعيل قال  الضالهون  م  فإهنه النفاق  أهل  )احذروا  لهون  : 

 ( 4) الزالهون املزلهون قلوهبم دوية وصحافهم نقيهة(و

: )أظهر الناس نفاقا من أمر بالطاعة وَل يعمل هبا  عيل قال اإلمام    [ 841]احلديث:  

 ( 5)وهنى عن املعصية وَل ينته عنها(

: )أشده الناس نفاقا من أمر بالطاعة وَل يعمل هبا  عيل قال اإلمام    [ 842]احلديث:  

 ( 6)وَل ينته عنها( املعصية وهنى عن 

: )إين أخاف عليكم كله عليم اللهسان منافق اجلنان  عيل قال اإلمام    [ 843]احلديث:  

 (7)يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون(

دو البالء، ومقنطو الرجاء،  عيل قال اإلمام    [ 844]احلديث:   خاء ومؤكه : )حسدة الره

 (8)له شجو دموع(هلم بكله طريق رصيع، وإىل كله قلب شفيع، ولك

 (9): )املنافق مريب(عيل قال اإلمام   [ 845]احلديث:  

 (10) : )شكر املنافق ال يتجاوز لسانه(عيل قال اإلمام   [ 846]احلديث:  

 ( 11) : )علم املنافق يف لسانه(عيل قال اإلمام   [ 847]احلديث:  
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 ( 1): )عادة املنافقني هتزيع األخالق(عيل قال اإلمام   [ 848]احلديث:  

وا لكله حقه باطال، ولكله قائم مائال،  عيل قال اإلمام    [ 849]احلديث:   أعده : )قد 

 (2)ولكله حيه قاتال، ولكله باب مفتاحا، ولكله ليل صباحا(

 (3): )كثرة الوفاق نفاق(عيل قال اإلمام   [ 850]احلديث:  

 ( 4) : )من كثر نفاقه َل يعرف وفاقه(عيل قال اإلمام   [ 851]احلديث:  

هد ولكن قلبه سجن للحقد(عيل قال اإلمام   [ 852]احلديث:    ( 5) : )لسانه كالشه

نيا بقول الزاهدين    عيل قال اإلمام    [ 853]احلديث:   ه: )يقول يف الده يف وصف من ذمه

اغبني، يظهر شيمة املحسنني، ويبطن عمل املسيئني، يكره املوت لكثرة   ويعمل فيها بعمل الره

يعمل   وال  الصاحلني  حيبه  بالتهوبة،  ف  ويسوه نب  الذه يسلف  حياته،  يف  يرتكها  وال  ذنوبه، 

مل فأتعنى، بل أجلس فأمتنى، يبادر دائبا  أعامهلم، ويبغض املسيئني وهو منهم يقول: َل أع

يادة فيام بقي يرشد غريه   ما يفنى، ويدع أبدا ما يبقى، يعجز عن شكر ما أوَت، ويبتغي الزه

ويغوي نفسه، وينهى الناس بام ال ينتهي، ويأمرهم بام ال يأَت يتكلهف من الناس ما َل يؤمر  

وحيذرهم وال حيذر، يرجو ثواب ما َل    أمتر،يوال    ويضيع من نفسه ما هو أكثر، يأمر الناس

ن، يستميل وجوه الناس بتدينه ويبطن ضده ما يعلن يعرف   يعمل، ويأمن عقاب جرم متيقه

لنفسه عىل غريه، وال يعرف عليها لغريه، خياف عىل غريه بأكثر من ذنبه، ويرجو لنفسه أكثر  

غري، فيعطي    هللمن عمله، يرجو ا (يف الكبري ويرجو العباد يف الصه  ( 6) العبد ما ال يعطي الربه

اء، قوهلم الدواء  عيل قال اإلمام    [ 854]احلديث:   : )يمشون اخلفاء، ويذبهون الرضه

لون  يتوصه اجلزاء،  ويتقاربون  الثهناء  يتقارضون  العياء،  الداء  باليأس،  إىل    وفعلهم  الطهمع 
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 ( 1)ويقولون فيشبههون، ينافقون يف املقال ويقولون فيومهون(

خيل(عيل قال اإلمام   [ 855]احلديث:    ( 2) : )لسان املرائي مجيل، ويف قلبه الداء الده

 ( 3) : )ورع املنافق ال يظهر إاله عىل لسانه(عيل قال اإلمام   [ 856]احلديث:  

: )ال تلتمس الدنيا بعمل اآلخرة وال تؤثر العاجلة  عيل قال اإلمام    [ 857]احلديث:  

 ( 4) ملارقني(فإنه ذلك شيمة املنافقني وسجيهة ااآلجلة  عىل 

ف  عيل قال اإلمام    [ 858]احلديث:   : )ال تكن مهن يرجو اآلخرة بغري عمل، ويسوه

اغبني( نيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الره  (5)التهوبة بطول األمل، يقول يف الده

أربع دعائم: عىل اهلوى، واهلوينا،  عيل قال اإلمام    [ 859]احلديث:   )النفاق عىل   :

هوة، والطهغيان،   واحلفيظة، والطهمع فاهلوى عىل أربع شعب: عىل البغي، والعدوان، والشه

فمن بغى كثرت غوائله وُتىله منه وقرص عليه، ومن اعتدى َل يؤمن بوائقه وَل يسلم قلبه  

وَل يملك نفسه عن الشهوات، ومن َل يعدل نفسه يف الشهوات خاض يف اخلبثيات، ومن  

بال عمد  عىل  ضله  ة  طغى  واهليبة،    ،حجه واألمل،  ة،  الغره عىل  شعب:  أربع  عىل  واهلوينا 

ط يف العمل حتى يقدم عليه األجل،  ، واملامطلة تفره   واملامطلة، وذلك بأنه اهليبة ترده عن احلقه

حسب ما هو فيه ولو علم حسب ما هو فيه مات خفاتا من اهلول    اإلنسانولوال األمل علم  

باملرء   ة تقرصه  والغره العمل والوجل،  الكرب والفخر    ،عن  أربع شعب: عىل  واحلفيظة عىل 

نوب   واحلمية والعصبيهة، فمن استكرب أدبر عن احلقه ومن فخر فجر ومن َحي أرصه عىل الذه

الرصاط عىل  وجور  وإرصار  وفجور  إدبار  بني  األمر  فبئس  جار،  العصبيهة  أخذته    ، ومن 

الفرح، واملرح، واللهجاجة، وال اوالطمع عىل أربع شعب:  ،  هلل تكاثر، فالفرح مكروه عند 
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خيال تهء واملرح  اضطره ملن  بالء  واللهجاجة  وشغل  إىل    ،  ولعب  هلو  والتكاثر  اآلثام،  َحل 

قاهر فوق    هلل وا  ، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه  ، واستبدال الهذي هو أدنى بالهذي هو خري

له َشء  عباده تعاىل ذكره وجله وجهه وأحسن كله َشء خلقه وانبسطت يداه ووسعت ك 

رَحته وظهر أمره وأرشق نوره وفاضت بركته واستضاءت حكمته وهيمن كتابه وفلجت  

رسله،   وبلغت  موازينه  وأقسطت  كلمته  ت  وحقه سلطانه  واستظهر  دينه  وخلص  ته  حجه

فتنة والفتنة دنسا، وجعل احلسنى عتبى والعتبى توبة والتوبة   نب  السيئة ذنبا والذه فجعل 

ويعرتف بذنبه، وال ُّيلك عىل    هلل اإىل  افتتن غوى ما َل يتب طهورا، فمن تاب اهتدى، ومن

َحة والبرشى واحللم العظيم وما أنكل    فام أوسع ما   هلل ا  هللا  ، إاله هالك  هللا لديه من التوبة والره

ما عنده من االنكال واجلحيم والبطش الشديد، فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته ومن دخل  

  (1) قليل ليصبحنه نادمني(يف معصيته ذاق وبال نقمته وعام

 ( 2)إنه الشكه واملعصية يف النار ليسا منها وال إلينا():  عيل قال اإلمام    [ 860]احلديث:  

 ( 3): )الشك يطفئ نور القلب(عيل قال اإلمام   [ 861]احلديث:  

واملعصية يف النار ليسا منها وال إلينا،    إنه الشك):  عيل قال اإلمام    [ 862]احلديث:  

ة باإليامن طيها، فإذا أراد انه إو نارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها  إ هلل قلوب املؤمنني ملطويه

 ( 4)احلكمة زارعها وحاصدها(

الشيطان    قال اإلمام  [ 863]احلديث:   عيل: )ثالثة من حفظهنه كان معصوما من 

عىل سلطان، وَل  الرجيم، ومن كله بليهة: من َل خيل بامرأة ال يملك منها شيئا، وَل يدخل  

 ( 5) (يعن صاحب بدعة ببدعته
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: )اللهمه اينه بريء من الغالة كرباءة عيسى بن مريم  عيل قال اإلمام    [ 864]احلديث:  

 ( 1) من النصارى، اللهم اخذهلم أبدا، وال تنرص منهم أحدا(

 (2): )ُّيلك يفه اثنان: حمبه غال، ومبغض قال(عيل قال اإلمام   [ 865]احلديث:  

ظني بام ليس    [ 866]احلديث:   قال اإلمام عيل: )ُّيلك يفه رجالن: حمبه مفرط يقره

 (3)ِل، ومبغض حيمله شنآين عىل أن يبهتني(

ُّيلك يفه اثنان وال ذنب ِل: حمبه مفرط، ومبغض  ) :  اإلمام عيله قال    [ 867]احلديث:  

ط نا كرباءة عيسى بن مريم  عزه وجله مهن يغلو فينا فريفعنا فوق حده   هللاإىل    وإنها لنربأ ،  مفره

الم من النصارى، :    هللقال ا  عليه السه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت    هللَوإِْذ َقاَل ا﴿عزه وجله

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن ا ُِذويِن َوُأمي َقاَل ُسبَْحاَنَك َما َيُكوُن ِِل َأْن َأُقوَل َما َليَْس ِِل بَِحقٍّ    هلللِلنَّاِس اُتَّ

ُم  إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعَلُم َما يِف َنْفيِس َواَل َأْعَلُم َما   َما    اْلُغُيوِب يِف َنْفِسَك إِنََّك َأْنَت َعالَّ

َرِّبي َوَربَُّكْم َوُكنُْت َعَليِْهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهْم َفَلامَّ    هللُقْلُت هَلُْم إِالَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا ا

ِقيَب َعَليِْهْم َوَأْنَت َعىَل   َأْنَت الرَّ ْيَتنِي ُكنَْت    َتَوفَّ
ٍ
ء وقال عزه  ،  [ 117- 116]املائدة:    ﴾َشِهيد  ُكلي ََشْ

  : َعْبًدا  ﴿ وجله َيُكوَن  َأْن  املَِْسيُح  َيْسَتنْكَِف  َعْن    هلل َلْن  َيْسَتنْكِْف  َوَمْن  ُبوَن  املَُْقرَّ املاََْلئَِكُة  َواَل 

ُهْم   :    وقال،  [ 172]النساء:    إَِلْيِه مَجِيًعا﴾ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكرِبْ َفَسيَْحرُشُ َما املَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم  ﴿عزه وجله

 ُ َيْأُكاَلِن الطََّعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبنيي يَقٌة َكاَنا  ُه ِصدي ُسُل َوُأمُّ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ هَلُُم  إِالَّ َرُسوٌل   

ة ربوبيهة أو    وبيهةفمن ادهعى لألنبياء رب،  [ 75]املائدة:    اْنُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾اآْلَياِت ُثمَّ     ادهعى لألئمه

ةأو  ة إمامة، فنحن براء منه يف الدنيا واآلخرة(أو    نبوه  ( 4)لغري األئمه

اإلمام    [ 868]احلديث:   مربوبون،  عيل قال  عبيد  إنها  قولوا:  فينا،  والغلوه  اكم  )إيه  :
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 ( 1) وقولوا يف فضلنا: ما شئتم(

ات،    اإلمام عيل أنه امرأة أتت  يروى    [ 869]احلديث:   فأقرت عنده بالزنا أربع مره

)اإىل    فرفع رأسه أربع شهادات وإنهك قد قلت  للهالسامء وقال:  قد ثبت لك عليها  إنهه  مه 

ا من حدودي فقد عاندين وطلب    لنبيهك   د من عطهل حده فيام أخربته به من دينك: يا حممه

  (2) بذلك مضادهَت(

اآلمرين باملعروف التاركني له، والناهني    هلل )لعن ا  :عيل   قال اإلمام  [ 870]احلديث:  

 (3)(عن املنكر العاملني به 

اإلمام   [ 871]احلديث:   ا؟أخربك أال  ):  عيل   قال  حقه بالفقيه  أمري    (م  يا  بىل  قالوا: 

نهم من عذاب اهللمن َل يقنهط الناس من رَحة ا )املؤمنني، قال:   ص هلم  هلل، وَل يؤمه ، وَل يرخه

م، أال ال  إىل  يرتك القرآن رغبة عنه ، وَل هلل يف معاص ا غريه، أال ال خري يف علم ليس فيه تفهه

ه  ( 4) (خري يف قراءة ليس فيها تدبهر، أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه

واليوم اآلخر فال يقوم مكان   هللمن كان يؤمن با ) : عيل قال اإلمام   [ 872]احلديث:  

 ( 5) ريبة(

اإلمام  [ 873]احلديث:   باألخيار،  ):  عيل   قال  الظن  سوء  تورث  االرشار  جمالسة 

ار باألبرار،    وجمالسة ار لألبرار تلحق الفجه األخيار تلحق األرشار باألخيار، وجمالسة الفجه

فهو عىل    هلل خلطائه فإن كانوا أهل دين اإىل    شتبه عليكم أمره وَل تعرفوا دينه فانظرواافمن  

  : كان يقول    هللرسول ا، إن  هلل فال حظ له يف دين ا  هلل دين ا، وإن كانوا عىل غريهللدين ا

أو    واليوم اآلخر فال يواخني كافرا، وال خيالطن فاجرا، ومن آخى كافرا  هللمن كان يؤمن با 
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 ( 1) خالط فاجرا كان كافرا فاجرا(

اإلمام   [ 874]احلديث:   أهله   عيل   قال  بعض  قرين  يوص  املرء  حظه  خري  )ومن   :

ك عن ذكر اصالح، جالس أه عزه وجله    هللل اخلري تكن منهم، باين أهل الرشه ومن يصده

قة تبن منهم(  (2)وذكر املوت باألباطيل املزخرفة، واألراجيف امللفه

،  قارن أهل اخلري تكن منهم )   : عيل يوص بعض أهله   قال اإلمام   [ 875]احلديث:  

 ( 3) باين أهل الرشه تبن عنهم(و

اإلمام   [ 876]احلديث:   وحمرضة    :عيل   قال  لإليامن،  منساة  اهلوى  أهل  )جمالسة 

 (4)للشيطان(

الناس شتم ومن خالط األنذال  ):  عيل قال اإلمام    [ 877]احلديث:   من سفه عىل 

ر   (5)ليس من جالس اجلاهل بذي معقول من جالس اجلاهل فليستعده لقيل وقال(و ،حقه

طاعة  إىل    )جمالسة أبناء الدنيا منساة لإليامن قائدة  :عيل قال اإلمام   [ 878]احلديث:  

 (6)الشيطان(

)الرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعىل كله    :عيل قال اإلمام    [ 879]احلديث:  

 ( 7) إثامن: إثم العمل به، وإثم الرضا به( داخل يف باطل

الرضا والسخط؛ فمن ريض    قال اإلمام عيل:  [ 880]احلديث:   الناس  )إنهام جيمع 

 (8)أمرا فقد دخل فيه، ومن سخطه فقد خرج منه(

اإلمام    [ 881]احلديث:   الرضا والسخط،  عيل قال  الناس  إنهام جيمع  الناس  ا  )أُّيه  :

 
 . 6( صفات الشيعة ص 1)

 .  275ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 2)

 .  79( حتف العقول ص 3)

 . 208ص  85( هنج البالغة خطبة 4)

 .  18( روضة الكايف ص 5)

 .  434( غرر احلكم ص 6)

 .  1163( هنج البالغة ص 7)

 .  262( املحاسن ص 8)
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عقر  ا  وإنهام  هم  فعمه واحد،  رجل  ثمود  سبحانه:   هلل ناقة  فقال  بالرضا  وه  عمه ملا    بالعذاب 

فام كان إاله أن خارت أرضهم باخلسفة خوار    ،[ 157]الشعراء:    ﴾ َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمنيَ ﴿

ارة اخلوه املحامة يف األرض  ة  املاء، ومن    ،السكه الواضح ورد  الطريق  الناس من سلك  ا  أُّيه

 ( 1)خالف وقع يف التيه(

واجل  [ 882]احلديث:   كلهه،  اخلري  رأس  )العلم  عيل:  اإلمام  الرشه  قال  رأس  هل 

 (2)كلهه(

(عيل  قال اإلمام   [ 883]احلديث:    ( 3): )اجلهل معدن الرشه

 (4): )اجلهل داء وعياء(عيل قال اإلمام   [ 884]احلديث:  

 ( 5) : )اجلهل أدواء الداء(عيل قال اإلمام   [ 885]احلديث:  

(عيل قال اإلمام   [ 886]احلديث:    ( 6): )اجلهل أصل كله رشه

 (7): )اجلهل فساد كله أمر(عيل قال اإلمام   [ 887]احلديث:  

 ( 8) : )أعظم املصائب اجلهل(عيل قال اإلمام   [ 888]احلديث:  

 (9): )من أشده املصائب غلبة اجلهل(عيل قال اإلمام   [ 889]احلديث:  

 ( 10): )ال مصيبة أشده من جهل(عيل قال اإلمام   [ 890]احلديث:  

 (11)فقر أشده من اجلهل(: )ال عيل قال اإلمام   [ 891]احلديث:  

 ( 12) : )ال غنى جلاهل(عيل قال اإلمام   [ 892]احلديث:  

 
 . 650( هنج البالغة ص 1)

 عن كتاب اإلمامة والتبرصة.   175ص   74( بحار األنوار ج  2)

 .  73( غرر احلكم ص 3)

 .  73( غرر احلكم ص 4)

 .  73( غرر احلكم ص 5)

 .  73( غرر احلكم ص 6)

 .  73( غرر احلكم ص 7)

 .  73( غرر احلكم ص 8)

 .  73( غرر احلكم ص 9)

 .  73( غرر احلكم ص 10)

 .  73( غرر احلكم ص 11)

 .  73( غرر احلكم ص 12)
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 (1): )اجلهل أنكى عدو(عيل قال اإلمام   [ 893]احلديث:  

 ( 2) : )اجلهل وبال(عيل قال اإلمام   [ 894]احلديث:  

 ( 3): )ال يزكو مع اجلهل مذهب(عيل قال اإلمام   [ 895]احلديث:  

ة العاَل صوابه(عيل قال اإلمام   [ 896]احلديث:    ( 4): )اجلاهل كزله

: )العاَل ينظر بقلبه وخاطره، واجلاهل ينظر بعينه  عيل قال اإلمام    [ 897]احلديث:  

 (5) وناظره(

 ( 6) : )اجلهل موت(عيل قال اإلمام   [ 898]احلديث:  

 ( 7): )اجلاهل ميت وإن كان حيها(عيل قال اإلمام   [ 899]احلديث:  

 (8): )اجلهل ميت األحياء وخملهد الشقاء(عيل قال اإلمام   [ 900]احلديث:  

 (9) حياء( : )اجلاهل ميهت بني األعيل قال اإلمام   [ 901]احلديث:  

 ( 10): )العلم جملهة واجلهل مضلهة(عيل قال اإلمام   [ 902]احلديث:  

 (11): )فكر اجلاهل غواية(عيل قال اإلمام   [ 903]احلديث:  

 (12): )العلم ينجيك واجلهل يرديك(عيل قال اإلمام   [ 904]احلديث:  

 ( 13) : )جهل الغنيه يضعه، وعلم الفقري يرفعه(عيل قال اإلمام   [ 905]احلديث:  

 (14): )رأي اجلاهل يردي(عيل قال اإلمام   [ 906]احلديث:  

 
 .  73( غرر احلكم ص 1)

 .  73( غرر احلكم ص 2)

 .  74( غرر احلكم ص 3)

 .  74( غرر احلكم ص 4)

 .  74( غرر احلكم ص 5)

 .  75( غرر احلكم ص 6)

 .  75( غرر احلكم ص 7)

 .  75( غرر احلكم ص 8)

 .  75( غرر احلكم ص 9)

 .  75( غرر احلكم ص 10)

 .  75ر احلكم ص ( غر11)

 .  75( غرر احلكم ص 12)

 .  75( غرر احلكم ص 13)

 .  75( غرر احلكم ص 14)
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 (1): )زيادة اجلاهل تردي(عيل قال اإلمام   [ 907]احلديث:  

 (2): )كفى باجلهل ضعة(عيل قال اإلمام   [ 908]احلديث:  

 (3): )اجلاهل حريان(عيل قال اإلمام   [ 909]احلديث:  

 ( 4) : )اجلهل يفسد املعاد(عيل قال اإلمام   [ 910]احلديث:  

 ( 5) : )اجلهل يزله القدم(عيل قال اإلمام   [ 911]احلديث:  

 ( 6) الندم(: )اجلهل يزله القدم ويورث  عيل قال اإلمام   [ 912]احلديث:  

: )اجلهل مطيهة شموس من ركبها زله ومن صحبها  عيل قال اإلمام    [ 913]احلديث:  

)  (7)ضله

 (8): )كثرة اخلطأ تنذر بوفور اجلهل(عيل قال اإلمام   [ 914]احلديث:  

(عيل قال اإلمام   [ 915]احلديث:    ( 9): )من جهل موضع قدمه زله

 ( 10) عثاره(: )من جهل كثر عيل قال اإلمام   [ 916]احلديث:  

 ( 11) الغرر( : )اجلهل جيلبعيل قال اإلمام   [ 917]احلديث:  

 (12) : )ما كفر الكافر حتهى جهل( عيل قال اإلمام   [ 918]احلديث:  

: )العامل بجهل كالسائر عىل غري طريق فال يزيده  عيل قال اإلمام   [ 919]احلديث:  

ه يف السري إاله بعدا عن حاجته(  ( 13) جده

لوا باجلهل أربا ولن تبلغوا به من  عيل قال اإلمام    [ 920]احلديث:   : )إنهكم َل حتصه

 
 .  75( غرر احلكم ص 1)

 .  75( غرر احلكم ص 2)

 .  75( غرر احلكم ص 3)

 .  75( غرر احلكم ص 4)

 .  75( غرر احلكم ص 5)

 .  75( غرر احلكم ص 6)

 .  75( غرر احلكم ص 7)

 .  75( غرر احلكم ص 8)

 .  75( غرر احلكم ص 9)

 .  75( غرر احلكم ص 10)

 .  75( غرر احلكم ص 11)

 .  76( غرر احلكم ص 12)

 .  76( غرر احلكم ص 13)
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 (1)اخلري سببا ولن تدركوا به من اآلخرة مطلبا(

 ( 2): )اجلاهل من جهل قدره(عيل  قال اإلمام   [ 921]احلديث:  

 ( 3) : )اجلاهل من جهل أمره(عيل قال اإلمام   [ 922]احلديث:  

 ( 4): )اجلاهل من استغشه النصيح(عيل قال اإلمام   [ 923]احلديث:  

 (5): )اجلاهل من أطاع هواه يف معصية ربهه(عيل قال اإلمام   [ 924]احلديث:  

 (6): )اجلاهل من يعتمد عىل أمله ويقرصه يف عمله(عيل قال اإلمام   [ 925]احلديث:  

هواه يف إغراء  : )إنه اجلاهل من جهله يف إغواء ومن  عيل قال اإلمام    [ 926]احلديث:  

 ( 7) فقوله سقيم وفعله ذميم(

 (8): )إنهام اجلاهل من استعبدته املطالب(عيل قال اإلمام   [ 927]احلديث:  

 (9): )اجلاهل من خدعته املطالب(عيل قال اإلمام   [ 928]احلديث:  

 (10)هلواه وغروره( انخدع: )اجلاهل من عيل قال اإلمام   [ 929]احلديث:  

 ( 11) : )اجلاهل ال يرتدع وباملواعظ ال ينتفع(عيل قال اإلمام   [ 930]احلديث:  

 (12): )صواب اجلاهل كالزلهة من العاقل(عيل قال اإلمام   [ 931]احلديث:  

اإلمام    [ 932]احلديث:   ال  عيل قال  وشجرة  ماؤها،  ينفجر  ال  صخرة  )اجلاهل   :

 (13)خيرضه عودها، وأرض ال يظهر عشبها(

 (14): )إذا شاب اجلاهل شبه جهله(عيل قال اإلمام   [ 933]احلديث:  

 
 .  76( غرر احلكم ص 1)

 .  73( غرر احلكم ص 2)

 .  73( غرر احلكم ص 3)

 .  73( غرر احلكم ص 4)

 .  73( غرر احلكم ص 5)

 .  73( غرر احلكم ص 6)

 .  73ر احلكم ص ( غر7)

 .  73( غرر احلكم ص 8)

 .  74( غرر احلكم ص 9)

 .  74( غرر احلكم ص 10)

 .  74( غرر احلكم ص 11)

 .  74( غرر احلكم ص 12)

 .  74( غرر احلكم ص 13)

 .  74( غرر احلكم ص 14)
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ة اجلاهل غري موجودة(عيل قال اإلمام   [ 934]احلديث:    ( 1): )ضاله

 ( 2) : )عمل اجلاهل وبال وعلمه ضالل(عيل قال اإلمام   [ 935]احلديث:  

ال كروضة عىل مزبلة(عيل قال اإلمام   [ 936]احلديث:    (3): )نعم اجلهه

تعاىل اجلاهل ألنهه حرم    هللاإىل    : )أبغض اخلالئقعيل قال اإلمام    [ 937]احلديث:  

 (4)أفضل ما منه به عىل خلقه وهو العقل(

 ( 5) : )اجلاهل ال يرتدع(عيل قال اإلمام   [ 938]احلديث:  

 ( 6) : )اجلاهل ال يرعوي(عيل قال اإلمام   [ 939]احلديث:  

 ( 7)اجلاهل(شقى الناس أ: )عيل قال اإلمام   [ 940]احلديث:  

  (8): )كله جاهل مفتون(عيل قال اإلمام   [ 941]احلديث:  

 (9): )كم من عزيز أذلهه جهله(عيل قال اإلمام   [ 942]احلديث:  

 ( 10): )للجاهل يف كله حالة خرسان(عيل قال اإلمام   [ 943]احلديث:  

 ( 11) مهل(أ: )من جهل عيل قال اإلمام   [ 944]احلديث:  

 (12): )من استظهره اجلهل فقد عىص العقل(عيل قال اإلمام   [ 945]احلديث:  

: )اجلاهل ال يعرف تقصريه وال يقبل من النصيح  عيل قال اإلمام    [ 946]احلديث:  

 ( 13) له(

 ( 14)مله(أ : )ثروة اجلاهل يف ماله وعيل قال اإلمام   [ 947]احلديث:  

 
 .  74( غرر احلكم ص 1)

 .  74( غرر احلكم ص 2)

 .  74( غرر احلكم ص 3)

 .  74( غرر احلكم ص 4)

 .  74( غرر احلكم ص 5)

 .  74( غرر احلكم ص 6)

 .  74( غرر احلكم ص 7)

 .  74( غرر احلكم ص 8)

 .  74( غرر احلكم ص 9)

 .  74( غرر احلكم ص 10)

 .  74( غرر احلكم ص 11)

 .  74( غرر احلكم ص 12)

 .  74( غرر احلكم ص 13)

 .  74( غرر احلكم ص 14)
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 ( 1)قبحا فيها( ازداد: )كلهام حسنت نعمة اجلاهل  عيل قال اإلمام   [ 948]احلديث:  

 ( 2) : )لسان اجلهل اخلرق(عيل قال اإلمام   [ 949]احلديث:  

 ( 3): )لسان اجلاهل مفتاح حتفه(عيل قال اإلمام   [ 950]احلديث:  

 ( 4) : )ما أوقح اجلاهل(عيل قال اإلمام   [ 951]احلديث:  

طا(: )ال يرى عيل قال اإلمام   [ 952]احلديث:    ( 5)اجلاهل إاله مفره

 (6)(اعتباره: )من جهل قله عيل قال اإلمام   [ 953]احلديث:  

 (7): )غرور اجلاهل بمحاالت الباطل(عيل قال اإلمام   [ 954]احلديث:  

: )املتعبهد بغري علم كحامر الطاحونة يدور وال يربح  عيل قال اإلمام    [ 955]احلديث:  

 (8)من مكانه(

اإلم  [ 956]احلديث:   وال  عيل ام  قال  قبيل  أحد  ينسبه  َل  نسبة  اإلسالم  )ألنسبن   :

ينسبه أحد بعدي إاله بمثل ذلك، إنه اإلسالم هو التسليم، والتسليم هو اليقني، واليقني هو  

التصديق، والتصديق هو اإلقرار، واإلقرار هو العمل، والعمل هو األداء، إن املؤمن َل يأخذ  

 ( 9) ذ به(دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربهه فأخ

ملعونون   أولئكالذين جيادلون يف دينه    هلل: )لعن اعيله قال اإلمام    [ 957]احلديث:  

 ) (10 )عىل لسان نبيهه 

اكم واجلدل فإنهه يورث الشكه يف دين اعيل   قال اإلمام   [ 958]احلديث:    ( 11) (هلل: )ايه

 
 .  74( غرر احلكم ص 1)

 .  74ر احلكم ص ( غر2)

 .  74( غرر احلكم ص 3)

 .  74( غرر احلكم ص 4)

 .  74( غرر احلكم ص 5)

 .  74( غرر احلكم ص 6)

 .  74( غرر احلكم ص 7)

 .  41( غرر احلكم ص 8)

 .  45ص   2ج  أصول الكايف( 9)

 .  65ص  2( عيون األخبار ج  10)

 .  279ص   1( كنز الكراجكي ج 11)
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 (1): )اجلدل يف الدين يفسد اليقني(عيل  قال اإلمام   [ 959]احلديث:  

تعاىل    هلليوص بعض أصحابه: )إذا جادلت يف ا  عيل قال اإلمام    [ 960]احلديث:  

 (2)فال ُتاطب إاله من يشبه العقالء(

قال اإلمام عيل: )من بالغ يف اخلصومة أثم، ومن قارص فيها ظلم،    [ 961]احلديث:  

 (3)من خاصم(  هللوال يستطيع أن يتهقي ا

عىل قوم من أخالط املسلمني    اإلمام عيل قال اإلمام العسكري: مره    [ 962]احلديث:  

ل يوم من شعبان، إذا   ، وهم قعود يف بعض املساجد يف أوه ليس فيهم مهاجريه وال أنصاريه

خيوضون يف أمر القدر وغريه مها اختلف الناس فيه، قد ارتفعت أصواهتم واشتده فيه    هم

هم وجداهلم، فوقف عليهم، فسلهم، فردهوا عليه وأوسعوا وقاموا إليه يسألونه القعود   حمكه

وناداهم  ـ  قال هلم  ثمه  فلم حيفل هبم،  فيام ال ـ  إليهم،  املتكلهمني  يا معرش  يرد    يعنيهم وال  : 

م هلم الفصحاء    هلل َل تعلموا أنه  عليهم، أ  عبادا قد أسكتتهم خشيته من غري عيه وال بكم، وإهنه

با  العاملون  األلبهاء  عظمة   هللالعقالء  ذكروا  إذا  ولكنههم  امه،  ألسنتهم،    هلل ا  وأيه انكرست 

، وإعظاما، وإجالال  هللوهامت حلومهم، وإعزازا    عقوهلم،   وطاشت  أفئدهتم،  وانقطعت

أفاقوا   فإذا  أسبقواله،  ذلك  الظاملني    باألعامل  هلل اإىل    من  مع  أنفسهم  ون  يعده الزاكية، 

يرضون   ال  م  أهنه إاله  طني،  واملفره ين  املقرصه من  براء  م  وأهنه وال    هللواخلاطئني،  بالقليل 

عون،    هلل يستكثرون   يدلهون عليه باألعامل فهم متى ما رأيتهم مهمومون مروه الكثري، وال 

أنتم منهم يا معرش املبتدعني أَل تعلموا أنه أعلم الناس   خائفون مشفقون، وجلون، فأين 

 ( 4)بالقدر أسكتهم عنه، وأنه أجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه؟(

 
 .  65( غرر احلكم ص 1)

 عن بشارة املصطفى.  268ص   74( بحار األنوار ج  2)

 .  1230( هنج البالغة ص 3)

 .  635( التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص  4)
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 ـ ما روي عن اإلمام احلسن:   2

ذوه  قال ا [ 963]احلديث:   إلمام احلسن: )ما بقي يف الدنيا بقية غري هذا القرآن فاُته

إماما يدلهكم عىل هداكم، وإنه أحقه الناس بالقرآن من عمل به وإن َل حيفظه، وأبعدهم منه  

 (1) من َل يعمل به وإن كان يقرؤه( 

 (2) قال اإلمام احلسن: )من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ(  [ 964]احلديث:  

جييء يوم القيامة قائدا وسائقا   قال اإلمام احلسن: )إنه هذا القرآن   [ 965ديث:  ]احل 

موا حرامه وآمنوا بمتشاهبه، ويسوق قوما إىل    يقود قوما  النار  إىل    اجلنهة أحلهوا حالله وحره

 ( 3)ضيهعوا حدوده وأحكامه واستحلهوا حمارمه(

 : ني ـ ما روي عن اإلمام احلس   3

العيزار    [ 966]احلديث:   أِّب  بن  عقبة  أصحابه  اإلمام  نه  أعن  خطب  احلسني 

ا الناس إنه    هللوأصحاب احلره بالبيضة فحمد ا   قال:     هللرسول اوأثنى عليه ثمه قال: )أُّيه

يعمل يف      هلل رسول اخمالفا لسنهة    هلل ناكثا لعهد ا  هللمن رأى سلطانا جائرا مستحاله حلرم ا

ا عىل اباإلثم والعدوان فلم ي   هللعباد ا أن يدخله مدخله    هللغريه عليه بفعل وال قول كان حقه

أال وإنه هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرَحان، وأظهروا الفساد، وعطهلوا  

، وقد أتتني    هللاحلدود، واستأثروا بالفيء، وأحلهوا حرام ا موا حالله، وأنا أحقه من غريه وحره

م انهكم ال تسلموين وال ُتذلوين فإن متهمتم عيله بيعتكم  كتبكم وقدمت عيله رسلكم ببيعتك

فأنا احلسني بن عيله وابن فاطمة بنت   اتصيبوا رشدكم؛  أنفسكم      هللرسول  نفيس مع 

يفه   فلكم  أهليكم  مع  من  أ وأهيل  بيعتي  وخلعتم  عهدكم  ونقضتم  تفعلوا  َل  وإن  سوة، 
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ي مسلم، واملغرور  أعناقكم؛ فلعمري ما هي لكم بنكر لقد فعلتموها بأِّب وأخ ي وابن عمه

نفسه،   عىل  ينكث  فإنهام  نكث  ومن  ضيهعتم،  ونصيبكم  أخطأتم  فحظهكم  بكم  اغرته  من 

الم عليك ورَحة امعنك هلل وسيغني ا  ( 1)وبركاته(  هلل، والسه

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   4

قد حسن سمته  ):  السجاداإلمام  قال    [ 967]احلديث:   الرجل  رأيتم  وهديه،  إذا 

نكم، فام أكثر من يعجزه تناول الدنيا   ومتاوت يف منطقه، وُتاضع يف حركاته فرويدا ال يغره

ا هلا، فهو ال يزال   وركوب احلرام منها لضعف نيته ومهانته، وجبن قلبه، فنصب الدين فخه

احلرام،   املال  عن  يعف  وجدمتوه  وإذا  اقتحمه،  حرام  من  متكن  فإن  بظاهره  الناس  خيتل 

ال يغرنكم! فإن شهوات اخللق خمتلفة، فام أكثر من ينبو عن املال احلرام وإن كثر،  فرويدا  

وحيمل نفسه عىل شوهاء قبيحة، فيأَت منها حمرما، فإذا وجدمتوه يعف عن ذلك فرويدا ال  

عقل متني،  إىل    يغرنهكم، حتهى تنظروا ما عقدة عقله، فام أكثر من ترك ذلك أمجع ثمه ال يرجع

فإذا وجدتم عقله متينا، فرويدا ال يغركم!  ،  بجهله أكثر ما يصلحه بعقله  فيكون ما يفسد 

أم يكون مع عقله عىل هواه؟ وكيف حمبته للرياسات    تنظروا أمع هواه يكون عىل عقله،

الباطلة وزهده فيها؟ فإن يف الناس من خرس الدنيا واآلخرة، يرتك الدنيا للدنيا، ويرى أنه  

فيرتك ذلك أمجع طلبا  ،  من لذة األموال والنعم املباحة املحللةلذة الرياسة الباطلة أفضل  

ا اتق  له:  إذا قيل  املهاد، فهو    هللللرياسة، حتهى  العزة باإلثم، فحسبه جهنم ولبئس  أخذته 

ل باطل أبعد غايات اخلسارة، ويمده ربه بعد طلبه ملا ال  إىل    خيبط خبط عشواء، يوقده أوه

، ال يباِل ما فات من دينه إذا  هلل ، وحيرم ما أحل اهلل حرم ا  يقدر عليه يف طغيانه، فهو حيل ما 

عليهم ولعنهم وأعده    هللالهذين غضب ا  أولئكسلمت له الرياسة الهتي قد شقي من أجلها، ف
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،  هلل ولكن الرجل كله الرجل، نعم الرجل، هو: الهذي جعل هواه تبعا ألمر ا،  هلم عذابا مهينا 

عز األبد من العز يف الباطل، ويعلم  إىل    ذل مع احلق أقرب ، يرى الهللوقواه مبذولة يف رىض ا

دوام النعيم يف دار ال تبيد وال تنفذ، وأنه كثري ما  إىل    أنه قليل ما حيتمله من رضائها يؤديه 

عذاب ال انقطاع له وال يزول، فذلكم الرجل نعم  إىل  يلحقه من رسائها إن اتبع هواه يؤديه 

دوا، وإىل ربهكم فتوسلوا! فإنه ال ترد له دعوة وال خييب  الرجل! فيه فتمسكوا وبسنته فاقت

 (1)له طلبة(

الشاكني اإلمام  قال    [ 968]احلديث:   إليك  ):  السجاد يف مناجاة  شكو نفسا  أاهلي 

ضة تسلك ِّب مسالك  أبالسوء   ارة وإىل اخلطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعره مه

ها  املهالك وجتعلني عندك أهون هالك كثرية ال ها الرشه جتزع وإن مسه علل طويلة األمل إن مسه

ميهالة متنع  ملو إىل    اخلري  واللهو  ِّب ءاللعب  ترسع  والسهو  بالغفلة  فني  إىل    ة  وتسوه احلوبة 

صدري   بالوسواس  مأل  قد  يغويني  وشيطانا  يضلهني  ا  عدوه إليك  أشكو  إهلي  بالتوبة 

يا وحيول بيني وبني الطهاعة  وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد ِل اهلوى ويزيهن ِل حبه الدن

متلبهسا وعينا عن    إهلي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلهبا وبالرين والطهبع   ، والزلفى

ها طاحمة ة إاله بقدرتك وال    ، البكاء من خوفك جامدة وإىل ما يرسه إهلي ال حول ِل وال قوه

لك ببالغة حكمتك ونفاذ مشيهتك أن ال جتعلني  أنجاة ِل من مكاره الدنيا إاله بعصمتك فأس

ين للفتن غرضا وكن ِل عىل األعداء نارصا وعىل املخازي   ضا وال تصريه لغري جودك متعره

 ( رحم الراَحنيأك ورَحتك يا  والعيوب ساترا ومن البالء واقيا وعن املعاص عاصام برأفت

س  [ 969]احلديث:   إينه  أما   : الكابيله خالد  أبو  ِل  قال  قال:  رضيس  ثك  أعن  حده

ت عيله ودعوت ِل،   بحديث إن رأيتموه وأنا حيه قبهلت صلعتي وإن مته قبل أن تراه ترَحه
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قالوا، فال  اإلمام السجاد  سمعت   قالوا فيه ما  اليهود أحبهوا عزيرا حتهى  )إنه  ير  يقول:  عزه

ير، وإنه النصارى أحبهوا عيسى حتهى قالوا فيه ما قالوا، فال عيسى منهم   منهم وال هم من عزه

وإنها عىل سنهة من ذلك، إنه قوما من شيعتنا سيحبهونا حتهى يقولوا فينا ما    ،وال هم من عيسى

 (1) م(قالت اليهود يف عزير وما قالت النصارى يف عيسى بن مريم، فال هم منها وال نحن منه 

نوب الهتي ترده الدعاء: سوء النيهة وخبث   :السجادقال اإلمام    [ 970]احلديث:   )الذه

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

ب  ىحت التقره وترك  أوقاهتا،  البذاء    هللاإىل    تذهب  واستعامل  دقة،  والصه بالربه  وجله  عزه 

 (2)ل(والفحش يف القو 

: )إنه املنافق ينهى وال ينتهي ويأمر بام ال يأَت  السجادقال اإلمام    [ 971]احلديث:  

الة اعرتضإىل    وإذا قام  وما االعرتاض؟ قال: االلتفات ـ وإذا    هللرسول ال: يا ابن  يق  (، الصه

ثك كذبك   ه النهوم وَل يسهر، إن حده ه العشاء وهو مفطر ويصبح ومهه ركع ربض، يميس ومهه

 ( 3) وإن ائتمنته خانك وإن غبت اغتابك وإن وعدك أخلفك(

املؤمن خلط علمه بحلمه يسأل ليعلم    [ 972]احلديث:   )إنه  السجاد:  قال اإلمام 

ث بالرسه واألمانة إاله صدقا، وال يكتم الشهادة للبعد وال حييف عىل  وينصت ليسلم، ال حي ده

يقولون   ما  فإذا ذكر بخري خاف  رياء، وال يدعه حياء  احلقه  يعمل شيئا من  األعداء، وال 

ينته ينهى وال  املنافق  يعلمون، وإنه  ملا ال  قام   يواستغفر  إذا  يأمتر،  الصالة  إىل    ويؤمر وال 

إذا سجد نقر، يميس ومهته العشاء وَل يصم، ويصبح ومهته  اعرتض، وإذا ركع ربض، و

 (4)النوم وَل يسهر(
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: )الذنوب التي تدفع القسم إظهار االفتقار،  السجادقال اإلمام    [ 973]احلديث:  

)  ( 1)والنوم عن العتمة وعن صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود عزه وجله

  هللمن كذب علينا، إينه ذكرت عبد ا هلل )لعن ا  : السجادقال اإلمام   [ 974]احلديث:  

  اإلمام عيله كان    هلل،بن سبأ فقامت كله شعرة يف جسدي لقد ادهعى أمرا عظيام، ما له لعنه ا

ولرسوله، وما    هلل إاله بطاعته    هللما نال الكرامة من ا    هلل رسول اصاحلا أخو    هلل عبدا    هللوا

 ( 2) (هللإال بطاعته  هللالكرامة من ا  هللرسول انال 

تبارك    هلل ليس لك أن تقعد مع من شئت ألن ا):  السجاد  قال اإلمام   [ 975]احلديث:  

ِذيَن خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث  ﴿  وتعاىل يقول: َوإَِذا َرَأْيَت الَّ

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم  يَْطاُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذي ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ  (3) ([ 68]األنعام:  الظَّاملنَِِي﴾َغرْيِ

اإلمام   [ 976]احلديث:   العصم رشب اخلمر،  جادالس  قال  الهتي هتتك  )الذنوب   :

الناس،   عيوب  وذكر  واملزاح،  اللغو  من  الناس  يضحك  ما  وتعاطى  بالقامر،  واللعب 

 ( 4) وجمالسة أهل الريب(

اإلمام    [ 977]احلديث:   الظاملني  السجادقال  العاصني، ومعونة  )إيهاكم وصحبة   :

 ( 5)هم(وجماورة الفاسقني، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحت

)أو لعلهك رأيتني آلف جمالس    دعاء أِّب َحزة:السجاد يف  قال اإلمام    [ 978]احلديث:  

 (6) البطهالني فبيني وبينهم خليتني( 

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   5

اإلمام   [ 979]احلديث:   وثالث  الباقر  قال  ارات،  كفه وثالث  درجات،  )ثالث   :
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ا  ،  موبقات وثالث منجيات الم، وإطعام الطعام، والصالة بالليل  فأمه الدرجات فإفشاء السه

نيام والنهار  ، والناس  بالليل  وامليش  السربات،  يف  الوضوء  فإسباغ  ارات  الكفه ا  إىل    وأمه

ا املوبقات فشحه مطاع، وهوى متهبع، وإعجاب  ،  اجلامعات، واملحافظة عىل الصلوات وأمه

ا املنجيات فخوف ا، املرء بنفسه رسه والعالنية، والقصد يف الغنى والفقر، وكلمة  يف ال هللوأمه

 ( 1) العدل يف الرضا والسخط(

: )توقه جمازفة اهلوى بداللة  يوص بعض أصحابه  الباقر  قال اإلمام   [ 980]احلديث:  

ة كغلبة اهلوى،  العقل، وقف عند غلبة اهلوى باسرتشاد العلم  وال جهاد كمجاهدة    ، وال قوه

 ( 2) اهلوى(

طبا الباقر  اإلمام   قال   [ 981]احلديث:   )إنه  الشهوة  ئ:  عىل  بة  مركه كلهها  الناس  ع 

والرغبة واحلرص والرهبة والغضب واللذة إاله أنه يف الناس من ذمه هذا اخلالل بالتقوى  

السامء فإن َل ُتف  إىل    كبرية من األمر فارم ببرصكإىل    نف، فإذا دعتك نفسكواحلياء واأل

األرض لعلهك أن تستحيي مهن فيها؛ فإن كنت ال مهن يف السامء  من يف  إىل    مهن فيها فانظر

 ( 3) ُتاف وال مهن يف األرض تستحي فعده نفسك يف البهائم(

: )أدنى الرشك أن يبتدع الرجل رأيا، فيحبه عليه  الباقرقال اإلمام    [ 982]احلديث:  

 ( 4) ويبغض(

)أن يبتدع الرجل شيئا  فقال:  : ما أدنى النصب؟ لإلمام الباقرل  ي ق  [ 983]احلديث:  

 (5)فيحبه عليه ويبغض عليه(

اإلمام    [ 984]احلديث:   الباقراقال  عىل  اجرتى  )من  وارتكاب    هلل:  املعصية  يف 
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 ( 1)فهو مرشك( هللالكبائر فهو كافر، ومن نصب دينا غري دين ا

أربعني  : )حده يقام يف األرض أزكى فيها من مطر  الباقرقال اإلمام    [ 985]احلديث:  

امها(  (2)ليلة وأيه

الباقر ل  ئس   [ 986]احلديث:   الهذي ال يستطيع    اإلمام  فقال: )هو  املستضعف  عن 

 (3)سبيل اإليامن، ال يستطيع أن يؤمن وال يكفر(إىل    حيلة يدفع هبا عنه الكفر وال ُّيتدي هبا 

الباقر سئل    [ 987]احلديث:   الهذي ال يستطيع    اإلمام  فقال: )هو  املستضعف  عن 

ال يستطيع أن يؤمن وال يستطيع أن يكفر    ، اإليامنإىل    حيلة الكفر فيكفر، وال ُّيتدي سبيال

 (4)فهم الصبيان، ومن كان من الرجال والنساء عىل مثل عقول الصبيان من رفع عنه القلم(

الباقر قال    [ 988]احلديث:   مهزاإلمام  عبد  العبد  )بئس  ويدبر  :  بوجه  يقبل  ملزة  ة 

  (5)بآخر(

تعاىل لعيسى بن مريم: يا عيسى ليكن    هلل : )قال ااإلمام الباقرقال   [ 989]احلديث:  

رك نفسك وكفى بك خبريا   ، لسانك يف الرسه والعالنية لسانا واحدا وكذلك قلبك   إينه احذه

 (6)ال يصلح لسانان يف فم واحد وال قلبان يف صدر واحد وكذلك األذهان(

عن أدنى ما يكون العبد به مرشكا، فقال: )من    اإلمام الباقر سئل    [ 990]احلديث:  

ا نواة ثمه دان به( ا حصاة وللحصاة: إهنه  (7)قال للنهواة: إهنه

ا  الباقر قال اإلمام    [ 991]احلديث:   َأْكَثُرُهْم  ﴿  :تبارك وتعاىل   هلل يف قول  ُيْؤِمُن  َوَما 

ُكوَن﴾َوُهْم  إِالَّ    هللبِا  التي  [ 106]يوسف:    ُمرْشِ واملعاص  عبادة،  رشك  وليس  طاعة  )رشك   :

 
 .  209( املحاسن ص 1)

 .  174ص  7( الكايف ج  2)

 .  404ص   2ج  أصول الكايف( 3)

ي ج 4)  .  149ص   1( تفسري عيله بن إبراهيم القمه

 .  50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 5)

 .  50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 6)

 .  397ص   2ج  أصول الكايف( 7)
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يف الطاعة لغريه، وليس بإرشاك    هلليرتكبون رشك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأرشكوا با 

 ( 1) (هللعبادة أن يعبدوا غري ا

: )رشك طاعة وليس برشك عبادة، واملعاص التي  الباقرقال اإلمام    [ 992]احلديث:  

يف طاعته، وَل    هلل عليها النار رشك طاعة، أطاعوا الشيطان وأرشكوا با   هلل تركبون مها أوجب ا

 (2)غريه( هلليكن برشك عبادة، فيعبدون مع ا

: )رشك طاعة وليس رشك عبادة يف املعاص التي  الباقرقال اإلمام    [ 993]احلديث:  

الشيطان فأرشكوا يف   الطاعة غريه، وليس    هللايرتكبون فهي رشك طاعة، أطاعوا فيها  يف 

 ( 3)(هللبإرشاك عبادة أن يعبدوا غري ا 

اإلمام    [ 994]احلديث:   إاله  الباقرقال  ببعض  بعضه  القرآن  رجل  رضب  )ما   :

 ( 4) كفر(

ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق إىل    الباقر: )من أصغى  قال اإلمام  [ 995]احلديث:  

ا عن  ا  هلل يؤدهي  عبد  فقد  وجله  عبد  هللعزه  فقد  الشيطان  عن  يؤدهي  الناطق  كان  وإن   ،

 (5)(الشيطان

اإلمام    [ 996]احلديث:   االباقر قال  )لعن  ا  هلل:  لعنه  بنانا  وإنه  التهبان،  كان   هللبنان 

 ( 6)يكذب عىل أِّب، أشهد أنه أِّب عيله بن احلسني كان عبدا صاحلا(

اإلمام   [ 997]احلديث:   العذاب  الباقر  قال  عليهم  فينزل  املفتونني  جتالسوا  )ال   :

 (7)فيصيبكم معهم(

 
ي ج 1)  .  358ص   1( تفسري عيله بن إبراهيم القمه

 .  199ص  2( تفسري العيهاَش ج  2)

 .  200ص  2( تفسري العيهاَش ج  3)

 .  329( عقاب األعامل ص  4)

 .  434ص  6( الكايف ج  5)

 . 301( رجال الكيشه ص 6)

 .  50( إثبات الوصية ص 7)
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وأولياء رسوله من شيعتنا من إذا   هلل : )إنه أولياء االباقر قال اإلمام   [ 998]احلديث:  

 ( 1) شيعتنا من ال يمدح لنا معيهبا، وال يواصل لنا مبغضا وال جيالس لنا قاليا( ، قال صدق

َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا  ﴿ : )ملا نزلت الباقر قال اإلمام [ 999]احلديث:  

ْكرَ  ْيَطاُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذي ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ ى  َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

كيف نصنع إن كان كلهام استهزأ املرشكون    : قال املسلمون    [ 68]األنعام:    ﴾ َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ 

  هلل بالقرآن قمنا وتركناهم فال ندخل إذا املسجد احلرام وال نطوف بالبيت احلرام، فأنزل ا

 َوَلكِْن ِذْكَرى َلَعلَّ ﴿سبحانه: 
ٍ
ء ِذيَن َيتَُّقوَن ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن ََشْ ام: ]األنع ُهْم َيتَُّقوَن﴾َوَما َعىَل الَّ

 ( 2) أمرهم بتذكريهم وتبصريهم ما استطاعوا( [ 69

اإلمام   [ 1000]احلديث:   فألزمه،  الباقر   قال  منه  تستفيد  جليس  ثالثة  )اجللساء   :

 (3)وجليس تفيده فأكرمه، وجليس ال تفيده وال تستفيد منه فاهرب عنه(

: )ال جتالس األغنياء فإن يوص بعض أصحابه  الباقر قال اإلمام    [ 1001]احلديث:  

 (4)عليه نعمة( هللعليه نعمة فام يقوم حتهى يرى أن ليس   هللن  أالعبد جيالسهم وهو يرى 

: )من عمل باب هدى كان له أجر من عمل به  الباقرقال اإلمام    [ 1002]احلديث:  

من أجورهم ومن عمل باب ضالل كان عليه مثل وزر من عمل به وال    أولئكوال ينقص  

 (5)من أوزارهم( أولئك  ينقص 

اء قال: قال ِل    ةعن أِّب عبيد  [ 1003]احلديث:   اك    اإلمام الباقر احلذه : )إيه ـ وأنا عندهـ 

ما   تركوا  م  فإهنه وجمالستهم  واخلصومات  الكالم  َل  أوأصحاب  ما  وتكلهفوا  بعلمه،  مروا 

السامء  علم  تكلهفوا  حتهى  بعلمه  الناس  ،  يؤمروا  خالط  عبيدة  أبا  وزائلهم  يا  بأخالقهم 

 
 .  64ص  1( دعائم اإلسالم ج 1)

 . 316ص  4( جممع البيان ج  2)

 .  79ص  4ج  الآلِل( عواِل 3)

 .  210ص  ( أماِل الصدوق4)

 .  438ص   11( وسائل الشيعة ج  5)



 

186 

 

عزه    هلليا أبا عبيدة إنها ال نعده الرجل فقيها عاملا حتهى يعرف حلن القول وهو قول ا،  بأعامهلم

 :  ( 1) ([ 30]حممد:  ﴾َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف حَلِْن اْلَقْوِل   ﴿ وجله

ا   اإلمام الباقر قال    [ 1004]احلديث:   يوص بعض أصحابه: )إيهاكم واخلصومة، فإهنه

 ( 2) تفسد القلب وتورث النفاق(

ا حتبط العمل، ومتحق  الباقر  قال اإلمام  [ 1005]احلديث:   اكم واخلصومة، فإهنه : )إيه

 (3)الدين، وإن أحدكم ينزع باآلية يقع فيها أبعد من السامء(

اإلمام    [ 1006]احلديث:   )ايهاك واخلصومات،    :الباقر يوص بعض أصحابهقال 

، وحتبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلهم باليشء فال يغفر له  ا تورث الشكه ،  فإهنه

  هلل اإىل  إنهه كان فيام مىض قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتهى انته كالمهم

ويدعي   خلفه،  من  فيجيب  يديه  بني  من  ليدعي  جل  الره كان  أن  حتهى  وا  خلفه  فتحريه من 

 (4)فيجيب من بني يديه(

اإلمام  [ 1007]احلديث:   ابني،  الباقر  قال  والكذه اخلصومات  وأصحاب  اكم  )إيه  :

م تركوا ما امروا بعلمه، وتكلهفوا ما َل يؤمروا بعلمه  وخالق  ،  حتهى تكلهفوا علم السامء   فإهنه

َوََلَۡعرَِفنَُّهۡم ِِف  ﴿  ،فإنها ال نعده الرجل فينا عاقال حتهى يعرف حلن القول ،  الناس بأخالقهم
 (5)([ 30]محمد:   ﴾لَۡقۡوِل  ٱ ََلِۡن 

اإلمام    [ 1008]احلديث:   العمل،  الباقر قال  وحتبط  الدين،  متحق  )اخلصومة   :

)  ( 6) وتورث الشكه

: )ال ُتاصموا الناس، فإنه الناس لو استطاعوا  الباقرقال اإلمام    [ 1009]احلديث:  

 
 .  137ص  2( بحار األنوار ج  1)

 .  184ص   3( حلية األولياء ج 2)

 . 18ص  1( تفسري العيهاَش ج  3)

 .  92ص   1ج  أصول الكايف( 4)

 .  27( كتاب عاصم احلنهاط ص  5)

 .  458( التوحيد ص 6)
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  (1)أن حيبهونا ألحبهونا(

 ما روي عن اإلمام الصادق: ـ    6

الصادققال    [ 1010]احلديث:   يف  اإلمام  هواها  فإنه  وهواها  النفس  تدع  )ال   :

 ( 2)رداها، وترك النفس وما هتوى أذاها؛ وكفه النفس عامه هتوى دواؤها(

اإلمام   [ 1011]احلديث:   عرف  الصادق  قال  ملن  ة  االمه النجاة هلذه  ألرجو  )إينه   :

نا منهم إاله    ( 3) ألحد ثالثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق املعلن(حقه

اإلمام    [ 1012]احلديث:   أعداءكم  الصادققال  : )احذروا أهواءكم كام حتذرون 

 (4)أعدى للرجال من اتهباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم( ءفليس َش 

اإلمام   [ 1013]احلديث:   إاله بعصيان  الصادق  قال  الدين  اهلوى، وال  : )ال حيفظ 

 (5) طاعة( أو   يبلغ الرضا إاله بخيفة

اإلمام   [ 1014]احلديث:   راحته،  الصادق  قال  والعجز  مالكه،  اهلوى  كان  )من   :

 ( 6) اهللكة(إىل  عاقاه عن السالمة، وأسلامه

اإلمام  [ 1015]احلديث:   عن  الصادق  قال  ونفسه  الغفلة،  عن  قلبه  رعى  )من   :

 ديوان املنبههني، ثمه من رعى عمله عن اهلوى، ودينه  الشهوة، وعقله عن اجلهل فقد دخل يف 

 ( 7) عن البدعة وماله عن احلرام، فهو من مجلة الصاحلني(

ه(الصادق  قال اإلمام  [ 1016]احلديث:    (8) : )من أطاع هواه فقد أطاع عدوه

به أن    هلل)اعلموا أنه ما أمر ايوص أصحابه:    الصادققال اإلمام    [ 1017]احلديث:  

 
 كتاب مصابيح الظلم.   203( املحاسن ص 1)

 .  336ص   2ج  أصول الكايف( 2)

 .  119ص  1( اخلصال ج  3)

 .  335ص   2ج  أصول الكايف( 4)

 .  107( نزهة الناظر ص 5)

 .  107( نزهة الناظر ص 6)

 .  4( مصباح الرشيعة ص 7)

 . 304( حتف العقول ص 8)
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مه، واتهبعوا آثار   وسنهته فخذوا هبا وال تتهبعوا أهواءكم وآراءكم      هلل رسول اجتتنبوه فقد حره

 ( 1) (هللمن اتهبع هواه ورأيه بغري هدى من ا هللفتضلهوا فإنه أضله الناس عند ا 

: )اهلوى عدوه العقل وخمالف احلقه وقرين  الصادق  قال اإلمام   [ 1018]احلديث:  

ة  وقوه عن    الباطل،  والغفلة  احلرام  أكل  من  اهلوى  عالمات  وأصل  الشهوات  من  اهلوى 

 (2)ض واالستهانة بالسنن واخلوض يف املالهي(ئالفرا

د    اإلمام الصادقل  ئ س  [ 1019]احلديث:   عن احلالل واحلرام، فقال: )حالل حممه

أبدا أبداإىل    حالل  القيامة، وحرامه حرام  القيامة، ال يكون  إىل    يوم    ء غريه، وال جيييوم 

 (3)(غريه

اإلمام    [ 1020]احلديث:   أصحابه:    الصادققال  يف  يوص  العمل  عىل  )املداومة 

، أرىض   وأنفع عنده يف العاقبة من االجتهاد يف البدع واتهباع    هللاتهباع اآلثار والسنن وإن قله

 ضاللة بدعة،  ضالل، وكله   هللاألهواء، أال إنه اتهباع األهواء واتهباع البدع بغري هدى من ا 

 ( 4) وكله بدعة يف النار(

: )كان رجل يف الزمن األول طلب الدنيا من  الصادققال اإلمام    [ 1021]احلديث:  

حالل فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا  

فال  أ  قدر عليها، إنك قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر عليها، وطلبتها من حرام فلم ت

بىل، قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس،    تكثر به دنياك ويكثر به تبعك، قال:  ءأدلهك عىل َش 

ر فقال: بئس ما صنعت،   ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه، وأصاب من الدنيا، ثمه إنهه فكه

ه عنه، فجعل  رده أابتدعت دينا ودعوت الناس إليه، ما أرى ِل توبة إاله آَت من دعوته إليه ف

 
 .  2( روضة الكايف ص 1)

 .  26( مصباح الرشيعة ص 2)

 .  58ص   1ج  أصول الكايف( 3)

 .  2ص  1( روضة الكايف ج 4)
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فجعلوا   ابتدعته،  وإنهام  باطل،  إليه  دعوتكم  الهذي  إنه  فيقول:  أجابوه  الهذين  أصحابه  يأَت 

، ولكنهك شككت يف دينك فرجعت عنه، فلامه رأى ذلك عمد إىل    يقولون: كذبت وهو احلقه

،    هللحلهها حتهى يتوب اأ سلسلة فوتد هلا وتدا، ثمه جعلها يف عنقه وقال: ال   فأوحى  تعاىل عيله

ما  إىل    تعاىل  هللا أوصالك  تنقطع  حتهى  دعوتني  لو  َت  وعزه لفالن:  قل  األنبياء:  من  نبيه 

 (1)ما دعوته إليه فريجع عنه(إىل  استجبت لك حتهى ترده من مات

اكم أن حياكم بعضكم  يوص أصحابه  الصادق  قال اإلمام   [ 1022]احلديث:   : )إيه

فاجعلوه بينكم؛    ؛رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا إىل    أهل اجلور، ولكن انظرواإىل    بعضا 

 (2)فاينه قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(

: )أيام رجل كان بينه وبني أخ له ماراة يف حق  الصادق  قال اإلمام  [ 1023]احلديث:  

هؤالء كان بمنزلة الذين  إىل    رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إاله أن يرافعهإىل    فدعاه

ُْم آَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن  ﴿  تعاىل:   هلل قال ا ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنَّ َأََلْ َتَر إىَِل الَّ

َأْن   ْيَطاُن  الشَّ َوُيِريُد  بِِه  َيْكُفُروا  َأْن  ُأِمُروا  َوَقْد  الطَّاُغوِت  إِىَل  َيتََحاَكُموا  َضاَلاًل  ُيِضلَُّهْم  َأْن 

 (3) ([ 60]النساء:  َبِعيًدا﴾

عن رجلني من    اإلمام الصادقعن عمر بن حنظلة قال: سألت    [ 1024]احلديث:  

القضاة أحيله  أو إىل    السلطان،إىل    مرياث فتحاكامأو    أصحابنا يكون بينهام منازعة يف دين

ه ثابتا ألنهه  الطاغوت فحكم له فإنهام يأخذ سحتا وإن كان حقه إىل    ذلك؟ فقال: )من حتاكم

 ( 4) أن يكفر به( هللأخذ بحكم الطاغوت وقد أمر ا

ا  لإلمام الصادقأِّب بصري قال: قلت    عن   [ 1025]احلديث:   عزه وجله يف    هللقول 

 
 .  493( علل الرشائع ص 1)

 .  219ص  6( التهذيب ج  2)

 .  220ص  6( التهذيب ج  3)

 .  412ص  7( الكايف ج  4)
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َأْمَوالِ ﴿  كتابه ِمْن  َفِريًقا  لَِتْأُكُلوا  اِم  احْلُكَّ إِىَل  هِبَا  َوُتْدُلوا  بِاْلَباطِِل  َبْينَُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا    َواَل 

ْثِم   عزه وجله قد علم أن يف    هللفقال: )يا أبا بصري إنه ا  ،[ 188]البقرة:    َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ النَّاِس بِاإْلِ

د أنه لو  االمة حكاما جيورون   أما أنه َل يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام اجلور، يا أبا حممه

حاكم أهل  إىل  حاكم أهل العدل فأبى عليك إاله أن يرافعكإىل   كان عىل رجل حقه فدعوته 

ِذيَن َيْزُعُموَن  ﴿  تعاىل:   هلل الطاغوت وهو قول اإىل    اجلور ليقضوا له كان من حاكم  َأََلْ َتَر إىَِل الَّ

 ُ وا  ْم آَمُنوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إىَِل الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمرُ َأهنَّ

ْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم   ( 1)([ 60]النساء:  َضاَلاًل َبِعيًدا﴾َأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

اإلمام  [ 1026]احلديث:   يف  الصادق  قال  املرتيهسون  هلك  الصباح  أبا  )يا   :

 (2)أدياهنم(

اكم وهؤالء الرؤساء الذين يرتأسون فو  الصادق  قال اإلمام  [ 1027]احلديث:   : )إيه

 ( 3)ما خفقت النعال خلف رجل إاله هلك وأهلك( هللا

اإلمام  [ 1028]احلديث:   االصادق   قال  اتهقوا  األحداث  معرش  )يا  تأتوا    هلل:  وال 

 ( 4) (هللالرؤساء ذرهم حتهى يصريوا أذنابا ال تتهخذوا الرجال وليجة من دون ا

اإلمام  [ 1029]احلديث:   جيمعون  الصادق  قال  الذين  املرتأسون  رشاركم  )إن   :

إليهم وحيبون أن توطأ أعناقكم ويشهرون أنفسهم ويشتهرون ج  ئنتهخذهم والأو    الناس 

 ( 5)عاجز الرأي(أو  من كذاب  البد

اإلمام    [ 1030]احلديث:   فليس  الصادق قال  الناس  اختالف  عرف  )من   :

 ( 6) بمستضعف(
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صول الكفر ثالثة: احلرص واالستكبار  أ: )الصادققال اإلمام    [ 1031]احلديث: 

  (1) واحلسد(

اإلمام    [ 1032]احلديث:   الم  الصادققال  السه عليه  بموسى  آمن  مهن  قوما  )إنه   :

فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الهذي نرجوه من ظهور موسى  قالوا: لو أتينا عسكر  

السري   يف  وأرسعوا  دواهبم  ركبوا  هاربني  معه  ومن  موسى  ه  توجه فلام  ففعلوا،  إليه  رصنا 

  مالئكة فرضبت وجوه دواهبم فردههتم   هللليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم، فبعث ا

 (2)فرعون(عسكر فرعون، فكانوا فيمن غرق مع إىل 

: )أربع من عالمات النفاق: قساوة القلب،  الصادققال اإلمام    [ 1033]احلديث: 

 ( 3)ومجود العني، واإلرصار عىل الذنب، واحلرص عىل الدنيا(

تعاىل    هلل : )املنافق قد ريض ببعده من رَحة االصادققال اإلمام    [ 1034]احلديث:  

ها مستهزئ فيها،  ألنهه يأَت بأعامله الظاهرة شبيها بالرشيعة،   وهو الغ باغ اله بالقلب عن حقه

وعالمة النفاق قلهة املباالة بالكذب واخليانة والوقاحة، والدعوى بال معنى، وسخنة العني  

واستخفاف   الدين،  أرباب  واستضياع  املعاص  واستصغار  احلياء  وقلة  والغلط،  والسفه 

وإيثار   واحلسد،  املدح  وحبه  والكرب،  الدين،  يف  عىل  املصائب  والرشه  اآلخرة  عىل  الدنيا 

ا وحبه  النميمة،  عىل  واحلثه  عن  لله اخلري،  والتخلهف  والبغي  الفسق  أهل  ومعونة  و، 

ص أهلها واستحسان ما يفعله من سوء واستقباح ما يفعله غريه من حسن،   اخلريات، وتنقه

َوِمَن  ﴿تعاىل املنافقني يف غري موضع فقال عزه من قائل:    هللو قد وصف ا،  وأمثال ذلك كثرية 

َعىَل َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه    هللالنَّاِس َمْن َيْعُبُد ا
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ْنَيا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو   اُن املُْبِنُي﴾َخرِسَ الدُّ َوِمَن  ﴿ وقال عزه وجله يف صفتهم:    ، [ 11]احلج:    اخْلرُْسَ

بِا  آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  ُهْم    هللالنَّاِس  َوَما  اآْلِخِر  ا  بُِمْؤِمننِيَ َوبِاْلَيْوِم  َوَما    هلل خُيَاِدُعوَن  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ

َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم باَِم    َمَرًضا   هللُم ا يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزاَدهُ   َيْشُعُرونَ خَيَْدُعوَن إِالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما  

 ( 1)([ 10-8]البقرة:  َكاُنوا َيْكِذُبوَن﴾

مرشكا، فقال:    اإلنسانعن أدنى ما يكون به    اإلمام الصادق ل  ئس  [ 1035]احلديث:  

 ( 2) بغض عليه(أأو   )من ابتدع رأيا فأحبه عليه

:    هلليف قول ا  الصادققال اإلمام    [ 1036]احلديث:   َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم  ﴿عزه وجله

ُكوَن﴾إِالَّ  هللبِا   (3): )يطيع الشيطان من حيث ال يعلم فيرشك([ 106]يوسف:  َوُهْم ُمرْشِ

:    هلليف قول ا  الصادققال اإلمام    [ 1037]احلديث:   َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم  ﴿عزه وجله

ُكوَن﴾إِالَّ  هللبِا   ( 4): )رشك طاعة وليس رشك عبادة([ 106]يوسف:  َوُهْم ُمرْشِ

وحده ال رشيك له    هلل: )لو أنه قوما عبدوا ا اإلمام الصادققال    [ 1038]احلديث:  

وا البيت وصاموا شهر رمضان ثمه قالوا ليشء صنعه ا كاة وحجه هلل  وأقاموا الصالة وآتوا الزه

وجدوا ذلك يف قلوهبم لكانوا  أو    : أاله صنع خالف الهذي صنع؟ رسول اهلل    صنعه أو  

ُموَك فِي﴿:  ثمه تال  (، بذلك مرشكني  اَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا  َفاَل َوَربيَك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى حُيَكي

 (5)ثمه قال: )فعليكم بالتسليم( ،[ 65]النساء:  َوُيَسليُموا َتْسلِياًم﴾يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَّا َقَضْيَت 

:    هللعن قول اسئل اإلمام الصادق    [ 1039]احلديث:   َُذوا َأْحَباَرُهْم  ﴿عزه وجله اُتَّ

عبادة أنفسهم ولو  إىل    ما دعوهم  هللفقال: )أما وا  ،[ 31]التوبة:   ﴾ هللَوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن ا

حالال  إىل    دعوهم  عليهم  موا  وحره حراما  هلم  أحلهوا  ولكن  أجابوهم  ملا  أنفسهم  عبادة 

 
 .  25( مصباح الرشيعة ص 1)

 .  397ص   2ج  أصول الكايف( 2)

 .  397ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 .  397ص   2ج  أصول الكايف( 4)

 .  397ص   2ج  أصول الكايف( 5)



 

193 

 

 ( 1)فعبدوهم من حيث ال يشعرون(

 (2)أطاع رجال يف معصية فقد عبده(: )من الصادققال اإلمام    [ 1040]احلديث:  

الصادق ل  ي ق  [ 1041]احلديث:   بِا ﴿  : لإلمام  َأْكَثُرُهْم  ُيْؤِمُن  َوُهْم    هللَوَما  إاِلَّ 

ُكوَن﴾ ا[ 106]يوسف:    ُمرْشِ أوجب  مها  تركبون  التي  )املعاص  طاعة،    هلل:  رشك  النار  عليها 

 (3)يف الطاعة( هللأطاعوا إبليس فأرشكوا با 

: )من فرسه القرآن برأيه إن أصاب َل يؤجر  الصادققال اإلمام    [ 1042]احلديث:  

 (4) وإن أخطأ فهو أبعد من السامء( 

ي الصادققال اإلمام    [ 1043]احلديث:   َل  برأيه فأصاب  القرآن  جر،  ؤ: )من فرسه 

 (5)إثمه عليه(وإن أخطأ كان 

: )ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت،  الصادق  قال اإلمام   [ 1044]احلديث:  

د، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو  أألنهك ال جتد أحدا يقول: أنا  دا وآل حممه بغض حممه

 (6)يعلم أنهكم تتولهونا وتربهؤون من أعدائنا(

:    هللاعن قول    إلمام الصادقسئل ا  [ 1045]احلديث:   َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ    ﴿عزه وجله

مَجِي النَّاَس  َأْحَيا  َفَكَأنَّاَم  َأْحَياَها  َوَمْن  النَّاَس مَجِيًعا  َقَتَل  اَم  َفَكَأنَّ َفَساٍد يِف اأْلَْرِض  َأْو    ﴾ ًعا َنْفٍس 

  اهلدى فقد أحياها، ومن أخرجها من هدى إىل    قال: )من أخرجها من ضاللف  ،[ 32]املائدة:  

 ( 7)(قتلها  هلل ضالل فقد واإىل 

اإلمام  [ 1046]احلديث:   ا   الصادق   قال  قول  :    هلليف  وجله ِذيَن  ﴿عزه  الَّ َجَزاُء  إِنَّاَم 
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ا َأْيِدُّيِْم    هللحُيَاِرُبوَن  ُتَقطََّع  َأْو  ُيَصلَُّبوا  َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَساًدا  اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة عَ  َذاٌب  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

ق عليه[ 33]املائدة:  َعظِيٌم﴾   ( 1) (: )ال يبايع، وال يؤوى، وال يطعم، وال يتصده

أن    [ 1047]احلديث:   اإليامن  جل من  الره به  خيرج  ما  )أدنى  الصادق:  اإلمام  قال 

ه  إىل    غال فيستمع إىل    جيلس أبيه، عن جده ثني، عن  إنه أِّب حده قه عىل قوله،  حديثه ويصده

الم أنه   تي    قال: صنفان من     هلل رسول اعليهم السه ال نصيب هلام يف اإلسالم: الغالة  أمه

 (2)والقدريهة(

: )احذروا عىل شبابكم الغالة ال يفسدوهم،  الصادققال اإلمام    [ 1048]احلديث:  

عون الربوبيهةهلل رون عظمة ا، يصغه هللفانه الغالة رشه خلق ا إنه الغالة    هللوا  ، هلللعباد ا  ، ويده

أرشكوا والذين  واملجوس  والنصارى  اليهود  من  قال:    (، أرشه  فال  )ثمه  الغاِل  يرجع  إلينا 

؟ قال: )ألنه الغاِل قد  هللرسول ابن  انقبله، وبنا يلحق املقرصه فنقبله( فقيل له: كيف ذلك يا  

، فال يقدر عىل ترك عادته وعىل الرجوع اعتاد ترك الصالة والزكاة   طاعة  إىل    والصيام واحلجه

 (3)تعاىل عزه وجله أبدا، وانه املقرص إذا عرف عمل وأطاع( هللا

ار   هللاإىل    : )قل للغالية: توبواالصادققال اإلمام    [ 1049]احلديث:   اق كفه فإنهكم فسه

 ( 4) مرشكون(

جليت الشيعة وصاروا  أ عن مالك اجلهنيه قال: كنها باملدينة حني    [ 1050]احلديث:  

ينا عن املدينة ناحية ثمه خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة أن خطر  إىل    فرقا فتنحه

واقف عىل َحار فلم ندر من أين    اإلمام الصادق ببالنا الربوبيهة، فام شعرنا بيشء إذا نحن ب
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ا خالد! متى أحدثتام الكالم يف الربوبيهة؟( فقلنا: ما خطر ببالنا إاله  فقال: )يا مالك وي،  جاء

ا يكلاالساعة، فقال: ) نا باللهيل والنهار نعبده، يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما  ؤعلام أنه لنا ربه

رها علينا مرارا وهو واقف عىل َحاره  .(1)شئتم، واجعلونا خملوقني( فكره

بالربوبيهة،    اإلمام الصادقسهل قال: كنت أقول يف    عن صالح بن  [ 1051]احلديث:  

نظر  فلامه  واإِله    فدخلت  إنها  )يا صالح  نعبده    هللقال:  َل  نعبده وإن  لنا ربه  عبيد خملوقون، 

بنا(  (2) عذه

من    [ 1052]احلديث:   وناس  عمر  بن  ل  واملفضه أنا  كنت  قال:  ان  اجلوه خالد  عن 

وا أصحابنا باملدينة وقد تكلهمنا يف الربوبيهة حتهى نسأله،    اإلمام الصادق باب  إىل    ، فقلنا: مره

َْحَُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن  ﴿فقمنا بالباب، فخرج إلينا وهو يقول:   ََذ الرَّ َوَقاُلوا اُتَّ

 ( 3)[ 27-26]األنبياء:  ﴾ اَل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلونَ 

قال    [ 1053]احلديث:   قال:  العزيز  عبد  بن  إسامعيل  الصادقعن  )يا    :اإلمام 

أ ماء( فقمت فوضعت له، فدخل، فقلت يف نفيس: أنا أقول فيه   إسامعيل ضع ِل يف املتوضه

أ أ يتوضه فلم يلبث أن خرج فقال: )يا إسامعيل ال ترفع البناء فوق  ،  كذا وكذا ويدخل املتوضه

 (4)لوقني، وقولوا فينا ما شئتم(جعلونا خما طاقته فينهدم، 

ذكر الغالة: )إنه فيهم من يكذب حتهى  عند    الصادققال اإلمام    [ 1054]احلديث:  

 ( 5)كذبه(إىل   أنه الشيطان ليحتاج

: زعم أبو هارون املكفوف أنهك قلت له: إن  لإلمام الصادقل  يق   [ 1055]احلديث:  

د بن    تريد كنت تريد القديم فذاك ال يدركه أحد، وإن كنت   الهذي خلق ورزق فذاك حممه
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، عليه لعنة ا ، فقال: )كذب عيله   هلل وحده ال رشيك له، حقه عىل ا  هلل ، ما من خالق إاله اهلل عيله

 ( 1)الربيهة( ئخالق اخللق بار هللأن يذيقنا املوت، والهذي ال ُّيلك هو ا

آهلة، يلإلمام الصادقل  ي ق  [ 1056]احلديث:   أنهكم  يزعمون  إنه قوما  تلون علينا  : 

قرآنا:   باَِم  ﴿ بذلك  إِيني  َصاحِلًا  َواْعَمُلوا  ييَباِت  الطَّ ِمَن  ُكُلوا  ُسُل  الرُّ َا  َأُّيُّ َعلِيٌم﴾ َيا    َتْعَمُلوَن 

  ئ قال: )سمعي وبرصي وشعري وبرشي وحلمي ودمي من هؤالء براء، برف  ،[ 51]املؤمنون:  

ال جيمعني وإيهاهم يوم القيامة إاله    هلل منهم ورسوله، ما هؤالء عىل ديني ودين آبائي، وا  هللا

ان علم اي ق  ،وهو عليهم ساخط(  ،  هلل، وترامجة وحي ا هللل: فام أنتم جعلت فداك؟ قال: )خزه

ة البالغة عىل من دون    هلل ونحن قوم معصومون، أمر ا بطاعتنا وهنى عن معصيتنا، نحن احلجه

 ( 2) وفوق األرض(السامء  

اه هلل)ال وا  يف الغالة:   اإلمام الصادققال    [ 1057]احلديث:   سقف    م ، ال يأويني وإيه

ر عظمة ا   هلل بيت أبدا، هم رشه من اليهود والنصارى واملجوس والهذين أرشكوا، وا   هللما صغه

ة، وا ، وإنه عزيرا جال يف صدره ما قالت اليهود فمحي اسمه من النبوه   هلل تصغريهم َشء قطه

ا النصارى ألورثه  قالت  أنه عيسى أقره بام  القيامة، واإىل    صمام   هلل لو  بام    هلل يوم  لو أقررت 

يقول يفه أهل الكوفة، ألخذتني األرض، وما أنا إاله عبد ملوك ال أقدر عىل رضه َشء وال  

 ( 3)نفع(

االصادققال اإلمام    [ 1058]احلديث:   لعنة  أنبياء فعليه  بأنهنا  قال  ، ومن  هلل : )من 

 (4)(هللشكه يف ذلك فعليه لعنة ا

ل  [ 1059]احلديث:   الصادققيل  أ  : إلمام  يذكرون  الغالة  بعض  رون  إن  تقده نهكم 
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العباد ا  هللفقال: )وا،  أرزاق  ر أرزاقنا إاله  طعام لعياِل فضاق  إىل    ، ولقد احتجتهلل ما يقده

االفكرة يف ذلك حتهى أحرزت قوهتم، فعندها طابإِله    صدري وأبلغت   هلل ت نفيس، لعنه 

أ منه؟ قال: )نعم، فلعنهاه وبرئنا منه، برأ  ل: ي منه( ق  ئوبر  (1) ورسوله منه(  هللا  ئ فنلعنه ونتربه

  وعظهموا رسوله    هللوعظهموا ا   هلل : )اتهقوا ا الصادققال اإلمام    [ 1060]احلديث:  

لوا عىل   له، وأحبهوا أهل بيت نبيهكم    هللأحدا فإنه ا    هلل رسول اوال تفضه تبارك وتعاىل قد فضه

قوا وال تقولوا ماال نقول، فإنهكم إن قلتم وقلنا، متهم ومتنا ثمه   حبها مقتصدا وال تغلوا وال تفره

 (2)وكنتم( هلل وبعثنا، فكنها حيث يشاء ا هللبعثكم ا

د أبرأ مهن  با حممه أ: )يا  اإلمام الصادق عن أِّب بصري قال: قال ِل    [ 1061]احلديث:  

 .(3) منه  هلل ا  ئمنه، فقال: )أبرأ مهن يزعم أنها أنبياء( قلت: بر  هللء ا برى   يزعم أنها أرباب( قلت: 

قلت    [ 1062]احلديث:   قال:  أِّب بصري  الصادقعن  قال:  لإلمام  يقولون،  م  إهنه  :

  يعلم قطر املطر، وعدد النجوم، وورق الشجر، ووزن ما يف   )وما يقولون؟( قلت: يقولون: 

ما يعلم    هلل ال وا  هلل سبحان ا  هلل السامء وقال: )سبحان اإىل    البحر، وعدد الرتاب؛ فرفع يده

 (4)(هلل هذا إاله ا

اب  الصادققال اإلمام    [ 1063]احلديث:   يقون ال نخلو من كذه : )إنها أهل بيت صده

أصدق الناس هلجة      هللرسول اكان    ، يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

ة كلهها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان   بعد    هللأصدق من برأ ا  اإلمام عيل وأصدق الربيه

الكذب عبد    هلل وكان الهذي يكذب عليه ويعمل يف تكذيب صدقه ويفرتي عىل ا  هللرسول ا

 (5)بن سبأ( هللا
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ادهعى الربوبيهة   بن سبأ إنهه هللعبد ا هلل: )لعن االصادققال اإلمام    [ 1064]احلديث:  

وا املؤمنني، وكان  أمري  قوما    هلل عبدا    اإلمام عيل   هلل يف  الويل ملن كذب علينا، وإنه  طائعا، 

 ( 1)منهم(  هلل اإىل  منهم، نربأ  هلل اإىل  يقولون فينا ماال نقوله يف أنفسنا، نربأ

أنه  : )أخربين عن َحزة أيزعم  اإلمام الصادقعن زرارة قال: قال    [ 1065]احلديث:  

ن، إنه إبليس سلهط شيطانا يقال    هلل أِّب آتيه؟( قلت: نعم، قال: )كذب وا ما يأتيه إاله املتكوه

صورة   يف  شاء  وإن  كبرية  صورة  يف  شاء  إن  شاء،  صورة  أيه  يف  الناس  يأَت  ن،  املتكوه له: 

 (2)ما يستطيع أن جييء يف صورة أِّب(  هللصغرية، وال وا

الصادق قال    [ 1066]احلديث:   ا  :اإلمام  ا  هلل )لعن  من قتل    هلل أبا اخلطهاب، ولعن 

 ( 3)من دخل قلبه رَحة هلم(  هللمن بقي منهم، ولعن ا  هللمعه ولعن ا

لبهى  [ 1067]احلديث:   ملها  قال:  بالكوفة دخلت    (4)عن مصادف  لبهوا  الهذين  القوم 

الصادق عىل   فأخربته بذلك، فخره ساجدا وألزق جؤجؤه باألرض وبكى، وأقبل    اإلمام 

قنه داخر( مرارا كثرية ثمه رفع رأسه ودموعه تسيل عىل    هلليلوذ بإصبعه ويقول: )بل عبد ا

فقال:،  حليته ذا؟  من  أنت  عليك  وما  فداك  جعلت  فقلت:  اه  إيه إخباري  عىل  )يا    فندمت 

النصارى   قالت  لو سكت عامه  عيسى  إنه  امصادف  عىل  ا  لكان حقه أن يصمه سمعه    هللفيه 

ا عىل ا ت عامه قال أبو اخلطاب لكان حقه أن يصمه سمعي ويعمي    هللويعمي برصه، ولو سكه

 ( 5)برصي(

إبليس ألِّب اخلطهاب عىل سور    هلل)تراءى وا  :الصادققال اإلمام    [ 1068]احلديث:  

 ( 6) ن، إُّيا تظفر اآلن(املسجد فكأينه أنظر إليه وهو يقول: إُّيا تظفر اآلأو  املدينة
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قال:   [ 1069]احلديث:   سدير،  بن  حنان  عند    عن  جالسا  الصادقكنت    اإلمام 

: جعلت فداك   بيهاع الزطيه وميرسه عنده ونحن يف سنة ثامن وثالثني ومائة، فقال له ميرسه 

قال: )ومن  ،  هذا املوضع فانقطعت آثارهم وفنيت آجاهلم إىل    عجبت لقوم كانوا يأتون معنا 

امء ثمه قال:  إىل    قلت: أبو اخلطهاب وأصحابه، وكان متهكئا فجلس، فرفع أصبعه  هم؟( السه

أنهه كافر فاسق مرشك، وأنهه    هللواملالئكة والناس أمجعني، فأشهد با   هلل )عىل أِّب اخلطهاب لعنة ا

أما وا قال:  ثمه  ا وعشيها،  العذاب غدوه إينه ألنفس عىل أجساد    هللحيرش مع فرعون يف أشده 

 (1)معه النار( صليتأ

ه قال: بلغني عن أِّب    [ 1070]احلديث:   أبيه، عن جده عن معاوية بن حكيم، عن 

دخلت وهو  أو    فدخل أبو اخلطاب وأنا عنده   اإلمام الصادق اخلطهاب أشياء، فدخلت عىل  

: إنه أبا اخلطهاب روى عنك كذا  لإلمام الصادق عنده، فلامه أن بقيت أنا وهو يف املجلس قلت  

وكذا، قال: )كذب( قال: فأقبلت أروي ما روى شيئا شيئا مها سمعناه وأنكرناه إاله سألت  

 (2)عنه، فجعل يقول: )كذب(

املغرية بن سعيد، إنهه كان يكذب    هلل : )لعن االصادققال اإلمام    [ 1071]احلديث:  

من أزالنا    هللا، ولعن افينا ماال نقوله يف أنفسن  من قال   هللحره احلديد، لعن ا  هلل عىل أِّب فأذاقه ا

 ( 3)الهذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا( هللعن العبوديهة 

ُّيوديهة    هلل املغرية بن سعيد، ولعن ا  هلل)لعن ا  :الصادققال اإلمام    [ 1072]احلديث:  

  هلل كان خيتلف إليها يتعلهم منها السحر والشعبذة واملخاريق، إنه املغرية كذب عىل أِّب فسلبه ا

ما نحن إاله عبيد الهذي    هللفو ا،  حره احلديد  هلل اإليامن، وإنه قوما كذبوا عيله ما هلم أذاقهم ا
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بنا فبذنوبنا، وا ما    هللخلقنا واصطفانا، ما نقدر عىل رضه وال نفع، وإن رَحنا فربَحته، وإن عذه

ا ا  هلللنا عىل  ة وال معنا من  مليهتون ومقبورون ومنرشون ومبعوثون    هلل من حجه براءة، وإنها 

يف قربه وأمري    وآذوا رسوله    هلل ! لقد آذوا اهلل ويلهم ماهلم لعنهم ا  ،وموقوفون ومسؤولون 

، وها أنا ذا بني أظهركم  د بن عيله ،  املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني وعيله بن احلسني وحممه

نون وأفزع، ينامون عىل فرشهم وأنا خائف ساهر  أبيت عىل فراَش خائفا وجال مرعوبا، يأم

، أبرأ مها قال يفه األجدع الرباد، عبد بني أسد أبو    هلل اإىل    وجل، أتقلقل بني اجلبال والرباريه

ا لعنه  يقبلوه، فكيف    هلل وا  هلل،اخلطهاب  الواجب أن ال  بنا وأمرناهم بذلك لكان  ابتلوا  لو 

أعليه هللوهم يروين خائفا وجال أستعدي ا من ولد  منهم، أشهدكم أينه امرؤ  هللاإىل  م وأتربه

بني عذابا شديدا هللوما معي براءة من ا    هلل رسول ا أو    ، إن أطعته رَحني وإن عصيته عذه

 ( 1)أشده عذابه(

عند    [ 1073]احلديث:   جالسا  كنت  قال:  النخعي  عمرو  بن  حفص  اإلمام  عن 

حده   الصادق منصور  أبا  إنه  فداك  جعلت  رجل:  له  رفع فقال  أنهه  عىل  إىل    ثني  ح  ومتسه ربهه 

ي أنه  اإلمام الصادق فقال له    رأسه، وقال له بالفارسيهة: يا پرس! ثني أِّب عن جده رسول  : )حده

ذ زبانية بعدد املالئكة، فإذا     هللا امء واألرض، واُته ذ عرشا فيام بني السه قال: إنه إبليس اُته

أبا    ئ دعا رجال فأجابه ووط إليه، وإنه  إبليس ورفع  له  إليه األقدام، تراءى  عقبه وُتطهت 

 (2)أبا منصور، ثالثا( هللأبا منصور، لعن ا  هللمنصور كان رسول إبليس، لعن ا

اإلمام    [ 1074]احلديث:   ا  الصادققال  لعنهم  وبزيعا  والرسيه  بيانا  )إنه    هلل قال: 

ته( ق إىل   تراءى هلم الشيطان يف أحسن ما يكون صورة آدميه من قرنه ل  يرسه ل: إنه بنانا يتأوه

 إَِلٌه َويِف اأْلَْرِض إَِلٌه  ﴿هذه اآلية:  
ِ
اَمء أنه   [ 84  ]الزخرف:  َوُهَو احْلَكِيُم اْلَعلِيُم﴾ َوُهَو الَِّذي يِف السَّ
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الهذي يف األرض غري إله السامء وإله السامء غري إله األرض، وأنه إله السامء أعظم من إله  

  هلل ما هو إاله ا  هللفقال: )وا،  األرض وأنه أهل األرض يعرفون فضل إله السامء ويعظهمونه

ر ا  هلل وحده ال رشيك له، إله يف الساموات وإله يف األرضني كذب بنان عليه لعنة ا   هلل صغه

ر عظمته( جل   ( 1) جالله وصغه

ا):  الصادقاإلمام  قال    [ 1075]احلديث:   أنه  زعم  عىل    هلل من  عباده  جيرب  تعاىل 

 تصلوا وراءه،  يكلهفهم ما ال يطيقون، فال تأكلوا ذبيحته، وال تقبلوا شهادته، وال أو    املعاص

 ( 2) وال تعطوه من الزكاة شيئا(

يعلم( ما َل يعلم اهتزه لذلك    هلل: )من قال: )االصادققال اإلمام    [ 1076]احلديث:  

 (3)عرشه إعظاما له(

بن   [ 1077]احلديث:   ومعىله  يعفور  أِّب  ابن  تذاكر  قال:  البقباق  العبهاس  أِّب  عن 

  ، خنيس: األوصياء أنبياء   بناخنيس فقال ابن أِّب يعفور: األوصياء علامء أبرار أتقياء، وقال  

أبرأ    هلل فقال: )يا عبد ا  اإلمام الصادقفلامه استقره جملسهام بدأمها    ،اإلمام الصادقفدخال عىل  

 (4)اء(مها قال: أنها أنبي

َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر  ﴿يف قوله تعاىل:    الصادق  قال اإلمام   [ 1078]احلديث:  

َكاُنوا   َما  َلبِْئَس  وال  [ 79]املائدة:    َيْفَعُلوَن﴾َفَعُلوُه  مداخلهم،  يدخلون  يكونوا  َل  م  أهنه )أما   :

 ( 5) (وجوههم، وأنسوا هبمجيلسون جمالسهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا يف 

اإلمام    [ 1079]احلديث:   جتالسوهم  الصادق قال  وال  البدع  أهل  تصحبوا  )ال   :

 (6): املرء عىل دين خليله وقرينه( هلل رسول افتصريوا عند الناس كواحد منهم، قال 
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ا تنبت يف  الصادققال اإلمام    [ 1080]احلديث:   البدع، فإهنه : )احذر جمالسة أهل 

 ( 1) ضالال مبينا(أو  كفر،القلب 

َل َعَلْيُكْم  ﴿  :عزه وجله   هللعن قول ا  اإلمام الصادق ل  ئس  [ 1081]احلديث:   َوَقْد َنزَّ

ُيْكَفُر هِبَا َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف   هلليِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت ا

ِه إِنَُّكْم إًِذا ِمْثُلُهْم إِنَّ ا ،  [ 140]النساء:    َجَهنََّم مَجِيًعا﴾َجاِمُع املُْنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف    هللَحِديٍث َغرْيِ

الرجل جيحد   )إنهام عنى هبذا  فقم من عنده وال  فقال:  ة،  األئمه به، ويقع يف  ب  احلقه ويكذه

 ( 2)تقاعده كائنا من كان(

ذكر الغالة: )ال  يوص بعض أصحابه عند    الصادققال اإلمام    [ 1082]احلديث:  

 ( 3) تقاعدوهم وال تواكلوهم وال تشاربوهم وال تصافحوهم وال توارثوهم(

 (4)الريب فهو مريب( )من جالس أهل  :الصادق  قال اإلمام  [ 1083]احلديث:  

الدنيا، فإنه  الصادق  قال اإلمام   [ 1084]احلديث:   امللوك، وأبناء  ار  اكم وعشه )إيه  :

اكم وجمالسة امللوك وأبناء الدنيا، ففي    هلل ذلك يصغر نعمة ا يف أعينكم ويعقبكم كفرا وإيه

القلب،   قساوة  ويورث  له،  شفاء  ال  دويه  داء  وذلك  نفاقا  ويعقبكم  دينكم  ذهاب  ذلك 

ويسلبكم اخلشوع، وعليكم باألشكال من الناس، واألوساط من الناس، فعندهم جتدون  

وا أطرافكم اكم أن متده ذلك  إىل   ما يف أيدي أبناء الدنيا فمن مده طرفه إىل  معادن اجلوهر، وإيه

ا نعمة  فيقله شكره    هلل طال حزنه وَل يشف غيظه واستصغر  من هو  إىل    ، وانظرهللعنده، 

 ( 5)شاكرا، وملزيده مستوجبا وجلوده ساكنا( هللألنعم ادونك فتكون 

االصادققال اإلمام    [ 1085]احلديث:   )اتهقوا  وه    هلل :  بالورع وقوه وصونوا دينكم 

 
 .  68( مصباح الرشيعة ص 1)

 .  377ص   2ج  أصول الكايف( 2)

 . 297( رجال الكيش ص 3)

 . 9( صفات الشيعة ص 4)

 .  57( كتاب زيد النريس ص 5)
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عزه وجله إنهه من خضع لصاحب سلطان وملن خيالفه عىل دينه طلبا    هللبالتقيهة واالستغناء با 

ته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب عىل َشء من  عزه وجله ومقه   هلل ملا يف يديه من دنياه أمخله ا

جله وعزه اسمه الربكة منه، وَل يأجره عىل َشء ينفقه يف    هللدنياه فصار إليه منه َشء نزع ا

)  (1)حجه وال عتق رقبة وال بره

: )ال ينبغي للمؤمن أن جيلس جملسا يعىص  الصادققال اإلمام    [ 1086]احلديث:  

 (2)(فيه وال يقدر عىل تغيريه هللا

ه يعمل  الصادققال اإلمام    [ 1087]احلديث:  : )حسب املؤمن نرصة أن يرى عدوه

( هلل بمعاص ا  (3)عزه وجله

ِمْن    ﴿   يف قوله تعاىل:   الصادققال اإلمام    [ 1088]احلديث:   ُرُسٌل  َقْد َجاَءُكْم  ُقْل 

َقَتْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم   د علم أنه  )ق  :[ 183]آل عمران:    َصاِدِقنَي﴾ َقْبيِل بِاْلَبيينَاِت َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم 

 (4) ما قتلنا وال شهدنا، وإنام قيل هلم ابرأوا من قتلتهم فأبوا(  هللقالوا: وا

: )العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري  الصادق  قال اإلمام   [ 1089]احلديث:  

 ( 5)الطريق ال يزيده رسعة السري إاله بعدا(

عمال إاله بمعرفة وال معرفة    هلل: )ال يقبل االصادققال اإلمام    [ 1090]احلديث:  

العمل املعرفة عىل  ته  دله إنه االيامن    ، إاله بعمل فمن عرف  له؛ أال  َل يعمل فال معرفة  ومن 

 ( 6) بعضه من بعض(

ظنه فأقام عىل أحدمها أحبط  أو    : )من شكه الصادققال اإلمام    [ 1091]احلديث:  

 
 .  105ص  5( الكايف ج  1)

 .  374ص   2ج  أصول الكايف( 2)

 .  284ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 3)

 .  209ص  1( تفسري العيهاَش ج  4)

 .  44ص   1ج  أصول الكايف( 5)

 .  44ص   1ج  أصول الكايف( 6)
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ة ا هللا ة الواضحة( هللعمله، إنه حجه  ( 1) هي احلجه

: )إينه ألحدث الرجل باحلديث واهناه عن  الصادق   قال اإلمام   [ 1092]احلديث:  

 (2)واهناه عن القياس( هللواملراء يف دين ااجلدال 

تهالصادق قال اإلمام [ 1093]احلديث:   اكم وجدال كله مفتون ملقي حجه إىل    : )إيه

 ( 3) انقضاء مدته، فإذا انقضت مدته أشغلته خطيئته فأحرقته(

لبعضهم: )إيهاك واملراء، فإنهه حيبط عملك،    الصادق  قال اإلمام   [ 1094]احلديث:  

ا تبعدك من ا  ( 4) (هللوإيهاك واجلدال، فإنهه يوبقك، وإيهاك وكثرة اخلصومات، فإهنه

  اإلمام الصادقبن سنان قال: أردت الدخول عىل    هللعن عبد ا   [ 1095]احلديث:  

فدخلت عليه فأعلمته  ،  فقلت له: نعم ،  اإلمام الصادقفقال ِل مؤمن الطاق: استأذن ِل عىل  

( فقلت جعلت فداك! انقطاعه إليكم، ووالؤه لكم، وجداله  ، مكانه فقال: )ال تأذن له عيله

أن خيصمه، فقال: )بل خيصمه صبيه من صبيان الكتاب(    هللفيكم، وال يقدر أحد من خلق ا 

ك: هو أجدل من ذلك وقد خاصم مجيع أهل األديان فخصمهم فكيف  فقلت جعلت فدا

: أخربين عن إمامك   خيصمه غالم من الغلامن وصبيه من الصبيان؟! فقال: )يقول له الصبيه

فيقول له: فأنت ُتاصم الناس  ،  أمرك أن ُتاصم الناس؟ فال يقدر أن يكذب عيله فيقول: ال 

يا ابن سنان ال تأذن له عيله فإنه الكالم  ،  مهفيخص،  من غري أن يأمرك إمامك فأنت عاص له

 ( 5) واخلصومات تفسد النيهة ومتحق الدين(

اجلدال يف الدين    اإلمام الصادققال اإلمام العسكري: ذكر عند    [ 1096]احلديث:  

ة قد هنوا عنه، فقال: َل ينه عنه مطلقا، ولكنهه هنى عن اجلدال بغري      هلل رسول اوأنه   واألئمه

 
 .  400ص   2ج  أصول الكايف( 1)

 . 170( رجال الكيشه ص 2)

 .  248( املشكاة ص 3)

 . 309( حتف العقول ص 4)

 .  137ص  2( بحار األنوار ج  5)
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تِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿يقول:    هللالهتي هي أحسن، أما تسمعون ا  اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّ   ﴾ َواَل جُتَ

َواملَْْوِعظَ ﴿وقوله:    [ 46]العنكبوت:   ْكَمِة  بِاحْلِ َربيَك  َسبِيِل  إِىَل  ِهَي  اْدُع  تِي  بِالَّ َوَجاِدهْلُْم  احْلََسنَِة  ِة 

هي    ؛[ 125]النحل:    ﴾َأْحَسنُ  الهتي  بغري  واجلدل  بالدين،  قرن  قد  أحسن  هي  بالهتي  فاجلدال 

ا  هللأحسن حمرم حرمه ا َلْن  ﴿اجلدال مجلة وهو يقول:    هللعىل شيعتنا، وكيف حيرم  َوَقاُلوا 

  ْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾ ا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِ َيْدُخَل اجْلَنََّة إِالَّ َمْن َكاَن ُهودً 

علم الصدق واإليامن بالربهان، وهل يؤتى بربهان إاله باجلدال بالهتي    هللفجعل ا    ،[ 111]البقرة:  

يا ابن  ،  ( هي أحسن بأحسن؟  فام اجلدال بالهتي هي أحسن وبالهتي ليست    هلل رسول اقيل: 

ترده  )قال:   باطال فال  فيورد عليك  به مبطال  فأن جتادل  الهتي هي أحسن  بغري  اجلدال  أما 

يريد بذلك املبطل أن يعني به باطله،  ،  جتحد حقا أو    ، ولكن جتد قوله هللبحجة قد نصبها ا

فتجحد ذلك احلق خمافة أن يكون له عليك فيه حجة ألنهك ال تدري كيف املخلص منه،  

ىل شيعتنا أن يصريوا فتنة عىل ضعفاء إخواهنم وعىل املبطلني، أما املبطلون  فذلك حرام ع

فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى جمادلته وضعف ما يف يده حجة له عىل باطله،  

وأما اجلدال بالهتي  ،  وأما الضعفاء منكم فتغم قلوهبم ملا يرون من ضعف املحق يف يد املبطل 

عاىل به نبيه أن جيادل من جحد البعث بعد املوت وإحياءه له،  ت  هللهي أحسن فهو ما أمر ا

َمَثاًل َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل  ﴿له حاكيا عنه:    هلل فقال ا َلنَا  َب    ﴾َمْن حُيْيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ َورَضَ

الرد عليه  ،[ 78]يس:   َخْلٍق  ﴿ :  فقال اهلل تعاىل يف  َوُهَو بُِكلي  ٍة  َل َمرَّ َأوَّ َأْنَشَأَها  الَِّذي  حُيْيِيَها  ُقْل 

ِمنُْه    َعلِيمٌ  َأْنُتْم  َفإَِذا  َناًرا  َجِر اأْلَْخرَضِ  َلُكْم ِمَن الشَّ الَِّذي َخَلَق    ُتوِقُدونَ الَِّذي َجَعَل  َأَوَلْيَس 

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق مِ  ُق السَّ إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا    اْلَعلِيمُ ْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ

    َفَيُكونُ َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن  
ٍ
ء ؛  [ 83-79]يس:    َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾َفُسبَْحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلي ََشْ

ف جيوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟  من نبيه أن جيادل املبطل الهذي قال: كي   هللفأراد ا
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ٍة َوُهَو بُِكلي  ﴿تعاىل:    هللفقال ا َل َمرَّ فيعجز  أ  [ 79]يس:    َخْلٍق َعلِيٌم﴾ ُقْل حُيْيِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

  بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته، ثمه قال:  ، من ابتدأ به ال من َشء أن يعيده بعد أن يبىل 

َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا  الَِّذي َجَعَل لَ ﴿ أي إذا أكمن   ،[ 80]يس:    َأْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدوَن﴾ُكْم ِمَن الشَّ

فكم أنهه عىل إعادة ما ييل أقدر،   النار احلارة يف الشجر األخرض الرطب ثمه يستخرجها فعره

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر عَ ﴿  ثمه قال:  ُق  َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ ىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ

أي إذا كان خلق الساموات واألرض أعظم وأبعد يف أوهامكم وقدركم   ،[ 81]يس:  ﴾ اْلَعلِيمُ 

ا من  جوزتم  فكيف  الباِل،  إعادة  من  عليه  تقدروا  األعجب  هللأن  هذا  عندكم    خلق 

فهو اجلدال بالهتي  ..  عندكم من إعادة الباِل؟! واألصعب لديكم وَل جتوزوا منه ما هو أسهل  

وأما اجلدال بغري الهتي هي أحسن  ،  هي أحسن، ألنه فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم 

ق بينه وبني باطل من جتادله وإنهام تدفعه عن باطله بأن ،  فأن جتحد حقا ال يمكنك أن تفره

 ( 1) وجحدت أنت حقا آخر( جتحد احلق، فهذا هو املحرم ألنهك مثله، جحد هو حقا 

ادق: إنهه قد وقع بيني وبني قوم منازعة يف أمر    [ 1097]احلديث:   قيل لإلمام الصه

، فقال: )إنهام الذليل الظاَل(أريد  وإينه   ( 2) أن أتركه فيقال ِل: إنه تركك له ذله

من ال ورع  أو   : )ال خياصم إاله شاكه يف دينه، الصادققال اإلمام    [ 1098]احلديث:  

 ( 3) (له

رجل  أو    : )ال خياصم إاله رجل ليس له ورع الصادققال اإلمام  [ 1099]احلديث:  

)  (4) شاكه

: )إنه رجال أتى أِّب، فقال: إينه رجل خصم  الصادققال اإلمام    [ 1100]احلديث:  

 
 .  21( االحتجاج ص 1)

 .  125ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2)

 .  102( كتاب مثنى بن الوليد ص 3)

 .  102( كتاب مثنى بن الوليد ص 4)
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إذا أراد    هللاخاصم من أحبه أن يدخل يف هذا األمر، فقال: له أِّب ال ُتاصم أحدا، فإنه ا

 ( 1) بعبد خريا نكت يف قلبه نكتة حتهى أنهه ليبرص به الرجل منكم يشتهي لقاءه(

ا تشغل  الصادققال اإلمام    [ 1101]احلديث:   الدين، فإهنه اكم واخلصومة يف  : )إيه

 ( 2) ، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن، وتستجيز الكذب(هللالقلب عن ذكر ا

، وال جتعلوه للناس فإنهه  هللأمركم  اجعلوا : )الصادققال اإلمام    [ 1102]احلديث:  

للناس فال يصعدهللفهو    هللما كان   لدينكم، فإنه  هللاإىل    ، وما كان  الناس  ، وال ُتاصموا 

إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ  ﴿:  تعاىل قال لنبيهه    هللإنه ا ،  املخاصمة مرضة للقلب

َوُهَو   َيَشاُء  َمْن  بِاملُْْهَتِديَن﴾َُّيِْدي  يِف  ﴿  وقال:   ،[ 56]القصص:    َأْعَلُم  َمْن  آَلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َوَلْو 

ذروا الناس، فإنه   ،[ 99يونس:  ]   َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾ اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مَجِيًعا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى  

  هلل ، إينه سمعت أِّب يقول: إنه ا  هللرسول االناس أخذوا عن الناس، وإنهكم أخذتم عن  

 ( 3) وكره(إىل  عزه وجله إذا كتب عىل عبد أن يدخل يف هذا األمر كان أرسع إليه من الطهري

املسلمون،  : )ُّيلك أصحاب الكالم، وينجو  الصادققال اإلمام    [ 1103]احلديث:  

 (4)لو علموا أصل اخللق ما اختلف اثنان( هللما وا.. أإنه املسلمني هم النجباء 

اإلمام    [ 1104]احلديث:   مال وال  الصادققال  )املتقري بال علم كاملعجب بال   :

لفقره، ويبغضونه لعجبه، فهو أبدا خماصم للخلق يف غري واجب، ومن    ملك، يبغض الناس 

ي  نازع اخلالقيهة والربوبيهة، قال اخاصم اخللق يف غري ما  :    هللؤمر به، فقد  َوِمَن  ﴿عزه وجله

َثايِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ    ُمنرِيٍ النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يِف اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل كَِتاٍب  

ْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَيامَ  وليس أحد أشده عقابا مهن ،  [ 9- 8]احلج:    َعَذاَب احْلَِريِق﴾ِة  َلُه يِف الدُّ

 
   . 201( املحاسن ص 1)

 .  418( أماِل الصدوق ص 2)

 .  166ص   1ج  أصول الكايف( 3)

 . 521( بصائر الدرجات ص 4)
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 ( 1) لبس قميص النسك بالدعوى بال حقيقة، وال معنى(

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   7

د اأ بم  الكاظم:  إلمام  لل  ي ق  [ 1105]احلديث:   ؟ فقال: )ال تكوننه مبتدعا، من  هللوحه

، ومن ترك كتاب ا نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيهه   (2)وقول نبيهه كفر(  هللضله

د بن الفضيل قال: كتبت  [ 1106]احلديث:   أسأله عن  اإلمام الكاظم  إىل    عن حممه

  : إِله فكتب  َقاُموا  ﴿مسألة  اَلِة  الصَّ إِىَل  َقاُموا  َوإَِذا  َخاِدُعُهْم  َوُهَو  اهللََّ  خُيَاِدُعوَن  املُْنَافِِقنَي  إِنَّ 

    َقلِياًل ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إِالَّ  
ِ
 َواَل إِىَل َهُؤاَلء

ِ
ُمَذْبَذبِنَي َبنْيَ َذلَِك اَل إِىَل َهُؤاَلء

ُيْضلِ  َلُه  َوَمْن  جَتَِد  َفَلْن  اهللَُّ  من    [ 143-142]النساء:    ﴾ َسِبيًل ِل  وليسوا  الكافرين  من  ليسوا 

 (3)(هللالكفر والتهكذيب، لعنهم اإىل  املسلمني، يظهرون اإليامن ويصريون

: )من قال بالتناسخ فهو كافر( ثمه قال: )لعن  الكاظمقال اإلمام    [ 1107]احلديث:  

جموسا، أاله كانوا نصارى، أاله كانوا قدريهة، أاله كانوا مرجئة، أال كانوا  الغالة، أاله كانوا    هللا

 ( 4) منهم( هلل ا ئحروريهة( ثمه قال: )ال تقاعدوهم وال تصادقوهم وابرأوا منهم، بر

الكاظم  [ 1108]احلديث:   لإلمام  فقال:  قيل  الغيب،  تعلم  أنهك  يزعمون  م  إهنه  :

ما بقيت يف جسدي شعرة وال يف رأيس إاله قامت(    هلل ضع يدك عىل رأيس فو ا  هلل)سبحان ا

 ( 5)( هللرسول اما هي إاله رواية عن   هللقال: ثمه قال: )ال وا

يقول: )ما ِل رأيتك  اإلمام الكاظم  سمعت    عن اجلعفري قال:   [ 1109]احلديث:  

قوال عظيام، يصف    هلل ل يف اخاِل، فقال: )إنهه يقو  : إنهه قلت عند عبد الرَحن بن يعقوب؟(  

ا جلست معنا وتركته؟( فقلت: هو يقول ما   هللا ا جلست معه وتركتنا وإمه وال يوصف، فإمه

 
 .  44( مصباح الرشيعة ص 1)

 .  56ص   1ج  أصول الكايف( 2)

 .  395ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 . 202ص  2( عيون األخبار ج  4)

 . 298الكيشه ص  ( رجال5)
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شاء؛ أيه َشء عيله منه إذا َل أقل ما يقول؟ فقال: )أما ُتاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم مجيعا  

الم وكان أبوه من أص حاب فرعون فلامه  أما علمت بالهذي كان من أصحاب موسى عليه السه

حلقت خيل فرعون موسى ُتلهف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمىض أبوه وهو يراغمه  

الم اخلرب؛ فقال: هو يف رَحة ا  أتىحتهى بلغا طرفا من البحر فغرقا مجيعا ف ،  هللموسى عليه السه

ن قارب املذنب دفاع(  (1)ولكنه النقمة إذا نزلت َل يكن هلا عمه

اإلمام    [ 1110]احلديث:   إن  الكاظم قال  الم:  السه عليه  مريم  بن  عيسى  )قال   :

 ( 2) صاحب الرشه يعدي، وقرين السوء يردي؛ فانظر من تقارن(

يا عيسى اعلم إنه    :به عيسى  هلل : )فيام وعظ االكاظمقال اإلمام    [ 1111]احلديث:  

  (3)صاحب السوء يغوي، وإنه قرين السوء يردي؛ فاعلم من تقارن(

م هنوا عن الكالم يف    [ 1112]احلديث:   قيل لإلمام الكاظم: إنهه روي عن آبائك أهنه

ا من حيسن أن   ل مواليك املتكلهمون بأنهه إنهام هني من ال حيسن أن يتكلهم فيه، فأمه الدين؛ فتأوه

لوا أم ال؟ فكتب: )املحسن وغري املحسن ال يتكلهم فيه،   يتكلهم فلم ينهه، فهل ذلك كام تأوه

 (4)إنه إثمه أكرب من نفعه(ف

أن    [ 1113]احلديث:   أصحابك  )مر  أصحابه:  بعض  يوص  الكاظم  اإلمام  قال 

وا من ألسنتهم، ويدعوا اخلصومة يف الدين، وجيتهدوا يف عبادة ا ( هلليكفه  (5)عزه وجله

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   8

د  الرضا قال اإلمام    [ 1114]احلديث:   يوم القيامة وال  إىل    ال تنسخ  : )رشيعة حممه

أتى بعد القرآن بكتاب، فدمه مباح لكله  أو    دعى بعده نبوةا يوم القيامة فمن  إىل    نبيه بعده

 
 .  374ص   2ج  أصول الكايف( 1)

 .  640ص   2ج  الكايفأصول ( 2)

 .  640ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 .  459( التوحيد ص 4)

 .  460( التوحيد ص 5)
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 ( 1)من سمع ذلك منه(

: )من أحبه عاصيا فهو عاص، ومن أحبه  الرضا قال اإلمام    [ 1115]احلديث:  

  هلل فهو ظاَل، إنهه ليس بني ا  ومن خذل عادال  مطيعا فهو مطيع، ومن أعان ظاملا فهو ظاَل، 

ا ينال أحد والية  قرابة، وال  أحد  قال    هلل وبني  بالطاعة ولقد  اإاله  لبني عبد      هللرسول 

وأنسابكمإ   :املطهلب بأحسابكم  ال  بأعاملكم  ا  ،يتوين  وتعاىل:    هللقال  يِف  ﴿تبارك  ُنِفَخ  َفإَِذا 

َواَل   َيْوَمئٍِذ  َبْينَُهْم  َأْنَساَب  َفاَل  وِر  ُهُم    َيَتَساَءُلونَ الصُّ َفُأوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت    املُْْفلُِحونَ َفَمْن 

وا   َخرِسُ ِذيَن  الَّ َفُأوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  ْت  َخفَّ َخالُِدوَن﴾ َوَمْن  َجَهنََّم  يِف  - 101  ]املؤمنون:  َأْنُفَسُهْم 

031 ])(2) 

ار،    اإلمام الرضا ل  ئس  [ 1116]احلديث:   ضة، فقال: )الغالة كفه عن الغالة واملفوه

ضة مرشكون، من جالسهم جهم أو    واصلهم أو    شارهبمأو    واكلهمأو    خالطهم أو    واملفوه   زوه

إليهمأو   ج  أمانةأو    أمنهمأو    تزوه ق حديثهمأو    ائتمنهم عىل  أعاهنم بشطر كلمة،  أو    صده

 ( 3) وواليتنا أهل البيت( عزه وجله ووالية الرسول  هلل والية اخرج من 

د بن زيد الطربيه قال: كنت قائام عىل رأس    [ 1117]احلديث:   الرضا  اإلمام  عن حممه

)يا   له:  فقال  بن موسى  العبهاس  بن  منهم إسحاق  بني هاشم  بخراسان وعنده مجاعة من 

ما قلته قطه      هللرسول اال وقرابتي من  إسحاق بلغني أنهكم تقولون: إنه الناس عبيد لنا،  

وال سمعته من أحد من آبائي وال بلغني عن أحد منهم قاله، لكنها نقول: الناس عبيد لنا يف  

ين، فليبلغ الشاهد الغائب(  ( 4) الطاعة، موال لنا يف الده

ما َشء    هللرسول ابن  ارضا: يا  مام ال عن اهلرويه قال: قلت لإل  [ 1118]احلديث:  

 
 .  80ص  2( عيون األخبار ج  1)

 . 235ص  1( عيون األخبار ج  2)

 . 203ص  2( عيون األخبار ج  3)

 .  253( أماِل املفيد ص 4)
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عون أنه الناس لكم عبيد،   إنهكم تده حيكيه عنكم الناس؟ قال: )وما هو؟( قلت: يقولون: 

مه فاطر الساموات واألرض عاَل الغيب والشهادة أنت شاهد بأينه َل أقل ذلك  للهفقال: )ا 

ة، وإنه  ، وأنت العاَل باملنا من املظاَل عند هذه االمه ، وال سمعت أحدا من آبائي قاله قطه   قطه

الم إذا كان الناس كلههم عبيدنا عىل ما حكوه عنها  ،  هذه منها( ثمه أقبل عىله فقال: )يا عبد السه

ن نبيعهم؟( فقلت: يا   الم   هلل رسول ابن  افممه منكر أنت ملا  أ   صدقت، ثمه قال: )يا عبد السه

ا ا  هلل أوجب  معاذ  قلت:  غريك؟(  ينكره  كام  الوالية  من  لنا  وجله  مقره    هلل عزه  أنا  بل 

 .(1) يتكمبوال

من    [ 1119]احلديث:   فهو  ة  العبوديه عيل  باإلمام  جتاوز  )من  الرضا:  اإلمام  قال 

الهني( ، صف لنا ربهك،  هلل رسول ارجل فقال له: يا بن  فقام إليه ، املغضوب عليهم ومن الضه

  : )إنهه من يصف ربهه بالقياس فإنهه ال يزال اإلمام الرضا فقال  ،  فإنه من قبلنا قد اختلفوا علينا 

هر يف   ، ضااله عن السبيل، قائال غري  االعوجاج، مائال عن املنهاج، طاعنا يف  االلتباسالده

فه من غري رؤية، وأصفه بام وصف به نفسه   ف به نفسه اعره فه بام عره اجلميل( ثمه قال: )اعره

أصفه من غري صورة، ال يدرك باحلواسه وال يقاس بالنهاس، معروف باآليات، بعيد بغري  

م ديمومته، وال يمثهل بخليقته وال جيور يف قضيهتهتشبيه، وم ،  تدان يف بعده بال نظري، ال يتوهه

يعملون  إىل    اخللق ال  ماضون  كتابه  املكنون من  يف  ما سطر  منقادون وعىل  منهم  ما علم 

ق   ، حيقه بخالف ما علم منهم، وال غريه يريدون، فهو قريب غري ملتزق، وبعيد غري متقصه

و  د  ويوحه يمثهل،  الكبري  وال  غريه  إله  وال  بالعالمات  ويثبت  باآليات،  يعرف  يبعهض،  ال 

ي يا بن  أفقال الرجل: بأِّب أنت و،  املتعال( فإنه معي من ينتحل مواالتكم ويزعم    هلل رسول امه

صفات   كلهها  هذه  عيله أنه  ااإلمام  هو  وأنهه  العاملني  هلل،  سمعها  ؛  ربه  الرضا فلامه    اإلمام 

 
 . 182ص  2( عيون األخبار ج  1)
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وقال: عرقا،  وتصبهب  فرائصه  ا  ارتعدت  ا  هلل)سبحان  الظاملون    هللسبحان  يقول  عامه 

ا كبريا،  كان آكال يف اآلكلني، وشاربا يف الشاربني، وحمدثا    اإلمام عيله ليس  أو  والكافرون علوه

اها منيبا،   هلل يف املحدثني؟ وكان مع ذلك مصلهيا خاضعا بني يدي ا فمن كان  أ  ذليال، وإليه أوه

صفته يكون إهلا؟ فإن كان هذا إهلا فليس منكم أحد إاله وهو إله ملشاركته له يف هذه  هذه  

هبا(  كله موصوف  عىل حدوث  الداالت  بن  ،  الصفات  يا  الرجل:  افقال  م  هللرسول  إهنه  ،

دله عىل أنهه إله، وملها    هلليزعمون أنه عليها ملها أظهر من نفسه املعجزات الهتي ال يقدر عليها غري ا

م بصفات املحدثني العاجزين لبهس ذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيامهنم  ظهر هل 

م ال ينفصلون مهن قلهب هذا  اإلمام الرضا فقال  ،  به اختيارا من أنفسهم ل ما هاهنا أهنه : )أوه

الضعفاء  ،  عليهم فيها  وشاركه  صفاته  هذه  من  أنه  عىل  دله  والفاقة  الفقر  منه  ظهر  ملها 

ن املعجزات فعله، فعلم هبذا أنه الهذي ظهر منه من املعجزات إنهام كانت املحتاجون ال تكو

فعل القادر الهذي ال يشبه املخلوقني، ال فعل املحدث املحتاج املشارك للضعفاء يف صفات  

 (1)الضعف(

والتشبيه  الرضا اإلمام  قال    [ 1120]احلديث:   اجلرب  يف  عنها  األخبار  وضع  )إنهام   :

روا  فقد أحبهنا، ومن    ، فمن أحبههم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم هللعظمة ا   الغالة الهذين صغه

واالهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد واالنا، ومن قطعهم فقد وصلنا، ومن وصلهم فقد  

هم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهاهنم   نا، ومن بره قطعنا، ومن جفاهم فقد بره

نا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا،  فقد أكرمنا، ومن ردههم فقد قبلنا،   ومن قبلهم فقد رده

قنا، ومن   هبم فقد صده بنا، ومن كذه قهم فقد كذه ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صده

من كان من شيعتنا فال يتهخذنه منهم وليها وال  ،  أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا 

 
 .  52م العسكري ص  ( التفسري املنسوب إىل اإلما1)
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 (1)نصريا(

َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلاَمٍت اَل  ﴿ تعاىل:    هللعن قول ا  اإلمام الرضا ل  ئ س  [ 1121]احلديث:  

وَن﴾  ا  [ 17]البقرة:    ُيْبرِصُ )إنه  خلقه،    هلل فقال:  يوصف  كام  بالرتك  يوصف  ال  وتعاىل  تبارك 

م ال يرجعون عن الكفر والضالل منعهم املعاونة واللطف، وخىل بينهم   ولكنهه متى علم أهنه

 (2)وبني اختيارهم(

:    هلل عن قول ا  اإلمام الرضا ل  ئس  [ 1122ث:  ]احلدي  َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم  ﴿عزه وجله

قال: )اخلتم هو الطبع  ،  [ 7]البقرة:    َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم﴾ َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة  

  : َبْل َطَبَع اهللَُّ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم َفاَل    ﴿عىل قلوب الكفار عقوبة عىل كفرهم كام قال عزه وجله

َقلِياًل﴾ُيْؤِمُنوَن   وسئل  [ 155]النساء:    إاِلَّ  ا،  املعاص؟    هلل عن  عىل  عباده  جيرب  هل   : وجله عزه 

هم ويمهلهم حتهى يتوبوا( ل: فهل يكلهف عباده ما ال يطيقون؟ فقال:  يق  ، فقال: )بل خيريه

ٍم  ﴿يقول:   )كيف يفعل ذلك؟ وهو  ( 3)([ 46]فصلت:  لِْلَعبِيِد﴾َوَما َربَُّك بَِظالَّ

َل َعَلْيُكْم يِف اْلكَِتاِب  ﴿  :تعاىل   هلليف قول ا  الرضا   قال اإلمام  [ 1123]احلديث:   َوَقْد َنزَّ

ِه  َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت   اهللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

: )إذا سمعت  [ 140]النساء:   ﴾إِنَُّكْم إًِذا ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللََّ َجاِمُع املُْنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيًعا 

ب به ويقع يف أهله فقم من عنده وال تقاعده(الرجل جيحد احلقه و   ( 4) يكذه

عزه وجله    هلل أليه علهة أغرق ا  هلل رسول ابن  ا: يا  اإلمام الرضا سئل    [ 1124]احلديث:  

الم وفيهم األطفال، وفيهم من ال ذنب له؟ فقال: )ما كان   الدنيا كلهها يف زمن نوح عليه السه

ا األطفال، ألنه  عاما،    هلل فيهم  أربعني  نسائهم  نوح وأرحام  قوم  أصالب  أعقم  وجله  عزه 

 
 . 142ص  1( عيون األخبار ج  1)

 . 123ص  1( عيون األخبار ج  2)

 . 123ص  1( عيون األخبار ج  3)

 .  281ص  1( تفسري العيهاَش ج  4)
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،  عزه وجله ليهلك بعذابه من ال ذنب له  هلل فانقطع نسلهم فغرقوا وال طفل فيهم، وما كان ا

الم وسائرهم    هلل غرقوا لتكذيبهم لنبي اأوأما الباقون من قوم نوح ف غرقوا  أنوح عليه السه

 ( 1)برضاهم بتكذيب املكذبني، ومن غاب عن أمر فريض به كان كمن شهده وأتاه(

، وحتبط   [ 1125]احلديث:   ا تورث الشكه قال اإلمام الرضا: )إيهاك واخلصومة فإهنه

 (2)أن يتكلهم بيشء ال يغفر له(العمل، وتردي صاحبها، وعسى 

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   9

اإلمام    [ 1126]احلديث:   منحدره  الكاظمقال  كان  إذا  السهل  املرتقى  )اتهق   :

 (3)وعرا(

مقبول    [ 1127]احلديث:   العاقل  من  العمل  قليل  هشام  )يا  الكاظم:  اإلمام  قال 

 (4)مضاعف، وكثري العمل من أهل اهلوى واجلهل مردود(

  هلل : )كيف يزكو عند االكاظم يوص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 1128]احلديث: 

 (5)عملك، وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربهك وأطعت هواك عىل غلبة عقلك(

ه مناه(  [ 1129]احلديث:    (6)قال اإلمام اجلواد: )من أطاع هواه أعطى عدوه

 (7)قال اإلمام اجلواد: )راكب الشهوات ال تستقال له عثرة(  [ 1130]احلديث:  

كالسيف    [ 1131]احلديث:   فإنهه  الرشير  ومصاحبة  )إيهاك  اجلواد:  اإلمام  قال 

 (8)املسلول حيسن منظره ويقبح أثره(

املقام  [ 1132]احلديث:   )اللحاق بمن ترجو خري من  العسكري:  من ال    مع  قال 

 
 .  75ص  2( عيون األخبار ج  1)

 .  384( فقه اإلمام الرضا ص  2)

 .  336ص   2ج  أصول الكايف( 3)

 . 387( حتف العقول ص 4)

 .   20ص   1ج  الكايفأصول ( 5)

 .  78ص   67( بحار األنوار ج  6)

 .  78ص   67( بحار األنوار ج  7)

 عن)الدرة الباهرة(.   387ص  2( مستدرك الوسائل ج 8)
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ه(  ( 1) تأمن رشه

 
 عن)الدرة الباهرة(.   387ص  2( مستدرك الوسائل ج 1)
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 األنا واالستعالء  

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

غريها،   عىل  واستعالئها  األناء  بتضخم  املرتبطة  األخالق  وكل  والكرب  والغرور  العجب 

أمهات األخالق السيئة، ولذلك وردت التحذيرات الكثرية منها يف القرآن الكريم  وهي من  

 والسنة املطهرة. 

العجب  من  التحذير  يف  تعاىل  قوله  ذلك  األمثلة عىل  ُكمُ   : ﴿ومن  َنرَصَ يِف  اهلل    َلَقْد 

نُْكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض  َمَواطَِن َكثرَِيٍة َوَيْوَم ُحنَنْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن عَ 

ْيُتْم ُمْدبِِرينَ   [25]التوبة:   ﴾ باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

تذكر   الكريمة  العجب  فهذه اآلية  اهلزيمة، ال يف االنتصارأن  جليش    ، كان سببا يف 

املدد اإلهلي،    كان معهم، لكنهم َل يلتفتوا إليه، وال إىل   كامل، عىل الرغم من أن رسول اهلل  

وال إىل أخذ احليطة واحلذر، وإنام اكتفوا بالنظر إىل الكثرة التي ُأعجبوا هبا، فكانت سببا يف  

 هزيمتهم. 

وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن إعجاب ُّيود بني النضري بحصوهنم، وثقتهم فيها، وهو  

ُُّيزموا..    ما جعلهم يتبجحون، ويستكربون، ويتصورون أهنم ال يمكن أبدا أن ُيغلبوا أو

لكن اهلل تعاىل أتاهم من حيث َل حيتسبوا، فُأخرجوا من تلك احلصون، بل صاروا يدمرون  

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل  ﴿ :  بيوهتم التي كانوا يتباهون هبا بأيدُّيم، قال تعاىل ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّ

ِل احْلرَْشِ َما َظنَنْتُ  اهلل   ْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوهُنُْم ِمنَ هنُ وا أَ ن ْم َأْن خَيُْرُجوا َوظَ اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ

َوَأْيِدي  اهلل    َفَأَتاُهمُ  بَِأْيِدُّيِْم  ُبُيوهَتُْم  خُيِْرُبوَن  ْعَب  الرُّ ُقُلوهِبُِم  يِف  َوَقَذَف  حَيَْتِسُبوا  ََلْ  َحْيُث  ِمْن 

وا َيا   [2]احلرش:   ﴾اأْلَْبَصارِ ُأوِِل  املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ
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فوات   بعد  إال  خسارهتم  يكتشفوا  َل  الذين  اخلارسين  عن  تعاىل  اهلل  أخرب  وهكذا 

األوان، ذلك أن إعجاهبم بأنفسهم وأعامهلم جعلهم منشغلني بالنظر إليها والفرح هبا عن  

 ُننَبيُئُكْم  ُقْل َهْل   ﴿  :  التحقق من مدى موافقتها للرشيعة، ومدى توجههم هبا لرهبم، قال تعاىل

ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَ  ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ يَن َأْعاَماًل الَّ   ﴾ ْم حُيِْسُنوَن ُصنًْعا  هنُ بِاأْلَْخرَسِ

 [ 104، 103]الكهف:  

العجب   أن  تذكر  الكريمة  واخلسارةفاآليات  اهلالك  يف  يكون  ،  سبب  ال  وكيف 

بني اإلنسان والتوبة.. وهل يمكن أن يتوب من يثق يف أعامله،  وهو احلائل األكرب    ،كذلك

 ويرى أنه منزه معصوم.. كل أعامله صاحلة؟ 

وكيف ال يكون كذلك.. وهو احلائل األكرب بني اإلنسان ومراجعة نفسه، وتصحيح  

والبحث عن احلقيقة والرساط املستقيم؟.. وهل كان سبب بقاء املرشكني    ، أخطائه ومواقفه

، والضالني عىل ضالهلم إال بسبب إعجاهبم بأنفسهم، وفرحهم بام تركه هلم  عىل رشكهم 

َفَلامَّ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيينَاِت َفِرُحوا باَِم ِعنَْدُهْم ِمَن    ﴿   :  آباؤهم وأجدادهم، كام قال تعاىل

 [ 83]غافر:   ﴾اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ 

احلائل بني اإلنسان واالستفادة من غريه، وجتارهبم،    وهو  ،ف ال يكون كذلك وكي

 وهل يمكن أن يستفيد من آراء غريه من امتأل عجبا برأيه؟  ، وخرباهتم

  :  السبب األكرب يف إحباط األعامل، وقد قال اهلل تعاىل  وكيف ال يكون كذلك.. وهو

َا   ﴿ ِذيَن آَمنُوا اَل ُتْبطُِلوا    َيا َأُّيُّ ، فهل يمكن أن يمن  [ 264]البقرة:     ﴾َواأْلََذى  نَصَدَقاتُِكْم بِاملَْ الَّ

 اإلنسان بصدقاته وأعامله ما َل يكن معجبا هبا؟

وهو كذلك..  يكون  ال  واالستبداد    وكيف  واإلعراض  الكرب  لنهر  األكرب  املدد 

َنا أَ   ﴿  :  والطغيان.. فكل هؤالء معجبون بأنفسهم.. ولوال إعجاب فرعون بنفسه ملا قال 
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ي﴿  : ، وملا قال[ 24]النازعات:   ﴾َربُُّكُم اأْلَْعىَل   [ 38]القصص:   ﴾َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

مقولة فرعون وحده، بل هي مقولة كل معجب بنفسه، مغرت بام ليست  املقولة    وهذه

راح   هلل،  هبا  يتواضع  أن  وبدل  واملكاسب..  واملواهب  الطاقات  من  اهلل  هبا  آتاه  يتبجح 

 ويستكرب. 

أخطر العلل الناجتة عن العجب الكرب، والذي قد حيول صاحبه عدوا هلل ورسله  و

والصاحلني من عباده؛ فيامرس املتكرب عليهم كل ألوان العتو واجلربوت ليتحدى    وأوليائه

 اهلل بذلك. 

ء  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الصنف من املستكربين، وهم الذين بلغ هبم الدا

حده األقىص، وأخرب أهنم أبعد الناس عن رضوان اهلل وجنته.. وهل يمكن أن يرىض اهلل  

عمن يتحداه؟.. وهل يمكن أن يتيح اجلنان ملن َل يعرف قدره، وعبوديته؟.. وهل يمكن  

 أن يستقر باجلنة حال، وفيها مستكرب واحد؟ 

عتربون، ومنها ذلك  وقد رضب اهلل تعاىل عىل ذلك الكثري من األمثلة ليعترب هبا امل 

، وبعد  الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز القرآن الكريم، واستحالة أن يأَت به رسول اهلل  

 ﴿ تعاىل:   قال  ذلك،  وبني  بينه  ليحول  كربه  قام  هلل،  يسلم  وكاد  وقدر،  فكر  َأْدَبَر  أن  ُثمَّ 

 [ 25 - 23]املدثر:   ﴾ الَّ َقْوُل اْلَبرَشِ َواْسَتْكرَبَ  َفَقاَل إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر  إِْن َهَذا إِ 

فبمجرد أن حرض الكرب    املوقف؛الكرب وذلك  واآلية الكريمة تشري إىل العالقة بني  

غطى عىل العقل، وأصبح صاحبه ال يرى األشياء بصورهتا احلقيقية.. وهلذا حتول اإلعجاز  

 القرآين يف ذهنه إىل جمرد سحر. 

أعمل عقله، وأدرك إعجاز القرآن راح يرصخ يف  والسبب يف ذلك هو أنه بعد أن  

 باطنه يف ربه:  َل اخرتت حممدا.. وَل ُترتين.. ثم راح يتحداه بالكفر به وبنبيه. 



 

219 

 

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى عند حديثه عن هذا الرجل نفسه، وموقفه  

َل َهَذا الْ من اإليامن، يف قوله تعاىل:  ﴿    ﴾ ُقْرآُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيمٍ َوَقاُلوا َلْواَل ُنزي

، فقد كان ذلك الرجل أحدمها.. ولذلك َل يرض قسمة اهلل تعاىل، وَل يسلم هلا،  [ 31]الزخرف:   

بقوله:  ﴿ تعاىل عليهم ذلك  اهلل  اختياره، كام رد  اعترب اهلل غري حمق يف  َيْقِسُموَن  ألنه  َأُهْم 

ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت  َرَْحََت َربيَك َنْحُن قَ  َسْمنَا َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ

ا َوَرَْحَُت َربيَك َخرْيٌ ِمَّا جَيَْمُعونَ   [ 32]الزخرف:    ﴾لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّ

دم عليه السالم، فقد  ونفس املوقف حصل إلبليس عندما استكرب عن السجود آل 

كان استكباره يف احلقيقة عىل اهلل، وكأنه أراد أن يغيظ اهلل لعدم اختياره له ليكون املسجود  

له   ينتظر تصنيف اهلل  العالني من غري أن  السجود، ألنه صنف نفسه من  له، فلهذا رفض 

َت َأْم ُكنَْت    إِْبلِيُس َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد ملَِا   َقاَل َيا بذلك، قال تعاىل:  ﴿ َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبْ

َأَنا  ، حينها ازداد كرب إبليس عنفوانا، فقال ـ غافال أنه خياطب ربه ـ:  ﴿[ 75]ص:     ﴾ ِمَن اْلَعالنِيَ 

 [ 76]ص:   ﴾َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي  

األمارة عىل اإلنسان، بحيث تغطي كل  وهلذا كان الكرب عالمة عىل استحواذ النفس  

مداركه العقلية؛ فال يرى شيئا إال نفسه.. حتى ربه يعزله وحيجبه إذا شعر أنه حيول بينه وبني  

 . رؤية نفسه 

وهلذا كان اجلزاء الوفاق املرتبط باملتكرب هو اللعن والبعد عن اهلل؛ فاهلل عزيز، وال  

َفاْخُرْج ِمنَْها    هلذا رد عىل إبليس، فقال:  ﴿ يرىض أن يقرتب أو يقرب من أبعد نفسه عنه، و 

ينِ  نَك َرِجيٌم  َوإِ نَفإِ   [ 78، 77]ص:   ﴾ َعَلْيَك َلْعنَتِي إِىَل َيْوِم الدي

َقاُلوا  ونفس اخلطاب يوجه لكل املستكربين الذين ﴿ َْحَِن  لِلرَّ هَلُُم اْسُجُدوا  ِقيَل  إَِذا 

َتْأُمرُ  ملَِا  َأَنْسُجُد  َْحَُن  ، أولئك الذين حيرمون أنفسهم  [ 60]الفرقان:     ﴾َنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًراَوَما الرَّ
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من اإلذعان آليات اهلل، وكيف يذعنون هلا، وهم متلئون بأنفسهم، وحمجوبون برؤيتها، قال  

وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقي َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا    تعاىل:  ﴿ ُ ُف َعْن آَياَِتَ الَِّذيَن َيَتَكربَّ َسَأرْصِ

ْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيي َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َذلَِك  ْم  هنُ بِأَ   هِبَا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنَي   [ 146]األعراف:   ﴾ َكذَّ

وختم اآلية الكريمة بالغفلة، دليل عىل أن الغفلة بنت من بنات الكربياء، وثمرة من  

ثمراهتا.. ذلك أن املستكرب ـ نتيجة انشغاله بنفسه ـ صار غافال عن ربه.. ولو أنه أعطى ربه  

وليها لنفسه ملا غفل عنه.. وهلذا كان كل غافل حيمل بذور الكربياء من  بعض األمهية التي ي 

 حيث ال يشعر.  

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . خطر العجب والكرب والغرور وما يرتبط هبا   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:  من األحاديث الواردة

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

ة فقالت هذه: يدخلني  اجلنهو  ارت النهاحتجه ):    اهللقال رسول    [ 1133]احلديث:  

  هلذه: عزه وجله    اهلل فقال  ،  املساكنيو  عفاء يدخلني الضه   قالت هذه:، و ون املتكربه و  اروناجلبه 

واحدة    لكله ( وقال هلذه )أنت رَحتي أرحم بك من أشاءو   أشاء(ب بك من  )أنت عذاِّب أعذه 

 (1)منكام ملؤها(

ة من خردل من  من كان يف قلبه مثقال حبه )   : قال رسول اهلل    [ 1134]احلديث:  

 (2)(ارلوجهه يف النه اهلل ه كرب كبه 

 
 (215/ 2( أَحد)2)   2846(، ومسلم)7449( البخارى )1) 
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قال  ،  قالوا: بىل (  ة؟م بأهل اجلنهأخربك أال  )  :قال رسول اهلل    [ 1135]احلديث:  

  :( ( ار؟م بأهل النهأخربك أ ال  )قال:    ه، ثمه ألبره   اهلللو أقسم عىل  ،  فضعيف متضعه   كله  

 ( 3) (مستكرب (2)اظجوه  (1)عتله  كله )قال: ،  قالوا: بىل 

ي جملسا يوم  أقربكم منهإِله و  كممن أحبه  إنه ) :قال رسول اهلل   [ 1136]احلديث:  

أخالقا،  أحاسنكم  و  أبغضكم   إنه و  القيامة  منهإِله  الثه أبعدكم  القيامة  يوم  جملسا    رثارون ي 

رسول  (املتفيهقون و  قوناملتشده و يا  قالوا:  الثه   اهلل،  علمنا  فام  ،  قوناملتشده و  رثارونقد 

 ( 4)(ون املتكربه )املتفيهقون؟ قال:  

  جل الكرب يكون يف الره   الكرب، فإنه و  اكم إيه )  :قال رسول اهلل    [ 1137]احلديث:  

 ( 5) (عليه العباءة إنه و

  يهمال يزكه و  يوم القيامة   اهللمهم  ثالثة ال يكله ) :    اهللقال رسول    [ 1138]احلديث:  

 (6)(عائل مستكرب و   اب،ملك كذه و هلم عذاب أليم: شيخ زان، و  ال ينظر إليهمو

ة  ة من كان يف قلبه مثقال ذره ال يدخل اجلنه)   : قال رسول اهلل    [ 1139]احلديث:  

  مجيل حيبه   اهلل  إنه )قال:  ،  نعله حسنةو  أن يكون ثوبه حسنا   جل حيبه الره   : إنه واقال  (من كرب 

 (9) ((8)اسغمط النهو (7)الكرب بطر احلقه ، اجلامل

  الغلول، و  من الكرب،   يء هو برو  من مات) :    اهللقال رسول    [ 1140]احلديث:  

 
 اخلصومة. ( العتل: اجلاف الشديد 1) 

 ( اجلواظ: اجلموع املنوع، وقيل املختال ف مشيته.2) 

 (  2853(، ومسلم)6071( البخاري )3) 

 (.2018)ي  ( الرتمذ4) 

/ 3( الطربانى ف األوسط، الرتغيب والرتهيب)5) 

561) 

 (  107( مسلم)6) 

 ( بطر احلق: هو دفعه وإنكاره ترفعا وجتربا.7) 

 ( غمط الناس وغمصهم: احتقارهم. 8) 

 (  91مسلم)( 9) 
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 ( 1) (ةين دخل اجلنهالده و

يف    ره ون يوم القيامة أمثال الذه حيرش املتكربه )  : قال رسول اهلل    [ 1141]احلديث:  

الره  الذه صور  يغشاهم  كله   له جال  فيساقون  من  جهنه إىل    مكان  يف  يسمه سجن  بولس م    ى 

 (2) ( ار طينة اخلبال تعلوهم نار األنيار يسقون من عصارة أهل النه

رسول    [ 1142]احلديث:   ردائي،   اهلل يقول  ):    اهلل قال  الكربياء    سبحانه: 

 ( 3) (ممن نازعني واحدا منهام ألقيته يف جهنه،  العظمة إزاريو

اهلل    [ 1143]احلديث:   رسول  يبغضهم  )  : قال  : أربعة  وجله عزه  اع  البيه   اهلل 

 ( 4) (اإلمام اجلائرو اين، يخ الزه الشه و الفقري املختال،و ف، احلاله 

منها  اهلل عزه وجله و  من الغرية ما حيبه   إنه ) :    اهللقال رسول    [ 1144]احلديث:  

ا  فأمه اهلل عزه وجله منها ما يبغض اهلل عزه وجله و  من اخليالء ما حيبه اهلل عزه وجله وما يبغض 

فالغرية  اهلل عزه وجله  تي يبغض  ا الغرية اله أمه و  يبة،فالغرية يف الره اهلل عزه وجله    تي حيبه الغرية اله 

ريبة،  اله و  يف غري  الره اهلل عزه وجله    ذي حيبه االختيال  القتال اختيال  بنفسه عند    عند و  جل 

 (5)(اخليالء يف الباطلعزه وجله  اهللذي يبغض االختيال اله و دقة، الصه 

اهلل    [ 1145]احلديث:   رسول  يتبخرت)  : قال  رجل  قد  ،  بينام  برديه  يف  يميش 

 ( 6)(يوم القيامة إىل    فهو يتجلجل فيها ، به األرض اهلل أعجبته نفسه فخسف 

لثالثة: لرجل أجر، )  : قال رسول اهلل    [ 1146]احلديث:   ،  لرجل سرت و  اخليل 

فام  ؛  روضة أو    فأطال يف مرج اهلل ذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل  ا اله فأمه ،  عىل رجل وزرو

 
 (1572( والرتمذى)277، 276/ 5( أَحد )1) 

 (2492( الرتمذى)2) 

 (..4174( وابن ماجة)2620( مسلم)3) 

 (86/ 5( النسائى)4) 

 ( 78/ 5(، والنسائى)2659( أبو داود)5) 

 (  2088(، ومسلم)5789( البخارى )6) 
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 رشفا ت  ا قطعت طيلها فاستنهلو أهنه و  وضة كان له حسنات،الره و  أصابت يف طيلها ذلك املرج

آثارها أو   أهنه و  أرواثها حسنات له، و  رشفني كانت  مره لو  َل يرد أن  و   ت بنهر فرشبت منه ا 

له، به كان ذلك حسنات  الره و  تسقى  َل  و   فا تعفه و  يا رجل ربطها تغنه، و جل أجر هي لذلك 

رياء فهي عىل ذلك  و  رجل ربطها فخراو  ال ظهورها فهي له سرت، و   يف رقاهبا   اهلل   ينس حقه 

 (1) (وزر  

 (2)ادين أهل الوبراخليالء يف الفده و  الفخر )  : قال رسول اهلل    [ 1147]احلديث:  

 ( 3) (احلكمة يامنيةو واإليامن يامن،، كينة يف أهل الغنمالسه و

اهلل    [ 1148]احلديث:   فأمه )  :قال رسول  غزوان:  ابتغى وجه  الغزو  من    ، اهللا 

،  هنبهه أجر كله و  نومه   اجتنب الفساد، فإنه و  يك، يارس الرشه و  أنفق الكريمة، و  أطاع اإلمام، و

فخراوأمه  غزا  من  اإلمام، و  سمعة، و   رياءو  ا  فإنه و  عىص  األرض،  يف  يرجع  أفسد  لن  ه 

 (4)(بكفاف

ال  إرساف والبسوا يف غري  و  قواتصده و  كلوا ):    اهللقال رسول    [ 1149]احلديث:  

 (5)(خميلة

ى يكتب  حته   (6) يذهب بنفسه   جل ال يزال الره ):    اهللقال رسول    [ 1150]احلديث:  

 (7) ( ارين فيصيبه ما أصاهبميف اجلبه 

 (8)(ثوبه خيالء من جره اهلل إىل ال ينظر )  :قال رسول اهلل   [ 1151]احلديث:  

 
 ( 978(، ومسلم)7356( البخارى )1) 

 ( الفدادين: رعاة اإلبل. 2) 

 (  52(، ومسلم)3499( البخارى )3) 

 ( 2515( أبو داود)4) 

تعليقا)5)  البخارى  والنسائى)264/  10(   )5 /

79) 

 يرتفع ويتكرب.  أي( يذهب بنفسه: 6) 

 (2000( الرتمذى)7) 

 (  2085(، ومسلم)5783( البخارى )8) 
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لو َل تذنبوا خلشيت عليكم  ):    اهلل عن أنس قال: قال رسول    [ 1152]احلديث: 

 (1)(ما هو أكرب منه، العجب 

ذين ماتوا  أقوام يفتخرون بآبائهم اله   لينتهنيه )  :قال رسول اهلل    [ 1153]احلديث:  

  اهلل   بأنفه، إنه العذرة    ذي يدهده من اجلعل اله   اهللأهون عىل    ليكوننه أو    م، ام هم فحم جهنه إنه 

آدم  و  هم بنو آدم،اس كله ، النهفاجر شقيه  وام هو مؤمن تقيه ة، إنه ة اجلاهليه يه قد أذهب عنكم عبه 

 ( 2) (خلق من تراب

احلكمة  و  (3) يف رأسه حكمةإاله   ئما من امر)  : قال رسول اهلل    [ 1154]احلديث:  

احلكمة  ارفع  للملك:  قيل  تواضع  فإن  ملك،  وبيد  ضع  ،  للملك:  قيل  يرفع  أن  أراد  إن 

 (4)(حكمته أو  احلكمة

، فقال    اهلل رجل عىل رسول    ه قال: مره عن سهل بن سعد أنه   [ 1155]احلديث:  

إن    حريه   واهلل  اس، هذاجالس، ما رأيك يف هذا؟ فقال: رجل من أرشاف النهلرجل عنده  

رجل، فقال له رسول    مره   ، ثمه   اهلل فسكت رسول    ؛ع إن شفع أن يشفه و  خطب أن ينكح، 

  ، هذا رجل من فقراء املسلمني، هذا حريه اهلل قال: يا رسول    (ما رأيك يف هذا؟):    اهلل

  اهللفقال رسول ، إن قال أن ال يسمع لقوله و ع،يشفه إن شفع أن ال و إن خطب أن ال ينكح، 

: ( األرض من مثل هذا ءهذا خري من مل) (5 ) 

أ  جال قياما فليتبوه ل له الره يتمثه   ه أن من رسه )   : قال رسول اهلل    [ 1156]احلديث:  

 ( 6) (ارمقعده من النه

 
 (571/ 3( البزار، الرتغيب والرتهيب)1) 

 ( 5116( أبو داود)2) 

يف  3)  حديدة  احلكمة:  أنف (  عىل  تكون  اللجام 

 الفرس وحنكه متنعه من خمالفة راكبه.

 ( 83/ 8( البزار، جممع الزوائد)4) 

 ( 6447) البخاري( 5) 

 (2755)والرتمذي (، 5229( أبو داود)6) 
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القيامة هلا عينان  ار يوم  ُترج عنق من النه):    اهلل قال رسول    [ 1157]احلديث:  

من    بكله و  ار عنيد،جبه   لت بثالثة: بكله  وكه لسان ينطق، يقول: إينه و  أذنان تسمعانو   تبرصان

 ( 1)(رينباملصوه و إهلا آخر، اهلل دعا مع 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

: ملها كان يوم بدر اعتمه أبو دجانة بعاممته وأرخى  عيله قال اإلمام    [ 1158]احلديث:  

فني فقال   : )انه  هلل  رسول اعذبة للعاممة من خلفه بني كتفيه ثمه جعل بتبخرت بني يدي الصه

 ( 2) هذه ملشية يبغضها اهلل عزه وجله إاله عند القتال(

ملن    قال اهلل تعاىل: إنه من عبادي املؤمنني):  هلل  رسول اقال    [ 1159]احلديث:  

جيتهد يف عبادَت، فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيجتهد ِل اللياِل، فيتعب نفسه يف عبادَت،  

فأرضبه بالنعاس اللهيلة والليلتني نظرا مني له، وإبقاء عليه، فينام حتهى يصبح، فيقوم وهو  

ولو   لنفسه،  فيصريه  أ ماقت  ذلك،  من  العجب  لدخله  عبادَت  من  يريد  ما  وبني  بينه  خيله 

عجب إىل الفتنة بأعامله، فيأتيه من ذلك ما فيه هالكه لعجبه بأعامله، ورضاه عن نفسه،  ال

حتهى يظن أنه قد فاق العابدين، وجاز يف عبادته حده التقصري، فيتباعد مني عند ذلك، وهو  

)   (3)يظن أنه يتقرب إِله

أعود من  : )ال فقر أشده من اجلهل، وال مال    هللرسول اقال    [ 1160]احلديث:  

 ( 4) العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال عقل كالتدبري(

 (5) آفة احلسب العجب( ):  هلل رسول اقال   [ 1161]احلديث:  

 
 (2574)الرتمذي ( 1) 

 . 77( األشعثيهات ص 2) 

 . 60ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 45( املواعظ للصدوق ص 4) 

 . 164( األشعثيهات ص 5) 
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 ( 1)آفة اجلسد العجب واالفتخار():  هلل رسول اقال   [ 1162]احلديث:  

اقال    [ 1163]احلديث:   الناس فهو من رشه  ):  هلل  رسول  قال إينه من خري  من 

 ( 2) الناس، ومن قال إينه يف اجلنة فهو يف النار(

: )قال اهلل تبارك وتعاىل: ما يتقرب إىل عبدي  رسول اهلل قال   [ 1164]احلديث:  

بمثل أداء ما افرتضت عليه، وإنه من عبادي املؤمنني ملن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه  

 ( 3) لئاله يدخله عجب فيفسده(

ارسو قال    [ 1165]احلديث:   عليها  هلل  ل  فيتهكل  احلسنة  ليعمل  الرجل  )إنه   :

رات فيأَت اهلل وهو من األشقياء(  (4)ويعمل املحقه

)تصعد احلفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب    :هلل  رسول اقال    [ 1166]احلديث:  

الهذي يف السامء، له دويه بالتسبيح والصوم واحلجه فيمره به إىل ملك السامء الرابعة فيقول له:  

فارضب هبذا العمل وجه صاحبه وبطنه، أنا ملك العجب فإنه كان يعجب بنفسه وأنهه    قف 

عمل وأدخل نفسه العجب أمرين رِّب أاله ادع عمله يتجاوزين إىل غريي فارضب به وجه  

 (5)صاحبه(

الم: يا  )  :رسول اهلل  قال    [ 1167]احلديث:   أوحى اهلل تعاىل إىل داود عليه السه

قال: كيف   يقني،  الصده املذنبني، وأنذر  املذنبني وأداود برشه  قال:أبرشه  يقني؟  الصده يا    نذر 

يقني أن يعجبوا بأعامهلم،   داود برشه املذنبني بأينه أقبل التوبة وأعفو من الذنب، وأنذر الصده

)فإنهه ليس عبد ناقشته احلسنات إاله    : يف روايةفإنهه ليس عبد يعجب باحلسنات إاله هلك( و

 
 . 164( األشعثيهات ص 1) 

 . 192( األشعثيهات ص 2) 

 . 12( علل الرشائع ص 3) 

 .  143ص  2( أماِل الطويس ج 4) 

 . 122( فالح السائل ص 5) 
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 ( 1)هلك(

ق    رسول اهلل  ابن جبري قال جاء رجل إىل  عن    [ 1168]احلديث:   فقال: إينه أتصده

به   وأعجب  ذلك  ين  فيرسه عليه  وأَحد  منهي  فيذكر  هلل  إاله  ذلك  أصنع  وال  الرحم  وأصل 

ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِِلَّ َأنَّاَم  ﴿ وَل يقل شيئا فنزل قوله تعاىل:  هلل رسول افسكت 

ِه َأَحًداإِهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن َيْرُجو لِقَ  ْك بِِعَباَدِة َربي ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ   ﴾ اَء َربي
 ( 2) [ 110]الكهف: 

اقال    [ 1169]احلديث:   بالنشأة االخرى وهو  هلل  رسول  ب  للمكذه : )عجبت 

ق بدار اخللود كيف ال يسعى لدار اخللود، وعجبت   يرى النشأة االوىل، وعجبت للمصده

 (3)املختال الفخور وقد خلق من نطفة ثمه يعود جيفة(

 ( 4) : )آفة احلسب االفتخار والعجب(هلل رسول اقال   [ 1170]احلديث:  

)إنه اهلل تبارك وتعاىل قد أذهب باإلسالم  :    رسول اهلل  قال    [ 1171]احلديث:  

كرمهم عند اهلل  نخوة اجلاهليهة وتفاخرها بآبائها، أال إنه الناس من آدم وآدم من تراب وأ

 (5)أتقاهم(

اقال    [ 1172]احلديث:   عبهيهة  هلل  رسول  عنكم  رفع  وتعاىل  تبارك  اهلل  )إنه   :

 ( 6) اجلاهليهة وفخرها باآلباء فالناس بنو آدم وآدم خلق من تراب(

ة قام   اإلمام الباقر عن   [ 1173]احلديث:   يف   هلل رسول ا قال: ملا كان يوم فتح مكه

ا الناس ليبلغ الشاهد الغائب إنه اهلل تبارك  ) الناس خطيبا فحمد اهلل واثنى عليه ثمه قال:   أُّيه

 
ة الداعي ص 1)   . 236( عده

ة الداعي ص 2)   . 223( عده

ج  3)  الوسائل  مستدرك  لبه  ،  ،  340ص    2( 

 باب.  الل

 .  328ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 26( املواعظ للصدوق ص 5) 

 . 147( األشعثيهات ص 6) 
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ا الناس إنهكم من آدم    ،وتعاىل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهليهة والتفاخر بآبائها وعشائرها  أُّيه

 العربيهة  أال وإنه  ،وآدم من طني أال وأنه خريكم عند اهلل وأكرمكم عليه أتقاكم واطوعكم له 

  ، لسان ناطق فمن طعن بينكم وعلم أنهه يبلغه رضوان اهلل حسبه  ب والد ولكنهها أليست ب

 (1)حنة كانت يف اجلاهلية فهي تظله حتت قدمي إىل يوم القيامة(إ أال وإن كله دم مظلمة أو

رسول  رجل فقال: يا    هلل  رسول ا: أتى  الصادققال اإلمام    [ 1174]احلديث:  

 (2)أما إنهك عارشهم يف النار()   :هلل  رسول ابن فالن حتهى عده تسعة، فقال له  هلل أنا فالن  ا

ذات يوم    هلل  رسول اأن سلامن الفاريس دخل مسجد  روي    [ 1175]احلديث:  

واله   باملصطفى  واختصاصه  لشيبته  واعظاما  ه  حلقه إجالال  روه  وصده موه  وقده فعظهموه 

ر فيام بني العرب   صلوات اهلل عليهم فدخل عمر فنظر إليه فقال: من هذا العجميه املتصده

سنان  أدم إىل يومنا هذا مثل آاملنرب فخطب فقال: )إنه الناس من عهد    هلل  رسول افصعد  

 (3)ضل للعرِّب عىل العجمي، وال لألَحر عىل األسود إاله بالتقوى(املشط ال ف

: )أفضل األعامل عند اهلل عزه وجله إيامن ال  هلل  رسول اقال    [ 1176]احلديث:  

وعبد ملوك   اجلنهة شهيد،  يدخل  من  ل  وأوه مربور،  وحجه  فيه،  غلول  ال  وغزو  فيه،  شكه 

ل من يدخل النار،  أحسن عبادة ربهه ونصح لسيهده، ورجل عفيف متعفه  ف ذو عيال، وأوه

ه، وفقري فخور(  (4)أمري متسلط َل يعدل، وذو ثروة من املال َل يعط املال حقه

من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اهلل به من  ) : هلل رسول اقال   [ 1177]احلديث:  

ل من اختال فخسف اهلل به وبداره األرض، ومن  شفري جهنهم وكان قرين قارون ألنهه أوه

 
 . 56( كتاب الزهد ص 1) 

 .  329ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 341( االختصاص ص 3) 

 . 28ص  2( عيون األخبار ج 4) 
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 ( 1)تال فقد نازع اهلل يف جربوته(اخ

بئس العبد عبد تبخرت واختال، ونيس الكبري  )  :هلل  رسول اقال    [ 1178]احلديث:  

 (2)املتعال(

: )أال أخربكم باملجنون حقه املجنون؟ قالوا:  رسول اهلل  قال   [ 1179]احلديث: 

ك  إنه املجنون حقه املجنون املتبخرت يف    هلل، قال: رسول ابىل يا   مشيته، الناظر يف عطفيه، املحره

ه، وال يرجى خريه،   الهذي ال يؤمن رشه يعصيه،  اهلل جنهته وهو  يتمنهى عىل  بمنكبيه،  جنبيه 

 ( 3) فذلك املجنون(

يميش وأنا معه إذا مجاعة    هلل  رسول اعيله قال: بينام  اإلمام  عن    [ 1180]احلديث:  

هذا املبتىل ولكنه املجنون ):  هلل  رسول افقال    ، فقال: ما هذه اجلامعة فقالوا: جمنون حييق

ك منكبيه يف موكبه، يتمنهى عىل اهلل جنهته وهو مقيم   الهذي خيطو بيديه، ويتبخرت يف مشيه، وحيره

 (4)عىل معصيته(

من مشى عىل األرض اختياال لعنته األرض  )   : رسول اهلل  قال    [ 1181]احلديث:  

 (5)من حتته(

اقال    [ 1182]احلديث:   ومشت  ):  هلل  رسول  سائلها،  عن  تي  أمه تصامهت  إذا 

َت أل ته، فقال: وعزه بنه بعضهم ببعض(بتبخرتها حلف رِّبه عزه وجله بعزه  ( 6)عذه

ال يدع أحدا يميش معه إذا كان راكبا  كان    هلل  رسول ا روي أنه    [ 1183]احلديث:  

م أمامي وأدركني يف املكان الهذي تري  ( 7) د(حتهى حيمله معه فإن أبى قال: )تقده

 
 . 422( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 22( نوادر الراوندي ص 2) 

 . 332( اخلصال ص 3) 

 . 332( اخلصال ص 4) 

 . 110( مكارم األخالق ص 5) 

 . 300( عقاب األعامل ص 6) 

 . 22( مكارم األخالق ص 7) 



 

230 

 

ا: )هنى  عيل قال اإلمام    [ 1184]احلديث:   الرجل يف فرد    هلل  رسول  أن يميش 

 (1)نعل، وأن يتنعهل وهو قائم(

: )يقول اهلل تعاىل: الكربياء ردائي، والعظمة    هللرسول اقال    [ 1185]احلديث: 

 (2)إزاري، فمن نازعني يف واحد منهام ألقيته يف جهنهم(

ون(هلل رسول اقال   [ 1186]احلديث:    (3): )أكثر أهل جهنهم املتكربه

اقال    [ 1187]احلديث:   ضعيف    هلل رسول  كله  اجلنهة  أهل  عىل  أدلهكم  )أال   :

اظ( ه، وأهل النار كله متكربه جوه  ( 4) متعفهف لو أقسم عىل اهلل ألبره

يقول: )ال يدخل اجلنهة َشء من الكرب( فقال   هلل رسول اقال   [ 1188]احلديث:  

: )أنهى  رسول اهلل    حبه أن اجتمل بخالل سوطي وشسع نعيل فقالائل: يا نبيه اهلل إينه أل ق

 ( 5) ذلك وليس من الكرب إنه اهلل حيبه اجلامل إنهام الكرب من سفه احلقه وغمض الناس بعينه(

اقال    [ 1189]احلديث:   )هلل  رسول  ف:  خصال  وثالث  كل  إاياكم  رأس  هنن 

فان إبليس َحله الكرب عىل ترك السجود آلدم فلعنه اهلل وأبعده، وإياكم  خطيئة اياكم والكرب  

واحلرص فان آدم َحله احلرص عىل ان أكل من الشجرة، وإياكم واحلسد فان قابيل َحله  

 ( 6) (نه َل يرض بقضاء اهللاحلسد عىل قتل أخيه هابيل واحلاسد جاحد أل

ال ولعوقا وسعوطا، فكحله  إنه البليس كح):  هلل  رسول اقال    [ 1190]احلديث:  

 ( 7) (النعاس، ولعوقه الكذب، وسعوطه الكرب

ما من أحد إاله ومعه ملكان وعليه حكمة  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1191]احلديث: 

 
 .  3ص  4( الفقيه ج 1) 

 .  198ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 . 269( عقاب األعامل ص 3) 

 .  182ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 4) 

 . 330ص  2( مستدرك الوسائل ج 5) 

 . 129( إرشاد القلوب ص 6) 

 . 138( معاين األخبار ص 7) 
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للهم  اللهم ضعه وإن وضع نفسه قاال:  ايمسكانه هبا فإن هو رفع نفسه جذباها ثم قاال:  

 ( 1)(ارفعه

اإلمام    [ 1192]احلديث:   افطر  أ:  الصادققال  يف    هلل  رسول  اخلميس  عشية 

خميضة   لبن  من  بعس  األنصاري  بن خولة  أوس  فاتاه  من رشاب؟  هل  فقال:  قبا  مسجد 

رشبه وال  أرشابان ويكتفى بأحدمها عن صاحبه ال  )بعسل فلام وضعه عىل فيه نحاه ثمه قال:  

، ومن تكرب خفضه اهلل، ومن اقتصد  تواضع هلل فإنه من تواضع هلل رفعه اهللأ أحرمه، ولكني  

 (2)يف معيشته رزقه اهلل، ومن بذر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكر اهلل أحبهه اهلل(

: )ليس من عبد إاله وملك أخذ بحكمة رأسه  قال رسول اهلل    [ 1193]احلديث:  

 ( 3) إن هو تواضع هلل رفعه اهلل، وإن هو تكرب وضعه اهلل(

ره يف    هللرسول اقال    [ 1194]احلديث:   ون يوم القيامة يف خلق الذه : )حيرش املتكربه

صور الناس يوطؤون حتهى يفرغ اهلل عزه وجله من حساب خلقه، ثمه يسلك هبم نارا ال بنار،  

 (4)يسقون من طينة اخلبال، من عصارة أهل النار(

ب أن يتمثل له الرجال قياما فلي  هلل: رسول اقال   [ 1195]احلديث:     أ بوت)من أحه

من مات ويف قلبه مثقال ذرة من كرب َل جيد رائحة اجلنهة إاله أن يتوب قبل  ، و مقعده من النار

  (5)ذلك(

الم) :  رسول اهلل  قال   [ 1196]احلديث:     : أوحى اهلل عزه وجله إىل داود عليه السه

يا داود كام ال تضيق الشمس عىل من جلس فيها كذلك ال تضيق رَحتي عىل من دخل فيها،  

 
 .  200ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 1) 

 . 55( كتاب الزهد ص 2) 

 . 382ص  2( روضة الواعظني ج 3) 

 . 265( عقاب األعامل ص 4) 

 .  151ص  2لشيخ الطويس ج ( أماِل ا5) 
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وكام ال ترض الطرية من ال يتطري منها كذلك ال ينجو من الفتنة املتطريون، وكام أن أقرب  

 ( 1)الناس مني يوم القيامة املتواضعون كذلك أبعد الناس مني يوم القيامة املتكربون(

اهلل  قال    [ 1197]احلديث:   أصحابه:  رسول  بعض  ثالث  أ )  يوص  عن  هناك 

 (2)خصال: احلسد واحلرص والكرب(

: )عجبت للبخيل يستعجل الفقر الهذي هو  رسول اهلل  قال    [ 1198]احلديث:  

فيعيش يف الدنيا عيش الفقراء وحياسب يف اآلخرة    ؛منه هرب، ويفوته الغناء الهذي إياه طلب

حساب األغنياء، وعجبت للمتكربه الهذي كان باألمس نطفة ويكون غدا جيفة، وعجبت  

ملن شك يف اهلل وهو يرى خلق اهلل، وعجبت ملن نيس املوت وهو يرى من يموت، وعجبت  

دا لعامر  وعجبت  االوىل،  النشأة  يرى  وهو  اآلخرة  النشأة  أنكر  دار  ملن  وتارك  الفناء  ر 

 ( 3) البقاء(

اإلمام    [ 1199]احلديث:   إىل    : الصادققال  اجاء رجل مورس  نقي    هلل  رسول 

هلل فجاء رجل معرس درن الثوب فجلس إىل جنب املورس  رسول االثهوب فجلس إىل جنب  

ك من فقره َشء؟( فقال:   هلل رسول افجره ثيابه من حتت فخذيه فقال له     : )أخفت أن يمسه

خ ثيابك؟( قال:  ال،   فقال: )أخفت أن يناله من غناك َشء؟( قال: ال، قال: )فخفت أن يوسه

هلل أنه ِل قرينا يزيهن ِل كله قبيح ويقبهح  رسول اال، قال: )فام َحلك عىل ما صنعت؟( قال: يا  

للمعرس: )أتقبل؟( قال ال،    هلل  رسول افقال    ؛كله حسن وقد جعلت له نصف ماِل  ِل

 (4) فقال له الرجل: وَل؟ قال: )خوفا من أن يدخلني ما دخلك( 

اهلل  قال    [ 1200]احلديث:   )  رسول  املغريه  :  نبيه جماب:  اهلل وكله  لعنهم  سبعة 

 
 . 305( أماِل الصدوق ص 1) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 192( إرشاد القلوب ص 3) 

 .  205ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 4) 
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ل سنهة   ب بقدر اهلل، واملبده م اهلل  رسول الكتاب اهلل، واملكذه هلل، واملستحله من عرتَت ما حره

، و ليعزه من أذله اهلل ويذله من أعزه اهلل، واملستحله حلرم اهلل،  عز وجله املتسلهط يف سلطانه 

)  ( 1)واملتكربه عىل عباد اهلل عزه وجله

اقال    [ 1201]احلديث:   اخلري    :  هللرسول  معلم  يا  لعيسى:  احلواريون  )قال 

غضب اهلل؟ قال:  قال: أشد االشياء غضب اهلل، قالوا فيام نتقي  ف  ، أعلمنا أي األشياء أشد

 (2)بان ال تغضبوا قالوا: وما بدو الغضب؟ قال: الكرب والتجرب وحمقرة الناس(

برجل مرصوع وقد    هلل  رسول امره    :قال جابر بن عبد اهلل  عن    [ 1202]احلديث:  

)عىل ما اجتمع هؤالء؟( فقيل له: عىل    :   هلل رسول اقال  اجتمع عليه الناس ينظرون إليه ف

جمنون يرصع فنظر إليه، فقال: )ما هذا بمجنون، أال أخربكم باملجنون حقه املجنون؟( قالوا:  

هلل، قال: )إنه املجنون حقه املجنون املتبخرت يف مشيه الناظر يف عطفيه املحرك  رسول ابىل يا  

 (3)يه بمنكبيه فذاك املجنون وهذا املبتىل(بجن

صعد بعمل العبد مبتهجا بصدقة وصالة  : )يُ هلل  رسول اقال   [ 1203ديث: ]احل 

وجه   العمل  هبذا  فارضب  قف  امللك  فيقول  الثالثة  السامء  إىل  وجتاوزه  احلفظة  فتعجب 

الناس يف جمالسهم   فيه عىل  تكربه  إنه عمل  فيقول  الكرب  أنا ملك صاحب  صاحبه وظهره 

 ( 4)غريي( أمرين رِّبه أن ال ادع عمله يتجاوزين إىل 

( أ: )هلل رسول اقال   [ 1204]احلديث:    (5) مقت الناس املتكربه

ثالثة ال يكلهمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم  ):  هلل  رسول اقال    [ 1205]احلديث:  

 
 . 350ص  2( اخلصال ج 1) 

 . 379ص  2( روضة الواعظني ج 2) 

 . 237( معاين األخبار ص 3) 

 . 122( فالح السائل ص 4) 

 . 195( معاين األخبار ص 5) 
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 ( 1) القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبهار، ومقل خمتال(

اقال    [ 1206]احلديث:   )إنه    هلل رسول  خمتال،  :  فقري  من  لتشكو  األرض 

 (2)وصاحب رصف متكرب، وملك جبهار(

اقال    [ 1207]احلديث:   إِله و):  هلل  رسول  القيامة  أ إنه أحبهكم  يوم  منهي  قربكم 

وهم   الثرثارون  القيامة  يوم  منهي  أبعدكم  وإنه  تواضعا،  كم  وأشده خلقا  أحسنكم  جملسا 

 ( 3)املستكربون(

: )ستة يدخلون النار قبل احلساب بستهة( قيل:    هللرسول اقال    [ 1208]احلديث:  

ايا   )األ   هلل  رسول  قال:  هم؟  بالكرب،  من  هاقني  والده بالعصبيهة،  والعرب  باجلور،  مراء 

 ( 4) والتجار باخليانة، وأهل الرستاق باجلهالة، والعلامء باحلسد(

اهلل  قال    [ 1209]احلديث:   وأرخت  رسول  سائلها  عن  أمتي  تصامت  )إذا   :

 ( 5)ذعرنه بعضهم ببعض(عورها ومشت تبخرتا، حلف رِّبه بعزته ألش

من مشى عىل األرض اختياال لعنته األرض  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1210]احلديث:  

 (6)من حتته(

لني بالعباد، فمن  )   : هلل  رسول اقال    [ 1211]احلديث:   إنه يف السامء ملكني موكه

 ( 7)تكربه وجتربه وضعاه(

: )ال يدخل اجلنهة جبهار وال بخيل وال سيهئ    هللرسول اقال    [ 1212]احلديث:  

 ( 8)امللكة(

 
 .  311ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 نقال عن لبه اللباب.   329ص  2( املستدرك ج 2) 

 . 22( قرب االسناد ص 3) 

 .  127ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 4) 

 . 110( مكارم األخالق ص 5) 

 . 164( األشعثيهات ص 6) 

 . 123( املحاسن ص 7) 

 .  198ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 8) 
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اقال    [ 1213]احلديث:   ويل ملن خيتال يف األرض يعارض جبار  ):  هلل  رسول 

 ( 1)الساموات واألرض(

: )بئس العبد عبد جتربه واعتدى ونسى اجلبهار   هللرسول اقال   [ 1214]احلديث:  

األعىل، بئس العبد عبد جتربه واختال ونسى الكبري املتعال، بئس العبد عبد سهى وهلى ونيس  

 (2)املقابر والبىل، بئس العبد عبد عتا وبغى ونيس املبدأ واملنته(

وكانوا    هلل  رسول اَل يكن شخص أحبه إليهم من  )قال أنس:      [ 1215]احلديث:  

 (3)(إذا رأوه ال يقومون له، ملا يعلمون من كراهته لذلك

: )من جره ثوبه خيالء َل ينظر اهلل عزه وجله إليه  هلل  رسول اقال    [ 1216]احلديث:  

 ( 4) يوم القيامة(

اجلنهة طيهبة طيهبها اهلل وطيهب رحيها يوجد  ):  هلل  رسول اقال    [ 1217]احلديث:  

ألفي   مسرية  من  ازاره  رحيها  مرخ  وال  رحم،  قاطع  وال  عاقه  اجلنهة  ريح  جيد  وال  عام، 

 ( 5) خيالء(

 ( 6) : )ال ينظر اهلل إىل رجل جيره إزاره بطرا(رسول اهلل قال   [ 1218]احلديث:  

: )من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اهلل به من  رسول اهلل قال   [ 1219]احلديث:  

ا  ل من  ختال فخسف اهلل به وبداره األرض، ومن شفري جهنهم وكان قرين قارون ألنهه أوه

 ( 7)اختال فقد نازع اهلل يف جربوته(

من مشى عىل األرض اختياال لعنته األرض  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1220]احلديث:  

 
 . 324( عقاب األعامل ص 1) 

 .  198ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 .  2ص  70( بحار األنوار ج 3) 

 .  152ص  2( أماِل الطويس ج 4) 

 . 113ص  8( التهذيب ج 5) 

 .  199ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 6) 

 . 429( مكارم األخالق ص 7) 
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 ( 1)ومن حتتها ومن فوقها(

اقال    [ 1221]احلديث:   ويل ملن خيتال يف األرض يعارض جبهار  ):  هلل  رسول 

 ( 2)واألرض(الساموات 

: )من تعظهم يف نفسه، واختال يف مشيته، لقى   هللرسول اقال   [ 1222]احلديث:  

 (3)اهلل وهو عليه غضبان(

حبه الشيخ اجلاهل، وال الغنيه الظلوم،  أال  )   : هلل  رسول اقال    [ 1223]احلديث:  

 ( 4)وال الفقري املختال(

العجب للمختال الفخور  )يا عجب، كله    :   هللرسول اقال    [ 1224]احلديث:  

 ( 5) خلق من نطفة ثمه يعود جيفة، وهو بني ذلك ال يدري ما يفعل به(

اقال    [ 1225]احلديث:   من  ):  هلل  رسول  يوجد  اجلنهة  ريح  أنه  جربيل  أخربين 

مسرية ألف عام، وما جيدها عاقه وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جاره ازاره خيالء وال  

]قتات  وال  فتان  ق[  جعظري،  وال  قال:  يمنهان  اجلعظري؟  وما  من )ل:  يشبع  ال  الهذي 

 (6) الدنيا(

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

 (7)ف عقله(إعجاب املرء بنفسه دليل عىل ضع ):  عيل قال اإلمام    [ 1226]احلديث:  

 
 . 324( عقاب األعامل ص 1) 

 . 324( عقاب األعامل ص 2) 

 .  199ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 3) 

 . 58( كتاب الزهد ص 4) 

 . 330ص  2( لبه اللباب كام يف املستدرك ج 5) 

 . 330( معاين األخبار ص 6) 

 . 27ص  1ج  أصول الكايف  (7) 
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اد عقله(  [ 1227]احلديث:    ( 1) قال اإلمام عيل: )عجب املرء بنفسه أحد حسه

اإلمام    [ 1228]احلديث:   وآفة    :عيل قال  واب،  الصه ضده  اإلعجاب  أنه  )اعلم 

 ( 2) األلباب(

ل إعجاب املرء بنفسه فساد عقله(عيل قال اإلمام    [ 1229]احلديث:    ( 3) : )أوه

 ( 4))اإلعجاب يمنع االزدياد( :عيل قال اإلمام    [ 1230]احلديث:  

)إيهاك واإلعجاب بنفسك، والثقة بام يعجبك    :عيل قال اإلمام    [ 1231]احلديث:  

من   يكون  ما  ليمحق  نفسه  يف  الشيطان  فرص  أوثق  من  ذلك  فإنه  اإلطراء،  وحبه  منها، 

 (5)إحسان املحسنني(

 (6)أوحش من العجب()ال وحدة   :عيل قال اإلمام    [ 1232]احلديث:  

 )أوحش الوحشة العجب( :عيل قال اإلمام    [ 1233]احلديث:  

: )ال حسب كالتواضع، وال وحدة أوحش من  عيل قال اإلمام    [ 1234]احلديث:  

 ( 7) العجب، وعجبت للمتكرب الهذي كان باألمس نطفة وغدا جيفة(

بنفسه ملها    وهو جيود   اإلمام عيل سن: )دخلت عىل  احلقال اإلمام    [ 1235]احلديث:  

أراك عىل   وأنا  أجزع  ال  فقلت: وكيف  أجتزع  ِل:  فقال  لذلك  ملجم فجزعت  ابن  رضبه 

حالك هذه فقال: أال اعلهمك خصاال أربع إن أنت حفظتهنه نلت هبنه النجاة، وإن أنت  

اران، يا بنيه ال غنى أكرب من العقل، وال فقر مثل اجلهل، وال وحشة أشده   ضيهعتهنه فاتك الده

 ( 8)ب، وال عيش ألذه من حسن اخللق(من العج

 
 .  1182( هنج البالغة ص 1) 

 .  921ص  31( هنج البالغة مكتوب 2) 

 .  214( هنج البالغة ص 3) 

 .  1167( هنج البالغة ص 4) 

 .  1030ص  53( هنج البالغة عهد 5) 

 .  1139( هنج البالغة ص 6) 

 . 313( مشكاة األنوار ص 7) 

نقال عن كشف   111ص    75( بحار األنوار ج  8) 
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إيهاك والعجب وسوء اخللق  ):  يوص بعض أهله  عيل قال اإلمام    [ 1236]احلديث:  

وقلهة الصرب، فإنهه ال يستقيم لك عىل هذه اخلصال الثالث صاحب، وال يزال لك عليها من 

 (1)الناس جمانب(

اإلمام    [ 1237]احلديث:   تسو  :عيل قال  عند  ؤ)سيئة  خري  حسنة  ك  من  اهلل 

 ( 2) تعجبك(

 ( 3) : )العجب يفسد العقل(عيل قال اإلمام    [ 1238]احلديث:  

واب وآفة األلباب(عيل قال اإلمام    [ 1239]احلديث:    (4): )اإلعجاب ضده الصه

 (5): )آفة اللهبه العجب(عيل قال اإلمام    [ 1240]احلديث:  

بنفسك فإنه ذلك من أكرب مصايد  : )إيهاك والثهقة  عيل قال اإلمام    [ 1241]احلديث: 

يطان(  (6)الشه

ضا بالنهقص( االختيار : )بئس عيل قال اإلمام    [ 1242]احلديث:    (7)الره

ضا عن النهفس(عيل قال اإلمام    [ 1243]احلديث:    (8): )رشه األمور الره

: )كن أوثق ما تكون بنفسك أحذر ما تكون من  عيل قال اإلمام  [ 1244]احلديث: 

 ( 9)خداعها(

 (10) : )من مدح نفسه فقد ذبحها(عيل قال اإلمام    [ 1245]احلديث:  

 
ة.  ال  غمه

 . 147( اخلصال ص 1) 

 .  1110ص  43( هنج البالغة حكمة 2) 

 . 65( غرر احلكم ص3) 

 . 65( غرر احلكم ص4) 

 . 65( غرر احلكم ص5) 

 . 307( غرر احلكم ص6) 

 . 307( غرر احلكم ص7) 

 . 307( غرر احلكم ص8) 

 . 307( غرر احلكم ص9) 

 . 307( غرر احلكم ص10) 
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اإلمام    [ 1246]احلديث:   له  عيل قال  تسوه بام  ووثق  نفسه  عن  ريض  من  )هلك   :

 ( 1) له(

 ( 2): )اجلاهل يرفع نفسه فيتهضع(عيل قال اإلمام    [ 1247]احلديث:  

تور عنه عيبه، ولو عرف  : )الرايض عن نفسه مسعيل قال اإلمام    [ 1248]احلديث:  

 ( 3) فضل غريه كساه ما به من النهقص واخلرسان(

 ( 4): )االفتخار من صغر األقدار(عيل قال اإلمام    [ 1249]احلديث:  

 ( 5) : )رضاك عن نفسك من فساد عقلك(عيل قال اإلمام    [ 1250]احلديث:  

 ( 6) عقله(: )رضا املرء عن نفسه برهان سخافة عيل قال اإلمام    [ 1251]احلديث:  

 (7)ن يرىض عن نفسه(أ: )كفى باملرء جهال عيل قال اإلمام    [ 1252]احلديث:  

 ( 8) : )كفى باملرء منقصة أن يعظهم نفسه(عيل قال اإلمام    [ 1253]احلديث:  

اإلمام    [ 1254]احلديث:   مغبون عيل قال  نفسه  عن  )الرايض  هبا  ،  :  والواثق 

 (9)مفتون(

اإلمام    [ 1255]احلديث:   )عيل قال  الساخط  :  فيكثر  نفسك  عن  ترىض  أن  إيهاك 

 ( 10)عليك(

 (11): )من ريض عن نفسه كثر الساخط عليه(عيل قال اإلمام    [ 1256]احلديث:  

 
 . 307( غرر احلكم ص1) 

 . 307( غرر احلكم ص2) 

 . 307( غرر احلكم ص3) 

 . 307( غرر احلكم ص4) 

 . 307( غرر احلكم ص5) 

 . 307( غرر احلكم ص6) 

 . 307( غرر احلكم ص7) 

 . 308( غرر احلكم ص8) 

 . 308( غرر احلكم ص9) 

 . 308( غرر احلكم ص10) 

 . 308( غرر احلكم ص11) 
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اإلمام    [ 1257]احلديث:   وءات  عيل قال  السه تظهر  النفس  عن  ضا  )بالره  :

 (1)والعيوب(

 (2)ربهه(: )رضا العبد عن نفسه مقرون بسخط عيل قال اإلمام    [ 1258]احلديث:  

 ( 3) : )من ريض عن نفسه أسخط ربهه(عيل قال اإلمام    [ 1259]احلديث:  

 ( 4): )كله معتمد عىل نفسه ملقى(عيل قال اإلمام    [ 1260]احلديث:  

 ( 5) : )من اغرته بنفسه أسلمته إىل املعاطب(عيل قال اإلمام    [ 1261]احلديث:  

 (6)ظهرت عليه املعايب(: )من ريض عن نفسه عيل قال اإلمام    [ 1262]احلديث:  

  (7): )العجب هالك(عيل قال اإلمام    [ 1263]احلديث:  

 ( 8) : )العجب رأس اجلهل(عيل قال اإلمام    [ 1264]احلديث:  

 (9): )العجب أرضه قرين(عيل قال اإلمام    [ 1265]احلديث:  

واب(عيل قال اإلمام    [ 1266]احلديث:    ( 10): )اإلعجاب ضده الصه

اإلمام    [ 1267]احلديث:   سلطانك عيل قال  من  فيه  أنت  بام  عجبك  زاد  )إذا   :

ة أو خميلة فانظر إىل عظم ملك اهلل وقدرته مها ال تقدر عليه من نفسك، فإنه  أ فحدثت لك  هبه

 (11)ذلك يلنيه من مجاحك ويكفه عن غربك ويفيء إليك بام عزب عنك من عقلك(

 (12)خري من حسنة تعجبك(: )سيهئة تسوؤك  عيل قال اإلمام    [ 1268]احلديث:  

 
 . 308( غرر احلكم ص1) 

 . 308( غرر احلكم ص2) 

 . 308( غرر احلكم ص3) 

 . 308( غرر احلكم ص4) 

 . 308( غرر احلكم ص5) 

 . 308( غرر احلكم ص6) 

 . 308( غرر احلكم ص7) 

 . 308( غرر احلكم ص8) 

 . 308( غرر احلكم ص9) 

 . 308( غرر احلكم ص10) 

 . 308( غرر احلكم ص11) 

 . 308( غرر احلكم ص12) 
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 (1)نهه خريهم(أ: )رشه الناس من يرى عيل قال اإلمام    [ 1269]احلديث:  

 ( 2) : )كفى باملرء رذيلة أن يعجب بنفسه(عيل قال اإلمام    [ 1270]احلديث:  

 ( 3) : )من كان عند نفسه عظيام كان عند اهلل حقريا(عيل قال اإلمام    [ 1271]احلديث:  

 (4): )من ترك العجب والتواين َل ينزل به مكروه(عيل مام  قال اإل  [ 1272]احلديث:  

 (5): )ما أرضه املحاسن كالعجب(عيل قال اإلمام    [ 1273]احلديث:  

له نطفة مذرة وآخره  عيل قال اإلمام    [ 1274]احلديث:   : )ما البن آدم والعجب، وأوه

 ( 6) جيفة قذرة وهو بني ذلك حيمل العذرة(

 (7): )ال وحشة أوحش من العجب(عيل قال اإلمام    [ 1275]احلديث:  

 ( 8) : )ال ينبغي ملن عرف اهلل أن يتعاظم(عيل قال اإلمام    [ 1276]احلديث:  

 ( 9) : )املعجب ال عقل له(عيل قال اإلمام    [ 1277]احلديث:  

اإلمام    [ 1278]احلديث:   وعنوان  عيل قال  نقصه  برهان  بنفسه  املرء  )إعجاب   :

 ( 10) ضعف عقله(

 ( 11) : )من أعجبه قوله فقد غرب عقله(عيل قال اإلمام    [ 1279]احلديث:  

 ( 12) : )من أعجب بفعله أصيب بعقله(عيل قال اإلمام    [ 1280]احلديث:  

 (13): )ما أعجب برأيه إاله جاهل(عيل قال اإلمام    [ 1281]احلديث:  

 
 . 308( غرر احلكم ص1) 

 . 308( غرر احلكم ص2) 

 . 308( غرر احلكم ص3) 

 . 308( غرر احلكم ص4) 

 . 308( غرر احلكم ص5) 

 . 308( غرر احلكم ص6) 

 . 308( غرر احلكم ص7) 

 . 308( غرر احلكم ص8) 

 . 308( غرر احلكم ص9) 

 . 308( غرر احلكم ص10) 

 . 308( غرر احلكم ص11) 

 . 308( غرر احلكم ص12) 

 . 308( غرر احلكم ص13) 
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 ( 1) : )العجب َحق(عيل قال اإلمام    [ 1282]احلديث:  

 ( 2) : )العجب رأس احلامقة(عيل قال اإلمام    [ 1283]احلديث:  

 ( 3) : )العجب عنوان احلامقة(عيل قال اإلمام    [ 1284]احلديث:  

 ( 4): )العجب يظهر النهقيصة(عيل قال اإلمام    [ 1285]احلديث:  

 ( 5): )إعجاب املرء بنفسه َحق(عيل قال اإلمام    [ 1286]احلديث:  

 ( 6)نع االزدياد(: )اإلعجاب يمعيل قال اإلمام    [ 1287]احلديث:  

 (7) : )العجب باحلسنة حيبطها( عيل قال اإلمام    [ 1288]احلديث:  

ف(عيل قال اإلمام    [ 1289]احلديث:    ( 8) : )العجب آفة الرشه

: )إيهاك أن تعجب بنفسك فيظهر عليك النهقص  عيل قال اإلمام    [ 1290]احلديث:  

نان(  (9)والشه

 ( 10) العجب البغضاء(: )ثمرة عيل قال اإلمام    [ 1291]احلديث:  

 (11): )ليس ملعجب رأي(عيل قال اإلمام    [ 1292]احلديث:  

ر(عيل قال اإلمام    [ 1293]احلديث:    (12): )من عظهم نفسه حقه

 ( 13): )من أعجب بنفسه سخر به(عيل قال اإلمام    [ 1294]احلديث:  

 ( 14): )من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه(عيل قال اإلمام    [ 1295]احلديث:  

 
 . 309( غرر احلكم ص1) 

 . 309( غرر احلكم ص2) 

 . 309( غرر احلكم ص3) 

 . 309( غرر احلكم ص4) 

 . 309( غرر احلكم ص5) 

 . 309( غرر احلكم ص6) 

 . 309( غرر احلكم ص7) 

 . 309( غرر احلكم ص8) 

 . 309( غرر احلكم ص9) 

 . 309( غرر احلكم ص10) 

 . 309( غرر احلكم ص11) 

 . 309( غرر احلكم ص12) 

 . 309( غرر احلكم ص13) 

 . 309( غرر احلكم ص14) 
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 (1): )من أعجب برأيه ملكه العجز(عيل قال اإلمام    [ 1296]احلديث:  

 ( 2): )من كثر إعجابه قله صوابه(عيل قال اإلمام    [ 1297]احلديث:  

 ( 3) : )من أعجب بعمله أحبط أجره(عيل قال اإلمام    [ 1298]احلديث:  

اإلمام    [ 1299]احلديث:   حسن  عيل قال  عن  قرصه  حالته  بحسن  أعجب  )من   :

 ( 4) حيلته(

 (5): )من ظنه بنفسه خريا فقد أوسعها ضريا(عيل قال اإلمام    [ 1300]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )امللوك حكام عىل الناس، والعلم حاكم عليهم،    [ 1301]احلديث:  

 ( 6) وحسبك من العلم أن ُتشى اهلل، وحسبك من اجلهل أن تعجب بعلمك(

: )ينبغي للعاقل أن حيرتس من سكر املال، وسكر  عيل قال اإلمام    [ 1302]احلديث:  

الشباب، فإنه لكله ذلك ر  العلم، وسكر املدح، وسكر  ياحا خبيثة تسلب  القدرة، وسكر 

 (7)العقل وتستخفه الوقار(

: )من صنع شيئا للمفاخرة حرشه اهلل يوم القيامة  عيل قال اإلمام    [ 1303]احلديث:  

 ( 8) أسود(

له نطفة و  :عيل قال اإلمام    [ 1304]احلديث:   خره جيفة ال  آ)ما البن آدم والفخر أوه

 (9)يرزق نفسه وال يدفع حتفه(

)اهلل اهلل يف كرب احلميهة وفخر اجلاهليهة فإنهه مالقح    :عيل قال اإلمام    [ 1305]احلديث:  

 
 . 309( غرر احلكم ص1) 

 . 309( غرر احلكم ص2) 

 . 309( غرر احلكم ص3) 

 . 309( غرر احلكم ص4) 

 . 309( غرر احلكم ص5) 

 . 55ص  1( أماِل الطويس ج 6) 

 . 862( غرر احلكم ص 7) 

 . 304( عقاب األعامل ص 8) 

 .  1294ص  445( هنج البالغة حكمة 9) 
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َت خدع هبا األ   ( 1) مم املاضية والقرون اخلالية(الشنئان ومنافخ الشيطان الاله

اخللق: شيخ جهول، وغني    [ 1306]احلديث:   )ثالثة من رشار   : اإلمام عيله قال 

 (2)ظاَل، وفقري فخور(

اإلمام    [ 1307]احلديث:   )مخس  عيل قال  من  ت:  الفخر  كثرة  مخس:  من  ستقبح 

ة يف النساء، ومن املشايخ الزنا(  (3)العلامء، واحلرص يف احلكامء، والبخل يف األغنياء، والقحه

ور خلسة(عيل م  قال اإلما   [ 1308]احلديث:    (4): )أوقات الرسه

 ( 5) )كم من فرح أفىض به فرحه إىل حزن خملهد( :عيل قال اإلمام    [ 1309]احلديث:  

اإلمام    [ 1310]احلديث:   المعة    : عيل قال  يف  حتسن  أن  من  بك  أعوذ  إينه  )اللهمه 

بجميع ما  العيون عالنيتي، وتقبح فيام أبطن لك رسيرَت، حمافظا عىل رئاء الناس من نفيس  

ف  أنت منهي،  للناس حسن ظاهري، وأمطلع عليه  إىل  أبدي  با  تقره فيض إليك بسوء عميل، 

 (6) عبادك، وتباعدا من مرضاتك( 

وهو راكب فمشوا    اإلمام عيل عن هشام بن ساَل، قال: خرج    [ 1311]احلديث:  

فوا فان معه فقال: )ألكم حاجة؟( قالوا: ال، ولكنها نحبه أن نميش معك فقال هلم: )انرص

ة للامَش( ة أخرى فمشوا خلفه،  ،  ميش املاَش مع الراكب مفسدة للراكب ومذله وركب مره

 (7)فقال: انرصفوا فإنه خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى(

صفهني ومره    من   اإلمام عيل عن عبد اهلل بن عاصم قال: ملها رجع    [ 1312]احلديث:  

راكب فقال    اإلمام عيله حرب بن رشحبيل الشباميه وأقبل يميش معه وبالشباميهني خرج إليه  

 
 .  785( هنج البالغة ص 1) 

 . 239( األشعثيهات ص 2) 

 . 43رقم  30( غرر احلكم، الفصل 3) 

 . 319( غرر احلكم ص 4) 

 . 32( غرر احلكم ص 5) 

 .  1221ص  268( هنج البالغة حكمة 6) 

 .  540ص  6( الكايف ج 7) 
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ة للمؤمنني( ارجع له: )  (1)فانه ميش مثلك مع مثيل فتنة للواِل ومذله

باألنبار استقبله بنوخشنوشك دهاقنتها، قال    اإلمام عيل ملها مره    [ 1313]احلديث:  

فلامه استقبلوا  ، الفارسيهةسليامن: )خش: طيب، نوشك: راض( يعنى بنى الطيهب الرايض، ب

ثمه جا  الهتي معكم؟ءونزلوا  الدوابه  ون معه، قال: )ما هذه  الهذي    ا يشتده أردتم هبذا  ما  و 

الرباذين   ا هذه  االمراء، وأمه به  نعظهم  منها  الهذي صنعنا فهو خلق  ا هذا  أمه قالوا:  صنعتم؟( 

ا هذا  فهديهة لك، وقد صنعنا لك وللمسلمني طعاما وهيهأنا لدوابهكم علف ا كثريا، قال: )أمه

ون   الهذي زعمتم أنهه منكم خلق تعظهمون به االمراء فو اهلل ما ينتفع هبذا االمراء وإنهكم لتشقه

منكم   نأخذها  أن  أحببتم  إن  هذه  دوابهكم  ا  وأمه له،  تعودوا  فال  وأبدانكم  أنفسكم  عىل  به 

إنها نكره أن نأكل فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم، وأما طعامكم الهذي صنعتم لنا ف

مه ثمه نقبل ثمنه، قال: )إذا ال    ، من أموالكم شيئا إاله بثمن( قالوا: يا أمري املؤمنني نحن نقوه

مونه قيمته ونحن نكتفي بام هو دونه( قالوا: يا أمري املؤمنني فإنه لنا من العرب مواِل   تقوه

 العرب لكم موال، وليس  ومعارف، فتمنعنا أن هندي هلم ومتنعهم أن يقبلوا منها؟ قال: )كله 

أمري   يا  قالوا:  فأعلمونا(  أحد  غصبكم  وإن  هديهتكم،  يقبل  أن  املسلمني  من  ألحد  ينبغي 

فرتكهم   منكم(  أغنى  نحن  )وحيكم  قال:  وكرامتنا،  تنا  هديه تقبل  أن  نحبه  إنها  املؤمنني 

 .(2) وسار

اء، واختارمها  )احلمد هلل الهذي لبس العزه والكربي  :عيل قال اإلمام    [ 1314]احلديث:  

و جعل اللهعنة عىل  ،  لنفسه دون خلقه، وجعلهام َحى وحرما عىل غريه، واصطفامها جلالله

من   منهم  املتواضعني  ليميز  بني،  املقره مالئكته  بذلك  اخترب  ثمه  عباده،  من  فيهام  نازعه  من 

َقاَل ﴿ املستكربين، فقال سبحانه وهو العاَل بمضمرات القلوب، وحمجوبات الغيوب:     إِْذ 

 
 .  144ـ  143( كتاب وقعة صفهني ص 2)  . 531( كتاب وقعة صفهني ص 1) 
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ا ِمْن   ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه    طِنيٍ َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِيني َخالٌِق َبرَشً   َساِجِدينَ َفإَِذا َسوَّ

ُكلُُّهْم   املاََْلئَِكُة  إِْبلِيَس   َأمْجَُعونَ َفَسَجَد  آدم    [ 74-71]ص:    ﴾ إِالَّ  عىل  فافتخر  احلميهة  اعرتضته 

بني، وسلف املستكربين، الهذي وضع   ب عليه ألصله فعدوه اهلل إمام املتعصه بخلقه، وتعصه

ز، وخلع قناع التهذلهل.  أال ترون  .  أساس العصبيهة، ونازع اهلل رداء اجلربيهة، وادهرع لباس التهعزه

الده  يف  فجعله  برتفهعه،  ووضعه  ه،  بتكربه اهلل  ره  صغه اآلخرة  كيف  يف  له  وأعده  مدحورا،  نيا 

و لو أراد اهلل أن خيلق آدم من نور خيطف األبصار ضياؤه، ويبهر العقول رواءه،  ..  سعريا؟!

وطيب يأخذ األنفاس عرفه، لفعل، ولو فعل لظلهت له األعناق خاضعة، وخلفهت البلوى  

له، متييزا باالختبار هلم،  فيه عىل املالئكة، ولكنه اهلل سبحانه يبتيل خلقه ببعض ما جيهلون أص

فاعتربوا بام كان من فعل اهلل بإبليس اذ أحبط  ؛  ونفيا لالستكبار عنهم، وإبعادا للخيالء منهم

نيا  عمله الطهويل، وجهده اجلهيد،  و كان قد عبد اهلل ستهة آالف سنة، ال يدرى أمن سني الده

م عىل اهلل بمثل معصيته؟  أم من سني اآلخرة، عن كرب ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسل

امء   ، ما كان اهلل سبحانه ليدخل اجلنهة برشا بأمر أخرج به منها ملكا، إنه حكمه يف أهل السه كاله

عىل   مه  حره َحى  إباحة  يف  هوادة  خلقه  من  أحد  وبني  اهلل  بني  وما  لواحد،  األرض  وأهل 

يعديكم بدائه، وأن يستف.  العاملني. أن  بندائه، وأن جيلب  فاحذروا عباد اهلل عدوه اهلل  كم  زه

ديد،   ق لكم سهم الوعيد، وأغرق إليكم بالنهزع الشه عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوه

فقال قريب،  مكان  من  اأْلَْرِض  ﴿  : ورماكم  يِف  هَلُْم  نَنَّ  أَلَُزيي َأْغَوْيَتنِي  باَِم  َوأَلُْغِوَينَُّهْم  َربي 

ور   [ 39]احلجر:    َأمْجَِعنَي﴾  بعيد،  بغيب  احلميهة،  قذفا  أبناء  به  قه  صده مصيب،  غري  بظنه  مجا 

واجلاهليهة الكرب  وفرسان  العصبيهة،  وخامة  ..  وإخوان  وآجل  البغى،  عاجل  يف  اهلل  فاهلل 

الهتي تساور   الكربى،  العظمى، ومكيدته  إبليس  ا مصيدة  فإهنه الكرب،  الظهلم، وسوء عاقبة 

موم القاتلة، فام تكدي أبدا،   جال مساورة السه وال تشوي أحدا، ال عاملا لعلمه،  قلوب الره
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كوات، وجماهدة  وال مقاله يف طمره وعن ذلك ما حدس اهلل عباده املؤمنني بالصلوات والزه

يام يف األيام املفروضات، تسكينا أل ظرافهم، وُتشيعا ألبصارهم، وتذليال لنفوسهم  الصه

ا  عتاق  تعفري  من  ذلك  يف  ملا  عنهم،  للخيالء  وإذهابا  لقلوهبم  اب  وُتفيضا  بالرته لوجوه 

يام   الصه من  باملتون  البطون  وحلوق  تصاغرا،  باألرض  اجلوارح  كرائم  والتصاق  تواضعا، 

كاة من رصف ثمرات األرض وغري ذلك إىل أهل املسكنة والفقر، انظروا   تذلهال، مع ما يف الزه

 (1)إىل ما يف هذه األفعال من قمع نواجم الفخر، وقدع طوالع الكرب(

ا الناس اسمعوا مقالتي وعوا كالمى    : )عيل قال اإلمام    [ 1315]احلديث:   نه  إاُّيه

 (2)(اخليالء من التجرب والنخوة من التكربه والشيطان عدوه حارض يعدكم الباطل

:    [ 1316]احلديث:   ما من أحد من ولد آدم إاله وناصيته بيد ملك  )قال اإلمام عيله

تواض له:  وقال  األرض  إىل  بناصيته،  جذبه  تكربه  جذبه  فإن  تواضع  وإن  اهلل،  وضعك  ع 

 (3)(ارفع رأسك رفعك اهلل، وال وضعك بتواضعك هلل بناصيته، ثمه قال له:

 (4): )التواضع يرفع، والتكربه يضع(عيل قال اإلمام    [ 1317]احلديث:  

النار  [ 1318]احلديث:   أهل  من  رجل  إىل  ينظر  أن  أراد  )ومن   : عيله اإلمام    قال 

 ( 5) يديه قوم قيام(فلينظر إىل رجل قاعد وبني  

)استعيذوا باهلل من لواقح الكرب، كام تستعيذونه    :عيل قال اإلمام    [ 1319]احلديث:  

أنبيائه   ة  خلاصه فيه  ص  لرخه عباده  من  ألحد  الكرب  يف  اهلل  ص  رخه فلو  هر،  الده طوارق  من 

فألصقوا   التهواضع،  هلم  وريض  التكابر،  إليهم  ه  كره سبحانه  ولكنهه  باألرض  وأوليائه؛ 

 
 .  776ص  234( هنج البالغة خطبة 1) 

 . 10ص  1( أماِل الطويس ج 2) 

 . 211( ثواب االعامل ص 3) 

 .  5( غرر احلكم ص 4) 

 .  2ص  70( بحار األنوار ج 5) 
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 و  خدودهم، 

قوما   وكانوا  للمؤمنني،  أجنحتهم  وخفضوا  وجوههم،  اب  الرته يف  روا  عفه

باملخاوف،   وامتحنهم  باملجهدة،  وابتالهم  باملخمصة،  اهلل  اختربهم  قد  مستضعفني، 

الفتنة،   بمواقع  جهال  والولد  باملال  خط  والسه الرىض  تعتربوا  فال  باملكاره،  وخمضهم 

بِِه  ﴿االقتدار، فقد قال سبحانه وتعاىل:  واالختبار يف موضع الغنى و ُهْم  َأنَّاَم ُنِمدُّ َأحَيَْسُبوَن 

َماٍل   َبْل    َوَبننِيَ ِمْن  اِت  اخْلَرْيَ يِف  هَلُْم  َيْشُعُروَن﴾ُنَساِرُع  فإنه اهلل سبحانه    ؛[ 56-55]املؤمنون:    اَل 

 (1)خيترب عباده املستكربين يف أنفسهم بأوليائه املستضعفني يف أعينهم(

اإلمام    [ 1320]احلديث:   ومعصية    : عيل قال  الطغيان  رأس  فإنهه  الكرب  )احذر 

 ( 2)الرَحن(

 (3): )الكرب رشه العيوب(عيل قال اإلمام    [ 1321]احلديث:  

 ( 4): )التهكرب عني احلامقة(عيل قال اإلمام    [ 1322]احلديث:  

 (5)سه التهلف(أ: )التكرب  عيل قال اإلمام    [ 1323]احلديث:  

اإلمام    [ 1324]احلديث:   )عيل قال  ومعصية    احذر :  الطهغيان  رأس  فإنهه  الكرب 

َحان(  ( 6) الره

ب    احذروا: )عيل قال اإلمام    [ 1325]احلديث:   منافخ الكرب وغلبة احلميهة وتعصه

 (7)اجلاهليهة(

نوب وعيل قال اإلمام    [ 1326]احلديث:   ألم العيوب  أ : )إيهاك والكرب فانهه أعظم الذه

 
 . 234ج البالغة خطبة ( هن1) 

 . 143( غرر احلكم ص 2) 

 . 309( غرر احلكم ص 3) 

 . 309( غرر احلكم ص 4) 

 . 309( غرر احلكم ص 5) 

 . 309( غرر احلكم ص 6) 

 . 309( غرر احلكم ص 7) 
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 (1)إبليس(وهو حلية  

: )إيهاك ومساماة اهلل سبحانه يف عظمته فإنه اهلل  عيل قال اإلمام    [ 1327]احلديث:  

 ( 2)تعاىل يذله كله جبهار وُّيني كله خمتال(

(عيل قال اإلمام    [ 1328]احلديث:    (3): )أقبح اخللق التهكربه

ف الكرب(عيل قال اإلمام    [ 1329]احلديث:    ( 4) : )آفة الرشه

ة أحقر من كله حقري(أ: )ربه ذي عيل قال اإلمام    [ 1330]احلديث:    ( 5)هبه

 (6)الكرب( : )رشه األخالق عيل قال اإلمام    [ 1331]احلديث:  

 (7): )رشه آفات العقل الكرب(عيل قال اإلمام    [ 1332]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1333]احلديث:    ( 8) : )ال يتعلهم من يتكربه

 (9)يف الفاقة( االختيال: )من كامل احلامقة عيل قال اإلمام    [ 1334]احلديث:  

اإلمام    [ 1335]احلديث:   جل عىل ذوي رَحه  عيل قال  الره الكرب تكربه  أقبح  )من   :

 ( 10) وأبناء جنسه(

 ( 11) : )ما تكربه إاله وضيع(عيل قال اإلمام    [ 1336]احلديث:  

 (12)امل(: )ال يتكربه إاله وضيع خعيل قال اإلمام    [ 1337]احلديث:  

 (13) : )ال خلق أقبح من الكرب( عيل قال اإلمام    [ 1338]احلديث:  

 
 . 309( غرر احلكم ص 1) 

 . 309( غرر احلكم ص 2) 

 . 309( غرر احلكم ص 3) 

 . 309( غرر احلكم ص 4) 

 . 309( غرر احلكم ص 5) 

 . 309( غرر احلكم ص 6) 

 . 65( غرر احلكم ص 7) 

 . 65( غرر احلكم ص 8) 

 . 310( غرر احلكم ص 9) 

 . 310( غرر احلكم ص 10) 

 . 310( غرر احلكم ص 11) 

 . 310( غرر احلكم ص 12) 

 . 310( غرر احلكم ص 13) 
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 (1): )ال خري يف شيمة كرب وجتربه وفخر(عيل قال اإلمام    [ 1339]احلديث:  

فيع(عيل قال اإلمام    [ 1340]احلديث:    ( 2) : )التكرب يضع الره

(عيل قال اإلمام    [ 1341]احلديث:   ز بالتكربه ذله  ( 3) : )التعزه

 (4): )أكثر الناس ضعة من تعاظم يف نفسه(عيل قال اإلمام    [ 1342]احلديث:  

 (5): )إنهك إن تكربت وضعك اهلل(عيل قال اإلمام    [ 1343]احلديث:  

  (6) : )تكربه املرء يضعه(عيل قال اإلمام    [ 1344]احلديث:  

 (7): )كله متكرب حقري(عيل قال اإلمام    [ 1345]احلديث:  

 ( 8) : )كفى بالتكرب ضعة(عيل قال اإلمام    [ 1346]احلديث:  

 (9): )من تكرب حقر(عيل قال اإلمام    [ 1347]احلديث:  

( عيل قال اإلمام    [ 1348]احلديث:    (10) : )من تكرب عىل الناس ذله

 (11): )من جترب حقره اهلل ووضعه(عيل قال اإلمام    [ 1349]احلديث:  

(: )من تكثهر عيل قال اإلمام    [ 1350]احلديث:    ( 12)بنفسه )تكرب بنفسه( قله

ذيلة(عيل قال اإلمام    [ 1351]احلديث:    (13): )التكرب يظهر الره

 ( 14) : )الكرب داع إىل التقحم يف الذنوب(عيل قال اإلمام    [ 1352]احلديث:  

 
 . 310( غرر احلكم ص 1) 
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(عيل قال اإلمام    [ 1353]احلديث:    ( 1) : )الكرب خليقة مردية من تكثهر هبا قله

ة و: )الغفلة ضاللة، عيل قال اإلمام    [ 1354]احلديث:    (2)جهالة( العزه

اإلمام    [ 1355]احلديث:   موم  عيل قال  السه مساورة  القلوب  يساور  )الكرب   :

 ( 3) القاتلة(

اإلمام    [ 1356]احلديث:   متجربه  عيل قال  كله  فانه  اهلل  عباد  عىل  والتجربه  )إيهاك   :

 (4)يقصمه اهلل(

 ( 5) )بالتكربه يكون املقت(: عيل قال اإلمام    [ 1357]احلديث:  

 ( 6) : )بكثرة التكربه يكون التلف(عيل قال اإلمام    [ 1358]احلديث:  

ينه يدعو إىل إهانته(عيل قال اإلمام    [ 1359]احلديث:    (7): )تكربه الده

 ( 8) : )ثمرة الكرب املسبهة(عيل قال اإلمام    [ 1360]احلديث:  

(: )قد يذله املتجعيل قال اإلمام    [ 1361]احلديث:    ( 9) ربه

 ( 10) : )كفى بالتكربه تلفا(عيل قال اإلمام    [ 1362]احلديث:  

 (11): )ليس ملتكربه صديق(عيل قال اإلمام    [ 1363]احلديث:  

 ( 12) : )من جتربه كرس(عيل قال اإلمام    [ 1364]احلديث:  

 (13): )من تكربه مقت(عيل قال اإلمام    [ 1365]احلديث:  

 
 . 310( غرر احلكم ص 1) 
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ا َل يعدم التهلف(: )من عيل قال اإلمام    [ 1366]احلديث:    ( 1) كان متكربه

اإلمام    [ 1367]احلديث:   الفضل  عيل قال  خلع  والرسف  الكرب  لبس  )من   :

 ( 2)والرشف(

 (3): )ما اجتلب املقت بمثل الكرب(عيل قال اإلمام    [ 1368]احلديث:  

 (4)ثناء مع كرب( : )ال عيل قال اإلمام    [ 1369]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1370]احلديث:    ( 5): )ال يزكو عمل متجربه

قيه من اغرته بحاله وانخدع لغرور آماله(عيل قال اإلمام    [ 1371]احلديث:    ( 6) : )الشه

 ( 7) َحق احلمق االغرتار(أ : )عيل قال اإلمام    [ 1372]احلديث:  

(: )مجاع الغرور يف االعيل قال اإلمام    [ 1373]احلديث:    ( 8) ستنامة إىل العدوه

 ( 9) : )طوبى ملن َل تقتله قاتالت الغرور(عيل قال اإلمام    [ 1374يث:  ]احلد 

رت عليه(عيل قال اإلمام    [ 1375]احلديث:    (10): )كم من مغرور بالسه

اإلمام    [ 1376]احلديث:   له  عيل قال  ل  تسوه ما  بكله  يثق  أن  غرورا  باملرء  )كفى   :

 ( 11) نفسه(

اإلمام    [ 1377]احلديث:   كله  عيل قال  )ليس  طالب  :  كله  وال  بناج،  مغرور 

 ( 12)بمحتاج(

 
 . 310( غرر احلكم ص 1) 

 . 310( غرر احلكم ص 2) 

 . 310( غرر احلكم ص 3) 

 . 310( غرر احلكم ص 4) 

 . 310( غرر احلكم ص 5) 

 . 310( غرر احلكم ص 6) 

 . 310( غرر احلكم ص 7) 

 . 310( غرر احلكم ص 8) 

 . 310( غرر احلكم ص 9) 

 . 310( غرر احلكم ص 10) 

 . 310( غرر احلكم ص 11) 

 . 310( غرر احلكم ص 12) 
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(عيل قال اإلمام    [ 1378]احلديث:    ( 1) : )من تكثهر بنفسه قله

 ( 2) : )من اغرته بحاله قرصه عن احتياله(عيل قال اإلمام    [ 1379]احلديث:  

اإلمام    [ 1380]احلديث:   من  عيل قال  ا  رشه يومه  وكان  بنفسه،  اعتزه  جهل  )من   :

 (3)أمسه(

مان  عيل قال اإلمام    [ 1381]احلديث:   : )ال تبطرنه بالظهفر، فانهك ال تأمن ظفر الزه

 (4) بك(

 (5) : )ال يلفى العاقل مغرورا( عيل قال اإلمام    [ 1382]احلديث:  

 ( 6): )ال َحق أعظم من الفخر(عيل قال اإلمام    [ 1383]احلديث:  

اإلمام    [ 1384]احلديث:   آلة،  عيل قال  بغري  بلغتها  بحالة  تدلهنه  )ال  تف:  نه  خروال 

 ( 7)ستحقاق(تهفاق ُّيدمه االنه ما يبنيه اال إبمرتبة نلتها من غري منقبة، ف

)احلرص والكرب واحلسد دواع إىل التقحم يف    :عيل قال اإلمام    [ 1385]احلديث:  

 ( 8) الذنوب(

)تكرمون باهلل عىل عباده، وال تكرمون اهلل يف    :عيل قال اإلمام    [ 1386]احلديث:  

 ( 9)عباده!(

تعاىل يف    )إيهاك ومساماته  :عيل يوص بعض أصحابهقال اإلمام  [ 1387]احلديث:  

 ( 10) عظمته والتشبهه به يف جربوته فإنه اهلل يذله كله جبهار وُّيني كله خمتال فخور(

 
 . 310( غرر احلكم ص 1) 

 . 310( غرر احلكم ص 2) 

 . 310( غرر احلكم ص 3) 

 . 310( غرر احلكم ص 4) 

 . 310( غرر احلكم ص 5) 

 . 310( غرر احلكم ص 6) 

 . 310( غرر احلكم ص 7) 

 .  1260ص  363( هنج البالغة، حكمة 8) 

 .  366ص  116( هنج البالغة كالم 9) 

 .  994( هنج البالغة ص 10) 
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اإلمام    [ 1388]احلديث:   به يف    :عيل قال  والتشبهه  عظمته،  يف  اهلل  ومساماة  )إيهاك 

 (1)بهار، وُّيني كله خمتال(جربوته، فإنه اهلل يذله كله ج 

، وإن  إ)  :عيل قال اإلمام    [ 1389]احلديث:   نه اخليالء من التجربه والنخوة من التكربه

 (2)الشيطان عدوه حارض يعدكم الباطل، أال أنه املسلم أخو املسلم فال تنابزوا وال جتادلوا(

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   2

)ال ترفعني يف   يف دعائه يف مكارم األخالق:السجاد  قال اإلمام  [ 1390]احلديث: 

ا ظاهرا إاله أحدثت ِل ذلهة باطنة    يالناس درجة االه حططتن عند نفيس مثلها وال حتدث ِل عزه

 ( 3)  عند نفيس بقدرها(

يف دعائه يف االعرتاف بالتقصري: )فسبحانك  السجاد  قال اإلمام    [ 1391]احلديث:  

أبني كرمك يف ما    ما  للمطيع  تشكر  أو عصاك،  أطاعك  له، ومتيل  أمعاملة من  يته  توله نت 

لت عىل كله منهام بام  للعاص فيام متلك معاجلته فيه، أعطيت كاله منهام ما َل جيب له، وتفضه

يته ألوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه   يقرص عمله عنه، ولو كافأت املطيع ما أنت توله

جازيته  بكرمك  ولكنهك  وعىل    نعمتك،  اخلالدة،  الطويلة  ة  باملده الفانية  القصرية  ة  املده عىل 

ا لة بالغاية املديدة الباقية، ثمه َل تسمه القصاص فيام أكل من رزقك الهذي  ئالغاية القريبة الزه

إىل   باستعامهلا  تسبهب  الهتي  اآلالت  يف  املناقشات  عىل  حتمله  وَل  طاعتك  عىل  به  يقوى 

غرى    مغفرتك، ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له ومجلة ما سعى فيه جزاء للصه

من   شيئا  يستحقه  كان  فمتى  نعمك  بسائر  يديك  بني  رهينا  ولبقي  ومننك،  أياديك  من 

 (4)ثوابك؟! ال! متى؟(

 
 .  994ص  53( هنج البالغة عهد 1) 

 . 9ص  1( أماِل الطويس ج 2) 

 . 94الصحيفة السجادية، ص( 3) 

جادية ص ( الصحيفة ال4)   . 404سه
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)وأجر للناس عىل    يف دعاء مكارم األخالق:  السجاد قال اإلمام    [ 1392]احلديث:  

 (1)معاِل األخالق واعصمني من الفخر(يديه اخلري وال متحقه باملنه وهب ِل 

اللهمه اجعل ثنائي  )  يف دعائه إذا أحزنه أمر:السجاد  قال اإلمام    [ 1393]احلديث: 

نيا وال أعليك ومدحي ايهاك وَحدي لك يف كله حاالَت حتى ال  حزن  أ فرح بام آتيتني من الده

نهي واشغل بطاعتك نفيس  عىل ما منعتني فيها وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدين فيام تقبله م 

 (2)(عن كله ما يرد عيله حتهى ال احبه شيئا من سخطك وال اسخط شيئا من رضاك

)املؤمن خلط علمه باحللم، جيلس ليعلم،    :السجاد قال اإلمام    [ 1394]احلديث:  

وينصت ليسلم، وينطق ليفهم، ال حيدث أمانته األصدقاء، وال يكتم شهادته األعداء، وال  

 ( 3) ن احلقه رياء، وال يرتكه حياء(يفعل شيئا م

: )عجبا للمتكرب الفجور الهذي كان باألمس  السجادقال اإلمام  [ 1395]احلديث: 

نطفة وهو غدا جيفة، والعجب كله العجب ملن شك يف اهلل وهو يرى اخللق، والعجب كله  

النشأة    نكر املوت وهو يموت يف كله يوم وليلة، والعجب كله العجب ملن أنكر أالعجب ملن  

األ األ النشأة  يرى  وهو  دار  خرى  وترك  الفناء  لدار  عمل  ملن  العجب  كله  والعجب  وىل، 

 ( 4) البقاء(

يف دعائه يف مكارم األخالق: )وال تبتليهني  السجاد  قال اإلمام    [ 1396]احلديث:  

، وال تفسد عبادَت بالعجب، وأجِر للناس عىل يدي اخلري وال متحقه باملن، وَهب ِل  بالكرب

 ( 5)(معاِل األخالق واعصمني من الفخر 

 
 . 228( الصحيفة السجاديهة ص 1) 

اديهة ص 2)   . 258( الصحيفة السجه

 . 493( أماىل الصدوق ص 3) 

 .  277ص  2( أماِل الطويس ج 4) 

 . 228( الصحيفة السجاديهة ص 5) 
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 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

: )ثالث قاصامت الظهر: رجل استكثر عمله،  الباقرقال اإلمام  [ 1397]احلديث:  

 (1)ونيس ذنوبه، وأعجب برأيه(

)إنه موسى ناجاه اهلل تبارك وتعاىل وكان فيام  الباقر:  قال اإلمام    [ 1398]احلديث:  

ه: يا موسى ضع الكرب ودع الفخر واذكر أنهك ساكن القرب فليمنعك ذلك من  قال يف مناجات

 ( 2) الشهوات(

قال اإلمام الباقر: )ثالثة من عمل اجلاهليهة: الفخر باألنساب،    [ 1399]احلديث:  

 ( 3) واالستسقاء باألنواء( والطعن باألحساب،

وحسبه خلقه وكرمه تقواه،  صل املرء دينه  أ: )الباقرقال اإلمام    [ 1400]احلديث:  

 (4) وإن الناس من آدم رشع سواء( 

وأنا يف احلسب الضخم من  فالن،  : أنا  لإلمام الباقر  بعضهم  قال  [ 1401]احلديث:  

ونه وضيعا إذا    ، قومي فقال: )ما متنه علينا بحسبك؟ إنه اهلل رفع باإليامن من كان الناس يسمه

ون ه رشيفا إذا كان كافرا، فليس ألحد فضل  كان مؤمنا ووضع بالكفر من كان الناس يسمه

 (5)عىل أحد إاله بالتهقوى(

إذ مره علينا    اإلمام الباقر عن بشري النبال قال: إنا لفي املسجد مع    [ 1402]احلديث:  

  : اإلمام الباقروهو يتبخرت يف مشيته، فقال ِل    باألخرىأسود عليه حلهتان متهزر بواحدة مرتد  

 ( 6) جعلت فداك إنه سائل، قال: )إنه جبهار()إنهه جبهار( قلت: 

 
 . 111( اخلصال ص 1) 

 . 65ص  1( روضة الكايف ج 2) 

 . 326( معاين األخبار ص 3) 

 . 57( كتاب الزهد ص 4) 

 .  328ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 110( مكارم األخالق ص 6) 
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 ( 1)اهلل، واملتكربه ينازع اهلل رداه( رداء : )الكرب  الباقرقال اإلمام    [ 1403]احلديث:  

العزه رداء اهلل، والكرب إزاره، فمن تناول شيئا  ):  الباقرقال اإلمام    [ 1404]احلديث:  

 ( 2) منه أكبهه اهلل يف جهنهم(

 (3): )واهلل املتكربه ينازع اهلل رداءه(الباقرقال اإلمام    [ 1405]احلديث:  

 ( 4): )الكرب مطايا النار(الباقرقال اإلمام    [ 1406]احلديث:  

اإلمام    [ 1407]احلديث:   من  الباقرقال  ة  ذره مثقال  قلبه  اجلنهة من يف  يدخل  )ال   :

 (5)كرب(

اإلمام    [ 1408]احلديث:   والكرب،  الباقرقال  )إيهاك  بابه :  ومن  املقت،  داعية  فإنهه 

 (6)تدخل النقم عىل صاحبه، وما أقله مقامه عنده وأرسع زواله عنه(

: )إنه يف جهنهم جلبال يقال له الصعدى، وإنه يف  الباقر قال اإلمام  [ 1409]احلديث: 

كلهام كشف غطاء ذلك   له هبهب،  يقال  له: سقر، وإنه يف سقر جلبها  يقال  لواديا  الصعدى 

ه، وذلك منازل اجلبهارين(اجلبه ضجه   ( 7)  أهل النار من حره

اإلمام    [ 1410]احلديث:   يف  الباقر قال  ذلك  كله  واخليالء  واملرح  الفرح  )إنه   :

 ( 8) الرشك، والعمل يف األرض باملعصية(

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

 ( 9): )من دخله العجب هلك(الصادققال اإلمام    [ 1411]احلديث:  

 
 .  309ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 .  309ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 292( حتف العقول ص 3) 

 . 265( عقاب األعامل ص 4) 

 .  310ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 97( نزهة الناظر ص 6) 

 . 323( عقاب األعامل ص 7) 

ي ج 8)   .  261ص  2( تفسري القمه

 .  313ص  2ج  أصول الكايف ( 9) 
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ين احلسد والعجب والفخر الصادققال اإلمام    [ 1412]احلديث:   فإنه    ،: )آفة الده

 ( 1) ليس من عبد يعجب باحلسنات إاله هلك(

ا فالعجب  الصادققال اإلمام    [ 1413]احلديث:   : )وإن كان املمره عىل الرصاط حقه

 ( 2)ملاذا؟!(

داع إىل    : )العجب صارف عن طلب العلم، الصادققال اإلمام  [ 1414]احلديث:  

 (3)الغمط واجلهل(

للمؤمن من  الصادققال اإلمام    [ 1415]احلديث:   الذنب خري  أنه  : )إنه اهلل علم 

 ( 4) العجب، ولو ال ذلك ما ابتيل مؤمن بذنب أبدا(

جل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثمه  لإلمام الصادقل  ي ق  [ 1416]احلديث:   : الره

وىل وهو خائف أحسن  به؟ فقال: )هو يف حاله األيعمل شيئا من الربه فيدخله شبه العجب  

 ( 5)حاال منه يف حال عجبه(

اإلمام    [ 1417]احلديث:   عليه  الصادق قال  فيندم  نب  الذه ليذنب  الرجل  )إنه   :

ه ذلك فيرتاخى عن حاله تلك فأل ن يكون عىل حاله تلك خري له مها ويعمل العمل فيرسه

 (6)دخل فيه(

ألعبدن اهلل اليوم عبادة  بعض العباد: : )قال لصادقاقال اإلمام    [ 1418]احلديث:  

فعل مثلها قط، فدخل حمرابه ففعل فلام فرغ من صالته اذا هو بضفدع  أحب َل  أوألقرأ قراءة  

عجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقرائتك؟ فقال: نعم فقال: ال  أيف املحراب فقال له:  

 
 .  307ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 .  281ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 17ص  1( مستدرك الوسائل ج 3) 

 .  313ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 .  314ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  314ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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يأفإين    يعجبنك  ألف تسبيحة  ليلة  اهلل يف كله  ثالثة آالف  سبح  تشعهب ِل مع كله تسبيحة 

حتميدة وإين ألكون يف قعر املاء فيصوت الطري يف اهلواء فأحسبه جائعا فأطفو له عىل املاء  

 ( 1) ليأكلني وماِل ذنب(

اإلمام    [ 1419]احلديث:   إنه  الصادققال  بعضا،  بعضكم  حيسد  وال  اهلل  )اتهقو   :

البالد، فخرج يف بعض سيحه ومعه رجل من  عه السيح يف  ئ عيسى ابن مريم كان من رشا 

الم فلامه انته عيسى إىل البحر قال: بسم   أصحابه قصري وكان كثري اللهزوم لعيسى عليه السه

عليه   إىل عيسى  نظر  القصري حني  الرجل  فقال  املاء  عىل ظهر  منه فمشى  يقني  ة  اهلل بصحه

ة يقني منه فمشى عىل املاء وحل  الم جازه: بسم اهلل، بصحه الم فدخله  السه ق بعيسى عليه السه

؟   العجب بنفسه، فقال: هذا عيسى روح اهلل يميش عىل املاء وأنا أميش عىل املاء فام فضله عيله

قال: فرمس يف املاء فاستغاث بعيسى فتناوله من املاء فأخرجه ثمه قال له: ما قلت يا قصري؟  

ء فدخلني من ذلك عجب، فقال  قال: قلت: هذا روح اهلل يميش عىل املاء وأنا أميش عىل املا 

له عيسى: لقد وضعت نفسك يف غري املوضع الهذي وضعك اهلل فيه فمقتك اهلل عىل ما قلت  

الهتي وضعه اهلل فيها،   الرجل وعاد إىل مرتبته  قال: فتاب  فتب إىل اهلل عز وجله ما قلت، 

 (2) فاتهقوا اهلل وال حيسدنه بعضكم بعضا(

: )عليك باجلده وال ُترجنه نفسك من حده  لصادقاقال اإلمام    [ 1420]احلديث:  

 ( 3) التقصري يف عبادة اهلل تعاىل وطاعته، فإنه اهلل تعاىل ال يعبد حقه عبادته(

اإلمام    [ 1421]احلديث:   اعجب  الصادق قال  ومن  هلك،  بنفسه  اعجب  )من   :

ا بإذن  فشفيتهم  املرىض  داويت  قال:  الم  السه عليه  مريم  بن  عيسى  وإنه  هلك،  هلل،  برأيه 

 
 . 64( كتاب الزهد ص 1) 

 .  306ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

ة الداعي ص3)   . 238( عده
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بإذن اهلل وع املوتى فأحييتهم  بإذن اهلل، وعاجلت  جلت األَحق  ا وأبرأت األكمه واألبرص 

فلم أقدر عىل إصالحه فقيل: يا روح اهلل وما األَحق؟ قال: املعجب برأيه ونفسه الهذي يرى  

ا فذاك األَحق الهذي   الفضل كلهه له ال عليه ويوجب احلق كلهه لنفسه وال يوجب عليها حقه

 (1)لة يف مداواته(ال حي

:    [ 1422]احلديث:   وجله عزه  قوله  يف  الصادق  اإلمام  اَط  ﴿قال  َ الرصي اْهِدَنا 

للزوم الطريق املؤديه إىل حمبهتك،  و: )يقول أرشدنا إىل الرصاط املستقيم  [ 6]الفاحتة:    ﴾ املُْْسَتِقيمَ 

ثمه قال: )فإنه   ، بآرائنا فنهلك(واملبلغ إىل دينك واملانع من أن نتهبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ  

من اتهبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة تعظهمه وتسفه فأحببت لقاءه  

ة   من حيث ال يعرفني ألنظر مقداره وحملهه، فرأيته قد أحدق به خلق الكثري من غثاء العامه

يا بلثام أنظر إليه وإليهم، فام زال يراوغه م حتهى خالف طريقهم  فوقفت منتبذا عنهم متغشه

قت العوام عنه حلوائجهم، وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث أن مر بخبهاز   وفارقهم وَل يقره فتفره

له فأخذ من دكانه رغيفني مسارقة، فتعجبت منه، ثمه قلت يف نفيس: لعلهه معاملة، ثمه   فتغفه

انتني م له فأخذ من عنده رمه ان فام زال به حتهى تغفه سارقة، فتعجبت  مره بعده بصاحب رمه

منه، ثمه قلت يف نفيس: لعلهه معاملة، ثمه أقول: وما حاجته إذا إىل املسارقة، ثمه َل أزل أتبعه  

غيفني والرمانتني بني يديه ومىض، وتبعته حتهى استقره يف بقعة   حتهى مره بمريض فوضع الره

كنهي رأيت  من الصحراء، فقلت له: يا عبد اهلل لقد سمعت بك وأحببت لقاءك، فلقيتك ول

منك ما شغل قلبي! وإينه سائلك عنه ليزول به شغل قلبي، قال: ما هو؟ قلت: رأيت مررت  

انتني! قال: فقال ِل: قبل    بخبهاز ورسقت منه رغيفني، ثمه بصاحب  الرمان ورسقت منه رمه

ثني من أنت؟ قلت: الم من    كله َشء حده د  أرجل من ولد آدم عليه السه ة حممه : قال:  مه
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ثني م ، قال: أين بلدك؟ قلت: املدينة،  هلل رسول ان أنت؟ قلت: رجل من أهل بيت حده

ِل:  فقال  بيل،  قلت:  د  بن حممه جعفر  لعلهك  بام    قال:  أصلك مع جهلك  ينفعك رشف  فام 

ك وأبيك لئاله تنكر ما جيب أن حيمد ويمدح عليه فاعله؟ قلت:   رشفت به وتركك علم جده

:  و  :وما هو؟ قال: القرآن كتاب اهلل! قلت  َمْن  ﴿ ما الهذي جهلت منه؟ قال: قول اهلل عزه وجله

ييَئِة َفاَل جُيَْزى إاِلَّ ِمْثَلَها   ]األنعام:    َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن﴾ َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّ

كانت سيهئتني فهذه أربع   وإينه ملها رسقت الرغيفني كانت سيهئتني وملها رسقت الرمانتني ،[ 160

قت بكله واحد منها كان ِل هبا أربعني حسنة فانتقص من أربعني حسنة   سيهئات فلامه تصده

مهك! أنت اجلاهل بكتاب  أأربع بأربع سيهئات بقي ِل سته وثالثون حسنة، قلت: ثكلتك  

إنهك ملها رسقت    [ 27]املائدة:    تَِّقنَي﴾املُْ إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن  ﴿ اهلل، أما سمعت أنهه عزه وجله يقول:  

وملا دفعتهام إىل غري صاحبيهام    ، رغيفني كانت سيئتني وملا رسقت رمانتني كانت أيضا سيهئتني

بغري أمر صاحبيهام كنت إنام أضفت أربع سيهئات إىل أربع سيئات وَل تضف أربعني حسنة  

 (1)إىل أربع سيهئات، فجعل يالحظني فانرصفت وتركته(

تأويل    ثم  نحو  وهذا  ويضلهون  يضلهون  املستكره  القبيح  التأويل  هذا  )بمثل  قال: 

ر بن يارس فارتعدت فرائص خلق كثري، وقالوا: قال  ر  هلل رسول امعاوية ملها قتل عامه : عامه

الناس   هاج  قد  املؤمنني  أمري  يا  وقال:  معاوية  عىل  عمرو  فدخل  الباغية،  الفئة  تقتله 

ر فامذا؟ قال: أليس قد قال  ق  واضطربوا، قال: ملاذا؟ ر، فقال معاوية: قتل عامه ال: قتل عامه

ر تقتله الفئة الباغية؟ فقال له معاوية: دحضت يف قولك، أنحن قتلناه؟ هلل  رسول ا : عامه

إذا  )بعيله بن أِّب طالب فقال:    إنهام قتله عيله بن أِّب طالب ملها ألقاه بني رماحنا! فاتهصل ذلك 

 هو الهذي قتل َحزة ملها ألقاه بني رماح املرشكني!( هلل رسول ا
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: حيمل هذا العلم من كله خلف  هلل  رسول اثمه قال: )طوبى للهذين هم كام قال  

 (1)عدوله، وينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني(

ملعجب  : )من ال يعرف ألحد الفضل فهو االصادققال اإلمام    [ 1423]احلديث:  

 ( 2) برأيه(

ين احلسد والعجب والفخر(آ: )الصادققال اإلمام    [ 1424]احلديث:    ( 3)فة الده

اإلمام    [ 1425]احلديث:   عند  الصادققال  رجالن  )افتخر  عيل :  فقال:    اإلمام 

أتفتخران بأجساد بالية، وأرواح يف النار، إن يكن لك عقل فإنه لك خلقا، وإن يكن لك  

 ( 4) تقوى فإنه لك كرما، وإاله فاحلامر خري منك، ولست بخري من أحد(

ترى هذا اخللق كلههم من  )أ:  لبعض أصحابه  إلمام الصادقاقال    [ 1426]احلديث:  

ئه وهو خلو من صالح أعامهلم فهو بمنزلة اخللنج يقرشه  ألق منهم املفتخر يفتخر بآبا ،  الناس  

  : ته وهو كام قال اهلل عزه وجله ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل  ﴿حلاء عن حلاء حتهى يوصل إىل جوهريه

 ( 5)([ 179]األعراف:  ﴾ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ 

اإلمام    [ 1427]احلديث:   ثالث الصادق قال  يف  )اجلهل  املراء،  :  ة  وشده الكرب،   :

 ( 6)واجلهل باهلل، أولئك هم اخلارسون(

: )ال يطمعنه ذو الكرب يف الثناء احلسن، وال  الصادققال اإلمام    [ 1428]احلديث:  

 (7)اخلبه يف كثرة الصديق(

: )الكرب رداء اهلل فمن نازع اهلل شيئا من ذلك  الصادققال اإلمام    [ 1429]احلديث:  
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 (1)النار(أكبهه اهلل يف 

الناس من كله  الصادققال اإلمام    [ 1430]احلديث:   : )الكرب قد يكون يف رشار 

هلل  رسول اجنس، والكرب رداء اهلل، فمن نازع اهلل عزه وجله رداءه َل يزده اهلل إاله سفاال، إنه  

    ي عن طريق قني فقيل هلا: تنحه ط الرسه هلل  رسول امره يف بعض طرق املدينة وسوداء تلقه

: دعوها  هلل  رسول الت: إنه الطهريق ملعرض فهمه هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال  فقا 

ا جبهارة(  ( 2)فاهنه

اإلمام    [ 1431]احلديث:   أصحابه  الصادققال  بعض  والعظمة    :يوص  اكم  )إيه

ه يوم   ، فمن نازع اهلل رداءه قصمه اهلل عزه وجله وأذله والكرب، فإنه الكرب رداء اهلل عزه وجله

 ( 3) القيامة(

: )كان أِّب يقول: من أم هذا البيت حاجا أو  الصادققال اإلمام  [ 1432]احلديث:  

ه ثمه قرأ:  أ من الكرب رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته    أمعتمرا مربه  َل يِف َيْوَمنْيِ  ﴿مه َفَمْن َتَعجَّ

اتَّ  ملَِِن  َعَلْيِه  إِْثَم  َفاَل  َر  َتَأخَّ َوَمْن  َعَلْيِه  إِْثَم  الكرب؟ي ق  ،[ 203]البقرة:    ﴾َقى َفاَل  ما  قال: )قال    ل: 

ا قهلل  رسول   ) احلقه وسفه  اخللق  غمض  الكرب  أعظم  إنه  اخللق وسفه    ل:ي:  ما غمض 

، ويطعن عىل أهله، ومن فعل ذلك نازع اهلل رداءه( ؟ قال: )جيهل احلقه  (4)احلقه

ذ منها أهل النار، ما  الصادققال اإلمام    [ 1433]احلديث:   : )إنه يف النار لنارا تتعوه

خلقت إاله لكله متكربه جبهار عنيد، ولكله شيطان مريد، ولكله متكربه ال يؤمن بيوم احلساب،  

د   (5)(وكله ناصب آلل حممه
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له:  إ: )الصادققال اإلمام    [ 1434]احلديث:   يقال  للمتكربين  نه يف جهنهم لواديا 

له شدة حره وسأله عز وجله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق  سقر شكى إىل اهلل عزه وج

 ( 1) جهنم(

: )ال يدخل اجلنهة من يف قلبه مثقال حبهة من  الصادققال اإلمام    [ 1435]احلديث:  

 ( 2) خردل من كرب(

يف السامء ملكني موكلني بالعباد فمن    ن )إ:  الصادققال اإلمام    [ 1436]احلديث:  

 (3) ( وضعاهتواضع هلل رفعاه ومن تكرب 

إاله ويف رأسه حكمة وملك  ):  الصادققال اإلمام    [ 1437]احلديث:   ما من عبد 

يمسكها، فاذا تكربه قال له: اتهضع وضعك اهلل فال يزال أعظم الناس يف نفسه وأصغر الناس  

، ثمه قال له: انتعش نعشك اهلل فال يزال أصغر   يف أعني الناس وإذا تواضع رفعه اهلل عز وجله

 ( 4) (يف نفسه وأرفع الناس يف أعني الناس الناس

اإلمام    [ 1438]احلديث:   صور الصادق قال  يف  جيعلون  املتكربين  )إنه  الذر    : 

 ( 5) تتوطهاهم الناس حتهى يفرغ اهلل من احلساب(

اإلمام    [ 1439]احلديث:   )الصادققال  ،  إ:  ره الذه صور  يف  جيعلون  ين  املتكربه نه 

 (6)احلساب(فيطأهم الناس حتهى يفرغوا من 

يا داود كام أن أقرب    : )أوحى اهلل إىل داود: الصادققال اإلمام    [ 1440]احلديث:  

 ( 7)الناس من اهلل املتواضعون كذلك أبعد الناس من اهلل املتكربون(
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اإلمام    [ 1441]احلديث:   والتهواضع،  الصادققال  ين،  الده املحبهة:  تورث  : )ثالثة 

 ( 1) والبذل(

: )من برئ من ثالثة نال ثالثة: من برئ من  الصادققال اإلمام  [ 1442]احلديث: 

، ومن برئ من الكرب نال الكرامة، ومن برئ من البخل نال الرشف(  ( 2)الرشه نال العزه

اإلمام    [ 1443]احلديث:   يف  الصادققال  جيدها  ذلهة  من  إاله  يتيه  أحد  من  )ما   :

 ( 3) نفسه(

ة  دقاإلمام الصا قال اإلمام    [ 1444]احلديث:   : )ما من رجل تكربه أو جتربه إاله لذله

 ( 4) وجدها يف نفسه(

اإلمام    [ 1445]احلديث:   امر الصادققال  )ما دخل قلب  إاله    ئ:  الكرب  َشء من 

 (5)نقص من عقله منه ما دخله من ذلك، قله ذلك أو كثر(

اإلمام    [ 1446]احلديث:   وَحل  الصادققال  نعله،  وخصف  جيبه،  رقهع  )من   :

 ( 6) برئ من الكرب(سلعته فقد 

إنهني آكل الطهعام    لإلمام الصادقعن عمر بن يزيد، قال: قلت    [ 1447]احلديث:  

ابة الفارهة  يهبة وأركب الده فرتى يف هذا شيئا من التجربه فال أفعله؟    ،الطهيب وأشمه الريح الطه

( فقلت:    اإلمام الصادق فأطرق   ثمه قال: )إنهام اجلبهار امللعون من غمص الناس وجهل احلقه

ر الناس وجتربه عليهم فذلك   ا احلقه فال أجهله والغمص ال أدري ما هو؟؛ قال: )من حقه أمه

 ( 7)اجلبهار(
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عن الغائط فقال: )تصغريا البن آدم لكيال  الصادق  اإلمام  سئل   [ 1448]احلديث:  

 ( 1) طه معه(ئيتكرب وهو حيمل غا 

 (2)، فقال: )إنه الكرب أدناه(اإلحلادعن أدنى    الصادقاإلمام  سئل    [ 1449]احلديث:  

: )اجلبهارون أبعد الناس من اهلل عزه وجله يوم  الصادق  قال اإلمام   [ 1450]احلديث:  

 ( 3) القيامة(

اإلمام  [ 1451]احلديث:   عليه  الصادق  قال  داود  إىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  )أوحى   :

ذكرهتم   ذكروين  وإن  ذكرته  إاله  عبد  يذكرين  ال  فإينه  يذكروين  ال  للجبهارين  قل  الم  السه

 (4)فلعنتهم(

اإلمام  [ 1452]احلديث:   اخلري  الصادق  قال  معلم  يا  لعيسى:  احلواريون  )قال   :

الم: أشد االشياء غضب اهلل، قالوا فبام نتقي غضب   اعلمنا أي االشياء أشد؟ قال عليه السه

 (5)بأن ال تغضبوا قالوا وما بدو الغضب؟ قال الكرب والتجرب وحمقرة الناس( اهلل؟ قال

اكم والتجربه عىل اهلل،  يوص أصحابه:    الصادق قال اإلمام    [ 1453]احلديث:   )إيه

وا عىل   واعلموا أن عبدا َل يبتل بالتجربه عىل اهلل إاله جتربه عىل دين اهلل، فاستقيموا هلل وال ترتده

اكم من التجربه عىل اهلل(عقابكم فتنقلب أ  ( 6)وا خارسين، أجارنا اهلل وايه

اإلمام    [ 1454]احلديث:   اللحم  ):  الصادققال  ليبغض  وتعاىل  تبارك  اهلل  إنه 

إنا لنحب اللحم وما ُتلو بيوتنا منه، فكيف    هلل  رسول ابن  ا: يا  (، قيل لهواللحم السمني 

اله )   ذلك؟ فقال: البيت اللحم  إنهام  ل فيه حلوم الناس بالغيبة،  ليس حيث تذهب،  ذي تؤكه
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ا اللحم السمني فهو املتجرب املتكرب املختال يف مشيته(  ( 1) وأمه

: )ثالث إذا كنه يف الرجل فال حترج أن تقول  الصادققال اإلمام    [ 1455]احلديث:  

ا يف  اجلفاء، واجلبن، والبخل، وثالث إذا كنه يف املرأة فال حترج أن تقول:    إنهه يف جهنهم:  إهنه

  (2)جهنهم: البذاء، واخليالء، والفخر(

اإلمام    [ 1456]احلديث:   الظلوم،  الصادققال  الغنيه  يبغض  وجله  عزه  اهلل  )إنه   :

ل: القليل املال قال:  يق   (تدري ما الصعلوك املختال؟، أ والشيخ الفاجر، والصعلوك املختال

ب إىل اهلل تعاىل )  (3) بيشء من ماله( ال ولكنهه الغنيه الهذي ال يتقره

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   5

ئاسة    :الكاظمقال اإلمام    [ 1457]احلديث:   )من تكلهم يف اهلل هلك، ومن طلب الره

 ( 4)هلك، ومن دخله العجب هلك(

الذالكاظم  اإلمام  سئل    [ 1458]احلديث:   العجب  فقال:   يعن  العمل،    يفسد 

للعبد سوء  ) يزيهن  أن  منها  أنهه حيسن  العجب درجات  فيعجبه وحيسب  عمله فرياه حسنا 

)  (5)صنعا ومنها أن يؤمن العبد بربهه فيمنه عىل اهلل عز وجله وهلل عليه فيه املنه

ب به العبد إىل اهلل بعد املعرفة    [ 1459]احلديث:   قال اإلمام الكاظم: )أفضل ما يتقره

الة وبره الوالدين وترك احلسد والعجب والفخر(  ( 6) به الصه

قال اإلمام الكاظم: )ينبغي للعاقل إذا عمل عمال أن يستحيي    [ 1460ديث:  ]احل 

د بالنعم أن يشارك يف عمله أحدا غريه(  ( 7) من اهلل، وإذا تفره

 
 . 314ص  1( عيون األخبار ج 1) 

 . 158ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 109( كتاب حسني بن عثامن ص 3) 

 . 409( حتف العقول ص 4) 

 .  313ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 391( حتف العقول ص 6) 

 . 398( حتف العقول ص 7) 
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الكاظم  [ 1461]احلديث:   اإلمام  أصحابه  قال  بعض  عىل  يوص  والكرب  )إيهاك   :

 ( 1)اك وال آخرتك(بعلمك فيمقتك اهلل، فال تنفعك بعد مقته دني واالستطالة أوليائي، 

امء    [ 1462]احلديث:   السه مالئكة  لعنته  نفسه  يف  تعظهم  )من  الكاظم:  اإلمام  قال 

ومالئكة األرض، ومن تكربه عىل إخوانه واستطال عليهم فقد ضاده اهلل، ومن ادهعى ما ليس  

 ( 2) له فهو لغري رشده(

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   6

 : (3)الرضا قال اإلمام    [ 1463]احلديث:  

 إذا كنت يف خري فال تغرتر به

 

 ولكن قل اللهمه سلهم ومتهم  

د، قال: كنت عند   [ 1464]احلديث:    قال: فأمسيت    اإلمام الرضا   عن أَحد بن حممه

يف   رصت  فلامه  عنده،  فاقمت  أمسيت(  فقد  تنرصف  )ال  فقال:  انرصف؟،  فقلت:  عنده، 

)يا أَحد    :البيت دخلني َشء فجعل خيطر بباِل: من مثيل يف بيت وِل اهلل وعىل مهاده! فناداين

عاد صعصعة بن صوحان، فقال: يا صعصعة ال جتعل عيادَت إيهاك فخرا عىل   اإلمام عيل أن 

 ( 4)وتواضع هلل يرفعك اهلل( قومك!

 (5) )الكرب رداء اهلل، من نازع اهلل رداءه قصمه(  :الرضا قال اإلمام    [ 1465]احلديث:  

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   7

اإلمام    [ 1466]احلديث:   واحلرص  )سن:  احلقال  الكرب  ثالث:  يف  الناس  هالك 

إبليس، واحلرص   لعن  ين وبه  الده فالكرب هالك  آدم من  واحلسد،  اخرج  وبه  النفس  عدوه 

 
 . 397( حتف العقول ص 1) 

 . 397( حتف العقول ص 2) 

 . 178ص  2( عيون األخبار ج 3) 

 . 587( رجال الكيشه ص4) 

 . 372( فقه اإلمام الرضا ص 5) 
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 (1)(اجلنهة، واحلسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل 

جالب    [ 1467]احلديث:   والزهو  احلسنات،  حق  ما  )احلسد  اهلادي:  اإلمام  قال 

املقت، والعجب صارف عن طلب العلم، داع إىل التخبط يف اجلهل، والبخل أذمه األخالق،  

 ( 2) والطمع سجيهة سيهئة(

 
ة.    111ص    75( بحار األنوار ج  1)   . 140( نزهة الناظر ص 2)  عن كشف الغمه
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 والسفه  اللؤم  

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

والسفه  الكسل    اللؤم  عنها  ينتج  والتي  مهتها،  ودناءة  النفس  بنذالة  املرتبطة  واألخالق 

وردت   التي  الذميمة  الصفات  من  وغريها  احلياء  وعدم  والفحش  واخلالعة  واجلبن 

 ة منها يف القرآن الكريم والسنة املطهرة. التحذيرات الكثري

قوله   ذلك  عىل  األمثلة  اَلَة  ﴿  :  تعاىلومن  الصَّ َأَضاُعوا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  َفَخَلَف 

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا  َبُعوا الشَّ إضاعة الصالة  ، فاآلية الكريمة تقرن بني  [ 59]مريم:     ﴾َواتَّ

لتبني أن ذلك االتباع هو سبب القعود عن كل األعامل الطيبة، حتى لو  واتباع الشهوات،  

 كانت ما تقتضيه صلة العبد بربه. 

ِذيَن َيتَّبُِعوَن    اهللوَ ﴿  :  قوله تعاىلما يشري إليه  ومثل ذلك   ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَّ

مَتِي َأْن  َهَواِت  َعظِياًم الشَّ َمْياًل  إىل  ،  [ 27]النساء:     ﴾ُلوا  تشري  باتباع  فهي  االنحراف  عالقة 

 الشهوات. 

ومثل ذلك ما ورد يف التحذير من الكسل، واعتباره السبب املبارش للقعود عن كل  

اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ﴿األعامل الصاحلة، بام فيها اجلهاد لنرصة املستضعفني، كام قال تعاىل: 

ا اهللَُّ  ِمَن  َل  َفضَّ َوَأْنُفِسِهْم   ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َواملَُْجاِهُدوَن  ِر  َ الرضَّ ُأوِِل  َغرْيُ  ملُْْؤِمننَِي 

اهللَُّ  َل  َوَفضَّ احْلُْسنَى   اهللَُّ  َوَعَد  َوُكالًّ  َدَرَجًة   اْلَقاِعِديَن  َعىَل  َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ   املَُْجاِهِديَن 

 [95]النساء:  ﴾ملَُْجاِهِديَن َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِياًم ا

وهكذا يذكر اهلل تعاىل الكثري من األخالق السيئة للسفهاء أصحاب النفوس الدنية،  

إِنَّ املُْنَافِِقنَي خُيَاِدُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إِىَل  ﴿ كام قال تعاىل يف وصف املنافقني:  
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اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إِالَّ َقلِياًل      الصَّ
ِ
ُمَذْبَذبِنَي َبنْيَ َذلَِك اَل إِىَل َهُؤاَلء

  َوَمْن ُيْض 
ِ
 [ 143-142]النساء:  ﴾ لِِل اهللَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِياًل َواَل إِىَل َهُؤاَلء

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ  ﴿وقال يف وصف الفاسقني:   َوَما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاهُتُْم إِالَّ َأهنَّ

إِ  ُينِْفُقوَن  َواَل  ُكَساىَل  َوُهْم  إاِلَّ  اَلَة  الصَّ َيْأُتوَن  َواَل  َكاِرُهونَ َوبَِرُسولِِه  َوُهْم  ُتْعِجْبَك    الَّ  َفاَل 

ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنفُ  هَبُْم هِبَا يِف احْلََياِة الدُّ   ُسُهْم َوُهْم َكافُِرونَ َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم  إِنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيَعذي

ُْم ملَِنُْكْم َوَما ُهْم ِمنُْكْم   َوَلكِنَُّهْم َقْوٌم َيْفَرُقوَن َلْو جَيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو  َوحَيْلُِفوَن بِاهللَِّ إهِنَّ

ْوا إَِلْيِه َوُهْم جَيَْمُحونَ  َخاًل َلَولَّ َدَقاِت َفإِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا َوإِْن    ُمدَّ َوِمنُْهْم َمْن َيْلِمُزَك يِف الصَّ

َيْسَخُطونَ  ُهْم  إَِذا  ِمنَْها  ُيْعَطْوا  اهللَُّ    ََلْ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  آَتاُهُم  َما  َرُضوا  ُْم  َأهنَّ َوَلْو 

 [ 59-54]التوبة:  ﴾ َسُيْؤتِينَا اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِنَّا إِىَل اهللَِّ َراِغُبونَ 

املمتلئة   النفوس  هذه  أمثال  أصحاب  دقيقا  وصفا  تصف  الكريمة  اآليات  وهذه 

 بالسفه والدناءة واحلقارة. 

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . هذه املعاين، وما يرتبط هبا   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 املصادر السنية: ـ ما ورد يف    1

  أنسابكم هذه ليست بسباب عىل أحد،  إنه ):    اهللقال رسول    [ 1468]احلديث:  

أنتم ولد آدم، طفه إنه و عمل صالح،  أو    ين بالده اع، َل متلؤوه، ليس ألحد فضل إاله الصه   ام 

 (1) (ا بخيال جبانا جل أن يكون فاحشا بذيه حسب الره 

 
 ( 145/ 4( أَحد)1) 
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 أعوذ بك من  إينه   مه )الله  كثريا:كان يردد      بيه النه  عن أنس أنه   [ 1469]احلديث: 

 ( 1) (جالغلبة الره و ين،ضلع الده و  اجلبن،و البخلو الكسل،و العجزو احلزن،  واهلمه 

النه  [ 1470]احلديث:   قال: كان  أنس  أعوذ بك من  إينه   مه )اللهيقول:      بيه عن   

أعوذ بك من عذاب  و  املامت،و  أعوذ بك من فتنة املحيا و  اهلرم،و  اجلبنو  الكسل، و  العجز

 ( 2)(القرب 

    اهلل كام كان رسول  عن زيد بن أرقم قال: ال أقول لكم إاله   [ 1471]احلديث:  

يقول:   كان  العجز إينه   مه )اللهيقول،  من  بك  أعوذ    اهلرم و  البخل، و  اجلبنو  الكسل،و   

موالها،  و  ها أنت وليه ،  اها ها أنت خري من زكه زكه و  آت نفيس تقواها،  مه ، اللهعذاب القربو

من دعوة  و  من نفس ال تشبع، و   من قلب ال خيشع،و    أعوذ بك من علم ال ينفع،إينه   مه الله

 ( 3) (ال يستجاب هلا 

   (4)(الولد مبخلة جمبنة  إنه )  :قال رسول اهلل   [ 1472]احلديث:  

 (5)(جبن خالعو هالع ما يف رجل شحه   رشه ):   اهللقال رسول    [ 1473]احلديث:  

رسول    [ 1474]احلديث:   النه):    اهلل قال  سأل  يوم  و  اس، من  جاء  يغنيه  ما  له 

يا رسول    ( كدوحأو    خدوش أو    مسألته يف وجهه مخوش،و  القيامة    ما يغنيه؟ و   ؛ اهللقيل: 

 (6)(هب قيمتها من الذه أو   مخسون درمها ) قال: 

يبقى  و   ل، ل فاألوه احلون األوه يذهب الصه )   : قال رسول اهلل    [ 1475]احلديث:  

 ( 7) (بالة اهللمر ال يباليهم الته أو   عريكحفالة الشه حفالة 

 
 (  2706( ومسلم)2893( البخاري، )1) 

 (  2706( ومسلم)2823( البخاري، )2) 

 ( 2722( مسلم)3) 

 (172/ 4( وأَحد)3666( ابن ماجة)4) 

 (302/ 2( أَحد)5) 

 (  1626(، أبو داود)650( الرتمذي)6) 

 ( 6434بخاري، )( ال7) 
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يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى  ) :    اهلل قال رسول   [ 1476]احلديث:  

كم  لكنهو بل أنتم يومئذ كثري، ) ة نحن يومئذ؟ قال:  من قله و ، فقال قائل:( قصعتها إىل   األكلة

يف قلوبكم    اهلل  ليقذفنه و  كم املهابة منكم،من صدور عدوه   اهلل  لينزعنه و   يل،غثاء كغثاء السه 

 (1)(كراهية املوت و نيا الده  حبه ) ما الوهن؟ قال: و ،اهلل، فقال قائل: يا رسول (الوهن

ه بيده، فإن َل  من رأى منكم منكرا فليغريه )  : قال رسول اهلل    [ 1477]احلديث:  

 (2) ( أضعف اإليامنذلك  و  فإن َل يستطع فبقلبه،، يستطع فبلسانه

من املؤمن    اهللإىل    أحبه و  خري  املؤمن القويه ):    اهللقال رسول    [ 1478]احلديث:  

  َشءإن أصابك و  ال تعجز،اهلل واستعن بو احرص عىل ما ينفعك،، خري  يف كله و عيف الضه 

لو تفتح عمل    فإنه ،  ما شاء فعلاهلل، ولكن قل: قدر  ، وكذاو   فعلت كان كذا فال تقل: لو أينه 

 (3)(يطانالشه 

الره عزه وجله    اهلل  إنه ):    اهللقال رسول    [ 1479]احلديث:   فق ما ال  ليعطي عىل 

الره   اهلل  إذا أحبه و  يعطي عىل اخلرق،  أعطاه  الره ،  فقعبدا  بيت حيرمون  إاله ما من أهل    فق 

 (4)(حرموا

اهلل    [ 1480]احلديث:   رسول  النه  إنه )  : قال  عن  أعجز  عجز  من    عاء،الده اس 

 (5)(الماس من بخل بالسه أبخل النهو

اس  عة تقولون: إن أحسن النهال تكونوا إمه )  :قال رسول اهلل    [ 1481]احلديث: 

إن أساءوا  ، واس أن حتسنواإن أحسن النه،  نوا أنفسكم لكن وطه و  إن ظلموا ظلمنا، و  ا، أحسنه

 
 ( 4297( أبو داود)1) 

 (  49( مسلم)2) 

 ( 2664( مسلم)3) 

 2274(/ 306/ 2الطرباين يف الكبري) (4) 

 (811/ 2( الطرباين يف الدعاء)5) 
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 ( 1) (فال تظلموا

عبه   [ 1482]احلديث:   ابن  قال:  أنه   اسعن  النه)ه  الره املخنه    بيه لعن  من    جال ثني 

 ( 2) (ساءالت من النه املرتجه و

رسول    [ 1483]احلديث:   ينظر  ) :    اهلل قال  ال  وجله  ثالثة  عزه  يوم  اهلل  إليهم 

  لوالديه،   العاقه   ة: ثالثة ال يدخلون اجلنه ، ووثيه الده و  لة، املرأة املرتجه و  لوالديه،  القيامة: العاقه 

 ( 3)(ان بام أعطىاملنهو اخلمر، املدمن عىل و

اهلل    [ 1484]احلديث:   رسول  السه   إنه )  : قال  أرشاط  العلم،من  يرفع  أن    اعة 

 ( 4)(نا يظهر الزه و يرشب اخلمر، و  يثبت اجلهل،و

رسول    [ 1485]احلديث:   فمره أيه ):    اهللقال  استعطرت  امرأة  قوم  ام  عىل  ت 

 ( 5) (ليجدوا من رحيها فهي زانية

قباء ليلة  هو أحد النهو  كان شهد بدرا،و  امتعن عبادة بن الصه   [ 1486]احلديث:  

بايعوين عىل أن ال ترشكوا  )  ـ:   حوله عصابة من أصحابهـ و  قال     اهللرسول    العقبة؛ أنه 

  ال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم و  ال تقتلوا أوالدكم،و  ال تزنوا، و  ال ترسقوا، و  شيئا،  اهللب

من أصاب من ذلك  و  ،اهللف منكم فأجره عىل  و  فمن،  ال تعصوا يف معروفو   أرجلكمو

إن  إىل اهلل،    فهو   اهللسرته    من أصاب من ذلك شيئا ثمه و  ارة له،نيا فهو كفه شيئا فعوقب يف الده 

 ( 6) (فبايعناه عىل ذلك، إن شاء عاقبهو  شاء عفا عنه،

ا  : فأمه اهللثالثة يبغضهم  و  ، اهللهم  ثالثة حيبه ) :    اهللقال رسول    [ 1487]احلديث:  

 
 ( 2007( الرتمذي)1) 

 (5886)1 ( البخاري2) 

 ( 81ـ  80/ 5( النسائي)3) 

 (2671( ومسلم)80( البخاري، )4) 

 (4173داود)( وأبو 153/ 8( النسائي)5) 

 ( 1709( ومسلم)18( البخاري، )6) 
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ف  بينهم فمنعوه، فتخله و  َل يسأهلم بقرابة بينهاهلل و : فرجل أتى قوما فسأهلم باهللهم  ذين حيبه اله 

ى  قوم ساروا ليلتهم حته و  ذي أعطاه،اله اهلل و  ته إاله ا ال يعلم بعطيه رجل بأعقاهبم فأعطاه رسه 

يتلو  و   قنيفقام أحدهم يتمله   لوا فوضعوا رؤوسهم،ا يعدل به نزإليهم مه   وم أحبه إذا كان النه

الثة  الثه ، ويفتح لهأو    ى يقتل أقبل بصدره حته و  فهزموا  ة فلقي العدوه رجل كان يف رسيه ، وآياَت

 ( 1) (لومالظه  الغنيه و الفقري املختال، و اين،يخ الزه : الشه اهللذين يبغضهم اله 

نى مدرك  آدم نصيبه من الزه كتب عىل ابن  ):    اهلل قال رسول    [ 1488]احلديث:  

اليد  و  سان زناه الكالم، الله ، وواألذنان زنامها االستامع،  ظرفالعينان زنامها النه،  ذلك ال حمالة

البطش وزناها  اخلطا الره ،  زناها  وجل  ُّيوى ،  الفرج يصده و  ى، يتمنهو  القلب  ذلك    ق 

 ( 2)(بهيكذه و

منه اإليامن    اهلل رشب اخلمر نزع  و  من زنى ) :    اهلل قال رسول    [ 1489]احلديث: 

 (3)(القميص من رأسه اإلنسانكام خيلع 

تي    ال تزال ) :    اهللقال رسول    [ 1490]احلديث:   ما َل يفش فيهم ولد  أمه بخري 

 ( 4) (بعذاب اهلل هم نا فأوشك أن يعمه نا، فإذا فشا فيهم ولد الزه الزه 

ال  و   هو مؤمن،و  حني يزيناين  ال يزين الزه ):    اهللقال رسول    [ 1491]احلديث:  

حني يرشهبا  اخلمر  مؤمن، و  يرشب  السه و  هو  ال  و  هو مؤمن،و  ارق حني يرسقال يرسق 

 (5)(هو مؤمنو اس إليه أبصارهم فيها حني ينتهبها ينتهب هنبة ذات رشف يرفع النه 

  اين،األشيمط الزه عزه وجله إىل    اهلل ال ينظر  ):    اهلل قال رسول    [ 1492]احلديث:  

 
 (2568( الرتمذي)1) 

 ( 2657( ومسلم)6612)1( البخاري، 2) 

 (22/ 1( احلاكم)3) 

 (  277/ 3(أبو يعىل)4) 

 (  57( ومسلم)5578)1( البخاري، 5) 
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 ( 1) (العائل املزهوه ال و

: متى نرتك األمر  اهلل ه قال: قيل يا رسول  عن أنس بن مالك أنه   [ 1493]احلديث:  

قلنا: يا رسول    ( إذا ظهر فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم)هي عن املنكر؟ قال:  النهو  باملعروف 

يف  العلم  و  الفاحشة يف كباركم، و  امللك يف صغاركم )ما ظهر يف األمم قبلنا؟ قال:  و   ،اهلل

 ( 2) (رذالتكم

يقول حني نزلت      اهلل ه قال: سمعت رسول  عن أِّب هريرة أنه   [ 1494]احلديث:  

املالعنة:   من  أيه ) آية  فليست  منهم  ليس  رجال  قوم  عىل  أدخلت  امرأة  ال  و  ، َشءيف    اهلل ام 

فضحه  و  منه،عزه وجله    اهللهو ينظر إليه احتجب  و  ام رجل جحد ولدهأيه و  ته،جنه  اهلليدخلها  

 (3)(اآلخرين يوم القيامةو لني رؤوس األوه عىل 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

إيهاك واللؤم فإنه اللهؤم كفر، والكفر يف النار  ):  هلل  رسول اقال    [ 1495]احلديث:  

وعليك بالرسه فإنه الرسه والكرم يذيب اخلطايا كام تذيب الشمس اجلليد إنه اهلل تعاىل يقول:  

َت وجالِل ال يدخل جنهتي لئيم(أنا اهلل ال إله    ( 4) إاله أنا وعزه

اقال    [ 1496]احلديث:   جبن    :  هللرسول  أو  هالع،  شحه  الرجل  يف  ما  )رشه 

 ( 5)خالع(

لو كان اخلرق خلقا يرى ما كان َشء  ) :  هلل  رسول اقال اإلمام    [ 1497]احلديث:  

 ( 6) مها خلق اهلل أقبح منه(

 
 ( 275( الطرباين، الرتغيب والرتهيب )1) 

 ( 4015( ابن ماجة)2) 

 (2263داود)( وأبو 180، 179/ 6( النسائي)3) 

 . 151( األشعثيهات ص 4) 

 . 29( نزهة الناظر ص 5) 

 .  321ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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: )ما كان الرفق يف َشء قطه إاله زانه، وال كان  هلل  رسول اقال    [ 1498]احلديث:  

 (1)اخلرق يف َشء قطه إاله شانه(

: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يقفنه  رسول اهلل  قال   [ 1499]احلديث: 

 ( 2) مواقف التهمة(

اهلل  قال    [ 1500]احلديث:   أهل  ):  رسول  جالس  من  بالتهمة  الناس  أوىل 

  (3)التهمة(

ل  أ: )ال يزول قدما عبد يوم القيامة حتهى يسهلل  رسول اقال    [ 1501]احلديث:  

عن عمره فيام أفناه، وشبابه فيام أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه، وعن    عن أربعة:

 ( 4) حبهنا أهل البيت(

اهلل  قال    [ 1502]احلديث:   أصحابه  رسول  بعض  فيذهب  يوص  متزح  )ال   :

الضجر والكسل، فإنهك إن ضجرت    هباؤك، وال تكذب فيذهب نورك؛ وإيهاك وخصلتني: 

ا(  (5)َل تصرب عىل حقه وإن كسلت َل تؤده حقه

اقال    [ 1503]احلديث:   يذهب):    هلل رسول  املزاح  وكثرة    كثرة  الوجه،  بامء 

 ( 6)الضحك يمحو اإليامن، وكثرة الكذب يذهب بالبهاء(

هلا أن ال يكسل،  ):  ل اهلل  رسو قال    [ 1504]احلديث:   ابر يف ثالث: أوه عالمة الصه

ضيهع   فقد  كسل  إذا  ألنهه   ، وجله عزه  ربهه  من  يشكو  ال  أن  والثهالثة  يضجر،  ال  أن  والثانية 

 ( 7) احلقوق، وإذا ضجر َل يؤده الشكر، وإذا شكا من ربهه عزه وجل فقد عصاه(

 
 ، الشهاب. 337ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 لبه اللباب.  ،  65ص  2( مستدرك الوسائل ج 2) 

 . 196( معاين األخبار ص 3) 

 . 498ص  2( روضة الواعظني ج 4) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 

 . 84مشكاة األنوار ص ، 270 (أماِل الصدوق6) 

 .  498( علل الرشائع ص 7) 
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ط،  : )عالمة  هلل  رسول اقال    [ 1505]احلديث:   الكسالن أربعة: يتوانى حتهى يفره

ط حتهى يضيهع، ويضيهع حتهى يضجر، ويضجر حتهى يأثم(  (1)ويتفره

 (2)الغرية من اإليامن، والبذاء من النفاق():  هلل رسول اقال   [ 1506]احلديث:  

 (3): )البذاء والبيان شعبتان من النفاق( هللرسول اقال   [ 1507]احلديث:  

أال أخربكم بأبعدكم منهي شبها: الفاحش  ):  هلل  رسول اقال    [ 1508]احلديث:  

خري   كله  من  البعيد  القلب،  القايس  احلسود،  احلقود  املختال،  البخيل  البذيء  ش،  املتفحه

 (4)يتهقى( يرجى، غري املأمون من كله رشه 

إنه اهلل حيبه احليي احلليم، الغني املتعفهف،  ): هلل  رسول اقال   [ 1509]احلديث:  

 (5)وإنه اهلل يبغض الفاحش البذيء، السائل امللحف( أال

م اهلل اجلنهة  سول اهلل  رقال    [ 1510]احلديث:   ، ال  ءعىل كله فاحش بذي: )حره

 (6)يباِل ما قال وال ما قيل له(

اقال    [ 1511]احلديث:   يف  ):  هلل  رسول  النفاق  وينبتن  القلب،  يفسدن  أربع 

الشجر:   املاء  ينبت  كام  وطلب  القلب  السلطان،  باب  وإتيان  والبذاء،  اللهو،  استامع 

 (7)الصيد(

: )ليس من املؤمنني من َل يأمن جاره بوائقه،  هلل  رسول اقال  [ 1512]احلديث:  

ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل  

احلل اخلريه  حيبه  اهلل  إنه  يسكت،  أو  السائل  خريا  البذاء  الفاحش  ويبغض  املتعفهف،  يم 

 
 . 22( حتف العقول ص 1) 

ج  2)  األنوار  بحار  اإلمامة    342ص    68(  كتاب 

 والتبرصة. 

 .  110ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 3) 

 .  291ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 10د ص ( كتاب الزه5) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 6) 

 . 227ص  1( اخلصال ج 7) 
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 (1)امللحف، انه احلياء من اإليامن واإليامن يف اجلنهة وإنه الفحش من البذاء والبذاء يف النار(

: )إذا رأيتم الرجل ال يباِل ما قال أو ما قيل    هللرسول اقال    [ 1513]احلديث:  

 ( 2) فيه فإنهه لبغي أو شيطان(

اقال    [ 1514]احلديث:   بالنساء،  هلل  رسول  الرجال  من  املتشبهني  اهلل  )لعن   :

 (3)واملتشبهات من النساء بالرجال(

انه  )أ:  الصادق  اإلمام عن    [ 1515]احلديث:   يكن    هلل  رسول  أن  النساء  هنى 

 ( 4) متعطهالت من احليل، وال يتشبههن بالرجال(

نت  أ : )لعن اهلل وهلل  رسول اقال    [ 1516]احلديث:   املالئكة عىل رجل تأنهث،  مه

رت(  ( 5) وامرأة تذكه

اقال    [ 1517]احلديث:   ورشه    هللرسول  بالشيوخ،  تشبهه  من  شبابكم  )خري   :

 (6)شيوخكم من تشبهه بالشباب(

يف صدور العباد، فمن    هلل : )احلوائج أمانة من ا  هللرسول اقال    [ 1518]احلديث:  

ا عىل من سمعها أن يعينه  ( 7) (كتمها كتبت له عبادة، ومن أفشاها كان حقه

جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن    هللإنه ا):    هللرسول اقال    [ 1519]احلديث:  

من يقدر عىل قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله،  إىل    سرته كان كالصائم القائم، ومن أفشاه

 ( 8) (من قلبه  ىله بسيف وال برمح ولكنهه قتله بام نكأما إنهه ما قت

 
ج  1)  الوسائل  مستدرك  ،  339ص    2( 

 كتاب)الدالئل(.  

 . 44( حتف العقول ص 2) 

 .  602( علل الرشائع ص 3) 

 . 163ص  2( دعائم اإلسالم ج 4) 

 . 18( االصول الستهة عرش ص 5) 

 . 33( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ص 6) 

 . 24ص  4( الكايف ج 7) 

 . 217( ثواب األعامل: ص 8) 
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  هلل يا معرش املساكني، طيهبوا نفسا، وأعطوا ا)  :   هللرسول اقال    [ 1520]احلديث:  

 (1)(عىل فقركم، فإن َل تفعلوا فال ثواب لكم   هللالرضا من قلوبكم، يثبكم ا

 ( 2)(: )من تفاقر افتقر  هللرسول اقال   [ 1521]احلديث:  

  احتاج فكتمه عن الناس وأفشاهأو    : )من جاع  هللرسول اقال    [ 1522]احلديث:  

ا عىل اهللاإىل   (3)(أن يرزقه رزق سنة من احلالل   هلل، كان حقه

ه فقد فضح نفسه،  إىل  : )من أبدى هللرسول اقال   [ 1523]احلديث:   الناس رضه

 (4)(وخري الغنى ترك السؤال، ورشه الفقر لزوم اخلضوع 

تي    : )من أصبح من  هللرسول اقال    [ 1524]احلديث:   ته غري اأمه فليس    هلل ومهه

ا بهللمن  ُّيتمه  َل  ومن  أهل  أ،  منها  فليس  طائعا  له  بالذه أقره  ومن  منهم،  فليس  املؤمنني  مور 

 ( 5) (البيت

: )إنه اهلل حيبه إذا أنعم عىل عبد أن يرى أثر    هللرسول اقال    [ 1525]احلديث:  

س(نعمته   (6)عليه، ويبغض البؤس والتبؤه

 (7) : )بئس العبد القاذورة( هلل رسول اقال   [ 1526]احلديث:  

إينه أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع  ):    هللرسول اقال    [ 1527]احلديث:  

مو أحدكم وليس بأفضلكم يف    ا احلكم، وقطيعة الرحم، وأن تتهخذوا القرآن مزامري، وتقده

 (8)(الدين

: )من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها    هللرسول اقال    [ 1528]احلديث:  

 
 . 218( ثواب األعامل ص 1) 

 . 42( حتف العقول ص 2) 

 . 111( جامع األخبار ص 3) 

 . 194ص  2( كنز الكراجكي ج 4) 

 . 58( حتف العقول ص 5) 

 . 56( حتف العقول ص 6) 

 . 157( األشعثيهات ص 7) 

 . 42ص  2يون األخبار ج ( ع8) 
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اهلل عليه النار وآمنه من الفزع األكرب وأنجز له ما وعده يف كتابه    حرم   من خمافة اهلل عزه وجله 

ِه َجنََّتانِ ﴿  :يف قوله   ( 1) ([ 46]الرَحن:  ﴾َوملَِْن َخاَف َمَقاَم َربي

إنه اجلنهة ليوجد رحيها من مسرية مخسامئة  ):  هلل  رسول اقال    [ 1529]احلديث:  

 ( 2) عام، وال جيدها عاق وال ديهوث(

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال  )  : هلل  رسول اقال    [ 1530]احلديث:  

 ( 3) وهو مؤمن(يرشب الشارب حني يرشب وهو مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق 

لن يعمل ابن آدم عمال أعظم عند اهلل تبارك ):  رسول اهلل  قال    [ 1531]احلديث:  

وتعاىل من رجل قتل نبيها أو إماما، أو هدم الكعبة الهتي جعلها اهلل عزه وجله قبلة لعباده، أو  

 ( 4) أفرغ ماءه يف امرأة حراما(

أعظم عند اهلل عزه وجله بعد  ما من ذنب  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1532]احلديث:  

 (5)الرشك باهلل تعاىل، من نطفة حرام وضعها يف رحم امرأة ال حتله له(

أين أعدائي،    : : )إذا كان يوم القيامة نادى منادهلل  رسول اقال    [ 1533]احلديث:  

: أين اصحاب اخلمر،   فيقول جربائيل: يا ربه أعداؤك كثري فأيه أعداؤك، فيقول عزه وجله

اله  مع  أين  فيقرهنم  املحارم،  ون  يستخفه كانوا  الهذين  أين  سكارى،  يبيتون  كانوا  ذين 

 ( 6) الشياطني(

نيل رَحتي من يعرضني لأليامن  أ: )قال اهلل ال    هللرسول اقال    [ 1534]احلديث:  

 ( 7)دين منهي يوم القيامة من كان زانيا(أالكاذبة، وال  

 
 . 429( مكارم األخالق ص 1) 

 . 37ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 14ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 3) 

 . 120ص  1( اخلصال ج 4) 

 . 99( األشعثيهات ص5) 

 . 174( إرشاد القلوب ص 6) 

 . 261( عقاب األعامل ص 7) 
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اقال    [ 1535]احلديث:   قال: ثمه  حديث  يف      هللرسول  مناد،  املعراج: )فناداين 

مضيت، فإذا أنا بنسوان معلهقات بثدُّين فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ فقال: هؤالء اللواَت  

 ( 1)(يورثن أموال أزواجهن أوالد غريهم 

اشتده غضب اهلل عىل امرأة أدخلت عىل قوم  ):  هلل  رسول اقال    [ 1536]احلديث:  

 ( 2)عىل عوراهتم وأكل خزائنهم(يف نسبهم من ليس منهم، فاطلع 

: )إنه اهلل مستخلفكم يف الدنيا، فانظروا كيف  رسول اهلل  قال    [ 1537]احلديث:  

 ( 3) تعملون، فاتهقوا الزنا والربا(

ي،    هللرسول اقال    [ 1538]احلديث:  : )إنه اهلل تعاىل ملا خلق اجلنة قال هلا تكلمه

َت وجالِل ال يسكن فيك ثامنية من  فقالت: سعد من يدخلني، فقال   اجلبهار جله شأنه: وعزه

م ـ وال ديهوث،   الناس، ال يسكن فيك مدمن مخر، وال مرص عىل الزنا، وال قتات ـ وهو النامه

أفعل كذا   َل  إن  اهلل  يقول )عيله عهد  للهذي  قاطع رحم، وال  وال رشطي، وال خمنهث، وال 

 ( 4) وكذا( ثمه َل يف به(

 ( 5) إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة() :  هلل  رسول اقال    [ 1539]احلديث:  

 ( 6): )الزنا يورث الفقر ويدع الديار بالقع(هلل رسول اقال   [ 1540]احلديث:  

إذا فشا فيكم مخس حل بكم مخس: إذا فشا  ):    هللرسول اقال    [ 1541]احلديث:  

هلكت   الزكاة  منعت  وإذا  اخلسف،  كان  الربا  فيكم  فشا  وإذا  الزلزلة،  كانت  الزنا  فيكم 

الدولة للمرشكني عىل   الذمة كانت  املطر، وإذا حقرت  السلطان قحط  البهائم، وإذا جار 

 
ي ج 1)   . 7ص  2( تفسري القمه

ي ج 2)   . 7ص  2( تفسري القمه

 . 71إرشاد القلوب ص  (3) 

 . 166( اجلواهر السنيهة ص 4) 

 .  541ص  5( الكايف ج 5) 

 . 13ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 6) 
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 (1)املسلمني(

س رميتم بخمس: إذا  : )إذا كانت فيكم مخ   هللرسول اقال    [ 1542]احلديث:  

باخلسف، وإذا ظهر فيكم الزنا اخذتم باملوت، وإذا جارت احلكام ماتت   أكلتم الربا رميتم 

 ( 2) البهائم، وإذا ظلم أهل امللة ذهبت الدولة، وإذا تركتم السنة ظهرت البدعة(

إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة،  ): هلل  رسول اقال   [ 1543]احلديث: 

ظفهف املكيال وامليزان أخذهم اهلل بالسنني والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت األرض  وإذا  

الظلم   عىل  تعاونوا  األحكام  يف  جاروا  وإذا  كلهها،  واملعادن  والثامر  الزرع  من  بركتها 

جعلت   األرحام  قطعوا  وإذا  هم،  عدوه عليهم  اهلل  سلهط  العهد  نقضوا  وإذا  والعدوان، 

، وإذا َل يأمروا باملعروف وَل ينهوا عن املنكر وَل يتهبعوا األخيار  األموال يف أيدي األرشار

 (3)من أهل بيتي سلهط اهلل عليهم رشارهم فيدعو خيارهم فال يستجاب هلم(

أربع ال تدخل بيتا واحدة منهنه إاله خرب،  ):  هلل  رسول اقال    [ 1544]احلديث:  

 (4)والزنا(اخليانة والرسقة ورشب اخلمر  وَل يعمر بالربكة:

 ( 5) ال جيتمع الزنا واخلري يف بيت()  هلل رسول اقال   [ 1545]احلديث:  

: )أهل الزنا ليس عىل وجوههم نور وال هباء،    هللرسول اقال    [ 1546]احلديث:  

 (6)وَل جيعل اهلل يف رزقهم بركة(

يف الزنا مخس خصال: يذهب بامء الوجه  ):  رسول اهلل  قال    [ 1547]احلديث:  

 ( 7) ويورث الفقر وينقص العمر ويسخط الرَحن وخيلهد يف النار نعوذ باهلل من النار(

 
 . 485ص  2( روضة الواعظني ج 1) 

 . 71( إرشاد القلوب ص 2) 

 .  374ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 398( أماِل الصدوق ص 4) 

 . 99( األشعثيهات ص 5) 

 . 260ص  1ج  الآلِل( عواِل 6) 

 .  542ص  5( الكايف ج 7) 
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اقال    [ 1548]احلديث:   فعفهت  ):  هلل  رسول  وا  عفه م  فإهنه آل فالن  إىل  جوا  تزوه

م بغوا فبغت نساؤهم( جوا إىل آل فالن فإهنه  ( 1) نساؤهم وال تزوه

خصال: ثالث منها يف الدنيا،  : )يف الزنا سته  رسول اهلل  قال    [ 1549]احلديث:  

ل الفناء، ويقطع الرزق،   وثالث منها يف اآلخرة، فأما الهتي يف الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجه

ا الهتي يف اآلخرة فسوء  ( 2) احلساب وسخط الرَحن واخللود يف النار( وأمه

اكم والزنا فإنه فيه  هلل  رسول اقال    [ 1550]احلديث:   سته  : )يا معرش املسلمني إيه

ا الهتي يف الدنيا فإنهه يذهب بالبهاء، ويورث   خصال: ثالث يف الدنيا وثالث يف اآلخرة، فأمه

احلساب   وسوء  الربه  سخط  يوجب  فإنهه  اآلخرة  يف  الهتي  ا  وأمه العمر،  وينقص  الفقر، 

قال  ثمه  النار(  اهلل    واخللود يف  اهلل عليهم ويف  رسول  أن سخط  أنفسهم  لت هلم  : )سوه

 (3)لدون(العذاب هم خا 

شمط  أ: )ثالثة يدخلون النار بغري حساب،  هلل  رسول اقال    [ 1551]احلديث:  

 (4)زان، وعاق الوالدين ومدمن اخلمر(

اقال    [ 1552]احلديث:   أو  ) :  هلل  رسول  أو ُّيودية  بامرأة مسلمة  زنا  أال ومن 

ا عليه فتح اهلل له يف  ة أو أمة ثمه َل يتب ومات مرصه قربه ثالثامئة باب    نرصانية أو جموسية حره

ُترج منه حيهات وعقارب وثعبان النار، فهو حيرتق إىل يوم القيامة، فإذا بعث من قربه تأذهى  

 ( 5) الناس من نتن رحيه فيعرف بذلك، وبام كان يعمل يف دار الدنيا حتهى يؤمر به إىل النار(

اقال    [ 1553]احلديث:   يوجد ):  هلل  رسول  اجلنهة  ريح  أنه  جربيل  من    أخربين 

 
 .  554ص  5( الكايف ج 1) 

 .   254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 320ص  1( اخلصال ج 3) 

 . 196( إرشاد القلوب ص 4) 

 . 6ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 
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زاره خيالء وال  إمسرية ألف عام، وما جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار  

 ( 1)الهذي ال يشبع من الدنيا()ل: وما اجلعظري؟ قال: ي، ق ( فتان وال منهان وال جعظري

: )خلق اهلل اجلنهة من لبنتني لبنة من ذهب ولبنة    رسول اهللقال    [ 1554]احلديث:  

ة، وجعل   حيطاهنا الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاءها اللؤلؤ، وتراهبا الزعفران  من فضه

تكلهمي، فقالت: ال إله إاله اهلل احلي القيهوم قد سعد من يدخلني،    واملسك األذفر، ثمه قال هلا:

م وال ديهوث وال رشطي  و  فقال اهلل جله جالله: َت وجالِل ال يدخلها مدمن مخر وال نامه عزه

ار وال قاطع رحم وال قدري(وال خمنث وال نبه   ( 2) اش وال عشه

من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى اهلل  ):  هلل  رسول اقال    [ 1555]احلديث:  

 ( 3) عليه شهوة النساء(

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 اإلمام عيل: ـ ما روي عن    1

(أ: )اللؤم عيل قال اإلمام    [ 1556]احلديث:   ه  ( 4) سه الرشه

 ( 5) : )اللهئام أصرب أجسادا(عيل قال اإلمام    [ 1557]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1558]احلديث:    ( 6) : )اللهؤم مجاع املذامه

(عيل قال اإلمام    [ 1559]احلديث:    (7): )اللهؤم يوجب الغشه

ة له(عيل قال اإلمام    [ 1560]احلديث:    (8): )اللهئيم ال مروه

 
 .  330( معانى األخبار ص 1) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 .  549ص  5( الكايف ج 3) 

 . 260( غرر احلكم ص 4) 

 . 260( غرر احلكم ص 5) 

 . 260( غرر احلكم ص 6) 

 . 260( غرر احلكم ص 7) 

 . 260( غرر احلكم ص 8) 
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 ( 1) : )اللهئيم ال يستحيي(عيل قال اإلمام    [ 1561]احلديث:  

 ( 2): )اصطناع اللهئيم أقبح رذيلة(عيل قال اإلمام    [ 1562]احلديث:  

 ( 3) : )اللهئيم من كثر امتنانه(عيل قال اإلمام    [ 1563]احلديث:  

 (4)ؤم ايثار املال عىل الرجال(: )الله عيل قال اإلمام    [ 1564]احلديث:  

 (5): )اللهؤم قبيح فال جتعله لبسك(عيل قال اإلمام    [ 1565]احلديث:  

 ( 6): )اللهئيم إذا قدر أفحش وإذا وعد أخلف(عيل قال اإلمام    [ 1566]احلديث:  

 ( 7) عطي جحد(أ: )اللهئيم إذا أعطى حقد وإذا عيل قال اإلمام    [ 1567]احلديث:  

رت أحواله(عيل قال اإلمام    [ 1568]احلديث:    (8): )اللهئيم إذا بلغ فوق مقداره تنكه

 (9): )اللهئيم جيفو إذا استعطف ويلني إذا عنهف(عيل قال اإلمام    [ 1569]احلديث:  

اإلمام    [ 1570]احلديث:   احلمد  عيل قال  ة  لذه عىل  املال  حبه  إيثار  )اللهؤم   :

 ( 10) والثهناء(

اإلمام    [ 1571]احلديث:   إىل  عيل قال  إاله  يميل  وال  شكله  إاله  يتبع  ال  )اللهئيم   :

 ( 11) مثله(

ه وال  عيل قال اإلمام    [ 1572]احلديث:   : )اللهئيم ال يرجى خريه وال يسلم من رشه

 ( 12)يؤمن من غوائله(

 
 . 260( غرر احلكم ص 1) 

 . 260( غرر احلكم ص 2) 

 . 260( غرر احلكم ص 3) 

 . 260( غرر احلكم ص 4) 

 . 260( غرر احلكم ص 5) 

 . 260( غرر احلكم ص 6) 

 . 260( غرر احلكم ص 7) 

 . 260( غرر احلكم ص 8) 

 . 260( غرر احلكم ص 9) 

 . 260( غرر احلكم ص 10) 

 . 260( غرر احلكم ص 11) 

 . 260( غرر احلكم ص 12) 



 

287 

 

 (1): )اللهئيم يدرع العار ويؤذي األحرار(عيل قال اإلمام    [ 1573]احلديث:  

 ( 2) حسانه دينا له يقتضيه(إ: )اللهئيم يرى سوالف  عيل قال اإلمام    [ 1574]احلديث:  

اإلمام    [ 1575]احلديث:   جلميع  عيل قال  وجامع  الفضائل  لسائر  مضاده  )اللهؤم   :

نايا( وءات والده ذائل والسه  (3)الره

 ( 4): )أعظم اللهؤم َحد املذموم(عيل قال اإلمام    [ 1576]احلديث:  

 (5)ه(ا: )أفضل معروف اللهئيم منع أذيل عقال اإلمام    [ 1577]احلديث:  

 ( 6) : )سنهة اللئام اجلحود(عيل قال اإلمام    [ 1578]احلديث:  

 ( 7) : )ظفر اللهئيم يردي(عيل قال اإلمام    [ 1579]احلديث:  

 ( 8): )ظفر اللهئام جتربه وطغيان(عيل قال اإلمام    [ 1580]احلديث:  

يام(: )إذا حلهلت عيل قال اإلمام    [ 1581]احلديث:    ( 9) باللهئام فاعتلل بالصه

 ( 10) : )إذا زادك اللهئيم إجالال فزده إذالال(عيل قال اإلمام    [ 1582]احلديث:  

 (11): )ظله اللهئام نكد وِّبء(عيل قال اإلمام    [ 1583]احلديث:  

 ( 12): )عادة اللهئام املكافاة بالقبيح عن اإلحسان(عيل قال اإلمام    [ 1584]احلديث:  

 ( 13): )عادة اللهئام اجلحود(عيل قال اإلمام    [ 1585]احلديث:  

 ( 14) : )عزه اللهئيم مذلهة، وضالل العقل أشده ضلهة(عيل قال اإلمام    [ 1586]احلديث:  

 
 . 260( غرر احلكم ص 1) 

 . 260( غرر احلكم ص 2) 

 . 260( غرر احلكم ص 3) 

 . 260( غرر احلكم ص 4) 

 . 260( غرر احلكم ص 5) 

 . 260( غرر احلكم ص 6) 

 . 260( غرر احلكم ص 7) 

 . 260( غرر احلكم ص 8) 

 . 260( غرر احلكم ص 9) 

 . 260( غرر احلكم ص 10) 

 . 260( غرر احلكم ص 11) 

 . 260( غرر احلكم ص 12) 

 . 260( غرر احلكم ص 13) 

 . 260( غرر احلكم ص 14) 
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 (1): )عقوبة الكرام أحسن من عفو اللهئام(عيل قال اإلمام    [ 1587]احلديث:  

وا كله الفرار من عيل قال اإلمام    [ 1588]احلديث:    ( 2) اللهئيم األَحق( : )فره

 (3): )فقد اللهئام راحة األنام(عيل قال اإلمام    [ 1589]احلديث:  

 ( 4) : )فاقة الكريم أحسن من غناء اللهئيم(عيل قال اإلمام    [ 1590]احلديث:  

 (5): )قد تزرى الدنيهة(عيل قال اإلمام    [ 1591]احلديث:  

اللهئيم نقص الناس عنده،  : )كلهام ارتفعت  عيل قال اإلمام    [ 1592]احلديث:   رتبة 

 ( 6) والكريم ضده ذلك(

 ( 7): )من كثر لومه كثر عاره(عيل قال اإلمام    [ 1593]احلديث:  

نيا البخل هبا  عيل قال اإلمام    [ 1594]احلديث:   الده : )من مجع له مع احلرص عىل 

 (8) فقد استمسك بعمودي اللؤم( 

 (9) ن القسوة( : )من اللهئام تكوعيل قال اإلمام    [ 1595]احلديث:  

 (10): )من أقبح املذامه مدح اللهئام(عيل قال اإلمام    [ 1596]احلديث:  

اإلمام    [ 1597]احلديث:   واسالمه  عيل قال  نفسه  املرء  إحراز  اللهؤم  أعظم  )من   :

 ( 11) عرسه(

اإلمام    [ 1598]احلديث:   ويبذل  عيل قال  ماله  جل  الره يصون  أن  اللهؤم  )من   :

 
 . 260( غرر احلكم ص 1) 

 . 260( غرر احلكم ص 2) 

 . 260( غرر احلكم ص 3) 

 . 260( غرر احلكم ص 4) 

 . 260( غرر احلكم ص 5) 

 . 260( غرر احلكم ص 6) 

 . 260( غرر احلكم ص 7) 

 . 260( غرر احلكم ص 8) 
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 ( 1) عرضه(

 ( 2): )ما أقبح شيم اللهئام وأحسن سجايا الكرام(عيل قال اإلمام    [ 1599]احلديث:  

 ( 3) للهئيم(ا : )منع الكريم أحسن من عطاءعيل قال اإلمام    [ 1600]احلديث:  

 ( 4) : )معاداة الكريم أسلم من مصادقة اللهئيم(عيل قال اإلمام    [ 1601]احلديث:  

ةعيل قال اإلمام    [ 1602]احلديث:    (5)اللهئام يف سوء اجلزاء( : )مرسه

 ( 6) : )ال يصطنع اللهئام إال أمثاهلم(عيل قال اإلمام    [ 1603]احلديث:  

 (7) : )ال لؤم أشده من القسوة( عيل قال اإلمام    [ 1604]احلديث:  

 ( 8) : )ال ينتصف الكريم من اللهئيم(عيل قال اإلمام    [ 1605]احلديث:  

ية  :عيل   قال اإلمام  [ 1606]احلديث:    ( 9)()املوت وال ابتذال احلره

 (10)()املنيهة وال الدنيهة  :عيل   قال اإلمام  [ 1607]احلديث:  

 (11)()التقلهل وال التذلهل  :عيل   قال اإلمام  [ 1608]احلديث:  

 (12)()اخلذالن مده اجلهل  :عيل   قال اإلمام  [ 1609]احلديث:  

 ( 13)(اخلضوع )اجلوع خري من  :عيل   قال اإلمام  [ 1610]احلديث:  

ه لغريه :عيل   قال اإلمام  [ 1611]احلديث:    (14)()ريض بالذله من كشف رضه

اإلمام  [ 1612]احلديث:   لباس    : عيل   قال  من  ى  تعره الدنيا  ألبناء  تذلهل  )من 

 
 . 260( غرر احلكم ص 1) 

 . 260( غرر احلكم ص 2) 
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 (1)(التقوى 

 ( 2) ()من هانت عليه نفسه فال ترج خريه :عيل   قال اإلمام  [ 1613]احلديث:  

 ( 3) ()َل يذهب من مالك ما وقى عرضك :عيل   قال اإلمام  [ 1614]احلديث:  

 ( 4) ()من بذل عرضه ذله  :عيل   قال اإلمام  [ 1615]احلديث:  

ر  :عيل   قال اإلمام  [ 1616]احلديث:    (5)()من بذل عرضه حقه

 ( 6) ()من صان عرضه وقهر :عيل   قال اإلمام  [ 1617]احلديث:  

اإلمام  [ 1618]احلديث:   صان    : عيل   قال  الدنايا )ما  عن  كاإلعراض  األعراض 

 (7)(وسوء األغراض 

 ( 8) ()وفور األموال بانتقاص األعراض لؤم :عيل   قال اإلمام  [ 1619]احلديث:  

 ( 9)()وفور العرض بابتذال املال :عيل   قال اإلمام  [ 1620]احلديث:  

 (10)()ال تفعل ما يشني العرض واالسم  :عيل   قال اإلمام  [ 1621]احلديث:  

 ( 11) ()ال جتعل عرضك غرضا لقول كله قائل :عيل   قال اإلمام  [ 1622]احلديث:  

 (12)(: )املستأكل بدينه حظهه من دينه ما يأكلهعيل   قال اإلمام  [ 1623]احلديث:  

 ( 13))اجلبن شني( :عيل   قال اإلمام  [ 1624]احلديث:  

 ( 14) : )اجلبن ذله ظاهر(عيل قال اإلمام    [ 1625]احلديث:  

 
 . 263( غرر احلكم ص 1) 

 . 263( غرر احلكم ص 2) 

 . 255( غرر احلكم ص 3) 

 . 255( غرر احلكم ص 4) 

 . 255( غرر احلكم ص 5) 

 . 255( غرر احلكم ص 6) 

 . 255( غرر احلكم ص 7) 

 . 255( غرر احلكم ص 8) 

 . 255( غرر احلكم ص 9) 

 . 255( غرر احلكم ص 10) 

 . 255( غرر احلكم ص 11) 

 . 223( حتف العقول ص 12) 

 . 263( غرر احلكم ص 13) 

 . 263( غرر احلكم ص 14) 
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 (1)فإنهه عار ومنقصة( ؛ حذروا اجلبنا: )عيل قال اإلمام    [ 1626]احلديث:  

يه أشده من  عيل قال اإلمام  [ 1627]احلديث:   ة توقه : )إذا هبت أمرا فقع فيه فإنه شده

 (2)الوقوع فيه(

ة اجلبن من عجز النفس وضعف اليقني(عيل قال اإلمام    [ 1628]احلديث:    (3) : )شده

 ( 4): )من هاب خاب(عيل مام  قال اإل   [ 1629]احلديث:  

: )ال ينبغي للعاقل أن يقيم عىل اخلوف إذا وجد  عيل قال اإلمام  [ 1630]احلديث: 

 ( 5)إىل األمن سبيال(

 ( 6) )إذا كان الرفق خرقا كان اخلرق رفقا( :عيل   قال اإلمام  [ 1631]احلديث:  

بنيه رأس  يوص بعض أهله  عيل   قال اإلمام   [ 1632]احلديث:   فق  : )يا  الره العلم 

 ( 7) وآفته اخلرق(

 (8))اخلرق شني اخللق( :عيل   قال اإلمام  [ 1633]احلديث:  

 ( 9) قال اإلمام عيل: )اخلرق رشه خلق(  [ 1634]احلديث:  

( قال اإلمام عيل:  [ 1635]احلديث:    (10))من كثر خرقه استذله

ومعاداة من يقدر عىل  مراء،  )اخلرق مناواة األ  قال اإلمام عيل:  [ 1636]احلديث:  

اء(   الرضه

عيل   [ 1637]احلديث:   اإلمام  خرقه    غرر:  قال  كثر  فمن  الوقار،  زينك  )ليكن 

 
 . 263( غرر احلكم ص 1) 

 . 263( غرر احلكم ص 2) 

 . 263( غرر احلكم ص 3) 

 . 263( غرر احلكم ص 4) 

 . 263( غرر احلكم ص 5) 

 .  931ص  31( هنج البالغة وصيهة 6) 

 . 88( حتف العقول ص 7) 

 . 28( غرر احلكم ص 8) 

 . 28( غرر احلكم ص 9) 

 . 622( غرر احلكم ص 10) 
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)  (1)استذله

 ( 2) قال اإلمام عيل: )لسان اجلهل اخلرق(  [ 1638]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )من اخلرق العجلة قبل اإلمكان، واإلناءة بعد    [ 1639]احلديث: 

 ( 3)إصابة الفرصة(

 ( 4)قال اإلمام عيل: )وقار الرجل يزينه، وخرقه يشينه(  [ 1640]احلديث:  

 ( 5) قال اإلمام: )أقبح َشء اخلرق(  [ 1641]احلديث:  

 (6): )بئس الشيمة اخلرق(عيل قال اإلمام    [ 1642]احلديث:  

 (7): )رأس السخف العنف(عيل قال اإلمام    [ 1643]احلديث:  

 ( 8) : )رأس اجلهل اخلرق(عيل قال اإلمام    [ 1644]احلديث:  

 ( 9) : )إيهاك واخلرق فإنهه شني األخالق(عيل قال اإلمام    [ 1645]احلديث:  

ر عيل قال اإلمام    [ 1646]احلديث:    ( 10) عليه مطلبه( : )راكب العنف يتعذه

اإلمام  ق  [ 1647]احلديث:   أخطر عيل ال  إليه  ينبسط  فيمن  اإلنسان  َشء    : )غلط 

 (11)عليه(

 ( 12) : )كم من رفيع وضعه قبح خرقه(عيل قال اإلمام    [ 1648]احلديث:  

ض نفسه للتهمة فال يلومنه من أساء به  ):  عيل قال اإلمام    [ 1649]احلديث:   من عره

 
 .  588( احلكم ص 1) 

 . 608( غرر احلكم ص 2) 

 . 729( غرر احلكم ص 3) 

 . 780( غرر احلكم ص 4) 

 . 265( غرر احلكم ص 5) 

 . 265كم ص ( غرر احل6) 

 . 265( غرر احلكم ص 7) 

 . 265( غرر احلكم ص 8) 

 . 265( غرر احلكم ص 9) 

 . 265( غرر احلكم ص 10) 

 . 265( غرر احلكم ص 11) 

 . 265( غرر احلكم ص 12) 
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ه كانت اخلرية يف يده( ، ومن كتم رسه  (1)الظنه

عيله    [ 1650]احلديث:   اإلمام  أهلهقال  بعض  التهمة  ):  يوص  ومواطن  إيهاك 

 ( 2) واملجلس املظنون به السوء، فإنه قرين السوء يغره جليسه(

من وقف نفسه موقف التهمة فال يلومنه من  ):  عيل قال اإلمام    [ 1651]احلديث:  

ه كانت اخلرية بيده، وكله حديث جاوز   ، ومن كتم رسه اثنني فشا، وضع أمر  أساء به الظنه

يغلبك، وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء   ما  منه  يأتيك  أخيك عىل أحسنه حتهى 

ة عند   م عده وأنت جتد هلا يف اخلري حممال، وعليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتساهبم فإهنه

الرخاء وجنهة عند البالء، وشاور يف حديثك الهذين خيافون اهلل، وأحبه اإلخوان عىل قدر  

باملعروف  ا أمرنكم  إن  حذر،  عىل  خيارهنه  من  وكونوا  النساء  رشار  واتهقوا  لتقوى، 

 (3)فخالفوهنه كيال يطمعن منكم يف املنكر(

قال اإلمام عيل: )من سله سيف البغي قتل به، ومن كابد األمور    [ 1652]احلديث:  

م(   (4) عطب، ومن اقتحم اللهجج غرق، ومن دخل مداخل السوء اهته

 ( 5))ما مزح امرؤ مزحة إاله مجه من عقله جمهة( :عيل قال اإلمام    [ 1653]احلديث:  

 (6)زاح(: )لكله َشء بذر، وبذر العداوة املعيل قال اإلمام    [ 1654]احلديث:  

اإلمام    [ 1655]احلديث:   خرقه  عيل قال  كثر  فمن  الوقار،  شيمتك  )لتكن   :

 ( 7) اسرتذل(

  (8): )اإلفراط يف املزح خرق(عيل قال اإلمام    [ 1656]احلديث:  

 
 .  222ص  1( روضة الكايف ج 1) 

 . 6ص  1( أماِل الطويس ج 2) 

 . 304( أماِل الصدوق ص 3) 

 .  1249( هنج البالغة ص 4) 

 .  1294( هنج البالغة ص 5) 

 . 436( غرر احلكم ص 6) 

 . 436( غرر احلكم ص 7) 

 . 222( غرر احلكم ص 8) 
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اك ان تذكر من الكالم مضحكا وعيل قال اإلمام  [ 1657]احلديث:   ن حكيته  إ: )إيه

 (1)عن غريك(

 ( 2) : )آفة اهليبة املزاح(عيل قال اإلمام    [ 1658]احلديث:  

م(عيل قال اإلمام    [ 1659]احلديث:   حك التهبسه  ( 3) : )خري الضه

غينة(عيل قال اإلمام    [ 1660]احلديث:    ( 4) : )دع املزاح فانهه لقاح الضه

اإلمام    [ 1661]احلديث:   غري  عيل قال  من  يضحك  أن  جهال  باملرء  )كفى   :

 (5)عجب(

 (6): )كثرة ضحك الرجل تفسد وقاره(عيل اإلمام  قال   [ 1662]احلديث:  

 (7) : )كثرة املزاح تسقط اهليبة( عيل قال اإلمام    [ 1663]احلديث:  

اإلمام    [ 1664]احلديث:   وتشني  عيل قال  اجلليس  توحش  حك  الضه )كثرة   :

ئيس(  (8)الره

حناء(عيل قال اإلمام    [ 1665]احلديث:    (9): )كثرة املزاح تذهب البهاء ويوجب الشه

 (10): )من مزح استخفه به(عيل قال اإلمام    [ 1666]احلديث:  

 ( 11) : )من كثر ضحكه قلهت هيبته(عيل قال اإلمام    [ 1667]احلديث:  

 ( 12): )من كثر مزاحه استجهل(عيل قال اإلمام    [ 1668]احلديث:  

 
 . 222( غرر احلكم ص 1) 

 . 222( غرر احلكم ص 2) 

 . 222( غرر احلكم ص 3) 

 . 222( غرر احلكم ص 4) 

 . 222( غرر احلكم ص 5) 

 . 222( غرر احلكم ص 6) 

 . 222( غرر احلكم ص 7) 

 . 222( غرر احلكم ص 8) 

 . 222( غرر احلكم ص 9) 

 . 222( غرر احلكم ص 10) 

 . 222( غرر احلكم ص 11) 

 . 222( غرر احلكم ص 12) 
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 (1)كثر ضحكه مات قلبه(: )من عيل قال اإلمام    [ 1669]احلديث:  

 ( 2): )من كثر مزاحه استحمق(عيل قال اإلمام    [ 1670]احلديث:  

 ( 3): )من كثر ضحكه اسرتذل(عيل قال اإلمام    [ 1671]احلديث:  

 ( 4): )من كثر هزله استجهل(عيل قال اإلمام    [ 1672]احلديث:  

 (5): )من كثر مزاحه قلهت هيبته(عيل قال اإلمام    [ 1673]احلديث:  

ه(عيل قال اإلمام    [ 1674ديث:  ]احل   ( 6) : )من جعل ديدنه اهلزل َل يعرف جده

ه( عيل قال اإلمام    [ 1675]احلديث:    (7) : )من كثر هزله بطل جده

 ( 8) : )من غلب عليه اهلزل فسد عقله(عيل قال اإلمام    [ 1676]احلديث:  

ومستخفه  : )من كثر مزاحه َل خيل من حاقد عليه  عيل قال اإلمام    [ 1677]احلديث:  

 ( 9)به(

 ( 10)مزحة اال مجه من عقله جمهة(  ؤ: )ما مزح امرعيل قال اإلمام    [ 1678]احلديث:  

اإلمام    [ 1679]احلديث:   ومضاحك  عيل قال  الفكاهات  عن  أنفسكم  )وقهروا   :

 (11)احلكايات وحمال الرتههات(

 (12): )ال متازح الرشيف فيحقد عليك(عيل قال اإلمام    [ 1680]احلديث:  

اإلمام    [ 1681]احلديث:   ا  عيل قال  عدوه وال  فيعاديك،  صديقا  متازحنه  )ال   :

 
 . 222( غرر احلكم ص 1) 

 . 222( غرر احلكم ص 2) 

 . 222( غرر احلكم ص 3) 

 . 222( غرر احلكم ص 4) 

 . 222( غرر احلكم ص 5) 

 . 222( غرر احلكم ص 6) 

 . 222( غرر احلكم ص 7) 

 . 222( غرر احلكم ص 8) 

 . 222( غرر احلكم ص 9) 

 . 222( غرر احلكم ص 10) 

 . 222( غرر احلكم ص 11) 

 . 222( غرر احلكم ص 12) 
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 (1)فريديك(

حك فتذهب هيبتك، وال املزاح  عيل قال اإلمام    [ 1682]احلديث:   : )ال تكثرنه الضه

 (2)فيستخفه بك(

: )إنه األشياء ملها ازدوجت ازدوج الكسل والعجز  عيل قال اإلمام    [ 1683]احلديث:  

 ( 3) بينهام الفقر(فنجا 

 ( 4))احلزم بضاعة، والتواين إضاعة( :عيل قال اإلمام    [ 1684]احلديث:  

 ( 5) )اجلهل موت، التواين فوت( :عيل قال اإلمام    [ 1685]احلديث:  

 (6))امللل يفسد اآلخرة( :عيل قال اإلمام    [ 1686]احلديث:  

 (7) إضاعة ويف اآلخرة حرسة()التواين يف الدنيا    :عيل قال اإلمام    [ 1687]احلديث:  

 ( 8) )أقبح العيه العجز( :عيل قال اإلمام    [ 1688]احلديث:  

 ( 9) )آفة النجح الكسل( :عيل قال اإلمام    [ 1689]احلديث:  

اكم والكسل، فإنهه من كسل َل يؤده حقه اهلل  ):  عيل قال اإلمام    [ 1690]احلديث:   إيه

)  ( 10) عزه وجله

 (11): )من أطاع التواين ضيهع احلقوق(عيل قال اإلمام    [ 1691]احلديث:  

: )للكسالن ثالث عالمات: يتوانى حتهى يفرط،    [ 1692]احلديث:   قال اإلمام عيله

 
 . 222( غرر احلكم ص 1) 

 . 222( غرر احلكم ص 2) 

 . 86ص  5( الكايف ج 3) 

 .  5( غرر احلكم ص 4) 

 .  6( غرر احلكم ص 5) 

 . 37( غرر احلكم ص 6) 

 . 178( غرر احلكم ص 7) 

 . 308( غرر احلكم ص 8) 

 . 308( غرر احلكم ص 9) 

 . 620ص  2( اخلصال ج 10) 

 .  1193( هنج البالغة ص 11) 
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 ( 1) ويفرط حتهى يضيع، ويضيع حتهى يأثم(

)ومن عشق شيئا أعشى برصه، وأمرض قلبه،    :عيل قال اإلمام    [ 1693]احلديث:  

 ( 2) سميعة، ومن مات فإليه منقلبه( فهو ينظر بعني غري صحيحة، ويسمع بأذن غري

اإلمام   [ 1694]احلديث:   أصحابه  عيل   قال  بعض  ترِ يوص  )ال  افتقارك   :  الناس 

 (3)(واضطرارك واصرب عليه احتسابا تعرف بسرت 

  هللبمنزلة الشهادة، يؤتيه ا  هللعيل: )الفقر خمزون عند ا  قال اإلمام   [ 1695]احلديث:  

 ( 4) (من يشاء

اإلمام  [ 1696]احلديث:   ف   عيل   قال  التقشه يف  احلده  جتاوز  أما  :  لرجل  هذا  )يا 

ْث ﴿سمعت قول اهلل:   ا بِنِْعَمِة َربيَك َفَحدي فو اهلل البتذالك نعم اهلل بالفعال    [ 11]الضحى:    ﴾َوَأمَّ

 ( 5)أحبه إليه من ابتذالكها باملقال(

: أنهه ركب بغلة  عن    [ 1697]احلديث:   الشهباء بالكوفة    هلل  رسول ا اإلمام عيله

ابني ال تنخعوا وال    : فأتى سوقا سوقا فأتى طاق اللهحامني فقال بأعىل صوته يا معرش القصه

للبيع فإينه سمعت   اللهحم  اكم والنفخ يف  اتعجلوا األنفس حتهى تزهق، وإيه   هلل  رسول 

وا من رديه بيعكم ما تظهرون من جيهده، ثمه أتى  ينهى عن ذلك ثمه أتى التامرين فقال: اظهر

فقال أنواع    : السامكني  فيها  فإذا  الكناسة  أتى  ثمه  حلفا،  وما  اكم  وإيه طيهبا،  إاله  تبيعون  ال 

دقة،  أيامن فشوبوا نه أسواقكم هذه حيرضها األ إ  :فنادى بأعىل صوته ..التهجارة يامنكم بالصه

وا عن احللف فإنه اهلل عزه وجله ال ي  س من حلف باسمه كاذبا(وكفه  ( 6)قده

 
 . 232( األشعثيهات ص 1) 

 . 108( هنج البالغة خطبة 2) 

، عامد الدين 542ص    1( مستدرك الوسائل ج  3) 

 شارة املصطفى(.  الطربي يف )ب

 . 110( جامع األخبار ص 4) 

 . 222( حتف العقول ص 5) 

 . 238( األشعثيهات ص 6) 
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اإلمام    [ 1698]احلديث:   ويورث  عيل قال  خيمة  السه جيره  فانهه  واملزاح  اكم  )إيه  :

به األصغر( غينة وهو السه  ( 1) الضه

(عيل   قال اإلمام  [ 1699]احلديث:    ( 2) : )القحة عنوان الرشه

قال: هي  ):  عيل قال اإلمام    [ 1700]احلديث:   قالوا: بىل  الزنا؟  أال أخربكم بكرب 

امرأة توطئ فراش زوجها، فتأَت بولد من غريه فتلزمه زوجها، فتلك الهتي ال يكلهمها اهلل،  

يها، وهلا عذاب أليم(   (3)وال ينظر إليها يوم القيامة وال يزكه

رحيا منتنة يتأذهى  : )إذا كان يوم القيامة أهبه اهلل  عيل قال اإلمام    [ 1701]احلديث: 

ما هذه   ناداهم مناد: هل تدرون  الناس  بأنفاس  إذا مههت أن متسك  هبا أهل اجلمع، حتهى 

الريح الهتي قد آذتكم؟ فيقولون: ال، وقد آذتنا وبلغت منها كله املبلغ، فيقال هذه ريح فروج  

بقى يف املوقف أحد إاله  الزناة الهذين لقوا اهلل بالزنا ثمه َل يتوبوا، فالعنوهم لعنهم اهلل، فال ي

 ( 4)قال: اللهمه العن الزناة(

ا عزه وجله كعجيجها    :عيل قال اإلمام    [ 1702]احلديث:   )ما عجت األرض إىل رهبه

طلوع   قبل  عليها  النوم  أو  زنا،  من  اغتسال  أو  عليها،  يسفك  حرام  دم  من  ثالث:  من 

 (5)الشمس(

 ( 6) لفجور فإنهه من أشده املآثم(: )إيهاك وجماهرة اعيل   قال اإلمام  [ 1703]احلديث:  

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   2

حبه أنه ِل بذله نفيس َحر النعم، وما  أ: )ما  السجاد  قال اإلمام   [ 1704]احلديث:  

 
 .  664ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 16( غرر احلكم ص 2) 

 .  543ص  5( الكايف ج 3) 

 . 107( املحاسن ص 4) 

 . 13ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 

 . 49رقم  5( غرر احلكم الفصل 6) 
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عت جرعة أحبه   (1) ( كايف هبا صاحبها أمن جرعة غيظ ال إِله   جتره

سافر كتم نسبه    إذاأبره الناس وأتقاهم، وكان  اإلمام السجاد  كان    [ 1705]احلديث:  

عطى مثله( وكان  أما ال      هللرسول ا وسرت وجهه، فقيل له يف ذلك فقال: )أكره أن آخذ ب

 ( 2) (درمها قطه  هلل رسول ايقول: )ما أكلت بنسبتي من 

اك أن تأَت  قال اإلمام السجاد يوص بعض أصحابه  [ 1706]احلديث:   : )يا هذا إيه

أنها   فتخربهم  العراق  واأهل  فإنها  علام  ترت  هللاستودعناك  أن  وإيهاك  ذلك،  فعلنا  بنا  أ ما  س 

فقرا، واعلم أنهك إن تكن ذنبا يف اخلري خري    هلل ، وإيهاك أن تستأكل بنا فيزيدك اهللفيضعك ا

 ( 3)(لك من أن تكون رأسا يف الرشه 

)الذنوب التي هتتك العصم: رشب اخلمر،   : السجادقال اإلمام    [ 1707]احلديث:  

الناس،  واللع عيوب  وذكر  واملزاح،  اللغو  من  الناس  يضحك  ما  وتعاطي  بالقامر،  ب 

 ( 4) وجمالسة أهل الريب(

الهتي تكشف الغطاء: االستدانة    : السجادقال اإلمام    [ 1708]احلديث:   )الذنوب 

وذوي   والولد،  األهل  عىل  والبخل  الباطل،  عىل  النفقة  يف  واإلرساف  األداء،  نيهة  بغري 

بأهل   واالستهانة  والكسل،  الضجر  واستعامل  الصرب،  وقلهة  اخللق،  وسوء  األرحام، 

ين(  (5)الده

قسم، إظهار االفتقار،  : )الذنوب الهتي تدفع ال السجاد  قال اإلمام  [ 1709]احلديث:  

 ( 6)(والنوم عن العتمة وعن صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود عزه وجله 

 
 . 23ص  1( اخلصال ج 1) 

د ص 2)   .  103( الفاضل للمربه

 . 124( رجال الكيشه ص 3) 

 . 270( معاين األخبار ص 4) 

 . 270( معاين األخبار ص 5) 

 . 270( معاين األخبار ص 6) 
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)الذنوب الهتي تعجل الفناء قطيعة الرحم    : السجادقال اإلمام    [ 1710]احلديث:  

بغري   اإلمامة  وادعاء  املسلمني  طريق  وسده  والزنا  الكاذبة،  واألقوال  الفاجرة،  واليمني 

)  (1)حقه

اإلمام    [ 1711]احلديث:   املجاهرة    : السجادقال  االعداء  تديل  الهتي  )الذنوب 

 (2)ألرشار(ا وطاعةبالظلم، واعالن الفجور، وإباحة املحظور وعصيان األخيار  

الصادقعن    [ 1712]احلديث:   يضحك    اإلمام  بطهال  رجل  باملدينة  )كان  قال: 

يعني   ـ  اضحكه  أن  الرجل  هذا  أعياين  قد  فقال:  منه،  السجاد  الناس  فمره  اإلمام  اإلمام  ـ 

وخلفه موليان له، فجاء الرجل حتهى انتزع رداءه من رقبته، ثمه مىض، فلم يلتفت  السجاد  

ليه، فقال هلم: من هذا؟ فقالوا  ، فاتهبعوه وأخذوا الرداء منه، فجاءوا به فطرحوه عاإلمام إليه  

 (3)قولوا له: إنه هلل يوما خيرس فيه املبطلون()له: هذا رجل بطهال يضحك أهل املدينة، فقال:  

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

 ( 4) : )من قسم له اخلرق حجب عنه اإليامن(الباقرقال اإلمام    [ 1713]احلديث:  

: )أوصيك بتقوى اهلل،  يوص بعض أصحابه  الباقراإلمام    قال  [ 1714]احلديث:  

  (5) وإيهاك واملزاح، فإنهه يذهب هيبة الرجل، وماء وجهه(

اإلمام    [ 1715]احلديث:   وكثرة    :الباقر قال  الوجه،  بامء  تذهب  املزاح  )كثرة 

حك متجه اإل  ( 6) يامن جمها(الضه

اكم وكثرة املزاح فإنه الباقرقال اإلمام    [ 1716]احلديث:   ه يذهب بالبهاء عن  : )إيه

 
 . 270( معاين األخبار ص 1) 

 . 270( معاين االخبار ص 2) 

 . 220( أماِل الصدوق ص 3) 

 .  321ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 491( مستطرفات الرسائر ص 5) 

 .  665ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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ة(  ( 1)الوجوه ويذهب باملروه

نيا(الباقرقال اإلمام    [ 1717]احلديث:   ين والده  (2) : )الكسل يرضه بالده

جل ـ أن  الباقرقال اإلمام    [ 1718]احلديث:   جل ـ أو أبغض للره : )إينه ألبغض الره

 ( 3)آخرته أكسل(يكون كسالنا عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر  

: )وإيهاك والتواين فيام ال  يوص بعض أصحابه  الباقر قال اإلمام    [ 1719]احلديث:  

 (4)عذر لك فيه، فإليه يلجأ النادمون(

الم: أيه عبادك أبغض  )  : الباقر  قال اإلمام  [ 1720]احلديث:   قال موسى عليه السه

 (5) قال: جيفة بالليل بطهال بالنهار( إليك؟

الباقر سئل    [ 1721]احلديث:   اقول  عن    لإلمام  الرجل  هلل  رسول  زنى  )إذا   :

َدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ ﴿فارقه روح اإليامن( قال: )هو قوله:    (6) ذاك الهذي يفارقه(  [ 22]املجادلة:    ﴾َوَأيَّ

املارص وعمرو بن ذره    عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس   [ 1722]احلديث:  

الباقر عىل   ملهتنا من    اإلمام  إنها ال نخرج أهل دعوتنا وأهل  املارص فقال:  ابن قيس  فتكلهم 

ا  اإلمام الباقر اإليامن يف املعاص والذنوب، فقال له   فقد قال:    هلل  رسول ا: )يا ابن قيس أمه

ال يزين الزاين وهو مؤمن وال يرسق السارق وهو مؤمن، فاذهب أنت وأصحابك حيث  

 (7)شئت(

الباقر   قال  [ 1723]احلديث:   فإن اإلمام  اإليامن  منه روح  الزاين خرج  )إذا زنى   :

 (8)استغفر عاد إليه(

 
 . 77ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 . 300( حتف العقول ص 2) 

 . 85ص  5( الكايف ج 3) 

 . 285( حتف العقول ص 4) 

 . 163( قصص األنبياء ص 5) 

 .  280ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 .  285ص  2ج  الكايف أصول ( 7) 

 . 14ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 8) 
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الزاين فارقه روح  الباقر قال اإلمام    [ 1724]احلديث:   يقول: إذا زنى  ) كان أِّب   :

ال، بل فيه،  )ل: وهل يبقى فيه من اإليامن َشء ما أوقد انخلع منه أمجع؟ قال:  يق  (،اإليامن

 ( 1)فإذا قام عاد إليه روح اإليامن(

الباقرل  ئس  [ 1725]احلديث:   تعاىل:    اإلمام  اهلل  قول  ِمنْهُ ﴿عن  بُِروٍح  َدُهْم    ﴾ َوَأيَّ

امن( فقال: )أَل تر إىل  : )إذا زنى العبد خرج منه روح اإليهلل  رسول اوقول    [ 22]املجادلة:  

هو   بالرشه  يأمر  والهذي  القلب،  يوح  ملك  هو  باخلري  يأمر  َشء  قلبك  يف  يعتلجان  شيئني 

ثمه قال: )للملك ملهة وللشيطان ملهة فمن ملة امللك إيعاد باخلري    ، الشيطان ينفث يف اذن القلب(

ملهة الشيطان تكذيب باحلقه وقنوط من اخلري وإيعاد   وتصديق باحلقه ورجاء الثواب، ومن 

)  ( 2)بالرشه

ُه َكاَن َفاِحَشًة  ﴿  تعاىل:   يف قوله  الباقرقال اإلمام    [ 1726]احلديث:   َنا إِنَّ َواَل َتْقَرُبوا الزي

وساَء َسبِياًل    )يقول معصية ومقتا، فإنه اهلل يمقته ويبغضه قوله   :[ 32]اإلرساء:    ﴾َساَء َسبِياًل وَ 

 (3)وهو أشده النار عذابا والزنا من أكرب الكبائر(

اإلمام    [ 1727]احلديث:   تزن  الباقرقال  ال  عمران:  بن  موسى  إىل  اهلل  )أوحى   :

 (4)دون دعائك(فأحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب الساموات 

: )ال يقتل األنبياء وال أوالد األنبياء إاله أوالد  الباقرقال اإلمام    [ 1728]احلديث:  

 ( 5)الزنا(

ثالث يف الدنيا وثالث    : )للزاين سته خصال: الباقرقال اإلمام    [ 1729]احلديث: 

 
 . 14ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 1) 

 . 160( كتاب درست بن أِّب منصور ص 2) 

ي ج 3)   . 19ص  2( تفسري القمه

 . 107( املحاسن ص 4) 

 . 108( املحاسن ص 5) 
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ل   ا الهتي يف الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجه ا الهتي  يف اآلخرة، أمه الفناء، وأمه

 (1)يف اآلخرة فسخط الربه وسوء احلساب، واخللود يف النار(

قال اإلمام الباقر: )ما من أحد إاله وهو يصيب حظا من الزنا،    [ 1730]احلديث:  

 (2)فزنا العينني النظر، وزنا الفم القبل، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب(

عن رجل اغتصب امرأة، قال: )يقتل حمصنا    الباقر  اإلمامسئل    [ 1731]احلديث:  

 (3)كان أو غري حمصن(

اإلمام  [ 1732]احلديث:   )ثالثةالباقر  قال  هوى    :  صاحب  حرمة:  هلم  ليست 

 ( 4) مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاسق املعلن بالفسق(

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

رجل فيه الشح واحلسد واجلبن،  : )ال يؤمن الصادق  قال اإلمام  [ 1733]احلديث:  

 (5)وال يكون املؤمن جبانا وال شحيحا وال حريصا(

: )ثالث إذا كنه يف الرجل فال حترج أن تقول:  الصادققال اإلمام    [ 1734]احلديث:  

ا يف    إنهه يف جهنهم: اجلفاء واجلبن والبخل، وثالث إذا كنه يف املرأة فال حترج أن تقول: إهنه

 (6) جهنهم البذاء واخليالء والفجر( 

 (7) : )املؤمن ال يكون جمازفا(الصادققال اإلمام    [ 1735]احلديث:  

الصادققال    [ 1736]احلديث:   والنكد  اإلمام  العرس  يف مؤمن:  تكون  )ستهة ال   :

 ( 8)ال يكون املؤمن جمازفا(، واحلسد والبغيواللجاجة والكذب و

 
 .  541ص  5( الكايف ج 1) 

 . 158( مشكاة األنوار ص 2) 

 .  242ص  14ج ( وسائل الشيعة 3) 

 . 82( قرب اإلسناد ص 4) 

 . 37( صفات الشيعة ص 5) 

 . 158ص  1( اخلصال ج 6) 

 .  33( صفات الشيعة ص 7) 

 .  33( صفات الشيعة ص 8) 
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 (1): )من جالس أهل الريب فهو مريب(الصادققال اإلمام    [ 1737]احلديث:  

اتهقوا مواقف الريب، وال يقض أحدكم  ):  الصادققال اإلمام    [ 1738]احلديث:  

ه يف الطريق، فإنهه ليس كله أحد يعرفها(  ( 2)مع امه

م  الصادققال اإلمام    [ 1739]احلديث:   : )من دخل موضعا من مواضع التهمة فاهته

 ( 3) ال يلومنه إاله نفسه(

: )أمرين والدي بثالث، وهناين عن ثالث،  اإلمام الصادققال    [ 1740]احلديث:  

فكان فيام قال: يا بنيه من يصحب صاحب السوء ال يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يتههم،  

 (4)ومن ال يملك لسانه يندم(

اإلمام    [ 1741]احلديث:   والرشاب،  الصادق قال  الطعام  من  الصيام  )ليس   :

 ( 5) واإلنسان ينبغي له أن حيفظ لسانه من اللغو الباطل يف رمضان وغريه(

 ( 6): )ال متازح فيجرتأ عليك(الصادققال اإلمام    [ 1742]احلديث:  

باب الصادققال اإلمام    [ 1743]احلديث:    (7)األصغر(: )املزاح السه

 (8): )إذا أحببت رجال فال متازحه وال متاره(الصادققال اإلمام    [ 1744]احلديث:  

اكم واملزاح فانهه يذهب بامء الوجه(الصادققال اإلمام    [ 1745]احلديث:    (9): )إيه

  )إن أردت أن يصفو  :يوص بعض أصحابه الصادققال اإلمام    [ 1746]احلديث:  

نهه، وال تطهلع صديقك من  لك وده أخيك فال   متازحنهه، وال متارينهه، وال تباهينهه، وال تشاره

 
 .  9( صفات الشيعة ص 1) 

 . 478( مستطرفات الرسائر ص 2) 

 . 497( أماِل الصدوق ص 3) 

 . 169( اخلصال ص 4) 

 . 189ص  4( التهذيب ج 5) 

 .  665ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 .  665ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 

 .  664ص  2ج  أصول الكايف ( 8) 

 .  487ص  4ج  أصول الكايف ( 9) 
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ك يوما( ديق قد يكون عدوه ك؛ فإنه الصه ك َل يرضه ك إاله عىل ما لو اطهلع عليه عدوه رسه
(1) 

وكثرة    [ 1747]احلديث:   الوجه،  بامء  يذهب  املزاح  )كثرة  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 2) الضحك يمحو اإليامن حموا(

:  اإلمام الصادققال    [ 1748]احلديث:   عجبت لسته ثالثة  ): قال سلامن الفاريسه

د   حممه األحبهة  ففراق  أبكتني:  الهتي  ا  فأمه أبكتني؛  وثالثة  املطهلع،    أضحكتني  وهول 

نيا واملوت يطلبه، وغافل   ا الهتي أضحكتني: فطالب الده ؛ وأمه والوقوف بني يدي اهلل عزه وجله

 ( 3) فيه ال يدري أريض له ربهه أم سخط( حك مألوليس بمغفول عنه، وضا 

: )إن كان اهلل تبارك  يوص بعض أصحابهقال اإلمام الصادق    [ 1749]احلديث:  

زق فاهتاممك ملاذا ل بالره ا فالكسل ملاذا(، وتعاىل قد تكفه  (4)وإن كان الثواب عن اهلل حقه

اإلمام    [ 1750]احلديث:   إنه  الصادققال  والكسل  اكم  )إيه يشكر  :  رحيم  ربهكم 

عا يريد هبام وجه اهلل عزه وجله فيدخله اهلل هبام اجلنهة،   كعتني تطوه جل ليصيله الره القليل، إنه الره

عا يريد به وجه اهلل عزه وجله فيدخله اهلل به اجلنهة، وإنهه ليصوم   رهم تطوه ق بالده وإنهه يتصده

عا يريد به وجه اهلل تعاىل فيدخله اهلل به اجل   ( 5) نهة(اليوم تطوه

 ( 6): )عدوه العمل الكسل(الصادققال اإلمام    [ 1751]احلديث:  

ا بعد فال جتادل   اإلمام الصادقكتب    [ 1752]احلديث:   إىل رجل من أصحابه: )أمه

معيشتك   عن  تكسل  وال  السفهاء،  ويشتمك  العلامء  فيبغضك  السفهاء  متار  وال  العلامء 

 ( 7) فتكون كاله عىل غريك(

 
 . 112( حتف العقول ص 1) 

 . 230( االختصاص ص 2) 

 . 230( االختصاص ص 3) 

 .  7( أماِل الصدوق ص 4) 

 .  62( ثواب األعامل ص 5) 

 . 85ص  5ج  ( الكايف 6) 

 . 86ص  5( الكايف ج 7) 
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قال: )من كسل عن طهوره وصالته فليس    الصادقاإلمام    قال  [ 1753]احلديث:  

 ( 1) آخرته، ومن كسل عامه يصلح به أمر معيشته فليس فيه خري ألمر دنياه( فيه خري ألمر 

الم يقول: من كثر  الصادققال اإلمام    [ 1754]احلديث:   : )كان املسيح عليه السه

ب نفسه، ومن كثر كالمه كث ر سقطه، ومن كثر كذبه  مهه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذه

ته(  ( 2)ذهب هباؤه، ومن الحى الرجال ذهبت مروه

: )إيهاك والكسل والضجر فإهنام مفتاح كله  الصادققال اإلمام    [ 1755]احلديث:  

)  ( 3) سوء، إنه من كسل َل يؤده حقا، ومن ضجر َل يصرب عىل حقه

عن العشق فقال: )قلوب خلت من ذكر    الصادقاإلمام  سئل    [ 1756]احلديث:  

 ( 4) اهلل فأذاقها اهلل حبه غريه(

اإلمام  [ 1757]احلديث:   اجلنهة،  الصادق  قال  يف  واإليامن  اإليامن،  من  )احلياء   :

 ( 5)والبذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار(

اإلمام    [ 1758]احلديث:   من  الصادققال  والسالطة  والبذاء  الفحش  )إنه   :

 (6)النفاق(

اإلمام   [ 1759]احلديث:   بطهال  الصادق  قال  بالليل  اهلل جيفة  إىل  اخللق  )أبغض   :

 (7) بالنهار(

: )إذا رأيتم املرء ال يستحيي مها قال، وال مها  الصادق  قال اإلمام   [ 1760]احلديث: 

 
 . 85ص  5( الكايف ج 1) 

 . 543( أماِل الصدوق ص 2) 

 .  103ص  3( من ال حيرضه الفقيه ج 3) 

 .  140( علل الرشائع ص 4) 

 . 6( كتاب الزهد ص 5) 

 .  325ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

ج  7)  األنوار  بحار  كتاب  158ص    84(    عن 

 )الغايات(.  
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 ( 1)قيل له، فاعلموا أنهه لعنة أو رشك شيطان(

عالمات رشك الشيطان الهذي ال شكه  : )من  الصادق  قال اإلمام  [ 1761]احلديث:  

اشا، ال يباِل ما قال وال ما قيل فيه، فإنهه لعب به(  ( 2) فيه: أن يكون الرجل فحه

اإلمام   [ 1762]احلديث:   يتشبهه    الصادق  قال  أن  ألكره  )إينه  ثوبه:  جير  الرجل  يف 

 (3)بالنساء(

اإلمام   [ 1763]احلديث:   بكهو الصادق  قال  تشبهه  لكم، ورشه  : )خري شبهانكم من 

 (4)كهولكم من تشبهه بشبهانكم(

ل بن قيس قال: دخلت عىل    [ 1764]احلديث:   فذكرت    اإلمام الصادق عن املفضه

له بعض حاِل، فقال: )يا جارية هاَت ذلك الكيس، هذه أربعامئة دينار وصلني هبا أبو جعفر  

جعلت فداك، ما هذا دهري، ولكن أحببت أن تدعو    هللفخذها وتفرج هبا(، فقلت: ال وا

 ( 5) ِل، فقال: )إينه سأفعل، ولكن إيهاك أن ُترب الناس بكله حالك فتهون عليهم( هللا

أترى هذا اخللق كلههم من الناس؟! فقال:   : لإلمام الصادققيل   [ 1765]احلديث:  

)ألق منهم التارك للسواك، واملرتبع يف املوضع الضيق، والداخل فيام ال يعنيه، واملامري فيام  

 ( 6) ال علم له به، واملتمرض من غري علهة، واملتشعث من غري مصيبة(

اهلل تعاىل حيبه اجلامل والتجميل ويكره  : )إنه  الصادققال اإلمام    [ 1766]احلديث:  

قيل:    (البؤس والتباؤس فإنه اهلل عزه وجله إذا أنعم عىل عبد نعمة أحبه أن يرى عليه أثرها 

قال:   ذلك؟  أن  ) وكيف  حتهى  أفنيته،  ويكنس  داره  وجيصص  رحيه  ويطيب  ثوبه  ينظف 

 
 . 458ص  2( دعائم اإلسالم ج 1) 

 . 143( إرشاد القلوب ص 2) 

 .  458ص  6( الكايف ج 3) 

 . 401( معاين األخبار ص 4) 

 . 21ص  4( الكايف ج 5) 

 . 11( املحاسن ص 6) 
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 ( 1) الرساج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد يف الرزق(

إىل  نظر    [ 1767]احلديث:   الصادق  خزه  اإلمام  جبة  عليه  أصحابه  من  رجل 

ل فإنه اهلل عزه وجله حيبه اجلامل ما كان من حالل( البسقال: )فوطيلسان خزه   ( 2) وجتمه

اإلمام  [ 1768]احلديث:   والشعر  الصادق   رأى  الصوف  يلبسون  فقال:    ، قوما 

وهو لباسنا، وَل يكن يلبس    وكان أفضل ما جيده    هلل  رسول البسوا القطن فإنهه لباس  ا)

أن يرى  و  الصوف وال الشعر فال تلبسوه إاله من علهة، فإن اهلل عزه وجله مجيل حيبه اجلامل، 

 ( 3) أثر نعمته عىل عبده(

ض  هلل: )إنه االصادق  قال اإلمام   [ 1769]احلديث:   موره  أ املؤمن  إىل    عزه وجله فوه

ض إليه أن يذله نفسه، أَل   :    هلل تسمع لقول اكلهها، وَل يفوه ُة َولَِرُسولِِه    ﴿ عزه وجله اْلِعزَّ َوهللَِِّ 

املُْنَافِِقنَي   َوَلكِنَّ  َيْعَلُموَن﴾ َولِْلُمْؤِمننَِي  وال    ؛[ 8]املنافقون:    اَل  عزيزا  يكون  أن  ينبغي  فاملؤمن 

ه ا  ( 4) (باإليامن واإلسالم هلل يكون ذليال، يعزه

)إنه املؤمن أعزه من اجلبل، إنه اجلبل يستقله  :  الصادق  قال اإلمام  [ 1770]احلديث:  

 (5)(منه باملعاول واملؤمن ال يستقله من دينه َشء 

: )ال ينبغي للمؤمن أن يذله نفسه(، قيل له:  الصادق قال اإلمام [ 1771]احلديث: 

ض ملا ال يطيق  (6)(وكيف يذله نفسه؟ قال: )يتعره

)افرتق الناس فينا عىل ثالث فرق: فرقة    :الصادق  قال اإلمام   [ 1772]احلديث:  

فعلنا،   عن  وا  وقرصه كالمنا  وحفظوا  فقالوا  دنيانا،  من  ليصيبوا  قائمنا  انتظار  أحبهونا 

 
 .  281ص  1( أماِل الطويس ج 1) 

 . 153ص  2( دعائم اإلسالم ج 2) 

 . 155ص  2( دعائم اإلسالم ج 3) 

 . 63ص  5( الكايف ج 4) 

 . 63ص  5( الكايف ج 5) 

 . 64ص  5( الكايف ج 6) 
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وا عن فعلنا؛ ليستأكلوا  هلل إىل  فسيحرشهم ا النار، وفرقة أحبهونا وسمعوا كالمنا وَل يقرصه

ا بنا، فيمأل  يسلهط عليهم اجلوع و  هلل الناس  نارا،  وفرقة أحبهونا وحفظوا  ،  العطشبطوهنم 

 (1)(منها ونحن منهم أولئكقولنا وأطاعوا أمرنا، وَل خيالفوا فعلنا، ف

: )الشيعة ثالثة: حمبه واد فهو منها، ومتزيهن  الصادق  قال اإلمام   [ 1773]احلديث:  

 (2)(بنا ونحن زين ملن تزيهن بنا، ومستأكل بنا الناس ومن استأكل بنا افتقر

مت اجلنهة عىل الديهوث(الصادققال اإلمام    [ 1774]احلديث:    (3): )حره

)اإلسالم غري اإليامن وكله مؤمن مسلم،  الصادق:  قال اإلمام    [ 1775]احلديث:  

وليس كله مسلم مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، وال يزين الزاين حني  

مؤمنون وال كافرون، فإنه اهلل تبارك وتعاىل  يزين وهو مؤمن، وأصحاب احلدود مسلمون ال  

ال يدخل النار مؤمنا وقد وعده اجلنهة، وال خيرج من النار كافرا وقد أوعده النار واخللود  

اق ال مؤمنون وال كافرون وال   فيها، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، وأصحاب احلدود فسه

هلم وللمستضعفني إذا ارتىض اهلل  خيلدون يف النار، وخيرجون منها يوما، والشفاعة جائزة  

 (4)عزه وجله دينهم(

: )إذا زنى الرجل  هلل  رسول اعن قول    اإلمام الصادق ل  ئس  [ 1776]احلديث:  

  : ُموا اخْلَبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقونَ ﴿فارقه روح اإليامن( فقال: )هو مثل قول اهلل عزه وجله   ﴾ َواَل َتَيمَّ

ثمه قال: [ 267]البقرة:   أبني منه، ذلك قول اهلل عزه وجله )غري    (  ِمنْهُ ﴿  : هذا  بُِروٍح  َدُهْم    ﴾ َوَأيَّ

 ( 5) هو الهذي فارقه( [ 22]املجادلة: 

 
 . 514( حتف العقول ص 1) 

 . 78( مشكاة األنوار ص 2) 

 .  537ص  5( الكايف ج 3) 

 . 608ص  2( اخلصال ج 4) 

 .  284ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 
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ه باخلري،  أ: )إنه للقلب  الصادققال اإلمام    [ 1777]احلديث:   ذنني روح اإليامن يساره

ام ظهر عىل صاحبه غلبه( ، فأُّيه ه بالرشه  (1)والشيطان يساره

يهم، وهلم  الصادقال اإلمام  ق  [ 1778]احلديث:   : )ثالثة ال يكلهمهم اهلل، وال يزكه

 ( 2) عذاب أليم، منهم املرأة توطئ فراش زوجها(

)من َل يبال بام قال وما قيل فيه فهو رشك    : الصادققال اإلمام    [ 1779]احلديث:  

 (3) شيطان، ومن شغف بمحبهة احلرام وشهوة الزنا فهو رشك شيطان(

اإلمام    [ 1780]احلديث:   ُثمَّ  ﴿)   : الصادققال  آَمنُوا  ُثمَّ  َكَفُروا  ُثمَّ  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

من زعم أنه اخلمر حرام ثمه رشهبا، ومن زعم أنه الزنا    [ 137]النساء:    ﴾َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا

 ( 4) حرام ثمه زنى، ومن زعم أنه الزكاة حقه وَل يؤدهها(

: )اشتده غضب اهلل عىل امرأة أدخلت عىل  الصادقمام  قال اإل  [ 1781]احلديث:  

 ( 5) أهل بيتها من غريهم، فأكل خرياهتم ونظر إىل عوراهتم(

: الصادققال اإلمام    [ 1782]احلديث:   َتنُِبوَن َكَبائَِر  ﴿  يف قول اهلل عزه وجله ِذيَن جَيْ الَّ

ْثِم َواْلَفَواِحَش إِالَّ اللََّممَ  والرسقة؛ واللهمم: الرجل يلمه    )الفواحش الزنى :  [ 32]النجم:    ﴾ اإْلِ

 (6)ل: بني الضالل والكفر منزلة فقال: )ما أكثر عرى اإليامن(ي بالذنب فيستغفر اهلل منه(، ق

: )إنه أشده الناس عذابا يوم القيامة رجل أقره  الصادققال اإلمام    [ 1783]احلديث:  

 ( 7)نطفته يف رحم حيرم عليه(

يف حرز اهلل عزه وجله إىل أن يفرغ اهلل    : )ثالثة الصادققال اإلمام    [ 1784]احلديث:  

 
 . 17( قرب اإلسناد ص 1) 

 .  543ص  5( الكايف ج 2) 

 . 219( االختصاص ص 3) 

 .  281ص  1تفسري العيهاَش ج  (4) 

 .  543ص  5( الكايف ج 5) 

 .  380ص  3( الكايف ج 6) 

 .  541ص  5( الكايف ج 7) 
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) ، ورجل َل يسع فيهام قطه ، ورجل َل يشب ماله بربا قطه  (1)من احلساب: رجل َل ُّيم بزنا قطه

الم  الصادققال اإلمام  [ 1785]احلديث:  : )اجتمع احلواريهون إىل عيسى عليه السه

الم أمركم أن ال  فقالوا له: يا معلهم اخلري أرشدن  ا، فقال هلم: إنه موسى كليم اهلل عليه السه

حتلفوا باهلل تبارك وتعاىل كاذبني، وأنا آمركم أن ال حتلفوا باهلل كاذبني وال صادقني، قالوا: يا 

الم أمركم أن ال تزنوا، وأنا آمركم أن ال   روح اهلل زدنا، فقال: إنه موسى نبيه اهلل عليه السه

ثوا أنفسكم با  ث نفسه بالزنا كان كمن أوقد يف بيت  حتده لزنا فضال عن أن تزنوا، فإنه من حده

ق فأفسد التزاويق الدخان وإن َل حيرتق البيت(  ( 2) مزوه

اإلمام    [ 1786]احلديث:   الظلوم  الصادققال  الغني  يبغض  وجله  عزه  اهلل  )إنه   :

ل: القليل  يار( ق)أتدرى ما الصعلوك املخت  ، ثمه قال:(والشيخ الفاجر والصلعوك املختال

ب إىل اهلل بيشء من ماله(  (3)املال، قال: )ال ولكنهه الغني الهذي ال يتقره

قال اإلمام الصادق: )إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال   [ 1787]احلديث: 

 ( 4) غيبة(

اإلمام   [ 1788]احلديث:   األالصادق  قال  النجاة هلذه  ألرجو  )إينه  عرف  :  ملن  ة  مه

نا   ( 5) منهم إاله ألحد ثالثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق املعلن(حقه

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   5

: )إيهاك واملزاح فانهه يذهب  الكاظم يوص بعض أهلهقال اإلمام    [ 1789]احلديث:  

 ( 6)بنور إيامنك ويستخفه بمروءتك(

 
 . 101ص  1( اخلصال ج 1) 

 .  541ص  5( الكايف ج 2) 

 .  109( االصول الستهة عرش ص 3) 

 .  42( أماِل الصدوق ص 4) 

 . 119ص  1( اخلصال ج 5) 

 .  665ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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لضجر، فإنهك إن كسلت  : )إيهاك والكسل واالكاظمقال اإلمام    [ 1790]احلديث:  

)  (1)َل تعمل، وإن ضجرت َل تعط احلقه

اإلمام    [ 1791]احلديث:   والكسل  الكاظمقال  إيهاك  ولده:  لبعض  أِّب  )قال   :

نيا واآلخرة( ام يمنعانك من حظهك من الده  (2)والضجر، فإهنه

يف   [ 1792]احلديث:   واإليامن  اإليامن،  من  )احلياء  الكاظم:  اإلمام  اجلنهة،    قال 

 ( 3)(والبذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار

املتكلهمون ثالثة: فرابح وساَل وشاجب،  )قال اإلمام الكاظم:    [ 1793]احلديث:  

ا الشاجب فالهذي خيوض يف الباطل  ا الساَل فالساكت، وأمه ا الرابح فالذاكر هلل، وأمه  ( 4)(فأمه

م اجلنهة عىل كله فاحش بذيه قليل  )قال اإلمام الكاظم:    [ 1794]احلديث:   إنه اهلل حره

احلياء، ال يباِل ما قال وال ما قيل فيه، وكان أبو ذر رىض اهلل عنه يقول: يا مبتغي العلم، إنه  

، فاختم عىل فيك كام ُتتم عىل ذهبك وورقك(  (5)هذا اللسان مفتاح خري ومفتاح رشه

: الكبائر ُترج من اإليامن فقال: )نعم وما  الكاظمإلمام  ل  ل يق   [ 1795ديث:  ]احل 

قال   الكبائر(  ادون  وهو  هلل  رسول  السارق  يرسق  وال  مؤمن  وهو  الزاين  يزين  )ال   :

 ( 6) مؤمن(

اإلمام    [ 1796]احلديث:   ويبطل  الكاظمقال  الرزق  يمحق  فإنهه  الزنا  )اتهق   :

 (7)الدين(

اإلمام    [ 1797]احلديث:   ثالثة: الكاظمقال  اجلنهة عىل  )حرمت  ومدمن    :  النامم، 

 
 . 85ص  5( الكايف ج 1) 

 . 85ص  5( الكايف ج 2) 

 . 394( حتف العقول ص 3) 

 . 394( حتف العقول ص 4) 

 . 394( حتف العقول ص 5) 

 .  284ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 .  541ص  5( الكايف ج 7) 
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 (1) اخلمر، والديوث وهو الفاجر( 

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   6

اهليبة    [ 1798]احلديث:   من  أكثر  وقد  اهليبة،  يأكل  )املزاح  احلسن:  اإلمام  قال 

 ( 2) الصامت(

 ( 3) حلسن: )السفه: اتهباع الدناة ومصاحبة الغواة(اقال اإلمام    [ 1799]احلديث:  

ل هبم    :الرضا   قال اإلمام   [ 1800]احلديث:   د، فإنه التأكه )ال تأكلوا الناس بآل حممه

 ( 4) (كفر

الزنا،  الرضا قال اإلمام    [ 1801]احلديث:   : )أعظم من القتل إثام وأقبح منه بالء 

ألن القاتل َل يفسد برضب املقتول غريه وال بعده فسادا، والزاين قد أفسد النسل إىل يوم  

 .(5) القيامة وأحله املحارم( فلم يبق يف املجلس فقيه إال قبهل يده وأقره بام قاله

اإلمام    [ 1802]احلديث:   ويبرت    : الرضا قال  الفقر،  ويورث  الوجه،  يسود  )الزنا 

 ( 6) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه خمذول مشؤوم(

 
 . 262( عقاب األعامل ص 1) 

 . 72( النزهة ص 2) 

 .  247( معانى األخبار ص 3) 

 . 338( فقه اإلمام الرضا ص 4) 

 . 71( إرشاد القلوب ص 5) 

 . 275( الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا ص 6) 
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 التقتري والتبذير 

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

والتبذير املرتبطة  التقتري  عن    واألخالق  باإلنسان  تنحرف  التي  الصفات  كل  وهي  هبا، 

النفس،   توازن  عن  تعبري  سوى  ليست  احلسنة  األخالق  أن  ذلك  والوسطية،  االعتدال 

 بخالف غريها، والتي تنحرف هبا النفس إىل اإلفراط أو التفريط. 

َعْل َيَدَك  ﴿وقد مجع اهلل تعاىل بني هذين اخللقني السيئني يف قوله تعاىل:   َمْغُلوَلًة  َواَل جَتْ

 [ 29]اإلرساء:  ﴾ إِىَل ُعنُِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًرا

ُه َواملِْْسكِنَي َواْبَن  ﴿د قبلها التحذير من التبذير، قال تعاىل:  وقد ور َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

إِنَّ   َتْبِذيًرا  ْر  ُتَبذي َواَل  بِيِل  َكُفوًراالسَّ ِه  لَِربي ْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن  َياطِنِي  الشَّ إِْخَواَن  َكاُنوا  ِريَن    ﴾ املُْبَذي
 [ 27-26]اإلرساء: 

عليها بذكر الكثري من أمهات الرذائل، والتي يكون الشح والتبذير سبب  ثم عقب  

َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة إِْماَلٍق  َنْحُن نَ ﴿فيها، قال تعاىل:   اُكْم  إِنَّ َقْتَلُهْم َكاَن  َواَل  ْرُزُقُهْم َوإِيَّ

تِي َحرَّ  ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ َنا  إِنَّ َم اهللَُّ إِالَّ  ِخْطًئا َكبرًِيا َواَل َتْقَرُبوا الزي

ُه َكاَن َمنُْصوًرا َواَل    بِاحْلَقي  َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِييهِ  ْف يِف اْلَقْتِل  إِنَّ ُسْلَطاًنا َفاَل ُيرْسِ

ُه  َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد  إِنَّ اْلَعْهدَ  تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ َكاَن َمْسُئواًل    َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

ُنوا بِاْلِقْسَطاِس املُْْسَتِقيِم  َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل َواَل َتْقُف َما  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا كِْلُتْم َوزِ 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل َواَل مَتِْش يِف اأْلَ  ْرِض  َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم  إِنَّ السَّ

َباَل ُطواًل ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسييُئُه ِعنَْد َربيَك َمْكُروًها َمَرًحا  إِنََّك َلْن َُتِْرَق اأْلَ    ﴾ ْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اجْلِ
 [ 38-31]اإلرساء: 

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 
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 .هذين اخللقني السيئني وما يرتبط هبام، أو ينتج عنهام  حولاهلدى 

 ا ورد يف األحاديث النبوية: أوال ـ م 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

له    أنه   البن آدم ملء واد ماال ألحبه   لو أنه ):   اهللقال رسول   [ 1803]احلديث: 

 ( 1) (عىل من تاب اهلل يتوب و اب،  الرته ال يمأل عني ابن آدم إاله و إليه مثله،

  ا يف اثنتني: يف حبه ال يزال قلب الكبري شابه ):    اهللقال رسول    [ 1804]احلديث:  

 (2)(طول األمل و نيا الده 

ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا  ):    اهلل قال رسول    [ 1805]احلديث:  

 (3)(ف لدينه الرشه و من حرص املرء عىل املال 

رسول    [ 1806]احلديث:   ال  ) :    اهللقال  علم  يف  منهوم  يشبعان:  ال  منهومان 

 (4) ( منهوم يف دنيا ال يشبعو يشبع، 

د بيده إن كنت  ذي نفس حممه اله ـ و  ثالث )   :قال رسول اهلل    [ 1807]احلديث:  

ال يعفو عبد عن مظلمة يبتغي هبا وجه  و  قوا،ال ينقص مال من صدقة فتصده  ـ  حلالفا عليهنه 

 (5)(عليه باب فقر اهلل  فتح ال يفتح عبد باب مسألة إاله و ، ا يوم القيامةهبا عزه  اهلل  زاده إاله  اهلل

احلرص عىل    اثنتان:  تشبه و  ُّيرم ابن آدم ):    اهللقال رسول    [ 1808]احلديث:  

 ( 6) (احلرص عىل العمرو املال

 
 (  1049( ومسلم)6437( البخاري، )1) 

 ( 1046( ومسلم)6420( البخاري، )2) 

 (460،  456/ 3( وأَحد)2376( الرتمذي)3) 

 (92/ 1( احلاكم )4) 

 (193/ 1أَحد)( 5) 

 (  1047( ومسلم)6421( البخاري، )6) 
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رسول    [ 1809]احلديث:   النه  إنه ):    اهلل قال  الده أعجز  عن  عجز  من    عاء،اس 

 (1)(الماس من بخل بالسه أبخل النهو

 (2)(عيله   َل يصله   البخيل من ذكرت عنده ثمه ):    اهللقال رسول    [ 1810]احلديث:  

رسول    [ 1811]احلديث:   القيامة، الظه ):    اهلل قال  يوم  ظلامت    اكم إيه و  لم 

أهلك من كان   حه الشه   ، فإنه حه الشه و  اكم إيه و  ش، فحه ال الته و  الفحش  ال حيبه   اهلل  الفحش، فإنه و

، فقام  ( أمرهم بالفجور ففجرواو  أمرهم بالبخل فبخلوا، و  قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا،

  ( يدكو  أن يسلم املسلمون من لسانك)قال:    اإلسالم أفضل؟  أيه   اهللرجل فقال: يا رسول  

اهلجرة  و  كأن هتجر ما كره ربه ) قال:    اهلجرة أفضل؟  أيه   اهلل سول  آخر فقال: يا رأو    فقام ذاك

احلارض هجرة  دعيو  هجرتان:  إذا  جييب  أن  البادي:  فهجرة  أمر، و  البادي،  إذا    يطيع 

 ( 3)(أفضلهام أجرا و ةاحلارض أعظمهام بليه و

ة عدن خلق فيها ما ال عني  جنه  اهللا خلق  مله ):    اهللقال رسول    [ 1812]احلديث:  

أذن سمعت، و  رأت،  ثمه   ال خطر عىل و  ال  تكله   قلب برش،  أفلح  قال هلا:  قد  فقالت:  مي، 

 (4)(َت ال جياورين فيك بخيل عزه و املؤمنون، قال: 

ما من ذي رحم يأَت ذا رَحه فيسأله فضال  ) :    اهللقال رسول   [ 1813]احلديث:  

إاله إيه   اهلل أعطاه   فيبخل عليه  أخرج  اه  القيامة من جهنه  اهلل  يوم  يقال هلا: م حيه له  شجاع،    ة 

 ( 5)(ق هبا فيطوه 

  ماله إاله   ي حقه ما من رجل له مال ال يؤده ):    اهللقال رسول    [ 1814]احلديث:  

 
 (811/ 2( الطرباين يف الدعاء )1) 

 (3546( الرتمذي)2) 

 ( 1698( أبو داود)3) 

 (11439( )184/ 11( الطرباين يف الكبري)4) 

 (322/ 2(الطرباين يف الكبري )5) 
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اهلل  قرأ مصداقه من كتاب    هو يتبعه، ثمه و  منه   هو يفره و   جعل له طوقا يف عنقه شجاع أقرع

ا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم  َواَل حَيَْسَبنَّ  ﴿عزه وجله   ِذيَن َيْبَخُلوَن باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً الَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلونَ  ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللَِِّ ِمرَياُث السَّ   ﴾ َخبرِيٌ   َسُيَطوَّ

 (1)([ 180]آل عمران: 

املنفق كمثل رجلني عليهام  و  مثل البخيل):    اهللقال رسول    [ 1815]احلديث:  

فرت عىل جلده  أو و   سبغت، ا املنفق فال ينفق إاله تراقيهام؛ فأمه إىل    ام تان من حديد من ثدُّيه جبه 

حلقة مكاهنا،     لزقت كله ا البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إاله أمه ، وتعفو أثره و  ى ُتفي بنانهحته 

 ( 2) (سعال تته و عها فهو يوسه 

  ر له،َل يكن قده   يشءذر بال يأَت ابن آدم النه)  :قال رسول اهلل   [ 1816]احلديث:  

من البخيل فيؤتى عليه ما َل يكن يؤتى    اهلل ر له، فيستخرج  القدر قد قده إىل    ذرلكن يلقيه النهو

 ( 3) (عليه من قبل

ل له يوم  زكاته مثه   ماال فلم يؤده   اهلل من آتاه  ):    اهلل قال رسول    [ 1817]احلديث: 

يقول:    يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثمه   قه يوم القيامة ثمه القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوه 

ا  ﴿  :تال  ثمه ،  (أنا مالك، أنا كنزك ِذيَن َيْبَخُلوَن باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ

اَمَواِت َواأْلَرْ  ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللَِِّ ِمرَياُث السَّ َواهللَُّ  ِض  هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم َسُيَطوَّ

 (4) [ 180]آل عمران:   ﴾باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ 

 
 (  12، 11/ 5( النسائي)1) 

 (  1021( ومسلم)1443( البخاري، )2) 

 ( 1640( ومسلم)6694)1( البخاري، 3) 

 ( 1403( البخاري، )4) 
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َأهْلَاُكُم  ﴿هو يقرأ:  و  ،  بيه ري قال: أتيت النهخه بن الشه   اهلل عن عبد    [ 1818]احلديث:  

  هل لك يا ابن آدم من مالك إاله و  قال: ،  ما ِل،  يقول ابن آدم: ماِل) قال:    [ 1]التكاثر:    ﴾ التََّكاُثرُ 

 (1) ( قت فأمضيت؟تصده أو   لبست فأبليت،أو  فأفنيت، ما أكلت 

تأَت اإلبل عىل صاحبها عىل خري ما كانت  )  : قال رسول اهلل    [ 1819]احلديث: 

تأَت الغنم عىل صاحبها عىل خري ما كانت إذا َل  و  ها تطؤه بأخفافها،إذا هو َل يعط فيها حقه 

املاءحقه من  ، وتنطحه بقروهنا و  ها تطؤه بأظالفها يعط فيها حقه  يأَت  ، وها أن حتلب عىل  ال 

يا حممه  القيامة بشاة حيملها عىل رقبته هلا يعار فيقول:  د، فأقول: ال أملك لك  أحدكم يوم 

د، فأقول: ال أملك  ال يأَت ببعري حيمله عىل رقبته له رغاء فيقول: يا حممه ، وغتشيئا، قد بله 

 (2)(غت لك شيئا، قد بله 

 (3)(جبن خالعو  هالع،  ما يف رجل: شحه   رشه ):    اهللقال رسول    [ 1820]احلديث:  

رسول    [ 1821]احلديث:   إاله ):    اهلل قال  فيه  العباد  يصبح  يوم  من  ملكان ما   

 ( 4) (أعط مسكا تلفا  مه الله يقول اآلخر: و أعط منفقا خلفا،  مه اللهينزالن، فيقول أحدمها: 

م  دخان جهنه اهلل وال جيتمع غبار يف سبيل  ):    اهللقال رسول    [ 1822]احلديث:  

 ( 5)(واإليامن يف قلب عبد أبدا حه ال جيتمع الشه و يف جوف عبد أبدا، 

رسول    [ 1823]احلديث:   الزه ) :    اهللقال  العمل و  مان،يتقارب  يلقى  و  ينقص 

 ( 6) (القتل القتل) ما اهلرج؟ قال: و  قالوا: ( يكثر اهلرجو  ،حه الشه 

 
 ( 2958( مسلم)1) 

 (1402( البخاري، )2) 

 (  320، 302/ 2( أَحد)3) 

 ( 1010( ومسلم)1442( البخاري، )4) 

 (13/ 6( النسائي)5) 

 (2057( ومسلم )ص 6037)1( البخاري، 6) 
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إنه اهلل  عن جابر بن عبد    [ 1824]احلديث:   النه  قال:  أتى  إنه   بيه رجال  فقال:   ،  

، فقال:    بيه مكان عذقه فأرسل إليه النه   عيله   شقه و  ه قد آذاينإنه و  لفالن يف حائطي عذقا 

فبعنيه بعذق يف  )  قال: ،  قال: ال   ( فهبه ِل)قال:  ،  قال: ال   (ذي يف حائط فالناله   بعني عذقك)

 (1)(الم ذي يبخل بالسه  اله ذي هو أبخل منك إاله ما رأيت اله ) :    بيه فقال النه،  قال: ال  ( ةاجلنه

اس  معه النهو     اهلل عن جبري بن مطعم قال: بينا أنا مع رسول    [ 1825]احلديث:  

سمرة فخطفت  إىل    وهى اضطره األعراب يسألونه حته     اهللمقبال من حنني علقت رسول  

نعام لقسمته    فلو كان عدد هذه العضاه ،  ردائيأعطوين  )فقال:      اهللرداءه فوقف رسول  

 (2) (ال جبانا و ال كذوبا و  ال جتدونني بخيال بينكم، ثمه 

عن األحنف بن قيس؛ قال: قدمت املدينة، فبينا أنا يف حلقة فيها    [ 1826]احلديث:  

ياب أخشن اجلسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال:  مأل من قريش إذ جاء رجل أخشن الثه 

ى خيرج  حته ،  م، فيوضع عىل حلمة ثدي أحدهم الكانزين برضف حيمى عليه يف نار جهنه  برشه 

فوضع القوم  ،  (ى خيرج من حلمة ثدييه يتزلزليوضع عىل نغض كتفيه حته و   من نغض كتفيه،

سارية فقلت:  إىل    ى جلس بعته حته اته و  فأدبر،  رؤوسهم فام رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا 

خلييل أبا القاسم    هؤالء ال يعقلون شيئا إنه   إنه )قال:  ،  ا ما قلت هلم كرهوما رأيت هؤالء إاله 

    :ه يبعثني يف  أنه   أنا أظنه و  مس من الشه   فنظرت ما عيله   (أ ترى أحدا؟) دعاين فأجبته، فقال

هؤالء     ثالثة دنانري، ثمه ه إاله ِل مثله ذهبا أنفقه كله   ين أنه ما يرسه )   فقال: ،  فقلت: أراه،  حاجة له

الده  يعقلون شيئا ،  نيا جيمعون  )يعني ألِّب ذره ،  (ال  قريش، ال  و  مالك  (قلت  إلخوتك من 

 
 ( 3148( البخاري، )2)  (328/ 3( أَحد)1) 
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ى  ال أستفتيهم عن دين، حته و  ك، ال أسأهلم عن دنيا، ربه و  تصيب منهم؟ قال: ال،و  تعرتُّيم 

 ( 1) (رسولهاهلل وأحلق ب

  أدخل عيله  ما إاله  َشءماِل   اهللقلت: يا رسول  عن أسامء قالت: [ 1827]احلديث:  

 ( 3)(فيوكى عليك (2)ال توكي و أعطي،) منه؟ قال:   يبري بيته أفأعطالزه 

سألته    فأعطاين، ثمه     بيه عن حكيم بن حزام قال: سألت النه  [ 1828]احلديث:  

هذا املال خرضة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس    إنه )قال:    سألته فأعطاين، ثمه   فأعطاين، ثمه 

اليد  و  ال يشبع،و   ذي يأكلكان كاله و  نفس َل يبارك فيه   (4) من أخذه بإرشاف و  بورك له فيه 

 ( 5) (فىل العليا خري من اليد السه 

اهلل    [ 1829]احلديث:   بأحدكم حته )  : قال رسول  املسألة  تزال  يلقى  ال    ، اهلل ى 

 (6)ليس يف وجهه مزعة حلم(و

ذي يطوف  اف اله وه ليس املسكني هبذا الطه )  : قال رسول اهلل    [ 1830]احلديث:  

  ؟ اهللقالوا: فام املسكني يا رسول    (مرتانالته و  مرةالته و  قمتان،الله و  قمة ه الله اس، فرتده عىل النه

 ( 7) (اس شيئا ال يسأل النهو  ق عليه،ال يفطن له فيتصده و  ذي ال جيد غنى يغنيه،اله )قال: 

من يكفل ِل أن ال يسأل  ) :    اهلل عن ثوبان قال: قال رسول    [ 1831]احلديث:  

 ( 8) فكان ال يسأل أحدا شيئا(، فقال ثوبان: أنا  (ة؟ ل له باجلنهأتكفه و اس شيئا النه

  ذي أدع أحبه اله و  جل ألعطي الره إينه   اهللو)  : قال رسول اهلل    [ 1832]احلديث:  

 
 ( 992( ومسلم)1408ـ  1407( البخاري، )1) 

الهذي يربط به  2)  باط  الره الوكاء  ( وال توكي: أصل 

 فم القربة واملراد: ال متسكي عن النهفقة.

 (1960( والرتمذي)1699( أبو داود)3) 

 ( بإرشاف نفس: أي بتطلع وطمع. 4) 

 ( 1035( مسلم)5) 

 (  1040( ومسلم)1474( البخاري، )6) 

 ( 1039ومسلم) (1476( البخاري )7) 

 (1643( وأبو داود)376/ 5( أَحد )8) 
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  أكل أقواما و  اهللع، و  أقواما ملا أرى يف قلوهبم من اجلزع لكن أعطي  و  ذي أعطي، من اله إِله  

 (1)(اخلريو يف قلوهبم من الغنى اهللما جعل إىل 

ه أهلك من كان قبلكم،  ، فإنه حه الشه و  اكم إيه ):    اهلل قال رسول    [ 1833]احلديث: 

بالظه  فظلموا،أمرهم  فقطعوا،و  لم  بالقطيعة  ففجروا،و  أمرهم  بالفجور    اكم إيه و   أمرهم 

فإنه الظه و القيامة،الظه   لم؛  يوم  فإنه و  اكمإيه و  لم ظلامت  ال  و   الفحش  ال حيبه   اهلل  الفحش؛ 

 ( 2) (شفحه الته 

فقال: يا رسول      اهللرسول  إىل    جاء رجل  عن أِّب هريرة قال:  [ 1834]احلديث:  

تأمل  و   أنت صحيح شحيح، ُتشى الفقرو  قأن تصده )الصدقة أعظم أجرا؟ قال:    ، أيه اهلل

 ( 3) (قد كان لفالنو  لفالن كذا،و  ى إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا،متهل حته ال  و  الغنى،

النه  [ 1835]احلديث:   عن  مالك  بن  أنس  أنه   بيه عن  قال:  :  كفه )ه    ارات، ثالث 

ارات: فإسباغ الوضوء يف  ا الكفه ثالث مهلكات، فأمه و   ثالث منجيات،و   ثالث درجات، و

الصه و  ،(4) ربات السه  بعد  انتظار  األقدامو  لوات،الصه لوات  ا  أمه و  اجلامعات، إىل    نقل 

ا املنجيات:  أمه و  اس نيام،النهو  يلالة بالله الصه و  الم،إفشاء السه و  عام، رجات: فإطعام الطه الده 

ه  اهللخشية و الغنى،و القصد يف الفقرو ضا،الره و فالعدل يف الغضب ا  أمه و  العالنية، ويف الرسه

 (5)(إعجاب املرء بنفسهو بع،هوى مته و مطاع،  املهلكات: فشحه 

ال  إرساف والبسوا يف غري  و  قواتصده و  كلوا )  :   اهللقال رسول    [ 1836]احلديث:  

 (6)(خميلة

 
 ( 923( البخاري، )1) 

 ( 1698( أبو داود)2) 

 (  1032( ومسلم)1419( البخاري، )3) 

 ( السربات: مجع سربة وهو شدة الربد.4) 

 ( 80(،)60، 59/ 1( زوائد البزار)5) 

 (3605/ 2( وابن ماجة)79/ 5( النسائي)6) 
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    اهلل ه قال: أتى رجل من بني متيم رسول  عن أنس بن مالك أنه   [ 1837]احلديث:  

كيف  و  حارضة، فأخربين كيف أصنع و   مالو  ذو أهل و    ذو مال كثري؛ إينه اهلليا رسول    فقال:

الزه ) :    اهلل أنفق؟ فقال رسول   تطهه كاة من مالك فإهنه ُترج   تصل أقرباءكو  رك، ا طهرة 

آت ذا القربى  ) فقال:  ،  ؛ أقلل ِلاهلل فقال: يا رسول    (ائل السه و  اجلارو  املسكني   تعرف حقه و

السه و  املسكني و  هحقه  تبذه و   بيلابن  تبذيراال  رسول  ،  ( ر  يا  أده اهلل فقال:  إذا  الزه ؛  إىل    كاةيت 

رسوِل  إىل    يتها نعم، إذا أده )  :  اهلل رسوله، فقال رسول  إىل اهلل و  سولك فقد برئت منها ر

 (1)(هلا إثمها عىل من بده و فقد برئت منها، فلك أجرها 

رسول    [ 1838]احلديث:   وجله    إنه ):    اهلل قال  عزه  عقوق  حره اهلل  عليكم  م 

إضاعة  و  ؤال، كثرة السه و  قال، و   قيل كره لكم ثالثا:  و  هات، و  منعا و  وأد البنات، و  هات، األمه 

 ( 2)(املال

يكره لكم ثالثا،  و  يرىض لكم ثالثا   اهلل  إنه ):    اهللقال رسول    [ 1839]احلديث: 

تعبدوه  أن  لكم  شيئا، و  فريىض  به  بحبل  و  ال ترشكوا  تعتصموا  تفره و  مجيعا   اهلل أن    قوا، ال 

 (3)(إضاعة املال و ؤال كثرة السه و قال، و  يكره لكم قيلو

اليمن:  إىل    ا بعثه، مله   اهلله قال: قال رسول  عن معاذ بن جبل أنه   [ 1840]احلديث:  

 (4)(مني ليسوا باملتنعه  اهلل عباد  م، فإنه نعه الته و كا إيه )

يسأله عن      بيه النه إىل  بن عمرو قال: جاء أعراِّبه   اهللعن عبد    [ 1841]احلديث:  

  فمن زاد عىل هذا، فقد أساء ،  هكذا الوضوء)قال:    الوضوء، فأراه الوضوء ثالثا ثالثا ثمه 

 
 (63 /3( أَحد والطرباين، املجمع)1) 

 (  593( ومسلم)1477( البخاري، )2) 

 ( 1715( مسلم)3) 

 (244/ 5( أَحد)4) 
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 ( 1)(ظلم و ىتعده و

الكافر يأكل  و  املؤمن يأكل يف معى واحد،):    اهلل قال رسول    [ 1842]احلديث: 

 ( 2) (يف سبعة أمعاء

ا من بطن، بحسب  وعاء رشه   ما مأل آدميه ) :    اهللقال رسول    [ 1843]احلديث:  

لطعامه،  فثلث  حمالة،  ال  كان  فإن  صلبه،  يقمن  أكالت  آدم  لرشابه، و  ابن  ثلث  و   ثلث 

 ( 3) (لنفسه

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

اكم واستشعار الطمع فإنهه يشوب القلب    :هلل  رسول اقال    [ 1844]احلديث:   )إيه

ة احلرص وخيتم عىل القلوب بطابع حبه الدنيا وهو مفتاح كله سيهئة ورأس كله خطيئة   شده

 (4)حباط كله حسنة(إ وسبب 

اقال    [ 1845]احلديث:   القلب  هلل  رسول  يسم  فإنهه  املطعم  وفضول  اكم  )إيه  :

اكم وفضول    ئ بالقسوة، ويبط باجلوارح عن الطاعة، ويصمه اهلمم عن سامع املوعظة، وإيه

ة   شده القلب  يشوب  فإنهه  الطمع  واستشعار  اكم  وإيه الغفلة،  ويولد  اهلوى  يبدر  فإنهه  النظر 

احلرص، وخيتم عىل القلوب بطابع حبه الدنيا، وهو مفتاح كله سيهئة، ورأس كله خطيئة،  

 (5)وسبب إحباط كله حسنة(

 (6)بئس العبد عبد له طمع يقوده إىل الطبع(: )  هلل  رسول اقال    [ 1846ث:  ]احلدي 

اهلل  قال    [ 1847]احلديث:   القلب  رسول  يسم  فإنه  الطعام  وفضول  )إياكم   :

 
النسائي)1)  داود)1/88(  وأبو  وابن 135(   )

 ( 422ماجة)

 (5393( البخاري، )2) 

 (2380( الرتمذي)3) 

 . 340( أعالم الدين ص 4) 

 . 339( أعالم الدين ص 5) 

 . 22( نوادر الراوندي ص 6) 
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باجلوارح عن الطاعة، ويصم اهلمم عن سامع املوعظة، وإياكم وفضول    ئ بالقسوة، ويبط

وإياكم   الغفلة،  ويولد  اهلوى  يبذر  فإنه  بشدة  النظر  القلب  فإنه يشوب  الطمع  واستشعار 

خطيئة،   كله  ورأس  معصية،  كله  مفتاح  وهو  الدنيا،  حبه  بطابع  القلب  وخيتم  احلرص، 

 (1)وسبب إحباط كله حسنة(

لبني سلمة: يا بني سلمة، من سيهدكم؟ قالوا:      هللرسول اقال    [ 1848]احلديث:  

 ( 2) وأيه داء أدوى من البخل() :  هلل رسول ا، سيهدنا رجل فيه بخل، فقال هللرسول ايا 

اقال    [ 1849]احلديث:   البخل    هللرسول  كتمحيق  َشء  اإليامن  يمحق  )ما   :

 ( 3) له(

 (4)خبث لئيم( : )املؤمن غره كريم، واملنافق هللرسول اقال   [ 1850]احلديث:  

: )اجلنهة دار األسخياء، والهذي نفيس بيده ال    هللرسول اقال    [ 1851]احلديث:  

 ( 5)مانه بام أعطى( يدخل اجلنهة بخيل، وال عاقه والديه، وال 

السخاء شجرة يف اجلنهة، أغصاهنا يف الدنيا،  ):    هللرسول اقال    [ 1852]احلديث:  

الغصن إىل اجلنهة، والبخل شجرة يف النار، أغصاهنا يف الدنيا،  من تعلهق بغصن منها قاده ذلك  

 (6)بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار( من تعلهق 

اقال    [ 1853]احلديث:   يوم    :  هلل رسول  ترفع  اجلنهة،  يف  اسم شجرة  )السخاء 

القيامة كله سخيه إىل اجلنهة بأغصاهنا، والبخل شجرة يف النار، تقود بأغصاهنا كله بخيل إىل  

 
ة الداعي ص 1)   . 313( عده

 . 44ص  4( الكايف ج 2) 

املستدرك ج  3)  عن كتاب األخالق    509ص    1( 

 ألِّب القاسم الكويف.  

املستدرك ج  4)  عن كتاب األخالق    509ص    1( 

 ألِّب القاسم الكويف.  

 . 251( األشعثيات ص 5) 

 . 55( قرب اإلسناد ص 6) 
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 ( 1)النار(

: حرمت اجلنهة عىل املنهان،    هللرسول اقال    [ 1854]احلديث:   : )قال اهلل عزه وجله

 ( 2)والبخيل، والقتهات(

: )إنه اجلنهة تكلهمت وقالت: إينه حرام عىل كله  رسول اهلل  قال    [ 1855]احلديث:  

 ( 3) بخيل ومراء(

: )إنه اهلل تعاىل قال للجنهة: تكلهمي، فقالت:  رسول اهلل  قال    [ 1856]احلديث:  

 ( 4) )قد أفلح املؤمنون، ثمه قالت: إينه حرام عىل كله بخيل ومراء(

ته وعظمته وجالله ال  : )أقسم اهلل   هللرسول اقال    [ 1857]احلديث:    تعاىل بعزه

 ( 5)يدخل اجلنهة بخيال وال شحيحا(

مة    هللرسول اقال    [ 1858]احلديث:   : )رأيت عىل باب اجلنهة مكتوبا: أنت حمره

م(  ( 6)عىل كله بخيل ومرائي وعاقه ونامه

: )ال يدخل اجلنهة جبهار، وال بخيل، وال سيهئ   هللرسول اقال   [ 1859]احلديث:  

 ( 7)امللكة(

: )البخل وعبوس الوجه يكسبان البغضة،    هللرسول اقال    [ 1860]احلديث:  

 (8) ويباعدان من اهلل، ويدخالن النار(

: )تكلهم النار يوم القيامة ثالثة: أمريا وقارئا  رسول اهلل  قال    [ 1861]احلديث:  

 
 . 139( إرشاد القلوب ص 1) 

 . 344( أماِل الصدوق ص 2) 

 ، أرسار الصالة. 305ص  69( بحار األنوار ج 3) 

عن القطب الراوندي    510ص    1( املستدرك: ج  4) 

 يف )لبه اللباب(.  

 .  172ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 5) 

 . 139( إرشاد القلوب: ص 6) 

 .  198ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 7) 

 عن كتاب )األخالق(.    509ص    1( املستدرك ج8) 
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يعدل، فتزدرده كام يزدرد  ثروة من املال، فتقول لألمري: يا من وهب اهلل له سلطانا فلم    وذا

فتزدرده،   باملعاص  اهلل  وبارز  للناس  تزيهن  من  يا  للقارئ:  وتقول  السمسم،  حبه  الطري 

: يا من وهب اهلل له دنيا كثرية واسعة فيضا وسأله الفقري اليسري قرضا فأبى  وتقول للغنيه

 ( 1) إاله بخال فتزدرده(

اهلل: السخاء وحسن اخللق،    : )خلقان حيبههام  هلل رسول اقال    [ 1862]احلديث:  

َوَمْن ُيوَق  ﴿ وخلقان يبغضهام اهلل: البخل وسوء اخللق، ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قوله:  

 ( 2) ([ 9]احلرش:  املُْْفلُِحوَن﴾ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم 

اهلل  قال    [ 1863]احلديث:   الناس  رسول  قريب من  اهلل  قريب من  : )السخي 

اجلنهة بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهلل بعيد من الناس بعيد من اجلنهة قريب  قريب من  

 ( 3) من النار، واجلاهل السخيه أحبه إىل اهلل من العابد البخيل(

اقال    [ 1864]احلديث:   إىل    هللرسول  منهي  ة  هديه املعروف  تعاىل:  اهلل  )يقول   :

نت خلقه، وَل أبتله عبدي املؤمن، وأيهام عبد خلقته فهديته إىل اإلي بالبخل، فإينه    امن، وحسه

 ( 4)أريد به خريا(

: )أنه  عن    [ 1865]احلديث:   مره عىل امرأة وهي تبكي عىل      هلل رسول ااإلمام عيله

تها املرأة، فلعلهه كان   :  هلل رسول اولدها، وهي تقول: احلمد هلل مات شهيدا، فقال   ي أيه كفه

ه، ويقول فيام ال   ( 5) يعنيه(يبخل بام ال يرضه

ملكان يقوالن:  و: )ما طلعت شمس قطه إاله    هلل رسول اقال   [ 1866]احلديث:  

 
 . 111ص  1( اخلصال ج 1) 

 . 137( إرشاد القلوب ص 2) 

 . 136( إرشاد القلوب ص 3) 

 .   259( أماِل املفيد ص 4) 

 . 207( األشعثيهات ص 5) 
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ل ملنفق خلفا، وملمسك تلفا(  ( 1) اللهمه عجه

اقال    [ 1867]احلديث:   اهلل  )  :  هللرسول  افرتض  بام  بخل  من  الناس  أبخل 

 (2)عليه(

الزكاة املفروضة من  ليس البخيل من أدهى  ):   هللرسول اقال   [ 1868]احلديث: 

ماله، وأعطى البائنة يف قومه، إنهام البخيل حقه البخيل من َل يوده الزكاة املفروضة من ماله،  

ر فيام سوى ذلك(  ( 3) وَل يعط البائنة يف قومه، وهو يبذه

رسول    ـ: )من سأل   قال هند بن أِّب هالة ـ وكان وصافا للنبيه    [ 1869]احلديث:  

 (4)حاجة َل يرجع إاله هبا أو بميسور من القول(  هللا

ما سئل شيئا قط فقال: ال،    هلل  رسول انه  إ: )عيله قال اإلمام    [ 1870]احلديث:  

 ( 5) وما رده سائل حاجة قط إاله هبا أو بميسور من القول(

اقال    [ 1871]احلديث:   واليقني،  ):  هلل  رسول  بالزهد  ة  االمه هذه  ل  أوه صالح 

 (6) بالشحه واألمل(  وهالك آخرها 

اكم والفحش! فإنه اهلل عزه وجله ال حيبه  هلل رسول اقال   [ 1872]احلديث:   : )إيه

اكم و ش، وإيه املتفحه اكم  االفاحش  القيامة، وإيه يوم  الظلامت  الظلم عند اهلل هو  لظلم، فإنه 

قطعوا   حتهى  ودعاهم  دماءهم  حتهى سفكوا  قبلكم  من  الهذين  دعا  فإنهه  أرحامهم،  والشحه 

 (7)ودعاهم حتهى انتهكوا واستحلهوا حمارمهم(

اكم والشحه فإنهام هلك من كان قبلكم    رسول اهلل  قال    [ 1873]احلديث:   قال: )إيه

 
الوسائل ج  1)  ابو  510ص    1( مستدرك  الشيخ   ،

 الفتوح يف)تفسريه(.  

 . 106( املواعظ للصدوق ص 2) 

 . 46ص  4( الكايف ج 3) 

 . 80( معاين األخبار ص 4) 

 . 23( مكارم األخالق ص 5) 

 . 79ص  1( اخلصال ج 6) 

 . 176ص  1( اخلصال ج 7) 
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، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا(  (1)بالشحه

ا مطاعا،  : )إنهام أخاف عىل    هلل رسول اقال    [ 1874]احلديث:   تي ثالثا: شحه أمه

 ( 2) وهوى متهبعا وإماما ضالال(

: )خلقان ال جيتمعان يف مؤمن: الشحه وسوء    هللرسول اقال   [ 1875]احلديث:  

 ( 3)اخللق(

  ما حمق اإلسالم حمق الشحه َشء( ثمه قال: ) :  هلل  رسول اقال    [ 1876]احلديث:  

 (4)الرشك()إنه هلذا الشحه دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب 

: )من أدهى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى يف  رسول اهلل  قال    [ 1877]احلديث:  

)  (5)النائبة، فقد وقي من الشحه

اقال    [ 1878]احلديث:   الشحيح  ):  هلل  رسول  وطعام  دواء،  السخيه  طعام 

 (6)داء(

إليه أخوه    ا يف آخر خطبة خطبها: )من شك  هلل  رسول اقال    [ 1879]احلديث:  

يوم جيزي املحسنني، ومن منع طالبا حاجته وهو  امل م اهلل عليه اجلنهة  يقرضه حره سلم فلم 

ار(  فقام اليه مالك بن عوف فقال: ما يبلغ خطيئة  ،  يقدر عىل قضائها فعليه مثل خطيئة عشه

ار يا   ار كله يوم وليلة لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني،  رسول اعشه هلل؟ فقال: )عىل العشه

 ( 7)ن اهلل فلن جتد له نصريا(ومن يلع

 
 . 175ص  1( اخلصال ج 1) 

 . 58( حتف العقول ص 2) 

 . 294( إعالم الدين ص 3) 

 . 45ص  4( الكايف ج 4) 

ج  5)  الوسائل  مستدرك  لبه  ،  ،  510ص    1( 

 .  اللباب

نقال عن كتاب    357  ص  68( بحار األنوار ج  6) 

 اإلمامة والتبرصة.  

 . 341( عقاب االعامل ص 7) 
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: )من منع ماله من األخيار اختيارا رصف اهلل  رسول اهلل  قال    [ 1880]احلديث:  

 ( 1) ماله إىل األرشار اضطرارا(

: )ال متانعوا قرض اخلبز واخلمري فانه منعهام  رسول اهلل    قال   [ 1881]احلديث:  

 ( 2) يورثان الفقر(

من منع املاعون جاره منعه اهلل خريه يوم  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1882]احلديث:  

له إىل نفسه فام أسوء حاله  له إىل نفسه، ومن وكه ومن احتاج إليه أخوه املسلم  ،  القيامة ووكه

م اهلل عليه ريح اجلنهة   ومن أكرم أخاه املسلم فإنهام ،  يف قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حره

)  ( 3)يكرم اهلل عزه وجله

ل من يدخل النار أمري مسلهط َل يعدل،    هللرسول اقال    [ 1883]احلديث:   : )أوه

ه، ومقرت فاجر(  (4)وذو ثروة من املال ال يعطي حقه

: )كله مال أخرج منه حقه اهلل فوقع يف بره وبحر    هللرسول اقال    [ 1884]احلديث:  

 (5)ال يعطب(

ه إاله ذهب يف الباطل  : )ما منع مال من  هلل  رسول ا  قال   [ 1885]احلديث:   حقه

 (6) أضعافه(

: )إنه هلل عزه وجله بقاعا يدعني املنتقامت يصبه  رسول اهلل  قال    [ 1886]احلديث:  

) ه فينفقه فيهنه  (7)عليهنه من منع ماله من حقه

 
 . 178( جامع األخبار ص 1) 

، الصدوق يف  412ص  2( مستدرك الوسائل ج 2) 

 اهلداية. 

 . 9ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 3) 

 . 247ص  1( دعائم اإلسالم ج 4) 

ج  5)  الوسائل  مستدرك    لبه ،  ،  510ص    1( 

 .  اللباب

 .  226ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 6) 

 . 247ص  1( دعائم اإلسالم ج 7) 
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اقال    [ 1887]احلديث:   وحده  هلل  رسول  أكل  من  برشاركم:  أنبهئكم  )أال   :

 ( 1) ورضب عبده، ومنع رفده(

اقال    [ 1888]احلديث:   القيامة وال    هلل رسول  يوم  إليهم  اهلل  ينظر  ال  )ثالثة   :

يهم وهلم عذاب أليم، رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وف له، وإن َل يعطه َل   يزكه

الطريق، ورجل حلف يمنعه سابلة  الطريق  ماء عىل ظهر  له  له، ورجل  أعطى    :يف  لقد 

 ( 2) ا اآلخر بقوله مصدقا له، وهو كاذب(بسلعته كذا وكذا، فأخذه

: املاء، وامللح، والكأل،  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1889]احلديث:   مخس ال حيله منعهنه

 ( 3)والنار، والعلم، وفضل العلم خري من فضل العبادة وكامل الدين الورع(

 (4)ويعاديك(ال ُتب راجيك فيمقتك اهلل ):  هلل رسول اقال   [ 1890]احلديث:  

لعنة اهلل،  ) :    رسول اهللقال    [ 1891]احلديث:   انتمى إىل غري مواليه فعليه  من 

، فقيل:  (ومن منع أجريا أجره فعليه لعنة اهلل، ومن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل

 ( 5) هلل وما ذلك احلدث؟ قال: القتل(رسول ايا 

ر  ):  هلل  رسول اقال    [ 1892]احلديث:   من اقتصد يف معيشته رزقه اهلل، ومن بذه

 (6)حرمه اهلل( 

ر أفقره اهلل( هللرسول اقال   [ 1893]احلديث:    (7): )من بذه

من بنى بنيانا رياء وسمعة َحله يوم القيامة  ): هلل  رسول اقال   [ 1894]احلديث: 

ق يف عنقه ويلقى يف   منها    ء النار، فال حيبسه َشمن األرض السابعة وهو نار تشتعل، ثمه يطوه

 
 . 31( مكارم األخالق ص 1) 

 . 17ص  2( دعائم اإلسالم ج 2) 

 . 172( األشعثيهات ص 3) 

 . 178( جامع األخبار ص4) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 

 . 54ص  4( الكايف ج 6) 

ة الداعي ص 7)   . 84( عده
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يبني فضال  )قال:    هلل، كيف يبني رياء وسمعة؟ رسول ا، قيل: يا  (دون قعرها إاله أن يتوب 

 ( 1) عىل ما يكفيه، استطالة منه عىل جريانه، ومباهاة إلخوانه(

أصناف ال يستجاب هلم: منهم من أدان  ):    هلل رسول اقال    [ 1895]احلديث:  

فلم يكتب عليه كتابا وَل يشهد عليه شهودا، ورجل يدعو عىل ذي رحم،  أجل  إىل    رجال دينا 

  ي مه أرحنللهعليها ويقول: ا   هللورجل تؤذيه امرأة بكله ما تقدر عليه وهو يف ذلك يدعو ا

ا يقول  له: عبدي  هلل منها، فهذا  فإن شئت خلهيتها، وإن شئت  أو    تعاىل  أمرها،  قلهدتك  ما 

ماال ثمه أنفقه يف الربه والتقوى فلم يبق له منه َش ء وهو يف  تعاىل  هللأمسكتها، ورجل رزقه ا

: أَل أرزقك ف هللذلك يدعو ا غنيك، أفال اقتصدت وَل ترسف!  أأن يرزقه، فهذا يقول الربه

أن يرزقه، وال خيرج وال يطلب    هللحبه املرسفني، ورجل قاعد يف بيته وهو يدعو اأإينه ال  

له: عبدي إينه َل أحظر الدنيا عليك، وَل أرمك يف   هللقول ا، فهذا يهللكام أمره ا  هللمن فضل ا

جوارحك، وأريض واسعة، أفال ُترج وتطلب الرزق، فإن حرمتك عذرتك، وإن رزقتك  

 (2)(فهو الهذي تريد

ارة ملا كان منه من  ) :   هللرسول اقال   [ 1896]احلديث:   ضغطة القرب للمؤمن كفه

 (3)(تضييع النعم 

اقال    [ 1897]احلديث:   دعوه  )  :هلل  رسول  مسألته،  السائل  عىل  تقطعوا  ال 

 (4)فليشكو بثهه وليخرب بحاله(

ال تقطعوا عىل السائل مسألته، فلو ال أنه  ) :  هلل  رسول اقال    [ 1898]احلديث:  

 
 . 344( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 38( قرب اإلسناد ص 2) 

 . 234( ثواب األعامل ص 3) 

 . 57( األشعثيهات ص 4) 
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 ( 1) املساكني يكذبون ما أفلح من ردههم(

رقهت قلوبكم له فهو  انظروا إىل السائل فإن  ):  هلل  رسول اقال    [ 1899]احلديث:  

 ( 2)صادق(

ارقال    [ 1900]احلديث:   قلوبكم ):  هلل  سول  قته  صده فإن  السائل،    انظروا 

 ( 3)فأعطوه فإنهه صادق(

نَّ َعْينَْيَك إِىَل  ﴿ية:  : )ملها نزلت هذه اآل الصادققال اإلمام    [ 1901]احلديث:   اَل مَتُدَّ

َواَل   ِمنُْهْم  َأْزَواًجا  بِِه  َمتَّْعنَا  لِْلُمْؤِمننَِي﴾َما  َجنَاَحَك  َواْخِفْض  َعَلْيِهْم  َزْن  قال    [ 88]احلجر:    حَتْ

  من َل يتعزه بعزاء اهلل تقطهعت نفسه عىل الدنيا حرسات، ومن رمى ببرصه ):  هلل  رسول ا

ه، وَل يشف غيظه، ومن َل يعلم أنه هلل عليه نعمة إاله يف مطعم أو  إىل ما يف يدي غريه   كثر مهه

ملبس فقد قرص عمله، ودنا عذابه، ومن أصبح عىل الدنيا حزينا أصبح عىل اهلل ساخطا،  

ة مهن قرأ القرآن  مصيبة نزلت به، فإنهام يشكو ربهه، ومن دخل النار من هذه األ  ا ومن شك مه

ع له طلب ما يف يديه، ذهب ثلثا  فهو مهن يتهخذ آيات اهلل   هزوا، ومن أتى ذا ميرسة فتخشه

 ( 4)دينه(

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

اإلمام    [ 1902]احلديث:   اهل عيل قال  عىل  دعائم  أربع  عىل  )النفاق  واهلوينا  :  وى 

وشعب الطمع أربع: الفرح واملرح واللجاجة والتكاثر، فالفرح مكروه  ،  واحلفيظة والطمع

 
 . 15ص  4( الكايف ج 1) 

 . 57( األشعثيهات ص 2) 

 .  335ص  2( دعائم اإلسالم ج 3) 

ي ج 4)   .  381ص  1( تفسري القمه
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ته إىل حبائل اآلثام، والتكاثر   ، واملرح خيالء، واللجاجة بالء ملن اضطره عند اهلل عزه وجله

 (1)دنى بالهذي هو خري، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه(أهلو وشغل واستبدال الهذي هو  

أهله  عيل قال اإلمام    [ 1903]احلديث:   )إذا أحببت أن جتمع خري  يوص بعض   :

 (2)الدنيا واآلخرة فاقطع طمعك ما يف أيدي الناس(

 (3))الطمع رق مؤبهد( :عيل قال اإلمام    [ 1904]احلديث:  

 ( 4) : )أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع(اإلمام عيل قال   [ 1905]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1906]احلديث:    ( 5): )الطمع مرضه

(عيل قال اإلمام    [ 1907]احلديث:   ل الرشه  ( 6) : )الطمع أوه

 (7)ليأس(ا: )اخلالص من أرس الطمع باكتساب عيل قال اإلمام    [ 1908]احلديث:  

 (8): )الطمع مورد غري مصدر وضامن غري موف(عيل قال اإلمام    [ 1909]احلديث:  

 ( 9) : )أهلك َشء الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1910]احلديث:  

 ( 10) : )أقبح الشيم الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1911]احلديث:  

 ( 11) : )أسوأ َشء الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1912]احلديث:  

 ( 12) : )بالء الرجل يف طاعة الطمع واألمل(عيل قال اإلمام    [ 1913]احلديث:  

 ( 13) الرشه الطمع(: )مجال عيل قال اإلمام    [ 1914]احلديث:  

 
 . 231ص  1( اخلصال ج 1) 

 .  280ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 .  1170ص  171( هنج البالغة حكمة 3) 

 .  1184( هنج البالغة ص4) 

 . 297( غرر احلكم ص 5) 

 . 297( غرر احلكم ص 6) 

 . 297( غرر احلكم ص 7) 

 . 297( غرر احلكم ص 8) 

 . 297( غرر احلكم ص 9) 

 . 297( غرر احلكم ص 10) 

 . 297( غرر احلكم ص 11) 

 . 297( غرر احلكم ص 12) 

 . 297( غرر احلكم ص 13) 
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 (1): )خري األمور ما عرى عن الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1915]احلديث:  

اإلمام    [ 1916]احلديث:   ة  عيل قال  العفه بلزوم  وعليك  والرشه،  الطمع  )ذر   :

 ( 2) والورع(

 (3): )ربه طمع كاذب ألمل غائب(عيل قال اإلمام    [ 1917]احلديث:  

اإلمام    [ 1918]احلديث:   )عند عيل قال  عقول    :  تنخدع  واآلمال  األطامع  غرور 

ال وُتترب الباب الرجال(  ( 4)اجلهه

ل ويطمع(عيل قال اإلمام    [ 1919]احلديث:    (5): )غرور الشيطان يسوه

هبا الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1920]احلديث:    (6): )غشه نفسه من رشه

اإلمام    [ 1921]احلديث:   كان  عيل قال  إذا  إدراكا  اليأس  يكون  )قد  الطمع  : 

 ( 7)هالكا(

عته اخليبة مرارا(عيل قال اإلمام    [ 1922]احلديث:   ذ الطمع شعارا جره  ( 8) : )من اُته

اإلمام    [ 1923]احلديث:   كذبته  عيل قال  الطمع  بكاذب  نفسه  ث  حده )من   :

 ( 9) العطيهة(

 (10): )مالك الرشه الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1924]احلديث:  

 (11) )نعم عون األمل الطمع( : عيل قال اإلمام    [ 1925]احلديث:  

 
 . 297( غرر احلكم ص 1) 

 . 297( غرر احلكم ص 2) 

 . 297( غرر احلكم ص 3) 

 . 297( غرر احلكم ص 4) 

 . 297( غرر احلكم ص 5) 

 . 297( غرر احلكم ص 6) 

 . 297( غرر احلكم ص 7) 

 . 297( غرر احلكم ص 8) 

 . 297( غرر احلكم ص 9) 

 . 297( غرر احلكم ص 10) 

 . 297( غرر احلكم ص 11) 
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 ( 1) : )نكد الدين الطمع، وصالحه الورع(عيل قال اإلمام    [ 1926]احلديث:  

اإلمام    [ 1927]احلديث:   الغري  عيل قال  واهلمم  الدنيهة،  املطامع  من  باهلل  )نعوذ   :

 ( 2) املرضيهة(

( عيل قال اإلمام    [ 1928]احلديث:    (3) : )ال تطمع فيام ال تستحقه

 ( 4): )بئس قرين الدين الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1929]احلديث:  

 ( 5) : )ال ُتاطر بيشء رجاء أكثر منه(عيل قال اإلمام    [ 1930]احلديث:  

 ( 6): )سبب فساد الورع الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1931]احلديث:  

 ( 7) قليل الطمع يفسد كثري الورع() : عيل قال اإلمام    [ 1932]احلديث:  

 ( 8) : )كيف يملك الورع من يملكه الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1933]احلديث:  

 (9): )كثرة الطمع عنوان قلهة الورع(عيل قال اإلمام    [ 1934]احلديث:  

 ( 10): )من لزم الطمع عدم الورع(عيل قال اإلمام    [ 1935]احلديث:  

 ( 11) الطمع(: )من َل يصلحه الورع أفسده عيل قال اإلمام    [ 1936]احلديث:  

 ( 12): )ال جيتمع الورع والطمع(عيل قال اإلمام    [ 1937]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1938]احلديث:    ( 13) : )الطمع مذله

 ( 14) : )الطمع مذلهة حارضة(عيل قال اإلمام    [ 1939]احلديث:  

 
 . 297( غرر احلكم ص 1) 

 . 297( غرر احلكم ص 2) 

 . 297( غرر احلكم ص 3) 

 . 297( غرر احلكم ص 4) 

 . 297( غرر احلكم ص 5) 

 . 297( غرر احلكم ص 6) 

 . 297( غرر احلكم ص 7) 

 . 297( غرر احلكم ص 8) 

 . 297( غرر احلكم ص 9) 

 . 297( غرر احلكم ص 10) 

 . 297( غرر احلكم ص 11) 

 . 297( غرر احلكم ص 12) 

 . 297( غرر احلكم ص 13) 

 . 297( غرر احلكم ص 14) 
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 (1): )الذله مع الطهمع(عيل قال اإلمام    [ 1940]احلديث:  

 ( 2): )املطامع تذله الرجال(عيل قال اإلمام    [ 1941]احلديث:  

 ( 3) : )الطامع أبدا ذليل(عيل قال اإلمام    [ 1942]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1943]احلديث:    (4): )الطامع أبدا يف وثاق الذله

 ( 5) : )الطمع أحد الذلهني(عيل قال اإلمام    [ 1944]احلديث:  

ة واملهانة والشقاء يف الطمع واحلرص(:  عيل قال اإلمام    [ 1945]احلديث:    (6))املذله

 ( 7) : )أزرى بنفسه من استشعر الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1946]احلديث:  

 ( 8): )إن أطعت الطمع أرداك(عيل قال اإلمام    [ 1947]احلديث:  

 (9): )باألطامع تذله رقاب الرجال(عيل قال اإلمام    [ 1948]احلديث:  

 ( 10) : )ثمرة الطمع ذله الدنيا واآلخرة(عيل قال اإلمام    [ 1949]احلديث:  

: )ذله الرجال يف املطامع، وفناء اآلجال يف غرور  عيل قال اإلمام    [ 1950]احلديث:  

 (11)اآلمال(

(عيل قال اإلمام    [ 1951]احلديث:    (12): )قرن الطمع بالذله

 ( 13) وتذله جانبه(: )كثرة احلرص تشقي صاحبه عيل قال اإلمام    [ 1952]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1953]احلديث:    (14): )من ملكه الطمع ذله

 
 . 297( غرر احلكم ص 1) 

 . 297( غرر احلكم ص 2) 

 . 297( غرر احلكم ص 3) 

 . 297( غرر احلكم ص 4) 
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ه نفسه عن دناءة املطامع فقد أذله نفسه  عيل قال اإلمام    [ 1954]احلديث:   : )من َل ينزه

 (1)وهو يف اآلخرة أذله وأخزى(

 (2): )من طمع ذله وتعنهى(عيل قال اإلمام    [ 1955]احلديث:  

(عيل اإلمام  قال   [ 1956]احلديث:    (3): )ورع يعزه خري من طمع يذله

 (4): )ورع ينجي خري من طمع يردي(عيل قال اإلمام    [ 1957]احلديث:  

: )ال متلهك نفسك بغرور الطمع، وال جتب دواعي  عيل قال اإلمام    [ 1958]احلديث:  

) ام يكسبانك الشقاء والذله  (5)الرشه فإهنه

 (6): )ال أذله من طامع(عيل قال اإلمام    [ 1959]احلديث:  

 ( 7): )ال شيمة أذله من الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1960]احلديث:  

 (8) : )ال ذله أعظم من الطمع( عيل قال اإلمام    [ 1961]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 1962]احلديث:    (9): )الطمع رقه

 (10): )الطمع رقه خملد(عيل قال اإلمام    [ 1963]احلديث:  

 ( 11) : )يسري الطمع يفسد كثري الورع(عيل قال اإلمام    [ 1964]احلديث:  

ين كالطمع( عيل قال اإلمام    [ 1965]احلديث:    (12) : )ال يفسد الده

 ( 13): )ال يسلم الدين مع الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1966]احلديث:  
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 ( 1) : )فساد الدين الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1967]احلديث:  

 ( 2): )بئس قرين الدين الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1968]احلديث:  

 ( 3) : )ركوب األطامع يقطع رقاب الرجال(عيل قال اإلمام    [ 1969]احلديث:  

 ( 4) : )عبد املطامع مسرتق ال جيد أبدا العتق(عيل قال اإلمام    [ 1970]احلديث:  

 ( 5) : )كله طامع أسري(عيل قال اإلمام    [ 1971]احلديث:  

 ( 6): )ال يسرتقك الطمع وكن عزوفا(عيل قال اإلمام    [ 1972]احلديث:  

ا(عيل قال اإلمام    [ 1973]احلديث:    ( 7) : )ال يسرتقك الطمع وقد جعلك اهلل حره

 ( 8): )ال تكونوا عبيد األهواء واملطامع(عيل قال اإلمام    [ 1974]احلديث:  

 (9): )الطمع حمنة(عيل قال اإلمام    [ 1975]احلديث:  

 ( 10) : )الطمع فقر(عيل اإلمام   قال  [ 1976]احلديث:  

 (11): )الطمع فقر ظاهر(عيل قال اإلمام    [ 1977]احلديث:  

 ( 12): )أفقر الناس الطامع(عيل قال اإلمام    [ 1978]احلديث:  

 (13): )أرضه َشء الطمع(عيل قال اإلمام    [ 1979]احلديث:  

 ( 14) املطامع(: )اكثر مصارع العقول حتت بروق عيل قال اإلمام    [ 1980]احلديث:  
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 (1): )ثمرة الطمع الشقاء(عيل قال اإلمام    [ 1981]احلديث:  

 ( 2): )سبب فساد اليقني الطهمع(عيل قال اإلمام    [ 1982]احلديث:  

 ( 3) : )من كثر طمعه عظم مرصعه(عيل قال اإلمام    [ 1983]احلديث:  

 ( 4)النقصان(: )من طلب الزيادة وقع يف عيل قال اإلمام    [ 1984]احلديث:  

ة(عيل قال اإلمام    [ 1985]احلديث:    (5): )ال تطمع يف كله ما تسمع فكفى بذلك غره

: )ال تطمعنه نفسك فيام فوق الكفاف فيغلبك  عيل قال اإلمام    [ 1986]احلديث:  

 ( 6)بالزيادة(

 ( 7) : )ال تطمع يف كله ما تسمع، فكفى بذلك(عيل قال اإلمام    [ 1987]احلديث:  

را وال    : عيل   قال اإلمام   [ 1988]احلديث:   را، وكن مقده )كن سمحا وال تكن مبذه

ا  ( 8) (تكن مقرته

  )البخل جامع ملساوئ العيوب، وهو زمام يقاد  :عيل قال اإلمام    [ 1989]احلديث:  

 (9)به إىل كله سوء(

 (10))البخل عار، واجلبن منقصة( :عيل قال اإلمام    [ 1990]احلديث:  

)ال تدخلنه يف مشورتك بخيال يعدل بك عن    : عيل قال اإلمام    [ 1991]احلديث:  

مور، وال حريصا يزيهن لك الرشه باجلور،  الفضل، ويعدك الفقر، وال جبانا يضعفك عن األ
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 ( 1)فإنه البخل واجلبن واحلرص غرائز شتهى جيمعها سوء الظنه باهلل(

 ( 2) : )البخيل خازن لورثته(عيل قال اإلمام    [ 1992]احلديث:  

 (3): )البخل باملوجود سوء الظنه باملعبود(عيل قال اإلمام    [ 1993احلديث:  ] 

 ( 4) : )احلرص والرشه والبخل نتيجة اجلهل(عيل قال اإلمام    [ 1994]احلديث:  

اإلمام    [ 1995]احلديث:   دنياه،  عيل قال  من  باليسري  نفسه  عىل  يبخل  )البخيل   :

اثه بكلهها(  ( 5)ويسمح لوره

: )البخيل يسمح من عرضه بأكثر مها أمسك من  عيل قال اإلمام  [ 1996]احلديث:  

 ( 6) عرضه، ويضيهع من دينه أضعاف ما حفظ من نشبه(

: )أربع تشني الرجل: البخل، والكذب، والرشه،  عيل قال اإلمام    [ 1997]احلديث:  

 (7)وسوء اخللق(

 ( 8) : )آفة االقتصاد البخل(عيل قال اإلمام    [ 1998]احلديث:  

 ( 9) : )بئس اخلليقة البخل(عيل قال اإلمام    [ 1999  ]احلديث: 

اإلمام    [ 2000]احلديث:   أذمه  عيل قال  من  فهام  والنفاق،  البخل  )جتنهبوا   :

 (10)األخالق(

: )َل يوفهق من بخل عىل نفسه بخريه، وخلهف ماله  عيل قال اإلمام    [ 2001]احلديث:  
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 ( 1) لغريه(

 (2)بام ال يملكه فقد بالغ يف الرذيلة(: )من بخل عيل قال اإلمام    [ 2002]احلديث:  

 ( 3): )من َل يدع وهو حممود، يدع وهو مذموم(عيل قال اإلمام    [ 2003]احلديث:  

م ماله آلخرته وهو مأجور، خلهفه  عيل قال اإلمام    [ 2004]احلديث:   : )من َل يقده

 ( 4) وهو مأثوم(

لديه كثر سخط اهلل    : )من بخل عىل املحتاج بامعيل قال اإلمام    [ 2005]احلديث:  

 (5)عليه(

 ( 6) : )من سوء اخللق: البخل، وسوء التقايض(عيل قال اإلمام    [ 2006]احلديث:  

( عيل قال اإلمام    [ 2007]احلديث:    (7) : )من أقبح اخلالئق الشحه

 ( 8): )ما أقبح البخل مع اإلكثار(عيل قال اإلمام    [ 2008]احلديث:  

 (9): )ما أقبح البخل بذوي النبل(عيل قال اإلمام    [ 2009]احلديث:  

 (10): )ما عقد إيامنه من بخل بإحسانه(عيل قال اإلمام    [ 2010]احلديث:  

 ( 11) : )ما اجتلب سخط اهلل بمثل البخل(عيل قال اإلمام    [ 2011]احلديث:  

 (12): )ما عقل من بخل بإحسانه(عيل قال اإلمام    [ 2012]احلديث:  

ل الفقر الهذي منه هرب،  عيل قال اإلمام    [ 2013]احلديث:   : )ويح البخيل املتعجه
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اه طلب(  ( 1)والتارك الغنى الهذي إيه

( عيل قال اإلمام    [ 2014]احلديث:    (2) : )ال سوأة أسوأ من الشحه

 ( 3): )ال سوأة أسوأ من البخل(عيل قال اإلمام    [ 2015]احلديث:  

اإلمام    [ 2016]احلديث:   شخصا    : عيل قال  لرأيتموه  رجال  البخل  رأيتم  )لو 

ها(  (4)مشوه

ها، يغضه  عيل قال اإلمام    [ 2017]احلديث:   : )لو رأيتم البخل رجال لرأيتموه مشوه

 ( 5) عنه كله برص، وينرصف عنه كله قلب(

 ( 6): )من لزم الشحه عدم النصيح(عيل قال اإلمام    [ 2018]احلديث:  

 (7): )من بخل عىل نفسه كان عىل غريه أبخل(عيل قال اإلمام    [ 2019]احلديث:  

ة لبخيل(عيل قال اإلمام    [ 2020]احلديث:    (8): )ال مروه

 ( 9): )أبخل الناس بقرضه أسخاهم بعرضه(عيل قال اإلمام    [ 2021]احلديث:  

: )أبخل الناس من بخل عىل نفسه بامله وخلهفه  عيل قال اإلمام    [ 2022]احلديث:  

اثه(  (10)لوره

اإلمام   [ 2023]احلديث:   منقصة، كن سمحا وال  عيل   قال  واجلبن  عار  )البخل   :

را وال تكن مقرتا، وال تستحي من إعطاء القليل، فإنه احلرمان أقله   را، وكن مقده تكن مبذه
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 ( 1) (منه

 ( 2) البخل يزري بصاحبه() :عيل   قال اإلمام  [ 2024]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 2025]احلديث:    ( 3) : )البخل يكسب الذمه

 ( 4) : )البخيل أبدا ذليل(عيل قال اإلمام    [ 2026]احلديث:  

 (5): )البخل يذله مصاحبه، ويعزه جمانبه(عيل قال اإلمام    [ 2027]احلديث:  

ل الفقر(عيل قال اإلمام    [ 2028]احلديث:    ( 6) : )من قبض يده خمافة الفقر فقد تعجه

 (7): )الشحه مسبهة(عيل ل اإلمام  قا   [ 2029]احلديث:  

 ( 8) : )الشحه يكسب املسبهة(عيل قال اإلمام    [ 2030]احلديث:  

 ( 9) حذروا البخل، فإنهه لؤم ومسبهة(ا: )عيل قال اإلمام    [ 2031]احلديث:  

 (10): )بالبخل تكثر املسبهة(عيل قال اإلمام    [ 2032]احلديث:  

ته( : عيل قال اإلمام    [ 2033]احلديث:    (11) )البخيل ذليل بني أعزه

 ( 12): )البخل يكسب العار، ويدخل النار(عيل قال اإلمام    [ 2034]احلديث:  

ب  عيل قال اإلمام    [ 2035]احلديث:   : )الباخل يف الدنيا مذموم، ويف اآلخرة معذه

 (13)ملوم(

اإلمام    [ 2036]احلديث:   عند  عيل قال  بك  يزري  فإنهه  بالبخل،  والتحيله  )إيهاك   :
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تك إىل النسيب   ( 1) القريب( القريب، ويمقه

(عيل قال اإلمام    [ 2037]احلديث:    (2): )من بخل بامله ذله

اإلمام    [ 2038]احلديث:   العرض  عيل قال  النفس كاحلرص، وال شان  أذله  )ما   :

 (3)كالبخل(

 ( 4) قر(: )البخل فعيل قال اإلمام    [ 2039]احلديث:  

ل الفقر(عيل قال اإلمام    [ 2040]احلديث:    ( 5) : )البخيل متعجه

 ( 6) : )البخل أحد الفقرين(عيل قال اإلمام    [ 2041]احلديث:  

، فإنهه جلباب املسكنة، وزمام يعاد  عيل قال اإلمام    [ 2042]احلديث:   : )إيهاك والشحه

 ( 7) به إىل كله دناءة(

، وال ترسف فتنفرط(عيل قال اإلمام    [ 2043]احلديث:    (8): )ال تبخل فتقرته

: )تسعة أشياء من تسعة أنفس أقبح من غريهم:  عيل  قال اإلمام  [ 2044]احلديث: 

والصب العلامء،  من  الغضب  ورسعة  األغنياء،  من  والبخل  امللوك،  من  الذرع  من    ا ضيق 

من األطباء، والبذاء من  الكهول، والقطيعة من الرؤوس، والكذب من القضاة، والدمانة  

 ( 9) النساء(

( :عيل   قال اإلمام  [ 2045]احلديث:    ( 10) )أبعد اخلالئق من اهلل تعاىل البخيل الغنيه

اإلمام    [ 2046]احلديث:   من    : عيل قال  سبحانه  اهلل  افرتضه  ما  بإخراج  )البخل 
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 ( 1) األموال أقبح البخل(

ها(: )أقبح البخل منع عيل قال اإلمام    [ 2047]احلديث:    (2)األموال من مستحقه

اإلمام   [ 2048]احلديث:   الرجال:    :عيل   قال  خصال  النساء رشار  خصال  )خيار 

ن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت    الزهو واجلبن والبخل، فإذا كانت ة َل متكه املرأة مزهوه

 (3)يعرض هلا( ء ماهلا ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كله َش

 ( 4) : )إذا وضع الطعام وجاء السائل فال مرده له(عيله قال اإلمام    [ 2049]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 2050]احلديث:    ( 5) : )ال مسبهة كالشحه

 (6) : )البخل يوجب البغضاء( عيل قال اإلمام    [ 2051]احلديث:  

 (7): )من منع برا منع شكرا(عيل قال اإلمام    [ 2052]احلديث:  

اإلمام    [ 2053]احلديث:   املعيل قال  يكسب  فإنهه  الشحه  )احذروا  ويشني  ق :  ت 

 ( 8)املحاسن ويشيع العيوب(

اإلمام    [ 2054]احلديث:   الغريب،  عيل قال  يمقته  البخيل  فإنه  والبخل  اكم  )إيه  :

 (9)وينفر منه القريب(

ة وتفسد األعيل قال اإلمام    [ 2055]احلديث:   ة(: )زيادة الشحه تشني الفتوه  ( 10) خوه

 (11): )منع خريك يدعو إىل صحبة غريك(عيل قال اإلمام    [ 2056ث:  ]احلدي 
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(عيل قال اإلمام    [ 2057]احلديث:    ( 1) : )ال غربة كالشحه

: )إذا َل يكن هلل عزه وجله يف العبد حاجة ابتاله  عيل قال اإلمام    [ 2058]احلديث:  

 (2)بالبخل(

فقال    ،: إنه الشحيح أعذر من الظاَل قال رجل أمام اإلمام عيل   [ 2059]احلديث:  

كذبت إنه الظاَل قد يتوب ويستغفر ويرده الظالمة عىل أهلها، والشحيح إذا شحه منع  )له:  

؛ وحرام عىل   الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقري الضيف والنفقة يف سبيل اهلل وأبواب الربه

 (3)اجلنهة أن يدخلها شحيح(

: )زوال النهعم بمنع حقوق اهلل منها والتقصري يف  عيل قال اإلمام  [ 2060]احلديث:  

 ( 4)شكرها(

 (5): )ربهام دهيت من نفسك(عيل قال اإلمام    [ 2061]احلديث:  

 (6): )كم من منعم عليه بالبالء(عيل قال اإلمام    [ 2062]احلديث:  

ه إاله عامله(: )لن يلقى جزاء عيل قال اإلمام    [ 2063]احلديث:     (7)الرشه

 (8)قبح الظهلم منعك حقوق اهلل(أ : )عيل قال اإلمام    [ 2064]احلديث:  

ر حرمه اهلل(عيل   قال اإلمام  [ 2065]احلديث:    ( 9) : )من بذه

: )إنه إعطاءك املال يف غري وجهه تبذير وإرساف،  عيل   قال اإلمام   [ 2066]احلديث:  

ه وعند غري   وهو يرفع ذكر صاحبه يف الناس، ويضعه عند اهلل، وَل يضع امرؤ ماله يف غري حقه

 
 . 295( غرر احلكم ص 1) 

 . 35ص  2( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 44ص  4( الكايف ج 3) 

 . 100( غرر احلكم ص 4) 

 . 100غرر احلكم ص ( 5) 

 . 100( غرر احلكم ص 6) 

 . 100( غرر احلكم ص 7) 

 . 199( غرر احلكم ص 8) 

 . 221( حتف العقول ص 9) 
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 ( 1) أهله إاله حرمه شكرهم، وكان خريه لغريه(

 ( 2) )التبذير عنوان الفاقة( :عيل قال اإلمام    [ 2067]احلديث:  

 (3): )التبذير قرين مفلس(عيل   قال اإلمام  [ 2068]احلديث:  

 ( 4) : )احلازم من جتنهب التبذير، وعاف الرسف(عيل قال اإلمام    [ 2069]احلديث:  

اإلمام    [ 2070]احلديث:   والتخلهق  عيل قال  واإلرساف،  التبذير  برتك  )عليك   :

 ( 5) بالعدل واإلنصاف(

 (6): )كفى بالتبذير رسفا(عيل قال اإلمام    [ 2071]احلديث:  

را(عيل قال اإلمام    [ 2072]احلديث:    ( 7): )كن سمحا، وال تكن مبذه

 ( 8): )من افتخر بالتبذير احتقر باإلفالس(عيل قال اإلمام    [ 2073]احلديث:  

 ( 9): )من العقل جمانبة التبذير، وحسن التدبري(عيل قال اإلمام    [ 2074]احلديث:  

اإلمام    [ 2075]احلديث:   الرشف  عيل قال  أرشف  )من  التبذير  :  عن  الكفه 

 ( 10)والرسف(

 ( 11) : )ال جهل كالتبذير(عيل قال اإلمام    [ 2076]احلديث:  

 ( 12) )آفة اجلود التبذير( :عيل   قال اإلمام  [ 2077]احلديث:  

اإلمام  [ 2078]احلديث:   يف  )  : عيل   قال  املتحابهون  واليتنا،  يف  املتباذلون  شيعتنا 

 
 . 185( حتف العقول ص 1) 

 . 359( غرر احلكم ص 2) 

 . 359( غرر احلكم ص 3) 

 . 359( غرر احلكم ص 4) 

 . 359( غرر احلكم ص 5) 

 . 359( غرر احلكم ص 6) 

 . 360( غرر احلكم ص 7) 

 . 360( غرر احلكم ص 8) 

 . 360( غرر احلكم ص 9) 

 . 360( غرر احلكم ص 10) 

 . 360( غرر احلكم ص 11) 

 . 381( غرر احلكم ص 12) 
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تنا، املتزاورون يف إحياء أمرنا، الهذين إن غضبوا َل يظلموا، وإن رضوا َل يرسفوا، بركة   موده

 (1)(عىل من جاوروا، سلم ملن خالطوا

 ( 2) (القصد مثراة، والرسف متواة)عيل:   قال اإلمام  [ 2079]احلديث:  

 ( 3) إرساف(زاد عىل االقتصاد   )كله ما  :عيل   قال اإلمام  [ 2080]احلديث:  

 ( 4)إرساف()ما فوق الكفاف  :عيل   قال اإلمام  [ 2081]احلديث:  

 ( 5)(يفني اجلزيل   رساف)اإل :عيل   قال اإلمام  [ 2082]احلديث:  

 ( 6) (يفني الكثري  رساف)اإل :عيل   قال اإلمام  [ 2083]احلديث:  

اإلمام   [ 2084]احلديث:   تبذير    : عيل   قال  ه  حقه غري  يف  املال  هذا  إعطاء  وإنه  )أال 

 ( 7) إرساف(و

 (8)()أقبح البذل الرسف :عيل   قال اإلمام  [ 2085]احلديث:  

اإلمام  [ 2086]احلديث:   التبذير    : عيل   قال  واجتنبوا  بالعفاف،  أنفسكم  )حلهوا 

 ( 9) رساف(واإل

 ( 10) (مقتصدا واذكر يف اليوم غدا  رساف)ذر اإل  :عيل   قال اإلمام  [ 2087]احلديث:  

)ذر الرسف، فإنه املرسف ال حيمد جوده، وال    :عيل   قال اإلمام   [ 2088]احلديث:  

 ( 11) (يرحم فقره

 
 .  236ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 52ص  4( الكايف ج 2) 

 . 359( غرر احلكم ص 3) 

 . 359( غرر احلكم ص 4) 

 . 359( غرر احلكم ص 5) 

 . 359( غرر احلكم ص 6) 

 . 359( غرر احلكم ص 7) 

 . 359( غرر احلكم ص 8) 

 . 359( غرر احلكم ص 9) 

 . 359( غرر احلكم ص 10) 

 . 359( غرر احلكم ص 11) 
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 ( 1) رساف()سبب الفقر اإل :عيل   قال اإلمام  [ 2089]احلديث:  

 (2)()شني السخاء الرسف  :عيل   قال اإلمام  [ 2090]احلديث:  

مقتصدا، واذكر يف اليوم غدا،    رساف)دع اإل  :عيل   قال اإلمام   [ 2091]احلديث:  

م الفضل ليوم حاجتكأو  ( 3)(مسك من املال بقدر رضورتك، وقده

ر :عيل   قال اإلمام  [ 2092]احلديث:    ( 4) ()كثرة الرسف تدمه

 ( 5) ()ليس يف رسف رشف :عيل   قال اإلمام  [ 2093]احلديث:  

اإلمام   [ 2094]احلديث:   فال  )من    :عيل   قال  وتعد  ترسف،  تقتصد فال  أن  ة  املروه

 ( 6) (ُتلف

اإلمام   [ 2095]احلديث:   نفسه،    : عيل   قال  صالح  عن  أبعده  ما  املرسف  )ويح 

 ( 7) (واستدراك أمره

، وال ترسف فتفرط  :عيل   قال اإلمام  [ 2096]احلديث:    (8)()ال تبخل فتقرته

 ( 9)إرساف()ال غنى مع  :عيل   قال اإلمام  [ 2097]احلديث:  

 (10)(عيل: )ال خري يف الرسف، وال رسف يف اخلري  قال اإلمام  [ 2098]احلديث:  

اإلمام   [ 2099]احلديث:   )اإلعيل   قال  أفعال    رساف :  إاله يف  ء  مذموم يف كله َش 

 ( 11) (الربه 

 
 . 359( غرر احلكم ص 1) 

 . 359( غرر احلكم ص 2) 

 . 359( غرر احلكم ص 3) 

 . 359( غرر احلكم ص 4) 

 . 359( غرر احلكم ص 5) 

 . 359( غرر احلكم ص 6) 

 . 359( غرر احلكم ص 7) 

 . 359( غرر احلكم ص 8) 

 . 359( غرر احلكم ص 9) 

 .  291ص  1( عواِل اللهئاىل ج 10) 

 . 359( غرر احلكم ص 11) 
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اإلمام  [ 2100]احلديث:   صنائع  عيل   قال  يف  إاله  الرسف،  يذمه  ء  َش  كله  )يف   :

 ( 1) (الطاعةاملعروف، واملبالغة يف 

: )للمرسف ثالث عالمات: يأكل ما ليس له،  عيل   قال اإلمام   [ 2101]احلديث:  

 (2)(ويشرتي ما ليس له، ويلبس ما ليس له 

 ـ ما روي عن اإلمام احلسن:   2

احلسن    [ 2102]احلديث:   اإلمام  أصحابهقال  بعض  وإياكم  يوص  اهلل  )اتقوا   :

 ( 3)والطمع فإن الطمع يصري طبعا(

احلسن عن البخل؟ فقال: )هو أن يرى الرجل ما    اإلمامسئل    [ 2103]احلديث:  

 (4)أنفقه تلفا، وما أمسكه رشفا(

: أن ترى ما يف يدك رشفا وما أنفقت    قال اإلمام احلسن:  [ 2104]احلديث:  )الشحه

 (5)تلفا(

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   3

يف قطع الطمع    اجتمع كلهه قد  : )رأيت اخلريالسجادقال اإلمام    [ 2105]احلديث:  

 ( 6) عامه يف أيدي الناس(

اإلمام    [ 2106]احلديث:   من  السجادقال  األخ  آوي  أن  رِّبه  من  )إينه ألستحي   :

إخواين فأسأل اهلل له اجلنهة، وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل ِل: لو  

 ( 7) وأبخل(كانت اجلنهة لك لكنت هبا أبخل وأبخل 

 
 . 182( غرر احلكم ص 1) 

 .  102ص  3( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 420ص  2( روضة الواعظني ج 3) 

 . 33( نزهة الناظر ص 4) 

 .  245( معانى األخبار ص 5) 

 .  320ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 . 62( مصادقة اإلخوان ص 7) 
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اإلمام  [ 2107]احلديث:   يف    قال  )االسجاد  قضائه:  عىل  املعونة  يف  مه  لله دعائه 

التقدير،   حسن  وعلهمني  واالقتصاد،  بالبذل  مني  وقوه واالزدياد،  الرسف  عن  احجبني 

الربه   أبواب  يف  ه  ووجه أرزاقي،  احلالل  أسباب  من  وأجر  التبذير،  عن  بلطفك  واقبضني 

يا إىلأو   نفاقي، وازو عنهي من املال ما حيدث ِل خمبلة إ ب منه طغيانا أو   بغي تأده  (1)(ما اتعقه

 ن اإلمام الباقر: ـ ما روي ع   4

ذ    هلل رسول ا: كان لإلمام الباقر عن أِّب بصري قال: قلت    [ 2108]احلديث:   يتعوه

البخل،   ذ باهلل من  نتعوه د، يف كله صباح ومساء، ونحن  أبا حممه يا  )نعم  البخل، فقال:  من 

َنْفِسِه  ﴿يقول اهلل:   وسأخربك عن عاقبة    ،[ 9]احلرش:    َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ 

اء عىل الطعام، فأعقبهم الب خل داء ال دواء له(،  البخل: إنه قوم لوط كانوا أهل قرية أشحه

فقلت: وما أعقبهم؟ فقال: )إنه قرية قوم لوط كانت عىل طريق السيارة إىل الشام ومرص،  

فكانت السيارة تنزل هبم فيضيفوهنم، فلامه كثر ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعا، بخال ولؤما،  

، وإنهام فدعاهم البخل إىل أن كانوا إذا نزل هبم الضيف فضحوه من غري شهوة هبم إىل ذلك

وحذرهم   القرية  يف  أمرهم  فشاع  عنهم،  النازل  ينكل  حتهى  بالضيف  ذلك  يفعلون  كانوا 

النازلة، فأورثهم البخل بالء ال يستطيعون دفعه عن أنفسهم من غري شهوة هلم إىل ذلك،  

حتهى صاروا يطلبونه من الرجال يف البالد ويعطوهنم عليه اجلعل(، ثمه قال: )فأيه داء أدأى  

  (2)ل، وال أرضه عاقبة، وال أفحش عند اهلل تعاىل؟(من البخ 

: )ال يؤمن رجل فيه الشحه واحلسد واجلبن وال  الباقرقال اإلمام    [ 2109]احلديث:  

 (3)يكون املؤمن جبانا وال حريصا وال شحيحا(

 
 . 340( الصحيفة السجادية ص 1) 

 .  548( علل الرشائع ص 2) 

 . 82ص  1( اخلصال ج 3) 
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: )إنه اهلل عزه وجله يبعث يوم القيامة ناسا من  الباقر قال اإلمام    [ 2110]احلديث:  

قبورهم، مشدودة أيدُّيم إىل أعناقهم، ال يستطيعون أن يتناولوا هبا قيد أنملة، معهم مالئكة  

وهنم تعيريا شديدا ويقولون: هؤالء الهذين منعوا خريا قليال من خري كثري، هؤالء الهذين   يعريه

 ( 1) أعطاهم اهلل عزه وجله فمنعوا حقه اهلل عزه وجله يف أمواهلم(

: أصلحك اهلل ما أيرس ما يدخل به العبد النار؟  لإلمام الباقرل  يق  [ 2111]احلديث:  

 ( 2)م درمها(تي قال: )من أكل من مال الي

قال:   [ 2112]احلديث:   الكابيل  خالد  أِّب  فدعا    عن  الباقر،  اإلمام  عىل  دخلت 

بالغداء، فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قطه أنظف منه وال أطيب، فلامه فرغنا من الطعام  

قال: )يا أبا خالد، كيف رأيت طعامنا؟( قلت: جعلت فداك، ما رأيت أطيب منه وال أنظف  

، ولكنهي ذكرت اآلية الهتي يف كتاب ا :    هلل قطه ]التكاثر:    ﴾ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ ﴿عزه وجله

 (3) ( قال اإلمام الباقر: )ال، إنهام تسألون عامه أنتم عليه من احلقه  [ 8

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   5

قال:  الصادق إلمام  لل  يق   [ 2113]احلديث:   العبد؟  يف  االيامن  يثبت  الهذي  ما   :

 (4))الطهمع(  )الورع( والهذي خيرجه منه؟ قال:

اإلمام    [ 2114]احلديث:   وال  الصادققال  الكلب،  هرير  ُّيرون  ال  )شيعتنا   :

 ( 5) يطمعون طمع الغراب(

)إن أردت أن تقره عينك وتنال خري الدنيا    :الصادقاإلمام  قال    [ 2115]احلديث:  

 
 . 279( عقاب األعامل ص 1) 

 . 521( كامل الدين ص 2) 

 .  280ص  6( الكايف ج 3) 

 .  320ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 303( حتف العقول ص 5) 
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أنهك   واآلخرة فاقطع الطمع مها يف أيدي الناس وعده نفسك يف املوتى، وال حتدثنه نفسك 

 (1)فوق أحد من الناس، واخزن لسانك كام ُتزن مالك(

عزه  : )قال لقامن البنه: فإن أردت أن جتمع  الصادققال اإلمام    [ 2116]احلديث:  

بقطع   بلغوا  ما  والصديقون  األنبياء  بلغ  فإنهام  النهاس،  أيدي  يف  عامه  طمعك  فاقطع  الدنيا 

 ( 2) طمعهم(

اإلمام    [ 2117]احلديث:   ورشاركم  الصادققال  سمحاؤكم  )خياركم   :

  (3)بخالؤكم(

: )احلسد ماحق احلسنات، والزهو جالب  الصادققال اإلمام    [ 2118]احلديث:  

صارف عن طلب العلم، داع إىل التخبهط يف اجلهل، والبخل أذمه األخالق،  املقت، والعجب  

 ( 4) والطمع سجيهة سيهئة(

اإلمام    [ 2119]احلديث:   عليه  الصادق قال  جهل  وإن  جيهل  ال  حليم  )املؤمن   :

 ( 5)حيلم، وال يظلم وإن ظلم غفر، وال يبخل وإن بخل عليه صرب(

املؤمن ال تكون سجيهته الكذب والبخل  : )إنه  الصادققال اإلمام    [ 2120]احلديث:  

 ( 6) من هذا ال يدوم عليه(   ءوالفجور، ولكن ربهام أَله بيش

: )ما كان يف شيعتنا فال يكون فيهم من يسأل  الصادققال اإلمام    [ 2121]احلديث:  

ه، وال يكون فيهم بخيل، وال يكون فيهم م  ( 7) (أبونبكفه

البخيل من بخله سوء الظنه بربهه،  : )حسب  الصادققال اإلمام  [ 2122]احلديث: 

 
 . 121ص  1( اخلصال ج 1) 

 . 195( قصص األنبياء ص 2) 

 . 96ص  1( اخلصال ج 3) 

 . 140( نزهة الناظر ص 4) 

 .   235ص  2ج  الكايف أصول ( 5) 

 . 129ص  1( اخلصال ج 6) 

 . 131ص  1( اخلصال ج 7) 



 

354 

 

 (1) جاد بالعطيهة(  من أيقن باخللف 

: )الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكرب، وعينها  الصادققال اإلمام  [ 2123]احلديث:  

الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة،  أاحلرص، و  ذهنا الطمع، ولساهنا 

وكوهنا الفناء، وحاصلها الزوال، فمن أحبهها أورثته الكرب، ومن استحسنها أورثته احلرص،  

نته من العجب، ومن   ومن طلبها أورثته الطمع، ومن مدحها ألبسته الرياء، ومن أرادها مكه

ته  فة، ومن أعجبه متاعها  ركن إليها أولته الغفل  تنته وال تبقى له، ومن مجعها وبخل هبا رده

ها وهي النار(  ( 2) إىل مستقره

 (3): )جاهل سخيه أفضل من ناسك بخيل(الصادققال اإلمام    [ 2124]احلديث:  

اإلمام    [ 2125]احلديث:   دينا،  الصادققال  اإلسالم  لكم  ريض  تعاىل  اهلل  )إنه   :

 ( 4) سن اخللق(فأحسنوا صحبته بالسخاء وح 

اإلمام   [ 2126]احلديث:   :    الصادق   قال  اهلل عزه وجله قول  اهللَُّ  ﴿يف  ُيِرُّيُِم  َكَذلَِك 

اٍت َعَلْيِهمْ  : )هو الرجل يدع ماله ال ينفقه يف طاعة اهلل بخال، ثمه  [ 167]البقرة:   ﴾ َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ

فيه بطاعة اهلل أو يف معصية   به يف طاعة اهلل رآه يف  يموت فيدعه ملن يعمل  اهلل، فإن عمل 

اه بذلك املال   ميزان غريه فرآه حرسة وقد كان املال له، وإن كان عمل به يف معصية اهلل قوه

)  ( 5) حتهى عمل به يف معصية اهلل عزه وجله

: )عجبت ملن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه  الصادق قال اإلمام  [ 2127]احلديث:  

مدبرة   وهي  هبا  يبخل  اإلدبار  أو  مع  اإلمساك  وال  ه،  يرضه اإلقبال  مع  اإلنفاق  فال  عنه، 

 
 . 234( االختصاص ص 1) 

 . 139( مصباح الرشيعة ص 2) 

ج  3)  األنوار  بحار  ة    357ص    68(  )الدره عن 

 الباهرة(. 

 . 232( مشكاة األنوار ص 4) 

 . 42ص  4( الكايف ج 5) 
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 (1)ينفعه(

: )مخس هنه كام أقول: ليست لبخيل راحة،  الصادق  قال اإلمام   [ 2128]احلديث:  

اب مروءة، وال يسود سفيه( ة، وال مللوك وفاء، وال لكذه  ( 2) وال حلسود لذه

كسب ماال من غري حلهه،    : )إنه البخيل منالصادق   قال اإلمام   [ 2129]احلديث:  

ه(  ( 3) وأنفقه يف غري حقه

فجاءه سائل    اإلمام الصادقعن الوليد بن صبيح قال: كنت عند    [ 2130]احلديث:  

فأعطاه ثمه جاءه آخر فأعطاه ثمه جاءه آخر فأعطاه ثمه جاءه آخر فقال: )يسع اهلل عليك( ثمه  

قال: )إنه رجال لو كان له مال يبلغ ثالثني أو أربعني ألف درهم( ثمه شاء أن ال يبقى منها  

هم، قلت: من  إاله وضعها يف حقه لفعل فيبقى ال مال له، فيكون من الثالثة الهذين يرده دعاؤ

هم؟ قال: )أحدهم رجل كان له مال فأنفقه يف غري وجهه ثمه قال: يا ربه ارزقني فقال له:  

 (4)أَل أجعل لك سبيال إىل طلب الرزق(

اإلمام    [ 2131]احلديث:   تزدادوا  الصادق قال  أن  شئتم  إن  ثالثة،  )أطعموا   :

يتم حقه يومكم(  ( 5) فازدادوا وإاله فقد أده

بكرة، فدنا    اإلمام الصادقال بعضهم: كنها جلوسا عىل باب دار  ق  [ 2132]احلديث:  

ل سائل قام عىل باب   سائل إىل باب الدار، فسأل، فردهوه، فالمهم الئمة شديدة وقال: )أوه

الدار فسأل، فرددمتوه؟ أطعموا ثالثة، ثمه أنتم باخليار عليه إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا،  

 ( 6) وإاله فقد أديتم حقه يومكم(

 
 . 231( مشكاة األنوار ص 1) 

 . 271ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 245( معاين األخبار ص 3) 

 . 16ص  4( الكايف ج 4) 

 . 17ص  4( الكايف ج 5) 

ة الداعي ص 6)   . 101( عده
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: )أعطوا الواحد واالثنني والثالثة ثمه أنتم  الصادققال اإلمام    [ 2133]احلديث:  

 (1) باخليار(

فجاءه، سائل فقام    اإلمام الصادقعن عجالن قال: كنت عند    [ 2134]احلديث:  

إىل مكتل فيه متر، فمأل يده ثمه ناوله، ثمه جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله، ثمه جاء  

 ( 2)رزقنا اهلل وإيهاك()فقال:   آخر فسأله،

)أيهام مؤمن سأل أخاه املؤمن حاجة وهو    : الصادققال اإلمام    [ 2135]احلديث:  

 ( 3)يقدر عىل قضائها، فردهه عنها، سلهط اهلل عليه شجاعا يف قربه ينهش من أصابعه(

: )من رده أخاه املؤمن عن حاجة وهو يقدر  الصادققال اإلمام    [ 2136]احلديث:  

 ( 4)عىل قضائها، سلهط اهلل عليه ثعبانا من نار ينهشه يف قربه إىل يوم القيامة(

: )أيهام رجل من شيعتنا أتى رجال من إخوانه،  الصادققال اإلمام    [ 2137]احلديث:  

فاستعان به يف حاجته فلم يعنه وهو يقدر، إاله ابتاله اهلل بأن يقىض حوائج غريه من أعدائنا،  

به اهلل   (5)عليها يوم القيامة(يعذه

: )أيهام رجل من أصحابنا استعان به رجل من  اإلمام الصادققال    [ 2138]احلديث:  

ل: ما تعني  يخوانه يف حاجة، وَل يبالغ فيها بكله جهد، فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني( قإ

 (6)إىل آخرهم(  اإلمام عيل بقولك )واملؤمنني(؟ قال: )من لدن 

الصادق ل  يق   [ 2139]احلديث:   املؤمن رَحة لإلمام  أتاه    قال:   ،:  )نعم وأيهام مؤمن 

ف له  إليه وسببها  اهلل  رَحة ساقها  ذلك  فإنام  يف حاجة  الرَحة  إ أخوه  قبل  قد  كان  قضاها  ن 

 
ة الداعي ص 1)   . 101( عده

 .  289ص  2( تفسري العيهاَش ج 2) 

 .  278ص  2( أماِل الطويس ج 3) 

 . 142( إرشاد القلوب ص 4) 

 .  366ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 98( املحاسن ص 6) 



 

357 

 

بقبوهلا، وإن ردهه وهو يقدر عىل قضائها فإنام رده عىل نفسه الرَحة التي ساقها اهلل إليه وسببها  

حاجته، ومن مشى يف حاجة أخيه وَل يناصحه بكل جهده    رت الرَحة للمردود عنله، وادخ

 ( 1)فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني(

اإلمام    [ 2140]احلديث:   حتهى  الصادققال  املسلم  أخيه  معونة  رجل  يدع  )َل   :

 ( 2) جر(ؤيسعى فيها، ويواسيه، إاله ابتيل بمعونة من يأثم وال ي 

ل:  ا : )تدري ما الشحيح؟( ق  بعض أصحابهل  مام الصادقاإل قال    [ 2141]احلديث:  

هو البخيل، قال: )الشحه أشده من البخل، إنه البخيل يبخل بام يف يده والشحيح يشحه عىل  

يديه، حتهى ال يرى مها يف أيدي الناس شيئا إاله متنهى أن يكون    ما يف أيدي الناس وعىل ما يف 

 (3)اهلل(له باحلله واحلرام وال يقنع بام رزقه 

: )إنهام الشحيح من منع حقه اهلل وأنفق يف غري  الصادققال اإلمام    [ 2142]احلديث:  

)  ( 4) حقه اهلل عزه وجله

(الصادققال اإلمام    [ 2143]احلديث:    ( 5) : )الشحه املطاع سوء الظنه باهلل عزه وجله

يطوف من    اإلمام الصادقعن الفضل بن أِّب قرة قال: رأيت    [ 2144]احلديث:  

أول الليل إىل الصباح وهو يقول: )اللهم قني شحه نفيس( فقلت: جعلت فداك ما سمعتك  

َوَمْن ُيوَق  ﴿نه اهلل يقول:  إتدعو بغري هذا الدعاء، قال: )وأيه َشء أشده من شحه النفس،  

 (6) ([ 9]احلرش:  ﴾ُحونَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلِ 

: )من عرف اهلل خافه، ومن خاف اهلل حثهه  الصادققال اإلمام    [ 2145]احلديث:  

 
ة الداعي ص 1)   . 190( عده

 .  366ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 45ص  4( الكايف ج 3) 

 . 246( معاين األخبار ص 4) 

 . 314( معاين األخبار ص 5) 

 .  372ص  2( تفسري القمي ج 6) 
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اهلل،   بأدب  املتأدهبني  املطيعني  فبرشه  بتأديبه،  واألخذ  بطاعته،  العمل  عىل  اهلل  من  اخلوف 

ت الفتن، وما رأيت   شيئا هو أرضه  واآلخذين عن اهلل، أنهه حقه عىل اهلل أن ينجيه من مضاله

)  (1)لدين املسلم من الشحه

: )أقذر الذنوب ثالثة: قتل البهيمة، وحبس  الصادققال اإلمام    [ 2146]احلديث:  

  (2) مهر املرأة، ومنع األجري أجره( 

: )من حبس حقه املؤمن أقامه اهلل عزه وجله  الصادققال اإلمام    [ 2147]احلديث:  

ى يسيل عرقه أو دمه أودية وينادي مناد من عند اهلل:  يوم القيامة مخسامئة عام عىل رجليه حته 

ه، فيوبخ أربعني يوما ثمه يؤمر به إىل النار(  ( 3) هذا الظاَل الهذي حبس عن اهلل حقه

إليه  الصادققال اإلمام    [ 2148]احلديث:   : )أيهام مؤمن منع مؤمنا شيئا مها حيتاج 

ا وجهه، مزرقة عيناه،  وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غريه أقامه اهلل ي وم القيامة مسوده

 (4)مغلولة يداه إىل عنقه فيقال: هذا اخلائن الهذي خان اهلل ورسوله ثمه يؤمر به إىل النار(

: )أيهام مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو حمتاج  الصادققال اإلمام    [ 2149]احلديث:  

 ( 5)املختوم(إليه َل يذقه اهلل من طعام اجلنهة وال يرشب من الرحيق 

)أيهام رجل أتاه رجل مسلم يف حاجة ويقدر    :الصادققال اإلمام    [ 2150]احلديث:  

ه اهلل يوم القيامة تعيريا شديدا، وقال له: أتاك أخوك يف حاجة   اها عريه عىل قضائها فمنعه إيه

َت وجالِل ال أنظر إلي اها زهدا منك يف ثواهبا؟ وعزه ك  قد جعلت قضاءها يف يديك فمنعته إيه

با كنت أو مغفورا لك(  (6)يف حاجة معذه

 
 . 50( كتاب زيد النريس ص 1) 

 . 237( مكارم األخالق ص 2) 

 .  367ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  367ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 286( عقاب االعامل ص 5) 

 . 96ص  1( أماِل الطويس ج 6) 
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يهام مؤمن سأل أخاه املؤمن حاجة وهو  أ : )الصادققال اإلمام    [ 2151]احلديث:  

 (1)يقدر عىل قضائها فردهه هبا سلهط اهلل عليه شجاعا يف قربه ينهش أصابعه(

: )من أتاه أخوه املسلم يسأله عن فضل ما  الصادققال اإلمام    [ 2152]احلديث:  

 (2)عنده فمنعه مثهل اهلل يف قربه كأنهام ينهش حلمه إىل يوم القيمة(

اإلمام    [ 2153]احلديث:   املحتاج  الصادققال  )املؤمن  ا:  الغنيه  رسول  إىل  هلل 

، فإذا خرج الرسول بغري حاجة غفرت للرسول ذنوبه، وسلهط اهلل عىل الغنيه القويه   القويه

خييله بينه وبني أصحاب الدنيا فال يرضون بام  )ل: كيف تنهشه؟ قال:  ي، ق (شياطني تنهشه 

جر عليه فهذه  ؤعنده حتهى يتكلهف هلم، يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فال ي

 ( 3)الشياطني الهتي تنهشه(

اإلمام    [ 2154]احلديث:   أصحابهل  الصادق قال  )أال    ،بعض  عليه:  دخل  وقد 

ل: بىل جعلت فداك، قال: من أعان عىل مؤمن بفضل كلمة،  ا ق ( أخربك بأكثر الناس وزرا؟

ل: بىل جعلت فداك، قال: من ادهخر عىل أخيه شيئا مها  ا ثمه قال: أال أخربك بأقلههم أجرا؟ ق

د من    ما آمن باهلل  ..أزيدك حرفا آخر  )  ثمه قال:  ،حيتاج إليه يف أمر آخرته ودنياه وال بمحمه

إىل   سارع  عنده  حاجته  كانت  فان  وجهه  يف  يضحك  فلم  حاجة  يف  املؤمن  أخوه  أتاه  إذا 

قضائها وإن َل يكن عنده تكلهف من عند غريه حتهى يقضيها له، فإذا كان بخالف ما وصفته  

 (4)فال والية بيننا وبينه(

ؤمن إىل سكناها فاحتاج م  : )من كانت له دار اإلمام الصادققال    [ 2155]احلديث:  

 
 .  68( كتاب املؤمن ص 1) 

 . 273( دعوات الراوندي ص 2) 

ج  3)  الوسائل  مستدرك  كتاب  412ص    2(  عن 

وري.    قضاء احلقوق ألِّب عيله الصه

ج  4)  الوسائل  مستدرك  كتاب  412ص    2(  عن 

 وري.  قضاء احلقوق ألِّب عيله الصه 
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نيا؟   الده الدار  أبخل عبدي عىل عبدي بسكنى  يا مالئكتي   : اها قال اهلل عزه وجله إيه فمنعه 

َت وجالِل ال يسكن جناين أبدا(  ( 1)وعزه

الصادقسئل    [ 2156]احلديث:   وجله   اإلمام  عزه  اهلل  قول  َوَيْمنَُعوَن  ﴿  :عن 

 ( 2) تقرضه، واملعروف تصنعه، ومتاع البيت تعريه(قال: )القرض  [ 7]املاعون:  ﴾املَْاُعونَ 

ه إاله أنفق  الصادققال اإلمام    [ 2157]احلديث:   : )ما من رجل يمنع درمها يف حقه

قه اهلل عزه وجله حيهة من نار يوم   ا يف ماله إاله طوه ه، وما من رجل يمنع حقه اثنني يف غري حقه

 ( 3) القيامة(

اله أعطى يف باطل  إ)ما من عبد ضيهع حقا  :  الصادققال اإلمام    [ 2158]احلديث:  

  (4) مثله(

اإلمام    [ 2159]احلديث:   أشده    :الصادققال  شيئا  ة  األمه هذه  عىل  اهلل  فرض  )ما 

 ( 5) عليهم من الزكاة، وفيها هتلك عامتهم(

تها العصابة    الصادققال اإلمام    [ 2160]احلديث:   اكم أيه يف رسالته إىل أصحابه: )إيه

لة عىل من سواها وحبس حقوق اهلل قبلكم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة،   املرحومة املفضه

ل حقوق اهلل قبله كان اهلل أقدر عىل التعجيل له إىل مضاعفه، اخلري يف العاجلة   فإنهه من عجه

ر حقوق اهلل قبله كان اهلل إواآلجل و  أقدر عىل تأخري رزقه ومن حبس اهلل رزقه َل  نهه من أخه

يقدر أن يرزق نفسه، فأدهوا إىل اهلل حقه ما رزقكم يطيب لكم بقيهته وينجز لكم ما وعدكم  

ربه   اهلل  إاله  بكنه فضلها  بعددها وال  يعلم  ال  الهتي  الكثرية  األضعاف  لكم  مضاعفته  من 

 
 .  367ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

، الصدوق يف  412ص  2( مستدرك الوسائل ج 2) 

 اهلداية. 

 . 112ص  4( التهذيب ج 3) 

 . 242( االختصاص ص 4) 

 . 246ص  1( دعائم اإلسالم ج 5) 
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  (1)العاملني(

الناس حاال يوم القيامة    )إنه أشده ما يكون   :الصادققال اإلمام    [ 2161]احلديث: 

)  ( 2) إذا قام صاحب اخلمس فقال: يا ربه مخيس، وإنه شيعتنا من ذلك لفي حله

الصادقل  ئ س  [ 2162]احلديث:   التدبري والتبذير والتقتري، فقال:  عن    اإلمام  حده 

ق بجميع مالك، والتدبري: أن تنفق بعضه،   أن ال تنفق من مالك    والتقتري: )التبذير: أن تتصده

ثمه    هلل  رسول اقبض  )قال:  فل: زدين بيانا،  يشيئا(، ق  ق أصابعه  قبضة من األرض وفره

ه فلم يبق يف يده َش ق أصابعه،  ء فتح كفه التبذير، ثمه قبض قبضة أخرى وفره ، فقال: هذا 

ه حتهى َل    فنزل البعض وبقي البعض، فقال: هذا التدبري، ثمه قبض قبضة أخرى وضمه كفه

 (3)هذا التقتري( ء، فقال: ينزل منه َش 

اإلمام  [ 2163]احلديث:   اهلل، الصادق  قال  رزقه  معيشته  ر  قده )من  ر  و  :  بذه من 

 (4)معيشته حرمه اهلل تعاىل(

ْر َتْبِذيًرا﴾﴿:  تعاىل  قوله عن    اإلمام الصادقل  ئ س  [ 2164]احلديث:   ]اإلرساء:   َواَل ُتَبذي

ق)بذل    قال:ف  [ 26 مال(،  له  ليس  ويقعد  ماله  قال:  يالرجل  حالل؟  يف  تبذير  فيكون  ل: 

 (5))نعم(

: )اتهق اهلل وال ترسف  يوص بعض أصحابه  الصادققال اإلمام  [ 2165]احلديث:  

اهلل:   وقال  اإلرساف،  من  التبذير  إنه  قواما،  ذلك  بني  وكن  تقرت  َتْبِذيًرا﴾ ﴿وال  ْر  ُتَبذي   َواَل 

ب عىل القصد( [ 26]اإلرساء:   ( 6) إنه اهلل ال يعذه

 
 . 12ص  1( روضة الكايف ج 1) 
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 .  288ص  2( تفسري العيهاَش ج 5) 
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رجل، فقال:    اإلمام الصادقعن عامر بن جذاعة قال: دخل عىل    [ 2166]احلديث:  

أبا عبد اهلل، قرضا إىل ميرسة؟ فقال   الصادقيا  )إىل غلهة تدرك؟( فقال: ال واهلل،    : اإلمام 

)فإىل عقدة تباع؟( فقال: ال واهلل، فقال: )أنت    فقال: )إىل جتارة تؤدهى؟( فقال: ال واهلل، قال: 

ا(، فدعا   دراهم، فأدخل يده  بكيس فيه    اإلمام الصادقإذا مهن جعل اهلل له يف أموالنا حقه

التبذير من    فناوله قبضة، ثمه قال:  )اتهق اهلل وال ترسف وال تقرت وكن بني ذلك قواما، إنه 

ْر    ﴿ اإلرساف، قال اهلل:   ب عىل القصد(  وقال: ،  [ 26]اإلرساء:    َتْبِذيًرا﴾َواَل ُتَبذي  (1)إنه اهلل ال يعذه

عىل    [ 2167]احلديث:   دخلنا  قال:  مروان  بن  برش  الصادقعن  فدعا  اإلمام   ،

برطب، فأقبل بعضهم يرمي بالنوى، فأمسك يده فقال: )ال تفعل، إنه هذا من التبذير، وإنه  

 ( 2)اهلل ال حيبه الفساد(

اإلمام   [ 2168]احلديث:   االصادق  قال  حيبهه  أمر  القصد  )إنه  وإنه    هلل:   ، وجله عزه 

ا يبغضه  أمر  فضل  ،  هلل الرسف  صبهك  وحتهى  ء،  لليش  تصلح  ا  فإهنه النواة  طرحك  حتهى 

 (3) (رشابك

 (4)(قلهة الربكة   رساف: )إنه مع اإلالصادق  قال اإلمام  [ 2169]احلديث:  

: الرجل يكون له مال فيضيعه فيذهب، قال:  الصادق  إلماملل  ي ق  [ 2170]احلديث:  

تِي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم  )احتفظ باملك فإنهه قوام دينك(، ثمه قرأ:   َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ ﴿َواَل ُتْؤُتوا السُّ

 ( 5) ([ 5]النساء: ِقَياًما﴾ 

اإلمام  [ 2171]احلديث:   القصد  الصادق  قال  وإنه  الفقر،  يورث  الرسف  )إنه   :

 
 .  288ص  2( تفسري العيهاَش ج 1) 

 .  288ص  2( تفسري العيهاَش ج 2) 

 . 52ص  4( الكايف ج 3) 

 . 55ص  4( الكايف ج 4) 

 .  292ص  2( أماِل الشيخ ج 5) 
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 (1)(يورث الغنى

رجل جالس    دعوة:  م: )أربعة ال يستجاب هل الصادق  قال اإلمام   [ 2172]احلديث:  

مه ارزقني فيقال له: أَل آمرك يف الطلب؟ ورجل كانت له امرأة فاجرة فدعا للهيف بيته يقول: ا

مه ارزقني  للهه مال فأفسده فيقول: ا عليها فيقال له: أَل أجعل أمرها إليك؟ ورجل كان ل

وا َوَكاَن َبنْيَ  ﴿،  االقتصادوفيقال له: أَل آمرك باإلصالح   ُفوا َوََلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا ََلْ ُيرْسِ َوالَّ

ورجل كان له مال فأدانه رجال وَل يشهد عليه فجحده فيقال له:    ،[ 67]الفرقان:   ﴾َذلَِك َقَواًما 

 ( 2)(أَل آمرك باإلشهاد؟

، إنه الغنيه  الصادق  قال اإلمام   [ 2173]احلديث:   : )ربه فقري هو أرسف من غنيه

 (3)(، والفقري مها ليس عندههللينفق مها آتاه ا

اإلمام  [ 2174]احلديث:   تعاىل:    الصادق  قال  قوله  َعِن  ﴿يف  َيْوَمئٍِذ  َلُتْسَأُلنَّ  ُثمَّ 

 ( 4)(أكرم من أن يسأل مؤمنا عن أكله ورشبه هلل: )إنه ا[ 8]التكاثر:  ﴾ النَِّعيمِ 

اإلمام  [ 2175]احلديث:   املؤمن  الصادق  قال  العبد  حياسب  ال  أشياء  )ثالثة   :

: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صاحلة تعاونه  ( 5) (عليهنه

ق  يوص بعض أصحابه  الصادق  قال اإلمام   [ 2176]احلديث:   : )اعمل طعاما وتنوه

 (6) (فيه، وادع عليه أصحابك

السفاتج  [ 2177]احلديث:   أِّب  بعضهم عن  أن  الصادقسأل    ،  إنها  ا فق  اإلمام  ل: 

فندلك   النورة،  من  نتدلهك هبا  نخالة  يكون معنا  فنريد اإلحرام، فال  ة  مكه نكون يف طريق 

 
 . 53ص  4ايف ج ( الك1) 

ة الداعي ص 2)   . 137( عده

 .  110( كتاب حسني بن عثامن بن رشيك ص 3) 

 .  399( املحاسن ص 4) 

 .  399( املحاسن ص 5) 

 .  280ص  6( الكايف ج 6) 
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؟( قلت: نعم، قال: )ليس  رسافبه أعلم، قال: )خمافة اإل  هللبالدقيق، فيدخلني من ذلك ما ا 

فيام    رساف ، أنا ربهام أمرت بالنقيه فيلته بالزيت فأتدلهك به، إنهام اإلإرساففيام أصلح البدن  

عىل   تقدر  وأنت  وامللح  اخلبز  )أكل  قال:  اإلقتار؟  فام  قلت:  بالبدن(،  وأرضه  املال،  أتلف 

ة ذا ة ذا ومره  (1)(غريه(، قلت: فالقصد؟ قال: )اخلبز واللحم واللبن والزيت والسمن مره

؟ فقال:  رساف: أدنى ما جيي ء من حده اإللإلمام الصادقل  ي ق  [ 2178]احلديث:  

صونك ثوب  هاهنا  )إبذالك  النوى  ورميك  التمر  وأكلك  إنائك،  فضل  وإهراقك   ،

 ( 2)(وهاهنا 

)الرسف يف ثالث: ابتذالك ثوب صونك،    :الصادق  قال اإلمام   [ 2179]احلديث:  

 (3)(وإلقائك النوى يمينا وشامال، وإهراقك فضلة املاء(، وقال: )ليس يف الطعام رسف

اإلمام  [ 2180]احلديث:   اإلالصادق  قال  )أدنى  اإلناء،  رساف:  فضل  هراقة   :

 ( 4) (وابتذال ثوب الصون، وإلقاء النوى

الكثرية    الصادق  اإلمامسئل    [ 2181]احلديث:   الثياب  يتهخذ  املورس  الرجل  عن 

أيكون   هبا،  ل  يتجمه بعضا  بعضها  يصون  الكثرية  )القمص(  والقميص  والطيالسة  اجلياد 

لُِينِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه  ﴿عزه وجله يقول:    هلل مرسفا؟ قال: ال، ألنه ا

 (5) [ 7]الطالق:  ﴾َفْلُينِْفْق ِمَّا آَتاُه اهللَُّ 

ر قال: قلت    [ 2182]احلديث:   يكون ِل ثالثة    لإلمام الصادقعن إسحاق بن عامه

أقمصة، قال: )ال بأس( قال: فلم أزل حتهى بلغت عرشة قال: )أليس يودع بعضها بعضا؟( 

 
 . 57( مكارم األخالق ص 1) 

 . 56ص  4( الكايف ج 2) 

 . 93ص  1( اخلصال ج 3) 

 .  460ص  6( الكايف ج 4) 
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 (1) (قلت: بىل، ولو كنت إنهام ألبس واحدا كان أقله بقاء، قال: )ال بأس

قال: سألت    [ 2183]احلديث:   ر  عامه بن  إسحاق  الصادقعن  الرجل    اإلمام  عن 

 ( 2)(ا، قال: )ال بأسيكون له عرشة أقمصة يراوح بينه

اإلمام  [ 2184]احلديث:   )إنه  الصادق  قال  كام    هلل:  الوضوء  رسف  يكتب  ملكا 

 ( 3)(يكتب عدوانه 

اإلمام  [ 2185]احلديث:   ايف    الصادق  قال  :    هللقول  وجله َيْوَم  ﴿عزه  ُه  َحقَّ َوآُتوا 

ُه   إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  فِنَي﴾َحَصاِدِه  املرُْْسِ حُيِبُّ  األنصاريه  [ 141]األنعام:    اَل  بن فالن  )كان فالن   :

ق به، ويبقى هو وعياله بغري َشء، فجعل ا ه، وكان له حرث، وكان إذا أخذ يتصده عزه    هلل سامه

 (4)(وجله ذلك رسفا 

اإلمام  [ 2186]احلديث:   ا  الصادق   قال  قول  :    هلليف  وجله َيَدَك  ﴿عزه  َعْل  جَتْ َواَل 

َفَتْقُعَد   َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط  إِىَل ُعنُِقَك َواَل  : )اإلحسار:  [ 29]اإلرساء:    َمُلوًما حَمُْسوًرا﴾َمْغُلوَلًة 

 ( 5) (الفاقة

، إنه الغنيه  الصادق  قال اإلمام   [ 2187]احلديث:   : )ربه فقري هو أرسف من الغنيه

 (6)(وَتأوَت، والفقري ينفق من غري ما أينفق مها 

اإلمام  [ 2188]احلديث:   عىل  الصادق  قال  وبال  فهو  بكفاف  ليس  بناء  )كله   :

 ( 7) صاحبه يوم القيامة(

اإلمام    [ 2189]احلديث:   يوم  الصادققال  َحله  كلهف  مسكنه  فوق  بنى  )من   :

 
 .  443ص  6( الكايف ج 1) 
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 ( 1) القيامة(

ل ملكا بالبناء، يقول ملن رفع  الصادققال اإلمام    [ 2190]احلديث:   : )إنه اهلل وكه

 ( 2)سقفا فوق ثامنية أذرع: أين تريد يا فاسق؟!(

: )إذا بني الرجل فوق ثامنية أذرع نودي: يا  الصادققال اإلمام    [ 2191]احلديث:  

 (3)أين تريد؟!( أفسق الفاسقني

: )ما رفع من السقف فوق ثامنية أذرع فهو  الصادققال اإلمام    [ 2192]احلديث:  

 (4)مسكون(

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   6

الكاظم    [ 2193]احلديث:   اإلمام  أصحابهقال  بعض  والطمع  يوص  )إيهاك   :

و  وعليك الناس  أيدي  يف  مها  الطمع من  أباليأس  للذله  مت  مفتاح  الطمع  فإنه  املخلوقني 

املرو واختالف  العقل  وعليك  ءواختالس  بالعلم  والذهاب  العرض  وتدنيس  ات 

ل عليه(  (5)باالعتصام بربهك والتوكه

: )ليكن نظركم عربا،  يوص بعض أصحابهقال اإلمام الكاظم    [ 2194]احلديث: 

يدخل اجلنهة بخيل، وال يدخل  وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعتكم السخاء، فإنهه ال  

)  ( 6) النار سخيه

اإلمام    [ 2195]احلديث:   فإنهام هي  الكاظمقال  املؤمن يف حاجة  أخوه  أتاه  )من   :

رَحة من اهلل عزه وجله ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بواليتنا وهو موصول بوالية اهلل  

 
 . 608( املحاسن ص 1) 

 . 608( املحاسن ص 2) 

 . 608( املحاسن ص 3) 

 . 608( املحاسن ص 4) 

 . 399( حتف العقول ص 5) 

 . 390( حتف العقول ص 6) 
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، وإن ردهه عن حاجته وهو يقدر عىل قضائها سلهط ا  هلل عليه شجاعا من نار ينهشه  عزه وجله

ب، فإن عذره الطالب كان أسوء حاال(  (1)يف قربه إىل يوم القيامة مغفور له أو معذه

: )من قصد إليه رجل من إخوانه مستجريا به  الكاظمقال اإلمام    [ 2196]احلديث:  

 ( 2) يف بعض أحواله فلم جيره بعد أن يقدر عليه فقد قطع والية اهلل تبارك وتعاىل(

قال اإلمام الكاظم: )إيهاك أن متنع يف طاعة اهلل، فتنفق مثليه يف    [ 2197احلديث:  ] 

 (3)معصية اهلل(

قال اإلمام الكاظم: )ومن اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومن    [ 2198]احلديث:  

ر وأرسف زالت عنه النعمة(   (4) بذه

اإلمام   [ 2199]احلديث:   االكاظم  قال  )إنه  والقال،    هلل:  القيل  يبغض:  وجله  عزه 

 ( 5)(وإضاعة املال، وكثرة السؤال 

ر قال: قلت ل  [ 2200]احلديث:   الكاظم: الرجل يكون له  إلمام  عن إسحاق بن عامه

عرشة أقمصة، أيكون ذلك من الرسف؟ فقال: )ال، ولكن ذلك أبقى لثيابه، ولكنه الرسف  

 ( 6) (أن تلبس ثوب صونك يف املكان القذر

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   7

اكم والبخل فإنهه عاهة ال يكون يف حره وال    :الرضا قال اإلمام    [ 2201]احلديث:   )إيه

 (7)إنهه خالف اإليامن(مؤمن، 

( فقيل له: فقول   قال اإلمام [ 2202]احلديث:   الرضا: )ليس يف الدنيا نعيم حقيقيه

 
 .  367ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 
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 .  301ص  5( الكايف ج 5) 

 .  441ص  6( الكايف ج 6) 
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ما هذا النعيم يف الدنيا، هو املاء البارد؟    [ 8]التكاثر:    ﴾ ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ ﴿تعاىل:    هللا

كذا فرسمتوه أنتم وجعلتموه عىل رضوب، فقال طائفة:  )وفقال اإلمام الرضا وعال صوته:  

الطيهب، ولقد   النوم  آخرون: هو  الطيهب، وقال  الطعام  البارد، وقال غريهم: هو  املاء  هو 

ثني أِّب، عن أبيه   :    هلل نده يف قول ا: أنه أقوالكم ذكرت عاإلمام الصادقحده ُثمَّ  ﴿ عزه وجله

النَِّعيمِ  َعِن  َيْوَمئٍِذ  ا  [ 8]التكاثر:    ﴾َلُتْسَأُلنَّ  إنه  عزه وجله ال يسأل عباده عامه    هللفغضب وقال: 

ل به عليهم، وال يمنه بذلك عليهم، واالمتنان باألنعام مستقبح من املخلوقني فكيف   تفضه

؟! ولكنه النعيم: حبهنا أهل البيت ومواالتنا،  اخلالق ما ال يرىض املخلوقون بهإىل    يضاف

اه  هلليسأل ا نعيم اجلنهة الهذي  إىل    عنه عباده بعد التوحيد والنبوة، وألنه العبد إذا وافاه بذلك أده

 ( 1)ال يزول(

: استأذنت اإلمام الرضا يف النفقة عىل العيال،  قالالعيهاَشه  عن    [ 2203]احلديث:  

وا)فقال:   ال  فداك،  جعلت  قلت:  املكروهني(  فقال:   هلل بني  املكروهني،  أعرف  )بىل    ما 

ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا  ﴿  وكره اإلقتار فقال:   رساف عزه وجله كره اإل  هلل ، أما تعرف أنه اهلل يرَحك ا َوالَّ

وا  ُفوا َوََلْ َيْقرُتُ  (2) ([ 67]الفرقان:  ﴾ َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواًما ََلْ ُيرْسِ

ق    رساف الرضا: )يف اإل   قال اإلمام   [ 2204]احلديث:   يف احلصاد واجلذاذ أن يصده

يه مجيعا، وكان أِّب   يه  إذالرجل بكفه ق بكفه ا حرض شيئا من هذا فرأى أحدا من غلامنه تصده

 (3) (القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبلصاح به وقال: أعط بيد واحدة، القبضة بعد  

 
 . 129ص  2( عيون األخبار ج 1) 

 . 54ص  1( اخلصال ج 2) 

 .  379ص  1( تفسري العيهاَش ج 3) 
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 الكذب واخليانة 

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

الكذب واخليانة والغدر واخلداع واألخالق املرتبطة هبا، وهي كثرية جدا، ذلك أهنا من أكرب  

 ظائفه. املنابع التي تنحرف باإلنسان عن حقيقته وو

أ اإلفك،  ذلك  وإذاعة  احلقائق،  لتزوير  صاحبها  تدفع  النفسية  األمراض  كل  ن 

وتشويه من خيتلف معهم، وهلذا اعترب اهلل تعاىل الكذب من أعظم اآلفات، وأن سببه األكرب  

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِ  ي اْلَكِذَب الَّ آَياِت اهللَِّ  هو ضعف اإليامن أو عدمه، كام قال تعاىل:  ﴿إِنَّاَم َيْفرَتِ

 [ 105]النحل:  َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِذُبوَن﴾ 

البرش  و هلا  يتعرض  التي  االختبارات  أكرب  هو  والكذب  الصدق  امتحان  أن  أخرب 

َوُهْم اَل   آَمنَّا  َيُقوُلوا  َأْن  ُكوا  ُيرْتَ َأْن  النَّاُس  لتمييز طيبهم من خبيثهم، قال تعاىل:  ﴿َأَحِسَب 

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ  ]العنكبوت:   ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِنَي﴾  ُيْفَتنُوَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

2 ،3 ] 

بل أخرب أن هدايته ال تتنزل عىل الكذابني، وكيف تتنزل عليهم، وهم قد ألفوا تشويه  

احلقائق؛ فصاروا يتهمون كل من يريد هدايتهم بالكذب، قياسا له عىل أنفسهم، قال تعاىل:   

يُن اخْلَا  ُبوَنا إِىَل اهللَِّ ُزْلَفى  ﴿َأاَل هللَِِّ الدي َُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيَقري ِذيَن اُتَّ لُِص َوالَّ

اٌر﴾  َتلُِفوَن إِنَّ اهللََّ اَل َُّيِْدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ  [ 3]الزمر:  إِنَّ اهللََّ حَيُْكُم َبْينَُهْم يِف َما ُهْم فِيِه خَيْ

ف قال  وهلذا،  للنفاق، كام  استعداده  الكاذب  تتنزل عىل  التي  العقوبات  إن من أكرب 

 َيْشَهُد  تعاىل:  ﴿إَِذا َجاَءَك املُْنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ َواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ 

 [ 1]املنافقون:  إِنَّ املُْنَافِِقنَي َلَكاِذُبوَن﴾ 

وآثارها   عقوباهتا  اهللومن  عىل  الكاذبني  يكتفي  ف  ؛ اجرتاء  ال  الكذب،  عىل  املدمن 
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بالكذب عىل اخللق واالفرتاء عليهم، وإنام تطالبه نفسه باملزيد واملزيد إىل أن يفرتي عىل اهلل  

نفسه، مثلام تفعل املخدرات بأصحاهبا، والذين حيتاجون إىل زيادة اجلرعات كل حني، حتى  

افرتاءات اليهود عىل اهلل تعاىل:   خيرب عن  تعاىل  ، قال  حلاجات التي ال تنقطع إلدماهنم يلبوا ا 

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلهُ  ُم اأْلَْنبَِياَء  ﴿ َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ  ا ، وق [ 181]آل عمران:   ا َعَذاَب احْلَِريِق ﴾  بَِغرْيِ َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقو ل:  ﴿ َوَقاَلِت 

ثِرًيا ِمنُْهْم  َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدُّيِْم َوُلِعنُوا باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ كَ 

َربي  ِمْن  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ُكلَّاَم  َما  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إِىَل  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َبْينَُهُم  َوَأْلَقْينَا  َوُكْفًرا  ُطْغَياًنا  َك 

]املائدة:  َأْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللَُّ َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َواهللَُّ اَل حُيِبُّ املُْْفِسِديَن ﴾  

64 ] 

تشري إىل أن اليهود ـ مع كثرة األنبياء الذين أرسلهم اهلل إليهم ـ إال أن نفوسهم   وهي

األمارة املمتلئة بالكذب وتزوير احلقائق جعلتهم ال يستفيدون منهم، وهو ما يدل عىل أن  

 الكذب واالفرتاء هو احلجاب األعظم بني اإلنسان واحلقائق. 

ا  التحريفات التي حصلت  وأخرب اهلل تعاىل أن الكذب واالفرتاء هو  لسبب يف كل 

ِذيَن َكَفُروا   لألديان، فقال:  ﴿ َما َجَعَل اهللَُّ ِمْن َبِحرَيٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َوَلكِنَّ الَّ

وَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن ﴾   [ 103]املائدة:  َيْفرَتُ

 تعاىل يف آيات عديدة الكذب عىل اهلل واالفرتاء عىل دينه أعظم أنواع  وهلذا اعترب اهلل

الظلم، ذلك أنه يشبه من يضع السموم يف األدوية، فيصبح مالذ الشفاء سبب املوت، قال  

َب بِآَياتِِه إِنَُّه اَل ُيْفلُِح اتعاىل:  ﴿ ]األنعام:     ﴾ لظَّاملُِوَن  َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َأْو َكذَّ

21 ] 

ثم بني أن الكذب الذي أدمنوا عليه يف الدنيا، يبقى معهم يف اآلخرة، وأهنم يلجؤون  

قال   بالقسم ونحوه،  الدنيا من االحتيال عىل تشويه احلقائق  إليه يف  ما كانوا يلجؤون  إىل 
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ُهْم مَجِيًعا ُثمَّ َنُقوُل لِلَِّذيَن  تعاىل:  ﴿ ِذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن   َوَيْوَم َنْحرُشُ َكاُؤُكُم الَّ ُكوا َأْيَن رُشَ َأرْشَ

كنَِي  اْنُظْر َكْيَف َكَذُبوا َعىَل أَ  نَا َما ُكنَّا ُمرْشِ ْنُفِسِهْم َوَضلَّ  ُثمَّ ََلْ َتُكْن فِْتنَُتُهْم إِالَّ َأْن َقاُلوا َواهللَِّ َربي

وَن   [ 24  - 22]األنعام:   ﴾َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ

وقبل هذه اآليات الكريمة أشار اهلل تعاىل إىل أن تكذيب هؤالء للحقائق ليس ناشئا  

نفوسهم من الكذب؛ فصاروا يتصورون كل اخللق   ت عليه ن أدمعن ضعف أدلتها، وإنام ملا 

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم يَ   مثلهم، حتى أنبياء اهلل، قال تعاىل:  ﴿ َأْبنَاَءُهُم  الَّ ْعِرُفوَن 

وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن َخرِسُ  [20]األنعام:   ﴾ الَّ

ويف آية أخرى ذكر اهلل تعاىل أن الذين يفرتون عىل اهلل الكذب، قد يتفاقم وضعهم،  

 اهللَِّ َكِذًبا َأْو َقاَل  َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفرَتَى َعىَل   إىل أن يدعو تنزل وحي اهلل عليهم، قال تعاىل:  ﴿

ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل َما َأْنَزَل اهللَُّ   ، ثم بني عاقبة  [ 93]األنعام:     ﴾ ُأوِحَي إَِِلَّ َوََلْ ُيوَح إَِلْيِه ََشْ

ئَِكُة َباِسُطو  َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْل هؤالء لينفر النفوس منها، فقال:  ﴿

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَ  قي َوُكنُْتْم  َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

ونَ   [ 93]األنعام:   ﴾َعْن آَياتِِه َتْسَتْكرِبُ

ه  الكذب  من  النوع  هذا  منه  نبع  الذي  املنبع  أن  تبني  أن  وهي  ذلك  الكربياء،  و 

املستكرب ال يستطيع أن يسلم لغريه، وهلذا يلجأ إىل الكذب واالفرتاء ليشكل دينا عىل مقاسه  

 ومزاجه. 

وهلذا؛ فإن الكاذب عىل اهلل من أخطر املجرمني، ألنه ال يقتل أجساد الناس، وإنام  

َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن    :  ﴿يقتل أرواحهم، ويسمم منابع اهلداية التي أنزهلا اهلل عليهم، قال تعاىل

َب بِآَياتِِه إِنَُّه اَل ُيْفلُِح املُْْجِرُمونَ   [ 17]يونس:   ﴾اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َأْو َكذَّ

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 
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 . اآلفات التي يؤدي بعضها إىل بعض الكذب واخليانة وغريها من خطر   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  هو يعلمه ـ و  عى لغري أبيه اده   )ليس من رجل  :رسول اهلل  قال    [ 2205]احلديث:  

 ( 1) ار(ا مقعده من النهعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوه من اده و ،اهلل كفر بإاله ـ 

قالوا: بىل    ( )ثالثا   ئكم بأكرب الكبائر؟أال أنبه ) :    اهللقال رسول    [ 2206]احلديث:  

قول  و  أال )كئا فقال:  كان مته و  جلس( و عقوق الوالدين اهلل واإلرشاك ب )قال:  اهلل، يا رسول 

 ( 2) (ليته سكتى قلنا رها حته فام زال يكره  ،( ورالزه 

ة،  ِل رضه   ، فقالت: إنه   بيه النهإىل    جاءت امرأة   عن أسامء قالت:   [ 2207]احلديث:  

بام   (3)ع املتشبه ):    اهلل فقال رسول    ع من مال زوجي بام َل يعطني؟ جناح أن أتشبه  فهل عيله 

 ( 4) (َل يعط كالبس ثوِّب زور

 ( 5) (يري عينه ما َل ترمن أفرى الفرى أن  )  :قال رسول اهلل   [ 2208]احلديث:  

َل يره كله من حتله )  :قال رسول اهلل    [ 2209]احلديث:   يعقد بني  م بحلم  ف أن 

يف    ون منه صبه يفره أو    هم له كارهونو  حديث قوم إىل    من استمعو  لن يفعل، و   شعريتني،

 ( 7)(ليس بنافخو ف أن ينفخ فيها كله و ب ر صورة عذه من صوه و يوم القيامة،  (6)أذنه اآلنك

أ مقعده من  ما َل أقل فليتبوه   من يقل عيله )  :قال رسول اهلل    [ 2210]احلديث:  

 
 ( 3508( البخاري، )1) 

 (  87(، ومسلم)2654( البخاري، )2) 

بالشبعان  3)  يتشبه  الذي  هو  يعط:  َل  بام  املتشبع   )

 وليس به. 

 (  2130(، ومسلم)5219( البخاري، )4) 

 ( 7043)1البخاري، ( 5) 

 ( اآلنك: الرصاص املذاب. 6) 

 ( 7042)( البخاري، 7) 
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 ( 1)(ارالنه

رجل من  و  عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حرضموت   [ 2211]احلديث:  

هذا قد غلبني عىل أرض ِل كانت ألِّب،    ، إنه اهلل: يا رسول  فقال احلرضميه     بيه النهإىل    كندة

:  للحرضميه     اهللفقال رسول  ،  هي أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها حقه   : فقال الكنديه 

جل فاجر ال يباِل عن ما  الره  ، إنه اهلل قال: يا رسول   (فلك يمينه)قال:  ،  قال: ال  (نة؟ ألك بيه )

فانطلق ليحلف، فقال    (ذلك  ليس لك منه إاله ) فقال:  َشء،  ع من  ليس يتوره و  حلف عليه

 (2)(هو عنه معرض اهلل و   يأكله ظلام ليلقنيه حلف عىل مال ل   أما لئنـ )  ا أدبر مله ـ      اهلل رسول  

إذا  ، وث كذبآية املنافق ثالث: إذا حده )  : قال رسول اهلل    [ 2212]احلديث:  

 (3) ( إذا ائتمن خان، ووعد أخلف

من  و  فيه كان منافقا خالصا،   أربع من كنه )  : قال رسول اهلل    [ 2213]احلديث:  

ث  إذا حده و  ى يدعها: إذا ائتمن خان، فاق حته كانت فيه خصلة من النه   كانت فيه خصلة منهنه 

 ( 4) (إذا خاصم فجرو إذا عاهد غدر، و  كذب،

 أعوذ  إينه   مه )الله يقول:      اهللكان رسول    عن أِّب هريرة قال:  [ 2214]احلديث:  

 ( 5) (ا بئست البطانةأعوذ بك من اخليانة فإهنه و جيع،من اجلوع، فإنه بئس الضه بك 

رسول    [ 2215]احلديث:   القاعدين،  )    اهلل قال  عىل  املجاهدين  نساء  حرمة 

ما من رجل من القاعدين خيلف رجال من املجاهدين يف أهله، فيخونه  ، وهاهتم كحرمة أمه 

 ( 6)(؟كمفام ظنه ، فيأخذ من عمله ما شاء  وقف له يوم القيامة،  فيهم، إاله 

 
 (  109( البخاري، )1) 

 (  139( مسلم)2) 

 ( 59(، ومسلم )33( البخاري، )3) 

 (  58( ومسلم )34( البخاري )4) 

 ( 1547( أبو داود)5) 

 ( 1897( مسلم)6) 
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اهلل    [ 2216]احلديث:   رسول  وال   إنه )  : قال  خيونون  قوما    يؤمتنون،  بعدكم 

 (1)(منيظهر فيهم السه و  ال يفون،و ينذرونو ال يستشهدون، و  يشهدونو

اهلل    [ 2217]احلديث:   رسول  النه)  :قال  عىل  يصده سيأَت  سنون  فيها  اس  ق 

الصه ب  يكذه و  الكاذب،  األمني، خيوه و  ادق،فيها  فيها  اخلائن، و  ن  فيها  فيها  و  يؤمتن  ينطق 

 (2)(ةم يف أمر العامه فيه يتكله السه )ويبضة؟ قال: ما الره و ؛ اهلل قيل: يا رسول   ،( ويبضةالره 

اهلل    [ 2218]احلديث:   رسول  ائتمنك، إىل    األمانة  أده )  :قال  من  و  من  ال ُتن 

 (3) (خانك

شهادة    رده و  ال خائنة، و  ال جتوز شهادة خائن)  : قال رسول اهلل    [ 2219]احلديث:  

 (4)(أجازها لغريهمو ابع، ألهل البيت، الته و القانع، اخلادم 

بن سعد بن أِّب    اهلل ة اختبأ عبد  ا كان يوم فتح مكه عن سعد قال: مله   [ 2220]احلديث:  

بايع عبد    اهلل ، فقال: يا رسول    بيه ى أوقفه عىل النهان، فجاء به حته رسح عند عثامن بن عفه 

أقبل عىل أصحابه    ذلك يأبى، فبايعه بعد ثالث، ثمه   ، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثالثا، كله اهلل

؟  (هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته فيقتلهإىل    أما كان فيكم رجل رشيد يقوم)فقال:  

  ه ال ينبغي لنبيه إنه )ال أومأت إلينا بعينك؟ قال:  أ  ما يف نفسك،  اهللما ندري يا رسول    فقالوا:

 ( 5) (أن تكون له خائنة األعني

ا مقعده من  ما َل أقل فليتبوه   ل عيله من تقوه )  : قال رسول اهلل    [ 2221]احلديث:  

أفتاه،و  ار،النه إثم ذلك عىل من  بغري علم كان  بفتيا  أفتى  املسلم  و  من  أخوه  استشاره  من 

 
 (  2535( مسلم)2651( البخاري، )1) 

 (291/ 2وأَحد)( 4036( ابن ماجة)2) 

 (1264( والرتمذي)3534( أبو داود)3) 

 (181/ 2( أَحد)4) 

 ( 4359( أبو داود)5) 
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 ( 1)(فأشار عليه بغري رشد فقد خانه

،  جل أهله ليال أن يطرق الره     اهللهنى رسول  )   عن جابر قال:  [ 2222]احلديث: 

 (2)يلتمس عثراهتم(أو   هنم يتخوه 

ث القوم جاءه  يف جملس حيده     بيه عن أِّب هريرة قال: بينام النه   [ 2223]احلديث:  

فقال بعض القوم: سمع ما قال  ،  ثحيده     اهلل اعة؟ فمىض رسول  فقال: متى السه   أعراِّبه 

ائل عن  ى إذا قىض حديثه قال: أين أراه السه حته ،  قال بعضهم: بل َل يسمعو  فكره ما قال،

رسول  السه  يا  أنا  ها  قال:  السه إذا ضيه )قال:  اهلل،  اعة؟  فانتظر  األمانة  كيف    قال:   ( اعةعت 

 ( 3) (اعةغري أهله فانتظر السه إىل  د األمرإذا وسه )إضاعتها؟ قال:  

ة، يموت يوم  رعيه   اهللما من عبد يسرتعيه  )  : قال رسول اهلل    [ 2224]احلديث:  

 ( 4) (ةعليه اجلنه اهللم  حره ته، إاله لرعيه  هو غاشه و يموت 

أنا  اهللقال  )  :قال رسول اهلل    [ 2225]احلديث:   القيامة: : ثالثة  يوم    خصمهم 

َل  و   رجل استأجر أجريا فاستوف منهو  ا فأكل ثمنه،رجل باع حره و  غدر،  رجل أعطى ِّب ثمه 

 (5)يعطه أجره(

أو    ر أمريا عىل جيش ، إذا أمه   اهللعن بريدة قال: كان رسول    [ 2226]احلديث:  

اهلل،  اغزوا باسم  )قال:    ثمه ،  من معه من املسلمني خريااهلل وته بتقوى  ة، أوصاه يف خاصه رسيه 

،  ال تقتلوا وليدا و  متثلوا  الو  ال تغدرواو  واال تغله و   اغزوااهلل،  قاتلوا من كفر باهلل،  يف سبيل  

اهلل  ة  فال جتعل هلم ذمه ،  هة نبيه ذمه اهلل وة  إذا حارصت أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمه و

 
 ( 8286( )321/ 2( أَحد)1) 

 (1528/ 3( مسلم)2) 

 (  59( البخاري، )3) 

 (  142( مسلم)4) 

 ( 2227( البخاري، )5) 
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ذمه و نبيه ال  وه ة  ذمه ،  هلم  اجعل  أصحابكذمه و  تك لكن  ذمكم فإنه ،  ة  ُتفروا  أن  ذمم  و  كم 

إذا حارصت أهل حصن، فأرادوك ، وة رسوله ذمه اهلل وة  أصحابكم، أهون من أن ُتفروا ذمه 

  ك ال تدري فإنه ،  لكن أنزهلم عىل حكمكاهلل، و، فال تنزهلم عىل حكم  اهللأن تنزهلم عىل حكم  

 ( 1)(فيهم أم ال  اهلل تصيب حكم أ

كيف أنت إذا  ):    اهللقال: قال رسول    بن عمرو   اهللعن عبد    [ 2227]احلديث:  

النه من  حثالة  يف  قلت:  (اس؟بقيت  رسول    قال:  قال:  اهلليا  ذلك؟  كيف  مرجت  )،  إذا 

قلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول    ،ك بني أصابعهشبه ( وكانوا هكذاو  أماناهتم، و  عهودهم 

  اكإيه و  تك،بخاصه عليك  و  خذ ما تعرف، ودع ما تنكر،اهلل عزه وجله وق  اته )قال:      اهلل

 (2)هم(عوامه و

غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر    لكله ):    اهلل قال رسول    [ 2228]احلديث:  

 ( 3) (ةال غادر أعظم غدرا من أمري عامه و أال ، غدره

  اهلل قال: سمعت رسول    بن عمرية الكنديه   عن أِّب زرارة عديه   [ 2229]احلديث:  

   :عمل، فكتمنا خميطا فام فوقه، كان غلوال يأَت به يوم  من استعملناه منكم عىل  )   يقول

  ( مالك؟)وي عملك، قال:  ، اقبل عنهاهللفقال: يا رسول    ،فقام رجل من األنصار  ،( القيامة

كذا تقول:  سمعتك  قال:  و  قال:  عمل  )وكذا،  عىل  منكم  استعملناه  من  اآلن:  أقوله  أنا 

 ( 4)(ه انتهى ما هني عن و منه أخذ، أوَت   فام، كثريه و فيجيء بقليله 

رجال من      اهللقال: استعمل رسول    اعديه عن أِّب َحيد السه   [ 2230]احلديث:  

فقام  ،  هذا ِل، أهدي ِل، و قدم قال: هذا لكمفلامه   ؛ دقةة عىل الصه تبيه األسد يقال له ابن الله 

 
 ( 1731( مسلم)1) 

 (435/ 4واحلاكم) 162/ 2( أَحد: 2) 

 ( 1738ومسلم)( 3188( البخاري، )3) 

 ( 1833( مسلم)4) 
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  لكم، ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا  )قال:  و   أثنى عليه، اهلل وفحمد  ،  عىل املنرب    اهللرسول  

ذي  اله و  ُّيدى إليه أم ال؟ أ  ى ينظره حته يف بيت أمه أو    فال قعد يف بيت أبيه ، أهذا أهدي ِلو

 جاء به يوم القيامة حيمله عىل عنقه، بعري له  د بيده ال ينال أحد منكم منها شيئا إاله نفس حممه 

  مه )الله   قال:  ثمه ، ى رأينا عفرَت إبطيه رفع يديه حته   ثمه  ( شاة تيعر، أو  بقرة هلا خوار، أو  رغاء

 .(1) تنيمره  ( غت؟هل بله 

النهأُّيه )   : قال رسول اهلل    [ 2231]احلديث:   الزه ا  ور إرشاكا  اس، عدلت شهادة 

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل قرأ :   ثمه  اهلل(ب ورِ ﴿َفاْجَتنُِبوا الري  ( 2)[ 30]احلج: ﴾ الزُّ

  هلل العمل به فليس  و  وريدع قول الزه من َل  ):    اهللقال رسول    [ 2232]احلديث:  

 (3)(رشابهو  حاجة يف أن يدع طعامه

ابتاع فرسا من      اهللرسول    عن عامرة بن خزيمة بن ثابت أنه   [ 2233]احلديث:  

  أبطأ األعراِّبه و  امليش،     اهللمنزله ليقضيه ثمن فرسه فأرسع رسول  إىل    فاستتبعه   أعراِّبه 

  اهلل رسول    ، يساومونه بالفرس، ال يشعرون أنه بالفرس، فطفق رجال يعرتضون األعراِّبه 

   بيه النه   ابتاعه، فنادى األعراِّبه   الفرس مبتاعا هذا  فقام  ،   بعتهإاله و  ، فقال: إن كنت 

  واهلل   : ال، قال األعراِّبه   (أو ليس قد ابتعته منك؟) ، فقال:  حني سمع نداء األعراِّبه     بيه النه

فقال  ،  شهيدا  يقول: هلمه   فطفق األعراِّبه   ( بىل قد ابتعته منك):    اهللما بعتكه، فقال رسول  

أنه  أشهد  أنا  النهخزيمة:  فأقبل  بايعته،  قد  قال:      بيه ك  تشهد؟  بم  فقال:  خزيمة  عىل 

:  فقال األعراِّبه ؛  شهادة خزيمة شهادة رجلني    اهلل ، فجعل رسول  اهلل بتصديقك يا رسول  

نبيه ،    اهلل رسول  أهذا   تعرف  ال  أن  جهال  بك  كفى  هريرة:  أبو  صدق  فقال    اهلل ك، 

 
 ( 1832( ومسلم)7197)1( البخاري، 1) 

 (3599( وأبو داود)2300، 2099( الرتمذي)2) 

 ( 1903( البخاري، )3) 
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 [97]التوبة:    ﴾اأْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأْنَزَل اهللَُّ َعىَل َرُسولِهِ ﴿

 .(1) بالبيع  فاعرتف األعراِّبه 

  ال زان، و ال خائنة،و  ال جتوز شهادة خائن) :قال رسول اهلل   [ 2234]احلديث: 

 (2) (عىل أخيه ال ذي غمرو ال زانية، و

أنه خيدع يف البيوع،     بيه رجال ذكر للنه أنه  بن عمر  اهللعن عبد   [ 2235]احلديث:  

 ( 4)((3) إذا بايعت فقل: ال خالبة) فقال: 

  اهلل  سمعت رسول  لو ال أينه ) عن قيس بن سعد بن عبادة قال:    [ 2236]احلديث:  

 :( 5) اس(لكنت من أمكر النه (اراخلديعة يف النهو املكر )  يقول 

ال ينظر  و  يوم القيامة  اهلل مهم  ثالثة ال يكله ) :    اهللقال رسول    [ 2237]احلديث:  

يزكه و  إليهم  بالفالة  و  يهم ال  ماء  أليم: رجل عىل فضل  السه هلم عذاب  ابن  من  ،  بيل يمنعه 

هو عىل  و  قه،كذا فصده و  ألخذها بكذا  اهللرجل بايع رجال بسلعة بعد العرص فحلف له بو

يبايعه إاله و  غري ذلك، إن َل يعطه منها َل  و  ف، و   لدنيا، فإن أعطاه منها رجل بايع إماما ال 

 (6)(يف 

ال يبع بعضكم  و  (7) لبيعكبان  ى الره ال يتلقه )  : قال رسول اهلل    [ 2238]احلديث:  

فمن ابتاعها    (9) الغنم و  وا اإلبلال ترصه و  ال يبع حارض لباد، و   (8)ال تناجشواو   عىل بيع بعض

 
 ( 3607( أبو داود)1) 

 ( 3601، 3600( أبو داود)2) 

 ( ال خالبة: ال ُتلبوين أي ال ُتدعوين. 3) 

 (  1533( ومسلم)2117( البخاري، )4) 

 ( 417/ 4( البخاري )5) 

 ( 2353( والبخاري، )108( مسلم)6) 

هو أن يتلقى احلرضي البدوي قبل وصوله إىل   (7) 

بالوكس   سلعته  منه  ليشرتي  كذبا  معه  ما  وخيربه  البلد، 

 وأقل من ثمن املثل.

ويرفع   (8)  فيها  الناس  رغبة  يثري  أي  االستثارة 

 ثمنها. 

أي ال جتمعوا اللبن يف رضعها عند إرادة بيعها    (9) 

يعظم رضعها فيظن املشرتي أن كثرة لبنها عادة هلا  حتى  

 مستمرة.
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صاعا و  ها، إن سخطها رده و  ظرين، بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها،بعد ذلك فهو بخري النه

 (1)(من متر

 (2)(لئيم  الفاجر خبه و كريم، املؤمن غره ):   اهللقال رسول    [ 2239]احلديث:  

عن بيع  و  عن بيع احلصاة    اهلل هنى رسول  ) عن أِّب هريرة قال:    [ 2240]احلديث:  

 ( 4)((3)الغرر

 (5)(جشعن النه  بيه هنى النه )قال:   عن ابن عمر  [ 2241]احلديث:  

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

اب ال يكون صديقا وال شهيدا(:  هلل رسول اقال   [ 2242]احلديث:    (6))الكذه

: )ال زاد أفضل من التقوى، وال َشء أحسن  هلل رسول اقال   [ 2243]احلديث:  

 (7)من الصمت، وال عدوه أرضه من اجلهل، وال داء أدوى من الكذب(

اهلل  قال    [ 2244]احلديث:   نفسه،  رسول  مهانة  من  إاله  الكاذب  يكذب  )ال   :

ة الطمأنينة إىل أهل الكذب(وأصل   ( 8) السخريه

ثهم  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2245]احلديث:   من عامل الناس فلم يظلمهم، وحده

ته  أفلم يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم فهو مهن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت   خوه

 ( 9) وحرمت غيبته(

صدق وال  : )عليك باليوص بعض أصحابه رسول اهلل  قال   [ 2246]احلديث: 

 
 (  1515(، ومسلم)2150( البخاري، )1) 

 (4790(، وأبو داود)1964( الرتمذي)2) 

 ( الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه.3) 

 ( 1513( مسلم)4) 

 (  1516(، ومسلم)2142( البخاري، )5) 

 . 80( األشعثيهات ص 6) 

 . 80( األشعثيهات ص 7) 

 . 232( االختصاص ص 8) 

 . 208ص  1( اخلصال ج 9) 



 

380 

 

 ( 1) ُترجن من فيك كذبة أبدا(

ث أخاك حديثا هو لك  رسول اهلل  قال    [ 2247]احلديث:   : )كربت خيانة أن حتده

ق وأنت به كاذب(  (2)مصده

)إيهاك والكذب فإنه  يوص بعض أصحابه:    رسول اهلل  قال    [ 2248]احلديث:  

ابا، وإنه   د الوجه، ثمه يكتب عند اهلل كذه ق يبيهض الوجه ويكتب عند اهلل  الكذب يسوه الصده

دق مبارك والكذب مشؤوم(  (3)صادقا، واعلم أنه الصه

اقال    [ 2249]احلديث:   يريبك، فإنه احلقه  ):    هللرسول  يريبك إىل ما ال  دع ما 

 ( 4) طمأنينة والكذب ريبة، ولن جتد فقد َشء تركته هلل تعاىل(

اهلل  قال    [ 2250]احلديث:   املؤمن رسول  )إنه  عىل    :  إاله  َشء  كله  عىل  ينطبع 

 ( 5)الكذب واخليانة(

اهلل  قال    [ 2251]احلديث:   رأي  رسول  وال  اإليامن،  جمانب  )الكذب   :

 ( 6) لكذوب(

: )اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإنه  رسول اهلل  قال    [ 2252]احلديث:  

 ( 7) فيه اهللكة(

العبد إذا كذب تباعد منه امللك من نتن : )إنه رسول اهلل قال   [ 2253]احلديث:  

 (8)ما جاء منه(

املؤمن يطبع عىل خالل شتهى، وال يطبع  )  :رسول اهلل  قال    [ 2254]احلديث:  

 
 . 458( مكارم األخالق ص 1) 

 .  114ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 . 12( حتف العقول ص 3) 

 . 27( نزهة الناظر ص 4) 

 . 100ص  2( مستدرك الوسائل ج 5) 

 . 100ص  2( مستدرك الوسائل ج 6) 

 . 100ص  2( مستدرك الوسائل ج 7) 

 . 100ص  2( مستدرك الوسائل ج 8) 
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 ( 1) عىل الكذب(

فقال: يا    رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر، قال: جاء رجل إىل    [ 2255]احلديث:  

، وإذا بره آمن، وإذا آمن  هلل ما عمل أهل اجلنهة؟ قال: )الصدق، إذا  رسول ا صدق العبد بره

هلل وما عمل أهل النار؟ قال: الكذب، إذا كذب العبد فجر،  رسول ادخل اجلنهة( قال: يا  

 ( 2)وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار(

اقال    [ 2256]احلديث:   وإن صام  ):  هلل  رسول  منافقا  كان  فيه  كنه  ثالث من 

ث كذب، وإذا وعد أخلف، إنه اهلل عزه   وصىله وزعم أنهه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حده

َأنَّ َلْعنََت اهللَِّ َعَلْيِه إِْن  ﴿وقال:    [ 58]األنفال:    ﴾إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اخْلَائِننِيَ ﴿وجله قال يف كتابه:  

:    [ 7]النور:    ﴾بِنيَ َكاَن ِمَن اْلَكاذِ  ُه َكاَن َصاِدَق  ﴿ ويف قوله عزه وجله َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل إِنَّ

 ( 3)([ 54]مريم:  َرُسواًل َنبِيًّا﴾ اْلَوْعِد َوَكاَن 

نيا كان له لسانان رسول اهلل قال   [ 2257]احلديث:   : )من كان له وجهان يف الده

 (4)من نار يوم القيامة(

اهلل  قال    [ 2258]احلديث:   ذا  رسول  القيامة  يوم  اهلل  عباد  رشه  من  )جتدون   :

 ( 5)( هؤالء الوجهني الهذي يأَت هؤالء بحديث هؤالء وهؤالء بحديث 

ابون  رسول اهلل  قال    [ 2259]احلديث:   : )أبغض خلق اهلل إليه يوم القيامة الكذه

صد يف  إلخواهنم  البغضاء  يكثرون  والهذين  هلم  واملستكربون  ُتلهقوا  لقوهم  فإذا  روهم 

 (6)مره كانوا رساعا(أوالهذين إذا دعوا إىل اهلل ورسوله كانوا بطاء وإذا دعوا إىل الشيطان و

 
 . 100ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 . 185( إرشاد القلوب ص 2) 

 .  290ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 4) 

 . 50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 5) 

 . 50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 6) 
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يوم القيامة ذو الوجهني دالعا لسانه    يءجي) :  رسول اهلل  قال    [ 2260]احلديث: 

بان نارا حتهى يلهبا جسده ثمه يقال هذا   امه يتلهه الهذي كان يف الدنيا ذا  يف قفاه وآخر من قده

  (1)وجهني وذا لسانني يعرف بذلك يوم القيامة(

: )املنافق من إذا وعد أخلف، وإذا فعل أفشى  رسول اهلل  قال    [ 2261]احلديث:  

 ( 2)وإذا قال كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا رزق طاش، وإذا منع عاش(

ع    هلل رسول اقال    [ 2262]احلديث:   اكم وُتشه النهفاق وهو أن يرى اجلسد  : )إيه

 ( 3)خاشعا والقلب ليس بخاشع(

ما زاد خشوع اجلسد عىل ما يف القلب فهو  ):  هلل رسول اقال   [ 2263]احلديث:  

 (4) عندنا نفاق(

مثل املنافق مثل جذع النهخل أراد صاحبه  ):  هلل  رسول اقال    [ 2264]احلديث:  

له يف موضع آخر فلم  أن ينتفع به يف بعض بنائه فلم يستقم له يف املو ضع الهذي أراد، فحوه

 (5)يستقم له فكان آخر ذلك أن أحرقه بالنار(

 (6): )الكذب باب من أبواب النفاق(هلل رسول اقال   [ 2265]احلديث:  

: )أربع من كنه فيه فهو منافق، وإن كانت فيه  رسول اهلل قال   [ 2266]احلديث:  

من   خصلة  فيه  كانت  منهنه  وعد  واحدة  وإذا  كذب،  ث  حده إذا  من  يدعها:  حتهى  النفاق 

 ( 7) أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(

 (8): )أربى الربا الكذب(هلل رسول اقال   [ 2267]احلديث:  

 
 . 50( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 1) 

 . 26( مصباح الرشيعة ص 2) 

 . 60( حتف العقول ص 3) 

 .  396ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 .  396ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  113ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 6) 

 . 254ص  1( اخلصال ج 7) 

 .  272ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 8) 
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ثتم    :هلل  رسول اقال    [ 2268]احلديث:   )تقبلوا إِله بستهة أتقبل لكم باجلنهة: إذا حده

ُتلفوا، وإذا ائتمنتم فال ُتونوا، وغضوا أبصاركم، واحفظوا  فال تكذبوا، وإذا وعدتم فال  

وا أيديكم وألسنتكم(  ( 1) فروجكم، وكفه

هلل: )املؤمن إذا كذب من غري عذر لعنه سبعون ألف  رسول اقال    [ 2269]احلديث:  

 (2)ملك، وخرج من قلبه نتن حتهى يبلغ العرش فيلعنه َحلة العرش(

اقال    [ 2270]احلديث:   الفجور ومها يف    : هلل  رسول  فإنهه مع  اكم والكذب  )إيه

 ( 3)النار(

اقال    [ 2271]احلديث:   إىل  هلل  رسول  ُّيدي  الكذب  فإنه  والكذب  اكم  )إيه  :

 (4) الفجور، والفجور ُّيدي إىل النار(

 ( 5) )رشه الردى ردى الكذب(  :هلل رسول اقال   [ 2272]احلديث:  

اب()أعظم   :هلل رسول اقال   [ 2273]احلديث:    ( 6) اخلطايا عند اهلل لسان الكذه

هلل، علهمني  رسول افقال: يا    هلل  رسول اأنه رجال أتى  روي    [ 2274]احلديث:  

خلقا جيمع ِل خري الدنيا واآلخرة، فقال: ال تكذب، قال الرجل: وكنت عىل حالة يكرهها  

فأكون قد  اهلل فرتكتها، خوفا أن يسألني سائل عنها عملت كذا وكذا، فافتضح أو أكذب،  

 ( 7) فيام َحلني عليه( هلل رسول اخالفت 

)آفة احلديث الكذب، وآفة العلم النسيان،    :   هلل رسول اقال    [ 2275]احلديث:  

ال حسب إاله بتواضع، وال كرم إاله بتقوى، وال  و  العبادة الفرتة، وآفة الطرف الصلف   وآفة

 
 .  90( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 148( جامع األخبار ص 2) 

 .  113ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 3) 

 . 148( جامع األخبار ص 4) 

 .  117ص  1( روضة الكايف ج 5) 

 .  117ص  1الكايف ج ( روضة 6) 

 . 354( فقه اإلمام الرضا ص 7) 
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 (1)عمل إاله بنيهة، وال عبادة إاله بيقني(

ى الكذب حتهى  رسول اهلل  قال    [ 2276]احلديث:   : )ال يزال العبد يكذب ويتحره

ابا(  (2)يكتب عند اهلل كذه

اقال    [ 2277]احلديث:   ما    : هلل  رسول  بكله  ث  حيده أن  كذبا  باملرء  )كفى 

 ( 3) سمعه(

اسئل    [ 2278]احلديث:   قيل:  هلل  رسول  نعم،  قال:  جبانا؟  املؤمن  يكون   :

ابا؟ قال:  ويكون بخيال؟ قال:   (4)ال() نعم، قيل: ويكون كذه

أن يكذب الرجل يف رؤياه    هلل  رسول اقال اإلمام عيل: )هنى    [ 2279]احلديث:  

دا وقال: يكلهفه اهلل يوم القيامة ان يعقد شعرية وما هو بعاقدها(  ( 5)متعمه

وء  من زعم أنه اهلل تبارك وتعاىل يأمر  )  :هلل  رسول اقال    [ 2280]احلديث:   بالسه

والفحشاء فقد كذب عىل اهلل، ومن زعم أنه اخلري والرشه بغري مشيهة اهلل فقد أخرج اهلل من  

ة اهلل فقد كذب عىل اهلل ومن كذب عىل اهلل أدخله   سلطانه، ومن زعم أنه املعاص بغري قوه

 (6)(اهلل النار

اقال    [ 2281]احلديث:   أ  هلل  رسول  ما َل أقل فليتبوه قال عيله  مقعده من  : )من 

 ( 7)النار(

اهلل  قال    [ 2282]احلديث:   فمن  رسول  علمتم،  ما  إاله  عنهي  احلديث  )اتهقوا   :

أ مقعده من النار( دا فليتبوه  ( 8)كذب عيله متعمه

 
 . 55ص  1( كنز الفوائد للكراجكي ج 1) 

 .  114ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 .  149ص  2( أماِل الطويس ج 3) 

 . 118( املحاسن ص 4) 

دوق ص 5)   . 422( أماِل الصه

 . 359( التوحيد ص 6) 

 .  372ص  3( من ال حيرضه الفقيه ج 7) 

 . 186ص  1ج  الآلِل( عواِل 8) 
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احلائك    [ 2283]احلديث:   الصادق ذكر  الهذي    لإلمام  ذاك  )إنهام  فقال:  ملعون  أنهه 

 )(1)حيوك الكذب عىل اهلل وعىل رسوله 

: )من روى عني حديثا وهو يرى أنهه كذب  هلل  رسول اقال    [ 2284]احلديث:  

 (2)فهو أحد الكاذبني(

القيامة أن    هللرسول اقال    [ 2285]احلديث:   : )من كذب يف حلمه كلهف يوم 

 (3)يعقد بني شعريتني(

ثتم    : هلل  رسول اقال    [ 2286]احلديث:   )تقبهلوا ِل بسته أتقبهل لكم باجلنهة: إذا حده

وا أبصاركم، واحفظوا   فال تكذبوا، وإذا وعدتم فال ُتلفوا، وإذا ائتمنتم فال ُتونوا، وغضه

وا أيديكم وألسنتكم(  ( 4) فروجكم، وكفه

جترتين عىل خيانة  )ال  يوص بعض أصحابه:      هللرسول اقال    [ 2287]احلديث:  

 (5) أبدا(

من خان أمانة يف الدنيا وَل يردها إىل أهلها،  ):    هللرسول اقال    [ 2288]احلديث:  

 ( 6)ثمه أدركه املوت مات عىل غري ملهتي، ويلقى اهلل وهو عليه غضبان(

ال ُتن من خانك فتكن مثله، وال تقطع  )  :هلل  رسول اقال    [ 2289]احلديث:  

 ( 7)رَحك وإن قطعك(

من كان مسلام فال يمكر وال خيدع، فإينه  ):  هلل  رسول اقال    [ 2290]احلديث:  

ليس منها من غشه مسلام، وليس  ):  قال ثمه    (، سمعت جربيل يقول: إنه املكر واخلديعة يف النار

 
 .  340ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 16ص  2( أماِل الطويس ج 2) 

 . 259ص  69( بحار األنوار ج 3) 

 . 321ص  1( اخلصال ج 4) 

 .  139ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 

 . 422( أماِل الصدوق ص 6) 

 . 189( األشعثيهات ص 7) 
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  (1)منها من خان مسلام(

اهلل  قال    [ 2291]احلديث:   عىل  رسول  يردهها  وَل  الدنيا  أمانة يف  خان  )ومن   :

فيهوي به    أهلها مات عىل غري دين اإلسالم، ولقى اهلل وهو عليه غضبان، فيؤمر به إىل النار

ا خيانة فهو كمن خاهنا يف عارها   يف شفري جهنهم أبد اآلبدين ومن اشرتى خيانة وهو يعلم أهنه

ا رسقة فهو كمن رسقها يف عارها وإثمها(  ( 2) وإثمها، ومن اشرتى رسقة وهو يعلم أهنه

ر األمانة ـ يعني يستهلكها  هلل  رسول اقال   [ 2292: ]احلديث  : )ليس منها من حيقه

 (3)إذا استودعها ـ وليس منها من خان مسلام يف أهله وماله(

اقال    [ 2293]احلديث:   اكم    هلل رسول  وإيه والتباذل،  بالتواصل  )عليكم   :

املؤمن أخو املؤمن ال خيونه وال  والتقاطع والتحاسد والتدابر، وكونوا عباد اهلل إخوانا، فإنه 

ره وال يقبل عليه قول خمالف له(  ( 4) خيذله وال حيقه

 ( 5) املكر واخلديعة واخليانة يف النار():  هلل رسول اقال   [ 2294]احلديث:  

أربع ال تدخل بيتا واحدة منهنه إاله خرب  )  : هلل  رسول اقال    [ 2295]احلديث: 

 ( 6)اخليانة، والرسقة، ورشب اخلمر، والزنا( وَل يعمر بالربكة:

تي بخري ما َل يتخاونوا، وأدهوا  ):  هلل  رسول اقال    [ 2296]احلديث:   ال تزال أمه

 ( 7) األمانة، وآتووا الزكاة، وإذا َل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني(

 ( 8)(ليس منها من أخلف باألمانة):  هلل رسول اقال   [ 2297]احلديث:  

 
 . 270( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 336( عقاب األعامل ص 2) 

 . 248( االختصاص ص 3) 

يف  4)  كام  الكويف  القاسم  ألِّب  األخالق  كتاب   )

 . 94ص  2املستدرك ج 

 . 171( األشعثيهات ص 5) 

 . 398( أماِل الصدوق ص 6) 

 . 300( عقاب األعامل ص 7) 

 .  133ص  5( الكايف ج 8) 



 

387 

 

اقال    [ 2298]احلديث:   جتلب  )  :هلل  رسول  واخليانة  الرزق  جتلب  األمانة 

 (1)الفقر(

: )من خان جاره يف شرب من األرض جعله  رسول اهلل  قال    [ 2299]احلديث:  

اهلل طوقا يف عنقه من ُتوم األرضني السبع حتهى يلقى اهلل يوم القيامة مطوقا به إاله أن يتوب  

 (2)ويرجع(

 .(3): )ال خالبة( يعني اخلديعةرسول اهلل قال   [ 2300]احلديث:  

خيتلون    إنه اهلل عزه وجله يقول: ويل للهذين ) :هلل  رسول اقال   [ 2301]احلديث:  

يسري   للهذين  وويل  الناس  من  بالقسط  يأمرون  الهذين  يقتلون  للهذين  وويل  بالدين،  الدنيا 

ون أم ع يله جيرتؤون؛ فبي حلفت ألتيحنه هلم فتنة ترتك احلليم  املؤمن فيهم بالتقيهة، أِّب يغرته

 ( 4)منهم حريان(

النجاة غدا، فقال:    هلل  رسول اسئل    [ 2302]احلديث:   النجاة يف أاله  )فيم  إنهام 

  (، ُتادعوا اهلل فيخدعكم، فإنهه من خيادع اهلل خيدعه وخيلع منه اإليامن، ونفسه خيدع لو يشعر 

يعمل بام أمره اهلل عزه وجله به ثمه يريد به غريه، فاتهقوا  )فقيل له: فكيف خيادع اهلل؟ فقال:  

، إنه املرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسامء: يا كافر، يا فاجر،   الرياء فإنهه رشك باهلل عزه وجله

ن كنت  يا غادر، يا خارس، حبط عملك وبطل أجرك وال خالق لك اليوم، فالتمس أجرك مه 

 (5)تعمل له(

 (6) : )ليس منها من غشه مسلام(هلل رسول اقال   [ 2303]احلديث:  

 
 .  133ص  5( الكايف ج 1) 

 . 284( مكارم األخالق ص 2) 

 . 282( معاين األخبار ص 3) 

 .   299ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 340( معاين األخبار ص 5) 

 .  173ص  3( من ال حيرضه الفقيه ج 6) 
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اقال    [ 2304]احلديث:   ما  هلل  رسول  أو  ه  رضه أو  مسلام  غشه  من  منها  )ليس   :

 (1)كره(

اقال    [ 2305]احلديث:   التمر:    هلل  رسول  يبيع  أنهه  ) لرجل  أما علمت  يا فالن 

هم(ليس من املسلمني من   ( 2)غشه

: )ومن غشه مسلام يف بيع أو يف رشاء فليس  هلل  رسول اقال    [ 2306]احلديث:  

منها وحيرش مع اليهود يوم القيامة ألنهه من غشه الناس فليس بمسلم، ومن لطم خده مسلم  

د اهلل عظامه يوم القيامة، ثمه سلط اهلل عليه النار وحرش مغلوال حتهى يدخل النار،   لطمة بده

ويف قلبه غشه ألخيه املسلم بات يف سخط اهلل، وأصبح كذلك وهو يف سخط اهلل    ومن بات

:  هلل رسول اثمه قال   ، وإن مات كذلك مات عىل غري دين اإلسالم( ، حتهى يتوب ويرجع

بركة رزقه   اهلل  نزع  املسلم  أخاه  ات، ومن غشه  مره قاهلا ثالث  منها،  فليس  نا  )أال ومن غشه

أتاها، ومن  وأفسد عليه معيشته، ووكله   إىل نفسه، ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن 

 ( 3) سمع خريا فأفشاه فهو كمن عمله(

من غشه مسلام يف رشاء أو بيع فليس منها،  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2307]احلديث:  

م أغشه اخللق للمسلمني(  ( 4)وحيرش يوم القيامة مع اليهود الهنه

بات ويف قلبه غشه ألخيه املسلم بات  من  ):  هلل  رسول اقال    [ 2308]احلديث:  

 (5)يف سخط اهلل وأصبح كذلك حتهى يتوب(

اهلل  قال    [ 2309]احلديث:   بركة  رسول  عنه  اهلل  نزع  املسلم  أخاه  غشه  )من   :

 
 .  173ص  3( من ال حيرضه الفقيه ج 1) 

 .  160ص  5( الكايف ج 2) 

 . 334( عقاب األعامل ص 3) 

 . 429الصدوق ص ( أماِل 4) 

 . 430( أماِل الصدوق ص 5) 
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 (1)رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكله إىل نفسه(

رسول    قال: جاءت زينب العطارة إىل نساء  اإلمام الصادقعن    [ 2310]احلديث:  

، فقال: رسول اهلل    فجاء   اهلل   : إذا أتيتنا طابت بيوتنا قالت:  رسول اهلل    فإذا هي عندهنه

إذا بعت فاحسني وال تغيشه فإنهه  ):  هلل  رسول اهلل، فقال  رسول ابيوتك برحيك أطيب يا  

 ( 2) أتقى هلل، وأبقى للامل(

يف سوق املدينة بطعام    رسول اهلل    قال: مره   اإلمام الباقر عن    [ 2311]احلديث:  

وسأله عن سعره، فأوحى اهلل عزه وجله إليه أن    (،ما أرى طعامك االه طيهبا )فقال لصاحبه:  

ا فقال لصاحبه:   ما أراك إاله وقد مجعت خيانة  )يدسه يديه يف الطهعام ففعل فأخرج طعاما رديه

ا للمسلمني(  ( 3) وغشه

اهلل  قال    [ 2312]احلديث:   املسل ):  رسول  برئت    مني يف من غشه  فقد  مشورة 

 ( 4) منه(

اقال    [ 2313]احلديث:   اهلل عليه    :  هللرسول  م  ها حره )من اسرتعى رعيهة فغشه

 ( 5) اجلنهة(

اقال    [ 2314]احلديث:   حتهى  ):  هلل  رسول  شدقه  مائل  بإمام  غادر  كله  جييء 

 ( 6)النار، وجييء كله ناكث بيعة إمام أجذم حتهى يدخل النار( يدخل 

اقال    [ 2315]احلديث:   ما  هلل  رسول  أو  ه،  أو غره انتهر مسلام،  منها من  : )ليس 

 (7)كره(

 
 . 365ص  73( بحار األنوار ج 1) 

 .  151ص  5( الكايف ج 2) 

 .  161ص  5( الكايف ج 3) 

 . 66ص  2( عيون األخبار ج 4) 

 .  227ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 5) 

 .  337ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 . 171( األشعثيهات ص 7) 
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 (1) ليس منها من ماكر مسلام():  هلل رسول اقال   [ 2316]احلديث:  

اقال    [ 2317]احلديث:   الناس عند اهلل عز وجله يوم  هلل  رسول  )إنه من رشه   :

 ( 2) القيامة ذا الوجهني(

)من كان ذو وجهني ولسانني يف الدنيا فهو    : هلل  رسول اقال    [ 2318]احلديث: 

 (3)ذو لسانني يف النار(

يف خطبة له: )ومن كان ذا وجهني وذا لسانني    هلل  رسول اقال    [ 2319]احلديث:  

 ( 4)كان ذا وجهني ولسانني يوم القيامة من نار(

 (5)وجهني ولسانني(: )رشه الناس من كان ذا  هلل رسول اقال   [ 2320]احلديث:  

بئس العبد عبد له وجهان يقبل بوجه ويدبر  ):  هلل  رسول اقال    [ 2321]احلديث:  

 ( 6) بوجه إن أوَت أخوه املسلم خريا حسده وإن ابتيل خذله(

: )من مدح أخاه املؤمن يف وجهه واغتابه من  قال رسول اهلل   [ 2322]احلديث:  

 ( 7) العصمة(ورائه فقد انقطع ما بينهام من 

الباقرعن    [ 2323]احلديث:   اأن    ، اإلمام  أو  ):  قال   هلل  رسول  من كتم شهادة 

شهد هبا ليهدر هبا دم امرئ مسلم أو ليزوي هبا مال أمرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه  

حقه   شهادة  شهد  ومن  ونسبه،  باسمه  اخلالئق  يعرفه  كدوح  وجهه  ويف  البرص  مده  ظلمة 

ليحيي هبا حقه امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مده البرص يعرفه اخلالئق باسمه  

َهاَدَة هللَِِّ  ﴿ : أال ترى اهلل عزه وجله يقول:  اإلمام الباقره( ثمه قال  ونسب ]الطالق:   ﴾َوَأِقيُموا الشَّ

 
 .  337ص  2 ج أصول الكايف ( 1) 

 .  38( اخلصال ص 2) 

 .  151ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 3) 

 . 339( عقاب األعامل ص 4) 

 . 102ص  2( مستدرك الوسائل ج 5) 

 . 22( نوادر الراوندي ص 6) 

 . 581( أماِل الصدوق ص 7) 
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2 ])(1 ) 

ال ينقيض كالم  ) :  هلل  رسول ا قال: قال    اإلمام الصادقعن    [ 2324]احلديث:  

أ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة(  ( 2) شاهد الزور من بني يدي احلاكم حتهى يتبوه

من شهد شهادة زور عىل أحد من الناس  )  :هلل  رسول اقال    [ 2325]احلديث:  

فهو   يعلم  وهو  خيانة  النار، ومن اشرتى  من  األسفل  الدرك  يف  املنافقني  مع  بلسانه  علهق 

كالهذي خاهنا، ومن حبس عن أخيه املسلم شيئا من حقه حرم اهلل عليه بركة الرزق إاله أن  

 ( 3) يتوب(

ور يوم القيامة يدلع لسانه  ) :  هلل  رسول اقال   [ 2326]احلديث:  يبعث شاهد الزه

 (4)يف النار كام يدلع الكلب لسانه يف اإلناء(

إنه ملك املوت إذا نزل لقبض روح الفاجر  ):   هللرسول اقال   [ 2327]احلديث:  

نعم  )قال:    مهتك،أهلل فهل يصيب ذلك أحدا من  رسول ال: يا  يق،  نزل معه سفود من نار(

نه شاهد الزور يدلع لسانه يف النار كام يدلع  إحاكام جائرا وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، و

 ( 5)الكلب لسانه يف اإلناء(

: )إنه أقربكم منهي جملسا يوم القيامة أحسنكم  هلل  رسول اقال    [ 2328]احلديث:  

 (6)شاهد زور(أخالقا، وإنه أبغضكم إِله وأبعدكم منهي ومن اهلل جملسا 

: )أفضل األعامل عند اهلل إيامن ال شكه معه  هلل  رسول اقال    [ 2329]احلديث:  

ل من يدخل اجلنهة شهيد وعبد ملوك أحسن عبادة ربهه   وغزو ال غلول فيه وحج مربور، وأوه

 
 . 268( عقاب األعامل ص 1) 

 .  383ص  7( الكايف ج 2) 

 . 9ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 3) 

 . 145( األشعثيهات ص 4) 

 . 188( ارشاد القلوب ص 5) 

ج  6)  البحار  كتاب    310ص    101(  عن  نقال 

 الغايات.  
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ل من يدخل النار إمام مسلط َل يعدل،   ونصح لسيهده ورجل عفيف متعفف ذو عيال، وأوه

ه، وفقري فخور(وذو ثروة من ا  (1)ملال َل يقض حقه

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

اإلمام    [ 2330]احلديث:   فعيل قال  والكذب  اكم  )إيه وكله  إ:  طالب  راج  كله  نه 

 ( 2) خائف هارب(

 ( 3): )علهة الكذب أقبح علهة(عيل   قال اإلمام  [ 2331]احلديث:  

اإلمام    [ 2332]احلديث:   مواخاة  عيل قال  جيتنب  أن  املسلم  جل  للره )ينبغي   :

اب، فإنهه يكذب حتهى   ق( جييءالكذه دق فال يصده  ( 4) بالصه

اإلمام    [ 2333]احلديث:   إىل  عيل قال  وقودوها  باملحاسن،  أخالقكم  )ذلهلوا   :

دوها احللم، واصربوا عىل اإليثار عىل أنفسكم فيام حتمدون عنه قليال من كثري،   املكارم، وعوه

وال تداقهوا الناس وزنا بوزن، وعظهموا أقدامكم بالتهغافل عن الدينه من األمور وامسكوا  

اثني عامه غاب  ن عجزتم عامه رجإرمق الضعيف باملعونة له بجاهكم  ا عندكم فال تكونوا بحه

غا  فيكثر  من  ئعنكم  نوع  وهو  قدرا  األخالق  أدنى  من  فإنهه  الكذب  من  وحتفهظوا  بكم، 

موا بالتعامي عن االستقص  (5)ء(ا الفحش ورضب من الدناءة وتكره

وا فتكفروا، وال  عيل قال اإلمام    [ 2334]احلديث:   وا، وال تشكه : )ال ترتابوا فتشكه

 
 .  8( صحيفة اإلمام الرضا ص 1) 

 .  343ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 .  100ص    2( هنج البالغة عىل ما يف املستدرك ج  3) 

 .  341ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 180( مشكاة األنوار ص 5) 
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هوا، ومن الفقه أن ال   تتفقه صوا ألنفسكم وال تداهنوا يف احلقه فتخرسوا إنه احلزم أن  ترخه

كم أعصاكم لربهه، من يطع اهلل يأمن   وا وإنه أنصحكم لنفسه أطوعكم لربهه، وإنه أغشه تغرته

ليقني، وارغبوا إليه يف العافية، وخري ما دار  ويرشد، ومن يعصه خييب ويندم، واسألوا اهلل ا

اكم والكذب، فإنه كله راج طالب، وكله خائف هارب( ا الناس إيه  ( 1)يف القلب اليقني، أُّيه

: )حتفهظوا من الكذب، فإنهه من أدنى األخالق  عيل قال اإلمام    [ 2335]احلديث:  

ناءة(  ( 2) قدرا، وهو نوع عن الفحش ورضب من الده

اب فإنهه  ): عيل قال اإلمام    [ 2336]احلديث:   ينبغي للمسلم أن جيتنب مؤاخاة الكذه

فنيت   كلهام  إليك،  األحاديث  وينقل  حديثك  ينقل  عيش،  معه  ُّينئك  مطهها  أ ال  حدوثة 

ق، أب دق فام يصده ث بالصه فينقل األحاديث من بعض الناس إىل بعض،    خرى، حتهى أنهه ليحده

 (3)دور(يكسب بينهم العداوة وينبت الشحناء يف الص

دق(عيل قال اإلمام    [ 2337]احلديث:    ( 4) : )الكذب عدوه الصه

 ( 5): )اخلرس خري من الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2338]احلديث:  

 ( 6): )الكذب جمانب اإليامن(عيل قال اإلمام    [ 2339]احلديث:  

 ( 7) : )الكذب شني األخالق(عيل قال اإلمام    [ 2340]احلديث:  

 (8): )الكذب شني اللسان(عيل قال اإلمام    [ 2341]احلديث:  

 (9): )الكذب واخليانة ليسا من أخالق الكرام(عيل قال اإلمام    [ 2342]احلديث:  

 
 .  206( أماِل املفيد ص 1) 

 . 224( حتف العقول ص 2) 

 . 117( املحاسن ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 219( غرر احلكم ص 9) 
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 ( 1) : )أقبح اخلالئق الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2343]احلديث:  

 (2): )أقبح َشء اإلفك(عيل قال اإلمام    [ 2344]احلديث:  

 ( 3): )أكثر َشء الكذب واخليانة(عيل قال اإلمام    [ 2345]احلديث:  

واية( عيل قال اإلمام    [ 2346]احلديث:    (4) : )آفة النهقل كذب الره

 ( 5) : )آفة احلديث الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2347]احلديث:  

 ( 6): )بالكذب يتزيهن أهل النهفاق(عيل قال اإلمام    [ 2348]احلديث:  

 ( 7) : )بئس املنطق الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2349]احلديث:  

 (8): )رشه األخالق الكذب والنهفاق(عيل قال اإلمام    [ 2350]احلديث:  

وايات أكثرها إفكا(عيل قال اإلمام    [ 2351]احلديث:    (9) : )رشه الره

يم الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2352]احلديث:    (10): )رشه الشه

اإلمام    [ 2353]احلديث:   املتوقعيل قال  وزلهة  علهة،  رشه  الكذب  )علهة  أشده    ي : 

 (11)زلهة(

ع إىل اليمني  عيل قال اإلمام    [ 2354]احلديث:   : )كيف يسلم من عذاب اهلل املترسه

 (12)الفاجرة؟(

جاعة،  عيل قال اإلمام    [ 2355]احلديث:   دق مع الشه : )لو متيهزت األشياء لكان الصه

 
 . 219( غرر احلكم ص 1) 

 . 219( غرر احلكم ص 2) 

 . 219( غرر احلكم ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 219( غرر احلكم ص 9) 

 . 219( غرر احلكم ص 10) 

 . 219( غرر احلكم ص 11) 

 . 219( غرر احلكم ص 12) 
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 ( 1) وكان اجلبن مع الكذب(

 ( 2): )ليس الكذب من خالئق اإلسالم(عيل قال اإلمام    [ 2356]احلديث:  

 ( 3) مؤمن(  : )ما كذب عاقل وال خانعيل قال اإلمام    [ 2357]احلديث:  

 ( 4) : )ما أقبح الكذب بذوي الفضل(عيل قال اإلمام    [ 2358]احلديث:  

 (5)اللهعب(: )نكد العلم الكذب، ونكد اجلده عيل قال اإلمام    [ 2359]احلديث:  

 ( 6) : )ال شيمة أقبح من الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2360]احلديث:  

ابني، وال يف العلامء األفهاكني(عيل قال اإلمام    [ 2361]احلديث:    (7) : )ال خري يف الكذه

اإلمام    [ 2362]احلديث:   ته،  عيل قال  حجه قويت  وإن  قوله  يف  متههم  اب  )الكذه  :

 (8)وصدقت هلجته(

فضيلة احليه عىل    : )الكذاب وامليهت سواء، ألنه عيل قال اإلمام    [ 2363]احلديث:  

 ( 9)بطلت حياته( امليهت الثهقة به، فإذا َل يوثق بكالمه فقد 

 ( 10) : )ليس لكذوب أمانة، وال لفجور صيانة(عيل قال اإلمام    [ 2364]احلديث:  

ق(: )من كثر كذبه َل  عيل قال اإلمام    [ 2365]احلديث:    ( 11) يصده

 (12): )من عرف بالكذب قلهت الثهقة به(عيل قال اإلمام    [ 2366]احلديث:  

 (13): )من عرف بالكذب َل يقبل صدقه(عيل قال اإلمام    [ 2367]احلديث:  

 
 . 219( غرر احلكم ص 1) 

 . 219( غرر احلكم ص 2) 

 . 219( غرر احلكم ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 219( غرر احلكم ص 9) 

 . 219( غرر احلكم ص 10) 

 . 219( غرر احلكم ص 11) 

 . 219( غرر احلكم ص 12) 

 . 219( غرر احلكم ص 13) 
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ابني(عيل قال اإلمام    [ 2368]احلديث:    ( 1): )ال خري يف علم الكذه

 ( 2)األفهاكني(: )ال خري يف قول عيل قال اإلمام    [ 2369]احلديث:  

 (3): )الكاذب مهان ذليل(عيل قال اإلمام    [ 2370]احلديث:  

 (4): )الكذب مهانة وخيانة(عيل قال اإلمام    [ 2371]احلديث:  

 (5) : )الكذب يزري باإلنسان( عيل قال اإلمام    [ 2372]احلديث:  

 (6) : )الكذب يوجب الوقيعة( عيل قال اإلمام    [ 2373]احلديث:  

 ( 7): )الكاذب عىل شفا مهواة ومهانة(عيل اإلمام   قال  [ 2374]احلديث:  

 ( 8) : )الكذب يردي مصاحبه وينجي جمانبه(عيل قال اإلمام    [ 2375]احلديث:  

اإلمام    [ 2376]احلديث:   اآلجلة عذاب  عيل قال  عار ويف  العاجلة  )الكذب يف   :

 ( 9)النار(

اإلمام    [ 2377]احلديث:   يف  عيل قال  املهانة  الكذب  )ثمرة  يف  :  والعذاب  نيا  الده

 ( 10) اآلخرة(

 ( 11) : )فساد البهاء الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2378]احلديث:  

 ( 12) : )من كثر كذبه قله هباؤه(عيل قال اإلمام    [ 2379]احلديث:  

اإلمام    [ 2380]احلديث:   لغري  عيل قال  باليمني  جوده  اب  الكذه مهانة  )من   :

 
 . 219( غرر احلكم ص 1) 

 . 219( غرر احلكم ص 2) 

 . 219( غرر احلكم ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 219( غرر احلكم ص 9) 

 . 219( غرر احلكم ص 10) 

 . 219( غرر احلكم ص 11) 

 . 219( غرر احلكم ص 12) 
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 ( 1) مستحلف(

 ( 2) الكذب يردي(: )عيل قال اإلمام    [ 2381]احلديث:  

 ( 3): )الكذب عيب فاضح(عيل قال اإلمام    [ 2382]احلديث:  

 ( 4) : )الكذب فساد كله َشء(عيل قال اإلمام    [ 2383]احلديث:  

 (5): )الكذب يرديك وان أمنته(عيل قال اإلمام    [ 2384]احلديث:  

 ( 6): )الكذب يؤدهي إىل النفاق(عيل قال اإلمام    [ 2385]احلديث:  

: )اخلالل املنتجة للهرش الكذب والبخل واجلور  عيل قال اإلمام    [ 2386]احلديث:  

 ( 7) واجلهل(

اإلمام    [ 2387]احلديث:   يزريان  عيل قال  ام  فإهنه القول والكذب،  : )احذر فحش 

 (8)بالقائل(

الح الكذوب وذو الوجه  عيل قال اإلمام  [ 2388]احلديث:  : )أبعد الناس من الصه

 ( 9) الوقاح(

 ( 10) : )جانبوا الكذب فانهه جمانب اإليامن(عيل قال اإلمام    [ 2389]احلديث:  

 (11): )عاقبة الكذب مالمة وندامة(عيل قال اإلمام    [ 2390]احلديث:  

اإلمام    [ 2391]احلديث:   بأنهك  عيل قال  علمك  الكذب  عىل  موبهخا  )كفاك   :

 
 . 219( غرر احلكم ص 1) 

 . 219( غرر احلكم ص 2) 

 . 219( غرر احلكم ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 219( غرر احلكم ص 9) 

 . 219( غرر احلكم ص 10) 

 . 219( غرر احلكم ص 11) 
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 (1)كاذب(

ته(: )من كذب أفسد  عيل قال اإلمام    [ 2392]احلديث:    ( 2)مروه

اب( : )ال عيل قال اإلمام    [ 2393]احلديث:    (3)حياء لكذه

ة(عيل قال اإلمام    [ 2394]احلديث:    ( 4): )ال جيتمع الكذب واملروه

: )يكتسب الكاذب بكذبه ثالثا: سخط اهلل عليه،  عيل قال اإلمام    [ 2395]احلديث:  

 ( 5) واستهانة الناس به، ومقت املالئكة له(

 (6): )كثرة كذب املرء تذهب هباءه(عيل قال اإلمام    [ 2396]احلديث:  

 ( 7) : )كثرة الكذب توجب الوقيعة(عيل قال اإلمام    [ 2397]احلديث:  

ين ويعظم الوزر(عيل قال اإلمام    [ 2398]احلديث:    ( 8) : ) كثرة الكذب تفسد الده

 ( 9) : )ال سوأة أسوء من الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2399]احلديث:  

ك    : عيل قال اإلمام    [ 2400]احلديث:   دق حيث يرضه )عالمة اإليامن أن تؤثر الصه

تتهقي اهلل يف   عىل الكذب حيث ينفعك، وأن ال يكون يف حديثك فضل عن علمك، وأن 

 ( 10) حديث غريك(

لون اإليامن باهلل  عيل قال اإلمام    [ 2401]احلديث:   ل به املتوسه : )إنه أفضل ما يتوسه

ورسوله، واجلهاد يف سبيل اهلل، وكلمة اإلخالص فإهنا الفطرة، وإقام الصالة فإهنا امللة،  

، والصوم فإنهه جنهة من عذابه، وحجه البيت فإنهه   وإيتاء الزكاة فإهنا من فرائض اهلل عزه وجله

 
 . 219( غرر احلكم ص 1) 

 . 219( غرر احلكم ص 2) 

 . 219( غرر احلكم ص 3) 

 . 219( غرر احلكم ص 4) 

 . 219( غرر احلكم ص 5) 

 . 219( غرر احلكم ص 6) 

 . 219( غرر احلكم ص 7) 

 . 219( غرر احلكم ص 8) 

 . 27ص  1( روضة الكايف ج 9) 

 .  1296( هنج البالغة ص 10) 
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رحم فإهنا مثراة يف املال ومنسأة يف األجل، وصدقة  منفاة للفقر ومدحضة للذنب، وصلة ال

، وصنا  املعروف فإهنا تدفع ميتة  ئالرس فإهنا تطفئ اخلطيئة وتطفئ غضب اهلل عزه وجله ع 

السوء وتقي مصارع اهلوان، أال فاصدقوا فإنه اهلل مع الصادقني، وجانبوا الكذب فإنه جيانب  

ة، أال إنه الكاذب عىل شفا خمزاة وهلكة، أال  اإليامن، أال إنه الصادق عىل شفا منجاة وكرام

وقولوا خريا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وأدهوا األمانة إىل من ائتمنكم، وصلوا  

 ( 1) أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل عىل من حرمكم(

: )ال يصلح من الكذب جده وال هزل، وال أن  عيله قال اإلمام    [ 2402]احلديث:  

وما    م صبيه ثمه ال يفي له، إنه الكذب ُّيدي إىل الفجور، والفجور ُّيدي إىل النار، يعد أحدك

يزال أحدكم يكذب حتهى يقال كذب وفجر، وما يزال أحدكم يكذب حتهى ال يبقى يف قلبه  

ابا(  ( 2)موضع إبرة صدق فيسمى عند اهلل كذه

وانج أباك من  قال اإلمام عيله لرجل: )احلف باهلل تعاىل كاذبا    [ 2403]احلديث:  

  (3)القتل(

)إيهاك واملنه عىل رعيهتك    : عيل يوص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 2404]احلديث:  

يهد فيام كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإنه املنه يبطل   بإحسانك، أو التزه

، واخللف يوجب املقت عند اهلل والناس، قال اهلل تعاىل:   اإلحسان، والتزيهد يذهب بنور احلقه

 ( 4)([ 3]الصف:   ﴾َتْفَعُلونَ َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل  ﴿

ا خلق  يوص بعض أهله: )  عيل قال اإلمام    [ 2405]احلديث:   ال تعمل باخلديعة فإهنه

 
 .  131ص  1( من ال حيرضه الفقيه ج 1) 

 . 419( أماِل الصدوق ص 2) 

 . 170( األشعثيهات ص 3) 

   . 1031ص  53( هنج البالغة عهد 4) 
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 ( 1)(لئيم، وال يقول له أنا منك برئ 

ما أقبح القطيعة بعد الصلة،  يوص بعض أهله: )  عيل قال اإلمام    [ 2406]احلديث:  

 (2)املودهة، واخليانة ملن ائتمنك، والغدر ملن استنام إليك(واجلفاء بعد اإلخاء، والعداوة بعد  

: )املؤمن ال يغشه أخاه وال خيونه وال خيذله وال  عيل قال اإلمام    [ 2407]احلديث: 

 (3)يتههمه(

: )لوال أينه   [ 2408]احلديث:   يقول: إنه املكر    هلل  رسول ا سمعت    قال اإلمام عيله

 ( 4) أمكر العرب(واخلديعة واخليانة يف النار، لكنت 

فقالوا    اإلمام عيل   عن عيله بن أسباط، قال: اجتمع الناس عىل   [ 2409]احلديث:  

اكتب يا أمري املؤمنني إىل من خالفك بواليته ثمه أعزله، فقال: )املكر واخلديعة والغدر    :له

 ( 5) يف النار(

الناس،  دهى  أ: )لو ال كراهيهة الغدر لكنت من  عيل قال اإلمام    [ 2410]احلديث:  

القيامة، واهلل ما   ولكن كله غدرة فجرة وكله فجرة كفرة، ولكله غادر لواء يعرف به يوم 

 (6)استغفل باملكيدة، وال استغمز بالشديدة(

ين والتقى لكنت أدهى العرب اإلمام عيله قال    [ 2411]احلديث:   ال  ،  : )لو ال الده

(وعدوه الرسول اهلل    سواء إمام اهلدى وامام الردى، ووِله   ( 7) نبيه

 (8): )الغدر شيمة اللهئام(عيل قال اإلمام    [ 2412]احلديث:  

 
 . 99ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 . 99ص  2( مستدرك الوسائل ج 2) 

 . 622ص  2( اخلصال ج 3) 

 . 320( ثواب األعامل ص 4) 

 . 150( االختصاص ص 5) 

 .  648ص  191هنج البالغة كالم  (6) 

 .  15( ينابيع املودهة ص 7) 

 . 291( غرر احلكم ص8) 
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 ( 1): )الغدر يضاعف السيهئات(عيل قال اإلمام    [ 2413]احلديث:  

 ( 2) : )الغدر ألهل الغدر وفاء عند اهلل سبحانه(عيل قال اإلمام    [ 2414]احلديث:  

 ( 3) اهلل سبحانه( هل الغدر غدر عند: )الوفاء ألعيل قال اإلمام    [ 2415]احلديث:  

 (4): )الغدر أقبح اخليانتني(عيل قال اإلمام    [ 2416]احلديث:  

اإلمام    [ 2417]احلديث:   القدرة  عيل قال  بذو  وهو  قبيح،  أحد  بكله  )الغدر   :

لطان أقبح(  (5)والسه

 ( 6): )الغدر يعظهم الوزر ويزري بالقدر(عيل قال اإلمام    [ 2418]احلديث:  

اإلمام    [ 2419]احلديث:   الغدور  عيل قال  وانه  اخليانة،  أقبح  فانهه  والغدر  )ايهاك   :

 (7)ملهان عند اهلل بغدره(

(عيل قال اإلمام    [ 2420]احلديث:   ه  ( 8) : )أقبح الغدر اذاعة الرسه

 ( 9) : )جانبوا الغدر فإنهه جمانب القرآن(عيل قال اإلمام    [ 2421]احلديث:  

 ( 10) غدر شانه غدره(: )من عيل قال اإلمام    [ 2422]احلديث:  

 ( 11) : )ما أخلق من غدر أن ال يوف له(عيل قال اإلمام    [ 2423]احلديث:  

 ( 12) : )ال إيامن لغدور(عيل قال اإلمام    [ 2424]احلديث:  

اإلمام    [ 2425]احلديث:   اخلائن  عيل قال  وإنه  معصية،  ا رشه  فإهنه واخليانة  )إيهاك   :

 
 . 291( غرر احلكم ص1) 

 . 291( غرر احلكم ص2) 

 . 291( غرر احلكم ص3) 

 . 291( غرر احلكم ص4) 

 . 291( غرر احلكم ص5) 

 . 291( غرر احلكم ص6) 

 . 291( غرر احلكم ص7) 

 . 291( غرر احلكم ص8) 

 . 291( غرر احلكم ص9) 

 . 291( غرر احلكم ص10) 

 . 291( غرر احلكم ص11) 

 . 291ر احلكم ص( غر12) 
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ب بالنار عىل خيانته(  ( 1) ليعذه

: )أربعة ال تدخل واحدة منهنه بيتا إاله خرب وَل  عيله قال اإلمام    [ 2426]احلديث:    

 ( 2)يعمر: اخليانة، والرسقة، ورشب اخلمر، والزنا(

 (3): )األمانة جتره الرزق، واخليانة جتره الفقر(عيل قال اإلمام    [ 2427]احلديث:  

 (4): )اخليانة غدر(عيل قال اإلمام    [ 2428]احلديث:  

 (5): )اخليانة أخو الكذب(عيل قال اإلمام    [ 2429]احلديث:  

 ( 6) : )املذيع واخلائن سواء(عيل قال اإلمام    [ 2430]احلديث:  

 ( 7): )اخليانة صنو اإلفك(عيل قال اإلمام    [ 2431]احلديث:  

 ( 8): )من عمل باخليانة فقد ظلم األمانة(عيل قال اإلمام    [ 2432]احلديث:  

ان(عيل قال اإلمام    [ 2433]احلديث:    ( 9) : )من عالمات اخلذالن ائتامن اخلوه

 ( 10): )اخلائن ال وفاء له(عيل قال اإلمام    [ 2434]احلديث:  

 ( 11) : )اخليانة رأس النفاق(عيل قال اإلمام    [ 2435]احلديث:  

 ( 12) : )رأس النفاق اخليانة(عيل قال اإلمام    [ 2436]احلديث:  

 ( 13): )اخليانة دليل عىل قلهة الورع وعدم الديانة(عيل قال اإلمام    [ 2437]احلديث:  

اإلمام    [ 2438]احلديث:   اخلائن  عيل قال  وانه  معصية،  رشه  ا  فإهنه واخليانة  )إيهاك   :

 
 . 37رقم  5( غرر احلكم، الفصل 1) 

 . 230ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 221( حتف العقول ص 3) 

 . 460( غرر احلكم ص 4) 

 . 460( غرر احلكم ص 5) 

 . 460( غرر احلكم ص 6) 

 . 460( غرر احلكم ص 7) 

 . 460( غرر احلكم ص 8) 

 . 460( غرر احلكم ص 9) 

 . 460( غرر احلكم ص 10) 

 . 460( غرر احلكم ص 11) 

 . 460( غرر احلكم ص 12) 

 . 460( غرر احلكم ص 13) 
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ب بالنار عىل خيانته(  (1)ملعذه

 (2): )أقبح األخالق اخليانة(عيل قال اإلمام    [ 2439]احلديث:  

جيهة الغلول(عيل قال اإلمام    [ 2440]احلديث:    (3): )بئس السه

اإلمام    [ 2441]احلديث:   تشن  عيل قال  وال  خانك،  وإن  ائتمنك  من  ُتن  )ال   :

ك وان شانك(  (4) عدوه

 (5) : )ال خري يف شهادة خائن( عيل قال اإلمام    [ 2442]احلديث:  

ا جمانبة اإلسالم عيل قال اإلمام    [ 2443]احلديث:    (6)(: )جانبوا اخليانة فإهنه

 (7): )رأس الكفر اخليانة(عيل قال اإلمام    [ 2444]احلديث:  

 ( 8) لقى يف القلوب الغلول(أ : )رشه ما عيل قال اإلمام    [ 2445]احلديث:  

اإلمام    [ 2446]احلديث:   األمانة، وال جيتنب  عيل قال  يعتقد  الناس من ال  : )رشه 

 ( 9)اخليانة(

)اخلائن من شغل نفسه بغري نفسه، وكان يومه  :  عيل قال اإلمام    [ 2447]احلديث:  

ا من أمسه( رشه
(10) 

ة(عيل قال اإلمام    [ 2448]احلديث:    (11): )أعظم اخليانة خيانة األئمه

اإلمام    [ 2449]احلديث:   جناية  عيل قال  الباطل  نرصة  عىل  التعاون  )طلب   :

 
 . 460( غرر احلكم ص 1) 

 . 460( غرر احلكم ص 2) 

 . 460( غرر احلكم ص 3) 

 . 460( غرر احلكم ص 4) 

 . 460( غرر احلكم ص 5) 

 . 460( غرر احلكم ص 6) 

 . 460( غرر احلكم ص 7) 

 . 460( غرر احلكم ص 8) 

 . 460( غرر احلكم ص 9) 

 . 460( غرر احلكم ص 10) 

 . 460( غرر احلكم ص 11) 



 

404 

 

 ( 1)وخيانة(

 (2) (: )من خان سلطانه بطل أمانهعيل قال اإلمام    [ 2450]احلديث:  

له: )إنه لك يف هذه الصدقة  قال اإلمام عيل    [ 2451]احلديث:   يف عهده إىل بعض عامه

موفهوك  وإنها  فاقة،  ذوي  وضعفاء  مسكنة،  أهل  ورشكاء  معلوما  ا  وحقه مفروضا،    نصيبا 

ك، فوفههم حقوقهم، وإاله فإنهك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا ملن خصمه   حقه

اهلل   السبيل عند  استهان    ،الفقراء واملساكني، والسائلون واملدفوعون، والغارم وابن  ومن 

ه نفسه ودينه عنها، فقد أحله بنفسه يف الدنيا الذله واخلزي،   باألمانة، ورتع يف اخليانة، وَل ينزه

ة،   الغشه غشه األئمه ة، وأفظع  وهو يف اآلخرة أذله وأخزى، وإنه أعظم اخليانة خيانة االمه

ال  (3)م(والسه

ا خلق اللئام، واحمض  ال قال اإلمام عيل: )   [ 2452]احلديث:    تعمل باخلديعة، فإهنه

 ( 4) أخاك النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة(

اإلمام    [ 2453]احلديث:   خلق  عيل قال  من  اخلديعة  فانه  واخلديعة،  )إيهاك   :

 ( 5) اللئيم(

 ( 6): )رأس احلكمة جتنهب اخلدع(عيل قال اإلمام    [ 2454]احلديث:  

 ( 7): )غره عقله من أتبعه اخلدع(عيل قال اإلمام    [ 2455]احلديث:  

اع(عيل قال اإلمام    [ 2456]احلديث:    (8): )ال دين خلده

ثتكم عن    : )احلرب خدعة، إذا عيل   قال اإلمام   [ 2457]احلديث:     هلل  رسول احده

 
 . 460( غرر احلكم ص 1) 

 . 460( غرر احلكم ص 2) 

 .  884ص  26( هنج البالغة، العهد 3) 

 . 81( حتف العقول ص 4) 

 . 291( غرر احلكم ص 5) 

 . 291( غرر احلكم ص 6) 

 . 291( غرر احلكم ص 7) 

 . 291( غرر احلكم ص 8) 
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هلل  رسول احديثا فو اهلل لئن أخره من السامء أو خيطفني الطري أحبه إِله من أن أكذب عىل  

 ثتكم عنهي فإنهام احلرب خدعة، فإنه بلغه أنه بني قريظة بعثوا إىل   هلل  رسول ا، وإذا حده

د أمددناكم وأعنهاكم، فقام ل:  فخطبنا فقا   رسول اهلل    أِّب سفيان أنهكم إذا التقيتم أنتم وحممه

أبا  فبلغ ذلك  أمددونا وأعانونا،  وأبو سفيان  التقينا نحن  إذا  أنها  إلينا  بعثوا  قريظة  بني  إنه 

 ( 1) غدرت ُّيود، فارحتل عنهم( سفيان فقال:

)املؤمن ال يغشه أخاه وال خيونه وال خيذله وال  :  عيل قال اإلمام    [ 2458]احلديث: 

 (2)ء(يتههمه وال يقول له: أنا منك بري

اإلمام    [ 2459]احلديث:   وأعصاهم  عيل قال  لنفسه  هم  أغشه الناس،  أغشه  )إنه   :

 ( 3) لربهه(

 (4))الغشه سجيهة املردة( :عيل قال اإلمام    [ 2460]احلديث:  

 ( 5) : )الغشه يكسب املسبهة(عيل قال اإلمام    [ 2461]احلديث:  

 ( 6) : )الغشه رشه املكر(عيل قال اإلمام    [ 2462]احلديث:  

 ( 7): )الغشه من أخالق اللهئام(عيل قال اإلمام    [ 2463]احلديث:  

 (8): )رشه الناس من يغشه الناس(عيل قال اإلمام    [ 2464]احلديث:  

الغشه    :عيل قال اإلمام    [ 2465]احلديث:   ة، وأفظع  )إنه أعظم اخليانة خيانة األمه

ة(  ( 9) غشه األئمه

 
 . 62( قرب اإلسناد ص 1) 

دوق ص 2)   . 622( اخلصال للصه

 . 229( غرر احلكم ص 3) 

 . 360( غرر احلكم ص 4) 

 . 360( غرر احلكم ص 5) 

 . 360( غرر احلكم ص 6) 

 . 360( غرر احلكم ص 7) 

 . 360( غرر احلكم ص 8) 

 .  885( هنج البالغة ص 9) 
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 ( 1) واخلديعة والغدر يف النار(: )املكر عيل قال اإلمام    [ 2466]احلديث:  

 ( 2): )املكر لوم، اخلديعة شوم(عيل قال اإلمام    [ 2467]احلديث:  

 ( 3) : )املكور شيطان(عيل قال اإلمام    [ 2468]احلديث:  

 ( 4) : )املكر شيمة املردة(عيل قال اإلمام    [ 2469]احلديث:  

 (5): )املكر سجيهة اللهئام(عيل قال اإلمام    [ 2470]احلديث:  

 (6): )املكر بمن ائتمنك نفر(عيل قال اإلمام    [ 2471]احلديث:  

 ( 7)نسان(إ: )املكور شيطان يف صورة  عيل قال اإلمام    [ 2472]احلديث:  

هة من الغله واملكر(عيل قال اإلمام    [ 2473]احلديث:   ة منزه يه  (8): )احلره

 ( 9)اإليامن(: )املكر والغله جمانبا عيل قال اإلمام    [ 2474]احلديث:  

 ( 10) : )ايهاك واملكر فانه املكر خللق ذميم(عيل قال اإلمام    [ 2475]احلديث:  

 ( 11): )ربه حمتال رصعته حيلته(عيل قال اإلمام    [ 2476]احلديث:  

 ( 12): )من مكر حاق به مكره(عيل قال اإلمام    [ 2477]احلديث:  

اإلمام    [ 2478]احلديث:   رده  عيل قال  بالناس  مكر  )من  يف  :  مكره  سبحانه  اهلل 

 ( 13) عنقه(

ز من املكائد قبل وقوعها َل ينفعه  عيل قال اإلمام    [ 2479]احلديث:   : )من َل يتحره

 
 . 150( االختصاص ص 1) 

 . 291( غرر احلكم ص 2) 

 . 291( غرر احلكم ص 3) 

 . 291( غرر احلكم ص 4) 

 . 291( غرر احلكم ص 5) 

 . 291( غرر احلكم ص 6) 

 . 291( غرر احلكم ص 7) 

 . 291( غرر احلكم ص 8) 

 . 291( غرر احلكم ص 9) 

 . 291( غرر احلكم ص 10) 

 . 291( غرر احلكم ص 11) 

 . 291( غرر احلكم ص 12) 

 . 291( غرر احلكم ص 13) 
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 ( 1) األسف بعد هجومها(

(عيل قال اإلمام    [ 2480]احلديث:    ( 2): )من أعظم املكر حتسني الرشه

 ( 3) : )ال أمانة ملكور(عيل قال اإلمام    [ 2481]احلديث:  

 ( 4) : )الفاجر جماهر(عيل قال اإلمام    [ 2482]احلديث:  

ار(عيل قال اإلمام    [ 2483]احلديث:    ( 5) : )اإلرصار شيمة الفجه

 ( 6): )الفجور من شيم الكفار(عيل قال اإلمام    [ 2484]احلديث:  

اإلمام    [ 2485]احلديث:   أشده  عيل قال  من  ا  فإهنه بالفجور  واملجاهرة  )إيهاك   :

 ( 7) املآثم(

ار كله ظلوم ختور(عيل قال اإلمام    [ 2486:  ]احلديث   (8): )إنه الفجه

اإلمام    [ 2487]احلديث:   والغدر  عيل قال  الفجور  ين،  الده شني  هنه  )ثالث   :

 ( 9)واخليانة(

 (10): )سبب الفجور اخللوة(عيل قال اإلمام    [ 2488]احلديث:  

 ( 11)يراه الناس مسيئا(: )رشه الناس من ال يباِل أن  عيل قال اإلمام    [ 2489]احلديث:  

وا كله الفرار من الفاجر الفاسق(عيل قال اإلمام    [ 2490]احلديث:    (12): )فره

 ( 13) : )ال ينتصف الربه من الفاجر(عيل قال اإلمام    [ 2491]احلديث:  

 
 . 291( غرر احلكم ص 1) 

 . 291( غرر احلكم ص 2) 

 . 291( غرر احلكم ص 3) 

 . 462( غرر احلكم ص 4) 

 . 462( غرر احلكم ص 5) 

 . 462( غرر احلكم ص 6) 
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ح بالفجور(عيل قال اإلمام    [ 2492]احلديث:    ( 1) : )ال وزر أعظم من التبجه

ار أن ال يعمل عملهم(: )يعيل قال اإلمام    [ 2493]احلديث:    ( 2) نبغي ملن عرف الفجه

 ( 3) : )الفجور ال تقيهة له(عيل قال اإلمام    [ 2494]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 2495]احلديث:   ، الفجور يذله  (4): )التقوى تعزه

ا مسخطة للرَحن  عيل قال اإلمام    [ 2496]احلديث:   : )إيهاك وحمارض الفسوق فإهنه

 ( 5) مصلية للنريان(

 ( 6) : )أرسع َشء عقوبة اليمني الفاجرة(عيل قال اإلمام    [ 2497]احلديث:  

: )الفجور دار حصن ذليل ال يمنع أهله وال حيرز  عيل قال اإلمام    [ 2498]احلديث:  

 ( 7) من جلأ إليه(

 ( 8) )ليس مع الفجور غناء(عيل: قال اإلمام    [ 2499]احلديث:  

 ( 9) أمانة، وال لفجور صيانة(: )ليس لكذوب عيل قال اإلمام    [ 2500]احلديث:  

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   2

الباقر عن    [ 2501]احلديث:   اتهقوا  اإلمام السجاد  قال: )كان    اإلمام  يقول لولده: 

غري اجرتأ عىل   غري منه والكبري يف كله جده وهزل، فإنه الرجل إذا كذب يف الصه الكذب الصه

يقا، وما   هلل  رسول ا الكبري، أما علمتم أنه   قال: ال يزال العبد يصدق حتهى يكتبه اهلل صده

ابا(  (10) يزال العبد يكذب حتهى يكتبه اهلل كذه

 
 . 462( غرر احلكم ص 1) 

 . 462( غرر احلكم ص 2) 

 . 462( غرر احلكم ص 3) 

 . 462( غرر احلكم ص 4) 

 . 462( غرر احلكم ص 5) 

 . 462( غرر احلكم ص 6) 

 . 462( غرر احلكم ص 7) 

 . 462( غرر احلكم ص 8) 

 . 462( غرر احلكم ص 9) 

 .  207ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 10) 
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)الذنوب الهتي تقطع الرجاء اليأس من روح    : السجادم  قال اإلما   [ 2502]احلديث:  

)  (1)اهلل، والقنوط من رَحة اهلل، والثقة بغري اهلل، والتكذيب بوعد اهلل عزه وجله

اإلمام    [ 2503]احلديث:   جور  السجادقال  السامء  غيث  حتبس  التي  )الذنوب   :

يف  ام  ومنع    احلكه الشهادة،  وكتامن  الزور،  وشهادة  واملاعون،  القضاء،  والقرض  الزكاة 

ه   ورده السائل  وانتهار  واألرملة،  اليتيم  وظلم  والفاقة،  الفقر  أهل  عىل  القلب  وقساوة 

 ( 2)بالليل(

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

 ( 3): )إنه الكذب هو خراب اإليامن(الباقرقال اإلمام    [ 2504]احلديث:  

ل منالباقر قال اإلمام    [ 2505]احلديث:   ، ثمه    : )إنه أوه اب اهلل عز وجله ب الكذه يكذه

 ( 4) امللكان اللهذان معه، ثمه هو يعلم أنهه كاذب(

: ما حقه اهلل عىل العباد؟ قال: )أن ال يقولوا ما  اإلمام الباقر سئل    [ 2506]احلديث:  

 ( 5) ال يعلمون(

ه أقفاال، وجعل    : )إنه اهلل عز وجله جعلالباقرقال اإلمام    [ 2507]احلديث:   للرشه

اب( اب، والكذب رشه من الرشه  (6)مفاتيح تلك األقفال الرشه

اإلمام    [ 2508]احلديث:   أو  الباقرقال  مؤمنا  به  نفعت  ما  إاله  إثم  كلهه  )الكذب   :

 (7)دفعت به عن دين املسلم(

: )يا أبا النعامن ال تكذب  يوص بعض أصحابه  الباقرقال اإلمام    [ 2509]احلديث:  

 
 . 270( معاين األخبار ص 1) 

 . 270( معاين االخبار ص 2) 

 .  339ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .339ص 2ج أصول الكايف ( 4) 

 . 173( مشكاة األنوار ص 5) 

 .  338ص  2 ج أصول الكايف ( 6) 

 . 176( املشكاة ص 7) 
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ة، وال تطلبنه أن تكون رأسا فتكون ذنبا، وال تستأكل الناس بنا  علينا كذبة فتسلب احلنيفيه 

بناك( قناك وإن كذبت كذه  ( 1)فتفتقر، فإنهك موقوف ال حمالة ومسؤول، فإن صدقت صده

نها اهل بيت ال يزال  إ)  : يوص بعض أصحابه  اإلمام الباقر قال    [ 2510]احلديث:  

الشيطان يدخل فينا من ليس منها وال من أهل ديننا، فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان  

ه  ،  فيكذب علينا، فكلهام ذهب واحد جاء آخر   فإنه املغرية بن سعيد كذب عىل أِّب وأذاع رسه

ي فأذاق   (2)ه اهلل حره احلديد(فأذاقه اهلل حره احلديد، وإنه أبا اخلطهاب كذب عيله وأذاع رسه

)ما أحد أكذب عىل اهلل وال عىل رسوله مهن    :الباقرقال اإلمام    [ 2511]احلديث:  

ث عن   وعن اهلل، فإذا كذبنا   هلل  رسول اكذبنا أهل البيت أو كذب علينا، ألنهنا إنهام نحده

 ( 3)فقد كذب اهلل ورسوله(

د يكون ذا وجهني وذا لسانني،  : )بئس العبد عبالباقرقال اإلمام    [ 2512]احلديث:  

 (4)يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن اعطي حسده وإن ابتيل خذله(

)قال اهلل تبارك وتعاىل لعيسى بن مريم عليه    : الباقرقال اإلمام    [ 2513]احلديث:  

الم: يا عيسى ليكن لسانك يف الرسه والعالنية لسانا واحدا وكذلك قلبك، إينه   رك  أالسه حذه

نفسك وكفى ِّب خبريا، ال يصلح لسانان، يف فم واحد وال سيفان يف غمد واحد وال قلبان  

 ( 5)يف صدر واحد، وكذلك األذهان(

: )ما من رجل يشهد بشهادة زور عىل مال رجل  الباقر قال اإلمام    [ 2514]احلديث:  

ا إىل النار(  ( 6) مسلم ليقطعه إاله كتب اهلل له مكانه صكه

 
 .  348ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 309( حتف العقول ص 2) 

د بن رشيح احلرضمي ص 3)  ( كتاب جعفر بن حممه

61  . 

 .  343ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 .  343ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  383ص  7( الكايف ج 6) 
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 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

الم: من كثر  الصادققال اإلمام    [ 2515]احلديث:   : )قال عيسى بن مريم عليه السه

 (1)كذبه ذهب هباؤه(

اإلمام    [ 2516]احلديث:   تكذب  الصادققال  وال  نورك،  فيذهب  متزح  )ال   :

فيذهب هباؤك، وإيهاك وخصلتني الضجر والكسل فإنهك إن ضجرت َل تصرب عىل حقه وإن  

ا(  كسلت َل تؤده   (2)حقه

: )إذا أحرمت فعليك بتقوى اهلل وذكر اهلل  الصادققال اإلمام    [ 2517]احلديث:  

جه والعمرة أن حيفظ املرء لسانه إاله من خري كام قال اهلل  وقلهة الكالم إاله بخري، فإنه متام احل

احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق  ﴿تعاىل، فإنه اهلل يقول:  

جلدال:  اجلامع، والفسوق: الكذب والسباب، وا  ، فالرفث: [ 197]البقرة:    ﴾َواَل ِجَداَل يِف احْلَجي 

 ( 3)قول الرجل ال واهلل، وبىل واهلل(

اإلمام    [ 2518]احلديث:   ابني  الصادققال  الكذه عىل  به  اهلل  أعان  مها  )إنه   :

 ( 4) النسيان(

ة لكذوب، وال إخاء مللوك(الصادققال اإلمام    [ 2519]احلديث:    ( 5) : )ال مروه

ليست لبخيل راحة،  : )مخس هنه كام أقول:  الصادققال اإلمام    [ 2520]احلديث:  

ة، وال يسود سفيه( اب مروه ة، وال مللوك وفاء، وال لكذه  (6)وال حلسود لذه

اإلمام    [ 2521]احلديث:   عىل لصادقاقال  أربعا  له  أوجبن  فيه  كنه  من  )ثالث   :

 
 .  341ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 543( أماِل الصدوق ص 2) 

 . 296ص  5( التهذيب ج 3) 

 .  341ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 169( اخلصال ص 5) 
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ثهم َل يكذهبم، وإذا خالطهم َل يظلمهم، وإذا وعدهم َل خيلفهم، وجب   الناس: من إذا حده

الته، وتظهر فيهم مروءته، وأن حترم عليهم غيبته، وأن جتب عليهم  أن تظهر يف الناس عد

ته(أ  ( 1) خوه

: )إنه الرجل ليكذب الكذبة فيحرم هبا صالة  الصادققال اإلمام    [ 2522]احلديث:  

  (2) الليل، فإذا حرم صالة الليل حرم هبا الرزق(

اب ُّيلك بالبيهنات و   : الصادققال اإلمام    [ 2523]احلديث:  ُّيلك أتباعه  )إنه الكذه

بهات(  (3)بالشه

اإلمام    [ 2524]احلديث:   االستخارة  الصادققال  وقدموا  باخلمس  )متسكوا   :

 (4)وتربكوا بالسهولة وتزينوا باحللم واجتنبوا الكذب واوفوا املكيال وامليزان(

: )إنه املؤمن ال تكون سجيهته الكذب والبخل  الصادققال اإلمام    [ 2525]احلديث:  

 (5)والفجور، ولكن ربام أَله بيشء من هذا ال يدوم عليه(

عىل    [ 2526]احلديث:   وال  الكذب  عىل  خيلق  ال  )املؤمن  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 6)اخليانة(

: )ستهة ال تكون يف املؤمن: العرس، والنكد،  الصادققال اإلمام    [ 2527]احلديث:  

 (7)واللهجاجة، والكذب، واحلسد، والبغي(

قه  الصادققال اإلمام    [ 2528]احلديث:   ل من يصده : )إنه العبد إذا صدق كان أوه

 
 . 208ص  1( اخلصال ج 1) 

 . 118( دعوات الراوندي ص 2) 

 .  339ص  4ج  أصول الكايف ( 3) 

( االصول الستهة عرش: نوادر عيله بن أسباط ص  4) 

131  . 

 . 129ص  1( اخلصال ج 5) 

 . 367( حتف العقول ص 6) 

 . 325ص  1( اخلصال ج 7) 
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به اهلل ونفسه تعلم أنهه كاذب( ل من يكذه  (1)اهلل ونفسه تعلم أنهه صادق، وإذا كذب كان أوه

ث كذب، وإن  لإلمام الصادقل  ي ق  [ 2529]احلديث:   : رجل عىل هذا األمر إن حده

 (2)نزلته؟ قال: )هي أدنى املنازل من الكفر وليس بكافر(وعد أخلف، وإن ائتمن خان، ما م

: )أيهام مسلم سئل عن مسلم فصدق فأدخل  الصادققال اإلمام  [ 2530]احلديث:  

ة كتب من الكاذبني، ومن سئل عن مسلم فكذب فأدخل عىل ذلك   عىل ذلك املسلم مرضه

 (3)املسلم منفعة كتب عند اهلل من الصادقني(

اب هو الهذي يكذب يف اليشء؟ قال:  لإلمام الصادقل  يق  [ 2531]احلديث:   : الكذه

 ( 4) )ال، ما من أحد إاله يكون ذلك منه، ولكنه املطبوع عىل الكذب(

اإلمام    [ 2532]احلديث:   من  الصادققال  يكتب  حتهى  ليكذب  العبد  )إنه   :

: كذب وفجر( ابني، فإذا كذب قال اهلل عزه وجله  ( 5) الكذه

قال:    هلل  رسول ا: حديث يرويه الناس أنه  لإلمام الصادقل  يق  [ 2533يث:  ]احلد 

ثوا عن بني إرسائيل وال حرج؟( قال: )نعم( ق ث بام سمعنا عن بني إرسائيل    ل: ي )حده فنحده

ث بكله  ل:  يما سمع( ق  وال حرج علينا؟ قال: )أما سمعت ما قال: كفى باملرء كذبا أن حيده

ث أنهه كان يف هذه األكيف هذا؟ قال: )ما كان يف ال  ة  كتاب أنهه كان يف بني إرسائيل فحده مه

 (6)وال حرج(

: )من زعم أنه اهلل يأمر بالسوء والفحشاء فقد  الصادققال اإلمام    [ 2534]احلديث:  

ب عىل اهلل  ب عىل اهلل أدخله النار(.. كذه  (7)ومن كذه

 
 . 213( ثواب األعامل ص 1) 

 .  290ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 
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 .  340ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 117( املحاسن ص 5) 

 . 187( قصص األنبياء ص 6) 
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اإلمام    [ 2535]احلديث:   رسوله    :الصادققال  وعىل  اهلل  عىل  من    )الكذب 

 ( 1) الكبائر(

ب  الصادققال اإلمام    [ 2536]احلديث:   : )يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا وال تكذه

ب عىل   ب علينا يف َشء فقد كذه ب عىل  هلل  رسول اعلينا، فإنهه من كذه رسول  ، ومن كذه

به اهلل عزه و هلل ا ب عىل اهلل عذه ب عىل اهلل ومن كذه (فقد كذه  (2)جله

اإلمام    [ 2537]احلديث:   اهلل وعىل  الصادققال  )الكذب عىل  ا:  هلل وعىل  رسول 

أ مقعده من النار(هلل  رسول ااألوصياء من الكبائر، وقال    (3): من قال عيله ما َل أقله فليتبوه

اب  الصادققال اإلمام    [ 2538]احلديث:   : )إنها أهل بيت صادقون ال نخلو من كذه

أصدق الربيهة هلجة،    هلل  رسول ايكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان  

وكان    هلل  رسول اأصدق من برأ اهلل بعد    اإلمام عيل وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان  

ب عبد اهلل بن سبأ لعنه  الهذي يكذب عليه ويعمل يف تكذيب صدقه بام يفرتي عليه من الكذ

ذكر  (،  اهلل الصادق ثمه  بن    اإلمام  عيله  عىل  يكذبان  )كانا  فقال:  وبنان  الشامي  احلارث 

ثمه ذكر املغرية بن سعيد وبزيعا، والرسي وأبا اخلطهاب وبشار األشعري وَحزة    ، احلسني(

اب يكذب علينا،  إنها ال نخلو من كذه أو عاجز    الرببري وصائد النهدي فقال: )لعنهم اهلل 

اب( الرأي، كفانا اهلل  ( 4) مؤونة كله كذه

من   [ 2539]احلديث:   أشياء  )تسعة  الصادق:  اإلمام  من    قال  أقبح  أنفس  تسعة 

غريهم: ضيق الذرع من امللوك، والبخل من األغنياء، ورسعة الغضب من العلامء، والصبى  

األطباء، والبذاء    س، والكذب من القضاة، والدمانة من ومن الكهول، والقطيعة من الرؤ

 
 .  339ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 .  187ص  4( الكايف ج 2) 

 . 118( املحاسن ص 3) 

 . 304( رجال الكيشه ص 4) 
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 (1)من النساء، والطيش من ذوي السلطان(

ر صورة  الصادققال اإلمام    [ 2540]احلديث:   بون يوم القيامة: من صوه : )ثالثة يعذه

ب حتهى   ب حتهى ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها، والهذي يكذب يف منامه يعذه من احليوان يعذه

له كارهون، يصبه يف   ذنيه  أيعقد بني شعريتني، وليس بعاقدمها، واملستمع بني قوم وهم 

 (2) نك(اآل

اإلمام    [ 2541]احلديث:   املفرتع( :  الصادققال  والكذب  اكم  وما    ، )إيه له:  قيل 

ثك به( ثك الرجل باحلديث فرتويه عن غري الهذي حده  ( 3) الكذب املفرتع؟ قال: )أن حيده

)احذر من الناس ثالثة: اخلائن، والظهلوم،   :الصادققال اإلمام    [ 2542]احلديث:  

 (4) عليك(والنهامم، ألنه من خان لك خانك ومن ظلم لك سيظلمك، ومن نمه إليك سينمه 

اب، وال    :الصادققال اإلمام    [ 2543]احلديث:  )ال تشاور أَحق، وال تستعن بكذه

د لك القريب(إتثق بمودهة ملول، ف ب البعيد ويبعه اب يقره  (5)نه الكذه

: )أنصف النهاس من  الصادق يوص بعض أصحابه قال اإلمام    [ 2544]احلديث:  

نفسك، واذكر اهلل كثريا، وإيهاك والكسل  نفسك، وواسهم يف مالك، وارض هلم بام ترىض ل

جر، فإنه أِّب بذلك كان يوصيني، وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك يف صالة الليل،   والضه

بالصدق   ا، وعليك  إىل أحد حقه توده  َل  ه، وإن ضجرت  اهلل حقه إىل  تؤده  َل  إذا كسلت  إنهك 

 ( 6) والورع وأداء األمانة، وإذا وعدت فال ُتلف(

إذا فشا الزنا    : )إذا فشا أربعة ظهرت أربعة:الصادققال اإلمام  [ 2545]احلديث:  

 
 . 55( نوادر الراوندي ص 1) 

 . 266( عقاب األعامل ص 2) 

 . 157( معاين األخبار ص 3) 

 . 316( حتف العقول ص 4) 

 . 316( حتف العقول ص 5) 

 .  182( أماِل املفيد ص 6) 
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ة   الذمه القطر، وإذا خفرت  احتبس  وإذا فشا اجلور يف احلكم  الزلزلة،  ديل ألهل  أظهرت 

 ( 1) الرشك من أهل اإلسالم، وإذا منعت الزكاة ظهرت احلاجة(

س ثالثة: اخلائن، والظلوم،  )احذر من النا  :الصادق  قال اإلمام   [ 2546]احلديث:  

م، ألنه من خان لك خانك، ومن ظلم لك سيظلمك   (2)ومن نمه إليك سينمه عليك(  ،والنامه

)ال يكون األمني أمينا حتهى يؤمتن عىل ثالثة    :الصادق  قال اإلمام  [ 2547]احلديث:  

 (3)أمني(وإن حفظ اثنني وضيهع واحدة فليس ب النساء، فيؤدهُّيا: عىل األموال، واألرسار، و

الصادقل  يق   [ 2548]احلديث:   قال: لإلمام  بخيال؟  املؤمن  يكون  ق  :  ل:  ي )نعم( 

ابا؟ قال:يفيكون جبانا؟ قال: )نعم( ق جيبل املؤمن عىل كله  ،  )ال، وال جافيا   ل: فيكون كذه

 ( 4) طبيعة إاله اخليانة والكذب(

د بن مرازم، عن أبيه قال: شهدت    [ 2549]احلديث:  وهو    اإلمام الصادق عن حممه

له   فقال  خنت،  ما  واهلل  خنت  ما  واهلل  يقول:  أن  يكثر  والوكيل  له  وكيال  اإلمام  حياسب 

ها عليك  :الصادق رسول  قال  ،  )يا هذا خيانتك وتضييعك عيله ماِل سواء ألنه اخليانة رشه

ى يدركه كام أنهه إن هرب من أجله تبعه حتهى  : لو أنه أحدكم هرب من رزقه لتبعه حته هلل  ا

 ( 5)يدركه، من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها(

ره وناواه جعل اهلل النار    : الصادققال اإلمام    [ 2550]احلديث:   )من غشه أخاه وحقه

 ( 6)مأواه(

الصادقدخل    [ 2551]احلديث:   فقال:عىل    اإلمام  الدقيق  يبيع  اك    رجل  )إيه

 
 .  448ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 316( حتف العقول ص 2) 

 . 316( حتف العقول ص 3) 

 . 231( االختصاص ص 4) 

 .  304ص  5( الكايف ج 5) 

 . 302( حتف العقول ص 6) 
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، فإنه من غشه غشه يف ماله، فإن َل يكن له مال غشه يف أهله(  ( 1) والغشه

اإلمام    [ 2552]احلديث:   املؤمن، عينه ودليله، ال  الصادققال  أخو  املؤمن  )إنه   :

ه وال يعده عدة فيخلفه( خيونه   (2)وال يظلمه وال يغشه

اإلمام    [ 2553]احلديث:   اهللالصادققال  العرض عىل  )إن كان  ا  :   عزه وجله حقه

 ( 3)فاملكر ملاذا؟(

: )من لقي املسلمني بوجهني ولسانني جاء  الصادققال اإلمام    [ 2554]احلديث:  

 (4) يوم القيامة وله لسانان من نار(

قال اإلمام الصادق: )من لقي الناس بوجه وغاهبم بوجه جاء    [ 2555]احلديث:  

 (5) يوم القيامة وله لسانان من نار(

اإلمام    [ 2556]احلديث:   تذلقوا    الصادق قال  ان  اكم  )إيه ألصحابه:  وصيهته  يف 

ألسنتكم بقول الزور والبهتان واإلثم والعدوان، فإنهكم إن كففتم ألسنتكم عامه يكرهه اهلل  

عنه كان ذلك خريا لكم من ان تذلقوا ألسنتكم به، فإنه ذلق اللسان فيام يكره اهلل  مها هناكم  

اه يوم   وما هنى عنه رداءة )مرادة( العبد عند اهلل، ومقت من اهلل وصمم وعمى يورثه اهلل إيه

  (6) القيامة(

الصادق عن    [ 2557]احلديث:   له    اإلمام  الزور جيلدون جلدا ليس  قال: )شهود 

إن تابوا وأصلحوا تقبل    ل:ي اإلمام، ويطاف هبم حتهى يعرفوا فال يعودوا( قوقت وذلك إىل 

 (7)شهادهتم بعده؟ قال: )إذا تابوا تاب اهلل عليهم وقبلت شهادهتم بعد(

 
 .  160ص  5( الكايف ج 1) 

 .  167ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 450( اخلصال ص 3) 

 .  343ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 185( معاين األخبار ص 5) 

 . 3ص  1ضة الكايف ج ( رو6) 

 . 269( عقاب األعامل ص 7) 
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ور: ما توبته؟ قال: )يؤدهي  عن    اإلمام الصادقسئل    [ 2558]احلديث:   الزه شاهد 

كان النصف أو الثلث، إن كان يشهد هو  عليه بقدر ما ذهب من ماله إن    املال الهذي شهد

 ( 1) وآخر معه أدهى النصف(

: )إنه املؤمن ال تكون سجيهته الكذب والبخل  الصادققال اإلمام    [ 2559]احلديث:  

 (2)والفجور، ولكن ربام أَله بيشء من هذا ال يدوم عليه(

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   5

 (3)قل ال يكذب وإن كان فيه هواه(قال اإلمام الكاظم: )العا   [ 2560]احلديث:  

األنصاري،  عن    [ 2561]احلديث:   املؤمن  عىل  قال:  عبد  الكاظم  دخلت  اإلمام 

مت إليه، فقال: )أحتبهه؟( فقلت: نعم وما أحببته إاله   د بن عبد اهلل اجلعفري فتبسه وعنده حممه

ه، ملعون ملعون من  اهتم أخاه، ملعون  لكم فقال: )هو أخوك واملؤمن أخ املؤمن ألبيه وأمه

ملعون من غش أخاه، ملعون ملعون من َل ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر عىل أخيه،  

 ( 4) ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخيه(

عند    [ 2562]احلديث:   كنها  قال:  بكر  بن  موسى  الكاظم،  عن  دنانري  اإلمام  فإذا 

قطعه بنصفني ثمه قال ِل: )ألقه يف البالوعة    ار فأخذه بيده ثمه مصبوبة بني يديه فنظر إىل دين

)  ( 5) حتهى ال يباع َشء فيه غشه

وذا    [ 2563]احلديث:   وجهني  ذا  يكون  عبد  العبد  )بئس  الكاظم:  اإلمام  قال 

عطي حسده وإن ابتيل خذله إنه  ألسانني، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن  

 
 . 269( عقاب األعامل ص 1) 

 . 129ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 391( حتف العقول ص 3) 

ة الداعي ص 4)   . 187( عده

 .  160ص  5( الكايف ج 5) 
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لربه وأرسع الرشه عقوبة البغي، وإنه رشه عباد اهلل من تكره جمالسته لفحشه،  أرسع اخلري ثوابا ا

وهل يكبه الناس عىل مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم، ومن حسن إسالم املرء ترك  

 (1)ما ال يعنيه(

ينوي    [ 2564]احلديث:   وال  عليه  يشهدوا  أن  جيوز  )ال  الكاظم:  اإلمام  قال 

 (2)ظلمه(

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   6

الرضا   ذكر  [ 2565]احلديث:   قال:  اإلمام  ثمه  ابا  كذه تعاىل:    رجال  اهلل  إِنَّاَم ﴿ )قال 

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنونَ  ي اْلَكِذَب الَّ  ( 3)([ 105]النحل:  ﴾ َيْفرَتِ

من    [ 2566]احلديث:   فيناله  أخيه،  عىل  ليصدق  الرجل  )إن  الرضا:  اإلمام  قال 

ابا عنصدقه عنت،  د اهلل، وإنه الرجل ليكذب عىل أخيه يريد به نفعه فيكون عند  فيكون كذه

 (4)اهلل صادقا(

اإلمام    [ 2567]احلديث:   جار  الرضا قال  وإذا  املطر،  حبس  الوالة  كذب  )إذا   :

 ( 5) السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت املواَش(

شهادته أو شهد آثام ليهدر دم رجل  )من كتم   :الرضا قال اإلمام    [ 2568]احلديث:  

يعرفه   كدوح  وجهه  ويف  البرص  مده  ظلمة  ولوجهه  القيامة  يوم  أتى  ماله  ليتوى  أو  مسلم 

ا المر مسلم أو ليحقن هبا  ئ  اخلالئق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حقه ليخرج هبا حقه

 ( 6) دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مده البرص يعرفه اخلالئق باسمه ونسبه(

 
 . 395( حتف العقول ص 1) 

 .  249ص  18( وسائل الشيعة ج 2) 

 .  271ص  2( تفسري العيهاَش ج 3) 

 . 76( مصادقة اإلخوان ص 4) 

 . 77ص  1( أماِل الطويس ج 5) 

 . 307( فقه اإلمام الرضا ص 6) 
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 ـ ما روي عن سائر األئمة:   7

اإلمام    [ 2569]احلديث:   الم    : اهلاديقال  السه اهلل عزه وجله موسى عليه  كلهم  )ملها 

 ( 1) قال: إهلي فام جزاء من ترك اخليانة حياء منك؟ قال: يا موسى له األمان يوم القيامة(

 (2)(اجلواد: )كفى باملرء خيانة أن يكون أمينا للخونة  قال اإلمام  [ 2570]احلديث:  

قال اإلمام العسكري: )جعلت اخلبائث يف بيت، وجعل مفتاحه    [ 2571]احلديث:  

 (3)الكذب(

 
 . 207( أماِل الصدوق ص 1) 

ج  2)  األنوار  بحار  ة  380ص    72(  )الدره عن   ،

 الباهرة(. 

 . 145( نزهة الناظر ص 3) 
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 الظلم واألذى  

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

 . ارتبط هبا من أخالق ومظاهرالظلم واألذى والعدوان وما 

السيئة، وذلك عند تقسيم   وقد اعترب اهلل تعاىل كل ذلك ركنا من أركان األخالق 

؛ فالعدوان يشمل كل أذى وظلم يوجه  صنفي اإلثم والعدوانالذنوب يف القرآن الكريم إىل  

 َتْقتُُلوَن َأْنُفَسُكْم َوُُتِْرُجوَن َفِريقًا    ﴿  :  تعاىل   لآلخر مهام كانت صورته، قال
ِ
َأْنُتْم َهُؤالء ُثمَّ 

ْثمِ ِمنُْكْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِ  َوَتَعاَوُنوا َعىَل    ﴿  :  وقال ،  [ 85]البقرة:  ﴾  َواْلُعْدَواِن    اإْلِ

َعىَل   َتَعاَوُنوا  َوال  َوالتَّْقَوى  ْثمِ اْلرِبي  ِمنُْهْم    ﴿   :  وقال،  [ 2]املائدة:  ﴾  ْدَواِن  َواْلعُ   اإْلِ َكثِريًا  َوَتَرى 

ْثمِ ُيَساِرُعوَن يِف   ْثمِ َوَيَتنَاَجْوَن بِ   ﴿   :  وقال،  [ 62]املائدة:  ﴾  َواْلُعْدَوانِ   اإْلِ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت    اإْلِ

ُسوِل   ِذيَن آَمُنوا إَِذا  ﴿  :  وقال،  [ 8]املجادلة:  ﴾  الرَّ َا الَّ ْثمِ َتنَاَجْيُتْم َفال َتَتنَاَجْوا بِ   َيا َأُّيُّ َواْلُعْدَواِن    اإْلِ

ُسولِ   [9]املجادلة: ﴾ َوَمْعِصَيِت الرَّ

اخلاصة تلك الذنوب التي  ؛ فقسمني:  خاصة، ومتعديةوهلذا تصنف الذنوب إىل  

يامرسها العبد بينه وبني نفسه من غري أن يكون هلا أي أثر خارجي، واملتعدية تلك التي يكون  

﴿ هل تعاىل:   قوله  التقسيم  هذا  إىل  أشار  وقد  خارجي،  أثر  َمَع  ا  َوَأْثَقااًل  َأْثَقاهَلُْم  َوَلَيْحِمُلنَّ 

مْ  التي  [ 13]العنكبوت:     ﴾َأْثَقاهِلِ أعامهلم  يتحملون  القيامة ال  يوم  العصاة  أن  إىل  تشري  ، وهي 

 عملوها فقط، وإنام يتحملون أثقاال أخرى بسبب كوهنم سببا فيها.

َوُهْم َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن َعنُْه َوإِْن  ويشري إليها كذلك قوله تعاىل يف اجلمع بينهام:  ﴿

َيْشُعُرونَ  َوَما  َأْنُفَسُهْم  إِالَّ  بلغه  [ 26]األنعام:     ﴾ُُّيْلُِكوَن  الذي  احلقد  مبلغ  إىل  يشري  وهو   ،

مثل يف نأُّيم ونفورهم عن  املرشكون الذين َل يكتفوا بأن يرتكبوا الذنب اخلاص الذي يت
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 ودينه، وإنام أضافوا إليه هني غريهم عنه.  رسول اهلل 

وهذا النوع من األخالق فاصل جوهري بني النفوس املؤمنة وغريها من النفوس،  

تلئا بالعدل الذي ينايف  مال يمكن ملن يسري يف طريق اهلل، إال أن يكون مساملا طيبا  ذلك أنه  

تن التي  واملحبة  املثالب،  الظلم،  هذه  كل  من  طاهرة  الطيبني  نفوس  فأرض  الظغينة،  ايف 

 ولذلك ال تثمر إال الثامر اليانعة الطيبة. 

أما النفوس األمارة، فهي نفوس متلئة بالظلم، ولوال الظلم ما كان يف النفس كل  

تلك األمراض واملثالب واملهلكات، ذلك أن السبب األول فيها هو وضعها لألمور يف غري  

ِذيَن َظَلُموا َقْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل  ا، كام قال تعاىل يف حتديد معنى الظلم:  ﴿موضعه َل الَّ َفَبدَّ

 باَِم َكاُنوا َيْفُسُقونَ 
ِ
اَمء ِذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ  [ 59]البقرة:   ﴾هَلُْم َفَأْنَزْلنَا َعىَل الَّ

األهوا  املبني عىل  التبديل  الظاملني هي  احلقائق،  فأول صفات  ء واألمزجة، ال عىل 

ولذلك فإن املعجب بنفسه ظاَل هلا، ذلك أنه يعطيها فوق حقها، ويصورها بغري صورهتا،  

 وذلك ما حيول بينه وبني السعي إىل إكامهلا وهتذيبها وتربيتها. 

خسارة نفسه، كام قال تعاىل عن بني    ي أول عاقبة للظاَل هأخرب اهلل تعاىل أن  ولذلك  

ي أنعم اهلل عليهم أصناف النعم احلسية واملعنوية، وبدل أن يضعوا تلك النعم  إرسائيل الذ

قال   اهلل،  أهنم خيادعون  يتومهون  يغريون ويبدلون، وهم  هلا، راحوا  املناسبة  يف مواضعها 

ْلَوى ُكُلوا ِمنْ   تعاىل:  ﴿  ْلنَا َعَلْيُكُم اْلَغاَمَم َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم املَْنَّ َوالسَّ  َطييَباِت َما َرَزْقنَاُكْم  َوَظلَّ

 [ 57]البقرة:   ﴾ َوَما َظَلُموَنا َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

يبدلون   راحوا  لكنهم  هبا،  اهلل  كلفهم  التي  السمحة  للرشيعة  ظلمهم  عن  وقال 

  ويغريون حتى حولوها إىل رشيعة متلئة بكل أنواع احلرج الذي تناف مع الفطرة السليمة: 
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ْمنَا َما َقَصْصنَا َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم    ﴿ ِذيَن َهاُدوا َحرَّ َوَعىَل الَّ

 [ 118]النحل:   ﴾ َيْظلُِمونَ 

أخرب أن الظاملني الذين يشوهون احلقائق والقيم ال يشوهون يف احلقيقة إال أنفسهم،  و

والقيم ثابتة ال يمكن أن يؤثر فيها أحد، وكيف يؤثر فيها، وهي مستندة هلل  ذلك أن احلقائق  

ُبوا بِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن  تعاىل، مرتبطة به، قال تعاىل:  ﴿ ِذيَن َكذَّ َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَّ

َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ إِنَّ اهللََّ اَل َيْظلُِم النَّاَس    ، وقال:  ﴿ [ 177]األعراف:     ﴾   ﴾ َشْيًئا َوَلكِنَّ النَّاَس 

   [ 44]يونس:  

وهلذا، فإن أول ما يعاقب به الظاَل حرمانه من معرفة احلقائق والتسليم هلا، ذلك أن  

أنه   ذلك  عينيه،  يثق يف َشء، حتى يف  تبديل األشياء عن مواضعها، جيعله ال  إدمانه عىل 

وكيف جرهم    ا، قال تعاىل خمربا عن قوم رسول اهلل  يتوهم أهنام ربام تكونان قد سحرت

َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيْسَتِمُعوَن بِِه  الظلم إىل نكران كل تلك اآليات التي كانوا يروهنا بأعينهم:  ﴿

َرُجاًل َمْسُحوًرا  اْنُظْر َكْيَف  إِْذ َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى إِْذ َيُقوُل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ  

َيْسَتطِيُعوَن َسبِياًل  ُبوا َلَك اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل  َوَقاُلوا َماِل  ، وقال:  ﴿[ 48،  47]اإلرساء:     ﴾رَضَ

مَ  َفَيُكوَن  َمَلٌك  إَِلْيِه  ُأْنِزَل  َلْواَل  اأْلَْسَواِق  يِف  َوَيْميِش  الطََّعاَم  َيْأُكُل  ُسوِل  الرَّ َأْو  َهَذا  َنِذيًرا   َعُه 

ُحوًرا  اْنُظْر  ُيْلَقى إَِلْيِه َكنٌْز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُكُل ِمنَْها َوَقاَل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إِالَّ َرُجاًل َمْس 

ُبوا َلَك اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتطِيُعوَن َسبِياًل    [ 9 - 7]الفرقان:   ﴾َكْيَف رَضَ

وهكذا؛ فإن الظاَل حيجب عن رؤية آيات اهلل الواضحة يف األرض والسامء، ويف كل  

اَمَواِت َواأْلَْرَض َقاِدٌر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم  َشء، قال تعاىل:  ﴿ َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اهللََّ الَِّذي َخَلَق السَّ

 [ 99]اإلرساء:   ﴾املُِوَن إاِلَّ ُكُفوًرا  َوَجَعَل هَلُْم َأَجاًل اَل َرْيَب فِيِه َفَأَبى الظَّ 
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عن   متحدثا  ـ  فقال  الواضح،  املبني  الضالل  وثامره  الظلم  عواقب  من  أن  وأخرب 

َهَذا َخْلُق اهللَِّ َفَأُرويِن َماَذا َخَلَق    املرشكني وغفلتهم عن أبسط احلقائق بسبب ظلمهم ـ:  ﴿

ِذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاملُِوَن يِف َض  ِذيَن  ، وقال:  ﴿ [ 11]لقامن:     ﴾ اَلٍل ُمبِنيٍ الَّ َكاَءُكُم الَّ ُقْل َأَرَأْيُتْم رُشَ

اَمَواِت َأْم آَتْينَاُهْم كِ  ٌك يِف السَّ َتاًبا َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم رِشْ

َيعِ  إِْن  َبْل  ِمنُْه  َبيينٍَت  إِالَّ ُغُروًرا  َفُهْم َعىَل  َبْعًضا  َبْعُضُهْم    ، وقال:  ﴿ [ 40]فاطر:     ﴾ُد الظَّاملُِوَن 

 [ 38]مريم:   ﴾َأْسِمْع هِبِْم َوَأْبرِصْ َيْوَم َيْأُتوَننَا َلكِِن الظَّاملُِوَن اْلَيْوَم يِف َضاَلٍل ُمبنِيٍ 

ال  ولذلك؛ فإن سبب اجلحود ليس العلم وال الربهان وال اختالف وجهات النظر و

نسبية املعرفة، بل هو الظلم الذي جيعل النفس تأبى أن تتلقى احلقائق من مصادرها، ألهنا  

َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبلِِه ِمْن كَِتاٍب َواَل َُتُطُُّه  تريد أن تضع هلا مصادر من عندها، قال تعاىل:  ﴿

آَياٌت  َبْل ُهَو  املُْْبطُِلوَن   إًِذا اَلْرَتاَب  جَيَْحُد    بَِيِمينَِك  َوَما  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ َبيينَاٌت يِف ُصُدوِر 

 [ 49، 48]العنكبوت:   ﴾ بِآَياتِنَا إِالَّ الظَّاملُِوَن 

ثامر   ثمرة من  ليس سوى  الكفر والضالل والرشك واإلحلاد  أنواع  فإن كل  وهلذا؛ 

َا  ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا ِمَّ   الظلم، قال تعاىل:  ﴿َيا َأُّيُّ ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأَِتَ َيْوٌم اَل َبْيٌع فِيِه َواَل  الَّ

 [ 254]البقرة:   ﴾ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاملُِونَ 

بسبب   إال  يكن  َل  إرسائيل  بنو  فيه  وقع  الذي  العظيم  االنحراف  أن  عن  وأخرب 

م لتعاليم أنبيائهم،  هنوئهم إىل السامري، ونسيا ظلمهم، وتركهم هلارون عليه السالم، وجل 

َوَأْنُتْم َظاملُِوَن  قال تعاىل:  ﴿ َبْعِدِه  اْلِعْجَل ِمْن  َْذُتُم  َلْيَلًة ُثمَّ اُتَّ َأْرَبِعنَي  َواَعْدَنا ُموَسى    ﴾ َوإِْذ 

 [ 51]البقرة:  

التي وقعت لألديان، كانت بسبب  التحريفات    وهلذا، يذكر القرآن الكريم أن كل 

]آل   ﴾ َفَمِن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن    الظلم، قال تعاىل:  ﴿ 
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﴿[ 94عمران:    وقال:   ُيْفلُِح  ،  اَل  إِنَُّه  بِآَياتِِه  َب  َكذَّ َأْو  َكِذًبا  اهللَِّ  َعىَل  اْفرَتَى  ِمَِّن  َأْظَلُم  َوَمْن 

 [21ألنعام:  ]ا ﴾الظَّاملُِونَ 

َوإِْذ َقاَل  وهلذ اعترب االفرتاء األعظم، وهو الرشك، نوعا من أنواع الظلم، فقال:  ﴿

َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ  ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الرشي  [ 13]لقامن:   ﴾ُلْقاَمُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َياُبنَيَّ اَل ُترْشِ

بالتح  املرتبط  الظلم  أن  الكريم  القرآن  أخرب  أو  وقد  احلجاب  يتوقف عىل  ريف ال 

استعملها   التي  الوسيلة  هو  البغي  كان  ولذلك  والعدوان..  البغي  إىل  ينتقل  بل  االفرتاء 

 الشيطان لتوجيه األديان وجهة شيطانية عرب حماربة الصاحلني، ومتكني املفسدين. 

ًة َواحِ ﴿  وقد أشارت آيات كثرية لذلك، منها قوله تعاىل: :   َدًة َفَبَعَث  َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقي لِيَْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم  ِ اْخَتَلُفوا فِيِه  اهللَُّ النَّبِيينَي ُمَبرشي

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيينَاُت َبْغًيا   ِذيَن آَمُنوا    َبْينَُهْم َفَهَدى اهللََُّوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ الَّ الَّ

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   ، وقال:   [ 213]البقرة:   ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقي بِإِْذنِِه َواهللَُّ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء إىَِل رِصَ

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْ  ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّ يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِ ِعْلُم  ﴿إِنَّ الدي

َساِب﴾  يُع احْلِ  [ 19]آل عمران:  َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ رَسِ

ذا املعنى يف آيات كثرية، تبني أسبابه وآثاره، وكيفية مواجهته؛ فاهلل  وهكذا نجد ه

تعاىل يرضب املثل عىل أقرب األمم زمانا باألمة اإلسالمية، وهي أمة بني إرسائيل؛ فيقول:   

يي  َة َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ ائِيَل اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ ْلنَاُهْم َعىَل  ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َبنِي إرِْسَ َباِت َوَفضَّ

َبْينَُهْم إِنَّ َربََّك  اْلَعاملَنَِي  َوآَتْينَاُهْم َبيينَاٍت ِمَن اأْلَْمِر َفاَم اْخَتَلُفوا إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا  

َتلُِفوَن﴾   [17، 16اجلاثية:  ] َيْقيِض َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيْ

ثم بني كيف مواجهة ذلك البغي والتحريف الذي حصل، أو حيصل، فقال:  ﴿ُثمَّ  

ُْم َلْن   ِذيَن اَل َيْعَلُموَن  إِهنَّ بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ ُيْغُنوا َعنَْك  َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ
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َوإِنَّ  َشْيًئا  اهللَِّ  املُْتَِّقنَي﴾  ِمَن  َوِِلُّ  َواهللَُّ  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  الظَّاملنَِِي  وهو  [ 19،  18]اجلاثية:      ،

ترصيح من اهلل تعاىل بأن الذي خيرج األمة من مأزق البغي والضالل الذي يمكن أن تقع  

 يدا عن األهواء. فيه هو اتباع البينات التي جاء هبا الكتاب، والقيم الرفيعة التي دل عليها، بع

ذكر   الكريم  القرآن  يف  ورد  والبغي  الظلم  يثمرها  التي  اجلرائم  هذه  كل  عىل  بناء 

أصناف العقوبات املرتبطة به، والتي ال ُيقصد منها تقرير احلقائق وذكرها فقط، وإنام تنبيه  

  ورسوخه ليتحول إىل   كنيهالنفس إىل احلذر من الظلم، واالبتعاد عنه، وعن مبادئه قبل مت

 منبع من منابع الرشور التي تسقي النفس األمارة. 

تعاىل:  ﴿  قال  الظاملني،  َيا وهلذا خيرب اهلل تعاىل عن عدم فالح  َعىَل    ُقْل  اْعَمُلوا  َقْوِم 

اِر إِنَُّه اَل ُيْفلُِح الظَّاملُِونَ  ]األنعام:    ﴾  َمَكاَنتُِكْم إِيني َعاِمٌل َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

135 ] 

قال   يعد هلم وِل وال نصري،  َل  تعاىل، ولذلك  اهلل  تولوا غري  يفلحون، وقد  وكيف 

 [8]الشورى:   ﴾َوالظَّاملُِوَن َما هَلُْم ِمْن َوِِلٍّ َواَل َنِصرٍي   تعاىل:  ﴿ 

إهنا تعجل هلم يف   الظلمة ال تؤجل لآلخرة، بل  الكريم أن عقوبات  القرآن  وخيرب 

قا  تعاىل:  ﴿الدنيا،  اْلَقْوُم  ل  إِالَّ  ُُّيَْلُك  َهْل  َجْهَرًة  َأْو  َبْغَتًة  اهللَِّ  َعَذاُب  َأَتاُكْم  إِْن  َأَرَأْيتَُكْم  ُقْل 

ِذيَن َظَلُموا َواحْلَْمُد هللَِِّ َربي اْلَعاملَنَِي  ، وقال:  ﴿[ 47]األنعام:     ﴾الظَّاملُِونَ    ﴾ َفُقطَِع َدابُِر اْلَقْوِم الَّ

 [45]األنعام:  

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى  وأخرب عن هالك القرى، والسبب يف هالكها، فقال:  ﴿

َظاملُِ  َوَأْهُلَها  إِالَّ  اْلُقَرى  ُمْهلِكِي  ُكنَّا  َوَما  آَياتِنَا  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َرُسواًل  َها  ُأمي يِف  َيْبَعَث    ﴾ ونَ َحتَّى 

 [59]القصص:  

َفُكالًّ  اهلالك، والذي يتناسب مع جرائمهم، فقال: ﴿  ورضب األمثلة عىل أنواع ذلك 

ْيَحُة َوِمنُْهْم َمْن َخَس  ْفنَا بِِه  َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنُْهْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ
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]العنكبوت:     ﴾ ْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن  اأْلَْرَض َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمهُ 

40 ] 

وخيرب أن القوة التي كان يتمتع هبا الظلمة َل جتد عنهم شيئا، فمصري الظاَل هو اهلالك  

ِذيَن ِمنْ مهام كانت قوته، قال تعاىل: ﴿  َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ   َأَوََلْ 

ُرُسلُ  ِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم  َأْكَثَر  َوَعَمُروَها  َوَأَثاُروا اأْلَْرَض  ًة  ُقوَّ ِمنُْهْم  َأَشدَّ  َكاُنوا  ُهْم  َقْبلِِهْم 

 [9]الروم:    ﴾ بِاْلَبيينَاِت َفاَم َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن 

 انحراف القرى من األمن والطمأنينة والوحدة واالستقرار إىل  وأخرب أن السبب يف

الظلم، قال تعاىل: ﴿ آِمنًَة  االضطراب والتفرق واخلوف هو  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمثاًَل  اهللَُّ  َب  َورَضَ

ا اهللَُّ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف  ُمْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلي َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقهَ 

ُبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاملُِونَ   [ 112] باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن     ﴾ َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنُْهْم َفَكذَّ

 [ 113، 112]النحل:  

ظرهم  وخيرب القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة ال تعجل هلم يف الدنيا فقط، بل ما ينت

أرواح   قبض  كيفية  واصفا  تعاىل  قال  املوت،  حلظات  اآلخرة  وأول  أعظم..  اآلخرة  يف 

﴿ َأْخِرُجوا    الظاملني:   َأْيِدُّيِْم  َباِسُطو  َواملاََْلئَِكُة  املَْْوِت  َغَمَراِت  يِف  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو 

كُ  باَِم  اهْلُوِن  َعَذاَب  َزْوَن  جُتْ اْلَيْوَم  آَياتِِه  َأْنُفَسُكُم  َعْن  َوُكنُْتْم  احْلَقي  َغرْيَ  اهللَِّ  َعىَل  َتُقوُلوَن  نُْتْم 

ْلنَاُكْم َوَراَء ظُ  ٍة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ َل َمرَّ وَن  َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ ُهوِرُكْم  َتْسَتْكرِبُ

ِذيَن زَ  َكاُء َلَقْد َتَقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ َعنُْكْم َما  َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَّ ُْم فِيُكْم رُشَ َعْمُتْم َأهنَّ

 [ 94، 93]األنعام:   ﴾ ُكنُْتْم َتْزُعُمونَ 

وقد وصف القرآن الكريم يف آيات كثرية بعض صور عقاب الظاملني، لتمتلئ النفس  

ُف َعنُْهْم َواَل    باملخافة واخلشية، ومنها قوله تعاىل:  ﴿ ِذيَن َظَلُموا اْلَعَذاَب َفاَل خُيَفَّ َوإَِذا َرَأى الَّ

 [ 85]النحل:   ﴾ ُهْم ُينَْظُرونَ 
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التي   التوبيخات  وأنواع  املستكربين،  الظاملني  يغشى  الذي  الذل  ذلك  عن  وأخرب 

ْرَنا إِىَل  َوَأْنِذِر النَّاَس َيْوَم َيْأتِيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقو يتعرضون هلا، فقال:  ﴿ نَا َأخي ِذيَن َظَلُموا َربَّ ُل الَّ

َزَواٍل    ِمْن  َلُكْم  َما  َقْبُل  ِمْن  َأْقَسْمُتْم  َتُكوُنوا  َأَوََلْ  ُسَل  الرُّ َوَنتَّبِِع  َدْعَوَتَك  ُنِجْب  َقِريٍب  َأَجٍل 

َ َلُكْم َكْيَف  ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل   َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن الَّ   ﴾ َفَعْلنَا هِبِْم َورَضَ

 [ 45، 44]إبراهيم:  

﴿ فقال:  الظلمة،  جيدها  التي  الندامة  عن  يِف  وأخرب  َما  َظَلَمْت  َنْفٍس  لُِكلي  َأنَّ  َوَلْو 

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوُقيِضَ َبْينَُهْم     ﴾ بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ اأْلَْرِض اَلْفَتَدْت بِِه َوَأرَسُّ

 [54]يونس:  

وغريها من اآليات الكثرية التي ال يمكن ملن تدبرها بصدق وإخالص إال أن يمتلئ  

قلبه باملخافة من الظلم وثامره املرة الكثرية التي يعقبها العقاب املهني الطويل، وكل ذلك  

 ية إىل الظلم بمراتبه املختلفة. يردع النفس، ويزكيها، ويزيل عنها كل الدوافع الداع

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 .تلك املعاين القرآنية ما يؤكدها، أو يبني بعض مظاهرها   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 السنية والشيعية: من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

لقد  ، و ما يؤذى أحداهلل و لقد أوذيت يف  ):    اهللقال رسول    [ 2572]احلديث:  

ما    لبالل طعام يأكله ذو كبد، إاله و  ما ِلو ثالثة  لقد أتت عيله ، وما خياف أحداهلل وأخفت يف 

 (1)(وارى إبط بالل 

 
 (2472( الرتمذي)1) 



 

429 

 

القائم عىل حدود  ):    اهلل رسول  قال    [ 2573]احلديث:   فيها  اهلل ومثل  الواقع 

ذين يف  بعضهم أسفلها، فكان اله و  كمثل قوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها 

َل نؤذ  و   ا خرقنا يف نصيبنا خرقا وا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنه أسفلها إذا استقوا من املاء مره 

يرتكوهم  فإن  فوقنا،  مجيعا،و  من  هلكوا  أرادوا  نجواو   ما  أيدُّيم  عىل  أخذوا  نجوا  و  إن 

 (1)(مجيعا 

،  رجل بغصن شجرة عىل ظهر طريق  مره ):    اهللقال رسول    [ 2574]احلديث:  

 (2)(ةفأدخل اجلنه ، هذا عن املسلمني ال يؤذُّيم  نيه ألنحه  واهلل  فقال:

ب):    اهللقال رسول    [ 2575]احلديث:   يؤمن  فليقل  اهلل ومن كان  اليوم اآلخر 

اهلل  من كان يؤمن بو  اليوم اآلخر فال يؤذ جاره، اهلل ومن كان يؤمن بو   ليصمت، أو    خريا

 (3)(اليوم اآلخر فليكرم ضيفه و

بيده  و  سوق،أو    أحدكم يف جملس  إذا مره ):    اهللرسول  قال    [ 2576]احلديث:  

 ( 4)  (ليأخذ بنصاهلا  ثمه ، ليأخذ بنصاهلا  نبل، فليأخذ بنصاهلا ثمه 

 ( 5) (ع مسلامملسلم أن يروه  ال حيله ):   اهللقال رسول    [ 2577]احلديث:  

ه ال  فإنه ،  الحأخيه بالسه إىل    ال يشري أحدكم) :    اهللقال رسول   [ 2578]احلديث:  

 ( 6)(ارفيقع يف حفرة من النه، يطان ينزع يف يدهالشه  يدري أحدكم لعله 

 
 ( 2493( البخاري، )1) 

 (1914( مسلم)2) 

 (  47( ومسلم)6475( البخاري، )3) 

 ( 2615( مسلم)4) 

 (  5004( أبو داود)5) 

 ( 2617( مسلم)6) 
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لقد  و  أحد،ما خياف  اهلل ولقد أخفت يف  ):    اهللقال رسول    [ 2579]احلديث:  

لبالل طعام  و  ماِلو ليلة و  ثالثون من بني يوم لقد أتت عيله و  ما يؤذى أحد،اهلل و أوذيت يف 

 (1)(ء ال يواريه إبط بالل  َش يأكله ذو كبد إاله 

املالئكة    أخيه بحديدة، فإنه إىل    من أشار)   :   اهلل قال رسول    [ 2580]احلديث:  

 ( 2) (هأمه و إن كان أخاه ألبيهو ى حته ، تلعنه

رسول    [ 2581]احلديث:   دون  ):    اهللقال  اثنان  يتناجى  فال  ثالثة  كنتم  إذا 

 (3)(ذلك حيزنه صاحبهام، فإنه 

ذلك يؤذي    ال يتناجى اثنان دون واحد، فإنه ):    اهللقال رسول    [ 2582]احلديث:  

 ( 4) (يكره أذى املؤمنواهلل عزه وجله   املؤمن، 

رسول  و قوما فبصق يف القبلةأم    رجال أنه  دائب بن خاله عن السه   [ 2583]احلديث:  

 هلم،  فأراد بعد ذلك أن يصيله  ( لكم ال يصيله )حني فرغ:     اهللينظر، فقال رسول      اهلل

ك آذيت  إنه ،  نعم )فقال:      اهلل ، فذكر ذلك لرسول    اهللأخربوه بقول رسول  و  فمنعوه

 ( 5) (رسولهاهلل و

اس يوم  ى رقاب النهرجل يتخطه جاء  قال:    بن برس  اهللعن عبد    [ 2584]احلديث:  

 ( 6) (اجلس، فقد آذيت):   بيه خيطب، فقال له النه  بيه النه و اجلمعة، 

اليمن   إىل  قال: خرجت مع عيله   ،عن عمرو بن شاس األسلميه   [ 2585]احلديث:  

 قدمت املدينة أظهرت شكايته يف  فلامه   ؛ى وجدت يف نفيس عليه فجفاين يف سفري ذلك حته 

 
 (2472( الرتمذي)1) 

 ( 2616( مسلم)2) 

 ( 2825( الرتمذي)3) 

 . 2827( الرتمذي رقم 4) 

 (  481( أبو داود)5) 

 ( 1118( أبو داود)6) 
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حته  رسول  املسجد  بذلك  سمع  غداة    اهلل ى  ذات  املسجد      اهللرسول  و  فدخلت 

ين عينيه   رآين أبده جالس يف ناس من أصحابه فلامه     اهللرسول  و  فدخلت املسجد ذات غداة

من    اهللوذ بقلت: أع   (لقد آذيتني  واهلل  يا عمرو) ى إذا جلست قال:  ظر حته النه إِله    ديقول: حده 

 ( 1) (ا فقد آذاينبىل، من آذى عليه ) قال:  اهلل، أن أوذيك يا رسول 

عليه    مره     اهللرسول   ث أنه ه كان حيده أنه   عن أِّب قتادة بن ربعيه  [ 2586]احلديث: 

ما املسرتيح اهلل يا رسول    قالوا:   ( مسرتاح منهو   مسرتيح،)بجنازة فقال:   املسرتاح منه،  و  ، 

العبد الفاجر يسرتيح منه  و  ،اهلل رَحة  إىل    أذاها و  نيا العبد املؤمن يسرتيح من نصب الده )قال:  

 ( 2) (وابه الده و جر الشه و البالد و العباد

،  اثالكره و  عن أكل البصل    اهللهنى رسول    جابر قال:  عن   [ 2587]احلديث:  

 فإنه ، مسجدنا  جرة املنتنة فال يقربنه هذه الشه من أكل من )فقال:  ، فغلبتنا احلاجة فأكلنا منها 

 ( 3)نس(اإل ى منه ا يتأذه ى مه املالئكة تتأذه 

فقال له  ،  رجل يف املسجد بسهام   : مره قالاهلل  عن جابر بن عبد    [ 2588]احلديث:  

 (4) أمسك بنصاهلا():  اهلل رسول 

كان  و  الفتنة قدم املدينة،أمراء   أمريا من  أنه اهلل  عن جابر بن عبد    [ 2589]احلديث:  

، فقال: تعس  يت عنه فخرج يميش بني ابنيه فانكبه قد ذهب برص جابر، فقيل جلابر: لو تنحه 

قد  و    اهللكيف أخاف رسول  و  أحدمها: يا أبتاه:أو    ، فقال ابناه  اهللمن أخاف رسول  

رسول   سمعت  فقال:  بني  ) يقول:      اهللمات؟  ما  أخاف  فقد  املدينة  أهل  أخاف  من 

 
 (483/ 3( أَحد)1) 

 (  950( ومسلم)6512( البخاري، )2) 

مسلم)3)  البخاري)564(  عند  ونحوه   )9 /

5452  ) 

 ( 2614( مسلم)451( البخاري، )4) 
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 (1)(اهللمن أخاف أهل املدينة أخافه )، ويف رواية:  ( جنبيه 

قال:    [ 2590]احلديث:   جابر  رسول  ) عن  السه     اهللهنى  يتعاطى  يف  أن 

 (2)(مسلوال

  لم ظلامت يوم القيامة،الظه   لم؛ فإنه قوا الظه اته )  : قال رسول اهلل    [ 2591]احلديث:  

وا  استحله و  أهلك من كان قبلكم، َحلهم عىل أن سفكوا دماءهم   حه الشه   فإنه   (3) حه الشه قوا  اته و

 (4)(حمارمهم

قالت:   [ 2592]احلديث:   إاله     اهلل رسول  ما خريه   عن عائشة  أمرين   اختار  بني 

يؤتى إليه    َشء ما انتقم لنفسه يف    ، واهلل أيرسمها، ما َل يأثم، فإذا كان اإلثم كان أبعدمها منه

 ( 5) (هللفينتقم  اهلل ى تنتهك حرمات حته  قطه 

خيذل امرأ مسلام يف موضع    ئما من امر):    اهللقال رسول    [ 2593]احلديث:  

ما من  و  فيه نرصته،   يف موطن حيبه   اهلل  خذله  ينتقص فيه من عرضه إاله و   تنتهك فيه حرمته

فيه من عرضه  امرئ ينتقص  إاله و   ينرص مسلام يف موضع  يف    اهلل نرصه  ينتهك من حرمته 

 ( 6) (نرصته موطن حيبه 

  ثالثة: ملحد يف احلرم،  إىل اهلل   اسأبغض النه)   : قال رسول اهلل    [ 2594]احلديث:  

 ( 7)(ليهريق دمه  بغري حقه  امرئ لب دم مطه و ة،ة اجلاهليه مبتغ يف اإلسالم سنهو

املفلس فينا من    قالوا:   ( أتدرون ما املفلس؟)  : قال رسول اهلل    [ 2595]احلديث:  

تي  املفلس من إنه )فقال: ، ال متاعو ال درهم له   زكاة و صيامو من يأَت يوم القيامة بصالةأمه

 
 (354/ 3أَحد) (1) 

 (2163( الرتمذي)2) 

 ( الشح: أشد البخل. 3) 

 ( 2578( مسلم)4) 

 (2327( ومسلم)6786)1( البخاري، 5) 

 (  4884( أبو داود)6) 

 ( 6882)1( البخاري 7) 
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فيعطى  ،  رضب هذاو   سفك دم هذا،و  أكل مال هذا، و  قذف هذا،و   قد شتم هذا، و   يأَتو

حسناته من  من  و  هذا  من  ،  حسناته هذا  أخذ  عليه  ما  يقىض  أن  قبل  حسناته  فنيت  فإن 

 ( 1) (ارطرح يف النه خطاياهم فطرحت عليه ثمه 

ظلام إال كان عىل ابن   ليس من نفس تقتل)  : قال رسول اهلل    [ 2596]احلديث:  

 ( 2) (الالقتل أوه  ه سنه ألنه  ل كفل منها آدم األوه 

قد  و  ام عىل أناس،بالشه   ه مره قال: إنه عن هشام بن حكيم بن حزام    [ 2597]احلديث:  

بون يف اخلراج،  فقال: ما هذا؟ قيل يعذه ،  يت عىل رؤوسهم الزه   صبه و  مس، أقيموا يف الشه 

 (3)(نيا بون يف الده ذين يعذه ب اله يعذه   اهلل إنه )يقول:    اهلل سمعت رسول فقال: أما إينه 

  ة، معاهدا َل يرح رائحة اجلنهمن قتل نفسا  )  : قال رسول اهلل    [ 2598]احلديث:  

 ( 4)(رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما  إنه و

أهل األرض اشرتكوا  و  امءأهل السه   لو أنه ):    اهللقال رسول    [ 2599]احلديث:  

 ( 5)(ار يف النه اهللهم يف دم مؤمن ألكبه 

رسول    [ 2600]احلديث:   يف  ) :    اهللقال  يزل  َل  بظلم  خصومة  عىل  أعان  من 

 ( 6) (ى ينزعحته  اهلل سخط 

النهاله )  : قال رسول اهلل    [ 2601]احلديث:   ذي  اله و  ، ارذي خينق نفسه خينقها يف 

 (7)(اريطعنها يطعنها يف النه

اهلجيميه   [ 2602]احلديث:   متيمة  أِّب  رسول    عن  أتيت  حمتب  و    اهللقال:  هو 

 
 ( 2581م)( مسل1) 

 (7321)1( البخاري، 2) 

 ( 2613( مسلم)3) 

 ( 6914( البخاري، )4) 

 (1398( الرتمذي)5) 

 (99/ 4( احلاكم)6) 

 ( 1365( البخاري، )7) 
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إىل    ؟ فأومأ بيده  اهلل رسول  أو    دكم حممه عىل قدميه، فقلت: أيه قد وقع هدهبا  و   بشملة له

  ال حتقرنه )فقال:  ،  جفاؤهم فأوصني  يفه و    من أهل البادية، إينه اهلل فقلت: يا رسول  ،  نفسه

املعروف شيئا، أخاكو   من  تلقى  أن  منبسط،و  لو  إناء  و   وجهك  دلوك يف  تفرغ من  أن  لو 

فو  املستسقي،  يعلم فيك  بام  امرؤ شتمك  فإنه إن  فيه،  تعلم  بام  أجره ال تشتمه  يكون لك    ه 

  ال حيبه عزه وجله    اهلل  إنه و  إسبال اإلزار من املخيلة،  إسبال اإلزار؛ فإنه و  اكإيه و   عليه وزره،و

 ( 1) أحدا( نه ال تسبه و  املخيلة،

 اهللأبايعكم عىل أن ال ترشكوا ب)ألصحابه:      اهللقال رسول    [ 2603]احلديث:  

ال ترشبوا مسكرا،  و  ال ترسقوا و  ال تزنوا و  ،  باحلقه إاله   اهللم  تي حره فس اله تقتلوا النه ال و  شيئا،

اهلل عزه  عليه فحسابه عىل  اهلل ومن سرت ، ارةه فهو كفه فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده 

، و  ( 2)(ة اجلنه اهلل من َل يفعل من ذلك شيئا ضمنت له عىل وجله

بن    [ 2604]احلديث:   سلمة  أنه عن  إنه قيس  قال:  بأشحه ه  أنا  فام  أربع،  هي  ي  منه   ام 

م  تي حره فس اله ال تقتلوا النهو شيئا  اهلل ترشكوا بأاله ):  اهلل من رسول  يوم سمعتهنه  عليهنه 

 ( 3) (ال ترسقواو  ال تزنوا،و ،  باحلقه إاله  اهلل

امء  السه إىل    ا تصعدقوا دعوات املظلوم فإهنه اته ):    اهللقال رسول    [ 2605]احلديث:  

 (4)(ا رشاركأهنه 

رسول    [ 2606]احلديث:   ظاملا ):    اهللقال  أخاك  يا  أو    انرص  قالوا:  مظلوما، 

 (5)(تأخذ فوق يده) هذا ننرصه مظلوما فكيف ننرصه ظاملا؟ قال:  اهلل رسول 

 
 (4084( وأبو داود)64/ 5( أَحد)1) 

 (105، 104( الطرباين يف األوسط، املجمع )2) 

 (  104/ 1( الطرباين يف الكبري، املجمع )3) 

 (29/ 1( احلاكم)4) 

 ( 2584( ومسلم )2444( البخاري، )5) 
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تي    إذا رأيتم)  :قال رسول اهلل    [ 2607]احلديث:   ك  اَل، أن تقول له إنه هتاب الظه أمه

 (1)(ع منهم فقد توده أنت ظاَل 

ار حبسوا بقنطرة  إذا خلص املؤمنون من النه):    اهللقال رسول    [ 2608]احلديث:  

اجلنه فيتقاصه النهو  ةبني  الده ار،  يف  بينهم  كانت  مظاَل  حته ون  نقه نيا،  إذا  هلم  هذه و  وا ى  أذن  بوا 

اجلنه اله بدخول  فو  حممه ة،  نفس  اجلنهذي  يف  بمسكنه  ألحدهم  بيده  أدله د  يف    ة  كان  بمنزله 

 (2) (نيا الده 

هم  و  بناس من األنصار  مره     اهلل رسول    أنه   عن الرباء بن عازب   [ 2609]احلديث:  

الطه  يف  فقال:  جلوس  بده )ريق  ال  كنتم  فرده   إن  السه فاعلني  املظلوم و  الم، وا  اهدوا  و  أعينوا 

 (3)(بيلالسه 

إىل    قهظلام طوه من أخذ شربا من األرض  )  :قال رسول اهلل    [ 2610]احلديث:  

 ( 4) (سبع أرضني

  (، ى إذا أخذه َل يفلتهاَل حته ليميل للظه   اهلل  إنه ):    اهللقال رسول    [ 2611]احلديث:  

 ( 5) [ 102]هود:  َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد﴾ َوَكَذلَِك َأْخُذ َربيَك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ  ﴿ : قرأ ثمه 

أن  ، وةله والذه   ة القله و  من الفقر  اهللذوا بتعوه ):    اهلل قال رسول    [ 2612]احلديث:  

 (6)(تظلم أو   تظلم 

  دعوة املظلوم،  مستجابات:ثالث دعوات ):   اهللقال رسول   [ 2613]احلديث:  

 (7)(دعوة الوالد عىل ولدهو  دعوة املسافر،و

 
 (190، 163/ 2( أَحد)1) 

 ( 2440( البخاري، )2) 

 ( 2726( الرتمذي)3) 

 (  2610( ومسلم)2452( البخاري، )4) 

 (  2583( ومسلم)4686( البخاري، )5) 

 (261/ 8( والنسائي)1544( أبو داود)6) 

 (3448( الرتمذي)7) 
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النه  [ 2614]احلديث:   ا فكان حاجه     بيه عن أسامة بن رشيك قال: خرجت مع 

رت شيئا،  أخه أو    مت شيئا قده أو    سعيت قبل أن أطوف،  اهللاس يأتونه فمن قال: يا رسول  النه

هو ظاَل، فذلك  و  رجل اقرتض عرض رجل مسلم  عىل  ال حرج، ال حرج إاله ) فكان يقول:  

 (1)(هلكو ذي حرج اله 

تي    صنفان من):    اهللقال رسول    [ 2615]احلديث:   ال تناهلام شفاعتي: سلطان  أمه

 (2)(أ منهم يتربه و  ين يشهد عليهمغال يف الده و غشوم ظاَل،

اهلل    [ 2616]احلديث:   رسول  ما  املستبه )  : قال  البادي  قاال، فعىل  ما  يعتد  ان  َل 

 ( 3)(املظلوم 

  اهلل بسم )كان إذا خرج من بيته قال:   بيه النه  أنه  سلمة:أم  عن [ 2617]احلديث:  

جيهل  أو    نجهل أو    نظلم أو    نظلم أو  نضله  أو  ا نعوذ بك من أن نزله إنه   مه الله ،  اهلل لت عىل  توكه 

 ( 4)(علينا 

فأتاه      اهللقال: كنت عند رسول    عن وائل بن حجر عن أبيه  [ 2618]احلديث:  

،  ة يف اجلاهليه   اهلل يا رسول    أريض   هذا انتزى عيله   فقال أحدمها إنه ،  رجالن خيتصامن يف أرض 

بيه   (نتك بيه )  قال:  إاله )قال:  ،  قال: إذن يذهب هبا   ( بيمينه )قال:  ،  نةقال: ليس ِل    ليس لك 

رسول  فلامه   ، (ذاك قال  ليحلف  قام  لقي  ):    اهلل   ظاملا،  أرضا  اقتطع  ومن  عليه  اهلل  هو 

 ( 5)(غضبان

ى  يقوم من جملس حته     اهلل ام كان رسول  قال: قله   عن ابن عمر  [ 2619]احلديث: 

 
 (  2015( أبو داود)1) 

 (23/ 1( ابن أِّب عاصم يف السنة، )2) 

 ( 2587( مسلم)3) 

 (.3427( الرتمذي)4) 

 (  139( مسلم)5) 
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الده  هبؤالء  ألصحابه:  يدعو  بيننا   مه )اللهعوات  حيول  ما  خشيتك  من  لنا  بني  و  اقسم 

  نيا،به علينا مصيبات الده ن  من اليقني ما هتوه و  تك، غنا به جنهمن طاعتك ما تبله و  ،معاصيك

بأسامعنا مته و أحييتنا، قوه و  أبصارنا و  عنا  ما  منهو  تنا  الوارث  من  و  ا،اجعله  عىل  ثأرنا  اجعل 

ال  و  نا، نيا أكرب مهه ال جتعل الده و   ال جتعل مصيبتنا يف ديننا، و   انرصنا عىل من عادانا،و  ظلمنا،

 (1)(ط علينا من ال يرَحنا ال تسله و  مبلغ علمنا 

  ال يسلمه، و  املسلم أخو املسلم ال يظلمه ):    اهلل قال رسول    [ 2620]احلديث:  

عنه كربة من    اهللج  ج عن مسلم كربة فره من فره و  يف حاجته،  اهللمن كان يف حاجة أخيه كان  و

 ( 2) (يوم القيامة اهلل من سرت مسلام سرته و كربات القيامة، 

أتبع أحدكم عىل  و  ظلم،   الغنيه مطل  )   : قال رسول اهلل    [ 2621]احلديث:   إذا 

 ( 4)((3) فليتبع  ءميل 

أو    ال اعتداء، و  من بنى بنيانا من غري ظلم ):    اهلل قال رسول    [ 2622]احلديث:  

 ( 5) (تعاىلو تبارك اهلل ال اعتداء، كان له أجر ما انتفع به من خلق و غرس غرسا يف غري ظلم 

أو    له مظلمة ألخيه من عرضهمن كانت  ):    اهللقال رسول    [ 2623]احلديث:  

ال درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه  و  له منه اليوم قبل أن ال يكون دينارفليتحله   َشء 

 ( 6) (ئات صاحبه فحمل عليهإن َل تكن له حسنات أخذ من سيه و بقدر مظلمته، 

رسول    [ 2624]احلديث:   يوم  ):    اهلل قال  منه  أقيد  ظلام  ملوكه  رضب  من 

 ( 7) (القيامة

 
 (3502( الرتمذي)1) 

 (  2580( ومسلم)2442( البخاري، )2) 

 ( اذا أحيل بالدين الذي له عىل مورس فليقبل. 3) 

 (  1564( ومسلم)2287( البخاري، )4) 

 ( 438/ 3( أَحد)5) 

 (  2581( مسلم)2449( البخاري، )6) 

 ( 211/ 3( الطرباين، الرتغيب والرتهيب )7) 
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إاله ):    اهللقال رسول    [ 2625]احلديث:   تقتل نفس ظلام  آدم  ال  ابن   كان عىل 

 ( 1) (القتل ل من سنه ه كان أوه من دمها ألنه  ل كفل األوه 

اس  عة تقولون: إن أحسن النهال تكونوا إمه ):    اهللقال رسول    [ 2626]احلديث: 

إن أساءوا  و  اس أن حتسنوا، نوا أنفسكم، إن أحسن النهلكن وطه و  إن ظلموا ظلمنا، و  ا، أحسنه

 ( 2) (فال تظلموا

فه  كله أو    انتقصه، أو    أال من ظلم معاهدا)  : قال رسول اهلل    [ 2627]احلديث:  

 (3)(أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامةأو  فوق طاقته،

ة  ذمه اهلل و ة  أال من قتل نفسا معاهدا له ذمه )  :قال رسول اهلل    [ 2628]احلديث:  

بذمه  أخفر  فقد  اجلنه  اهللة  رسوله  رائحة  يرح  سبعني    إنه و  ة،فال  مسرية  من  ليوجد  رحيها 

 (4)(خريفا 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ( 5)اتهقوا الظلم فإنهه ظلامت يوم القيامة():  هلل رسول اقال   [ 2629]احلديث:  

رسول  : )أال أخربكم بخياركم؟( قالوا: بىل يا  رسول اهلل  قال    [ 2630]احلديث:  

 ( 6)قال: )هم الضعفاء املظلومون(  هلل ا

 ( 7)الظلم ندامة():  هلل رسول اقال   [ 2631]احلديث:  

اقال    [ 2632]احلديث:   يقول:  هلل  رسول  حتهى  الظاَل  يمهل  تعاىل  اهلل  )إنه   :

 
 ( 1677( مسلم)6867)1( البخاري، 1) 

 (2007( الرتمذي)2) 

 ( 3052( أبو داود)3) 

 (1403( الرتمذي)4) 

 .  332ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

الراوندي كام يف )البحار( ج  6)  ص   72( دعوات 

320  . 

ج  7)  البحار  اإلمامة    322ص    72(  عن  نقال 

 والتبرصة. 
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 (1)أمهلني، ثمه إذا أخذه أخذه أخذة رابية(

)إنه اهلل تعاىل َحد نفسه عند هالك الظاملني    :  هللرسول اقال    [ 2633]احلديث:  

ِذيَن َظَلُموا َواحْلَْمُد هللَِِّ ﴿فقال:   (2) [45]األنعام:  َربي اْلَعاملَنَِي﴾َفُقطَِع َدابُِر اْلَقْوِم الَّ

: )سيعلم الظاملون حظه من نقصوا أنه الظاَل  رسول اهلل  قال    [ 2634]احلديث:  

 ( 3) ينتظر اللهعن والعقاب، واملظلوم ينتظر النرص والثواب(

ة عني( هللرسول اقال   [ 2635]احلديث:    ( 4) : )الظلم ندامة والطاعة قره

 ( 5) : )ال ينال شفاعتي ذا سلطان جائر غشوم(  هللرسول اقال    [ 2636]احلديث:  

البغي يوجب الندم،  : )الذنوب تغريه النعم،  هلل  رسول اقال    [ 2637]احلديث:  

ل الفنا، قطيعة   القتل ينزل النقم الظلم ُّيتك العصم، رشب اخلمر حيبس الرزق، الزنا يعجه

)  ( 6) الرحم حتجب الدعاء، عقوق الوالدين يبرت العمر، ترك الصالة يورث الذله

)من اقتطع شيئا من مال امرئ مسلم بيمينه   :  هللرسول اقال   [ 2638]احلديث:  

يا   قالوا:  اجلنهة(  اهلل عليه  م  احره )وإن كان قضيبا من  رسول  قال:  يسريا  هلل وإن كان شيئا 

 ( 7)أراك(

اقال    [ 2639]احلديث:   أخا  هلل  رسول  يا  املرسلني  أخا  يا  أن  إِله  اهلل  )أوحى   :

املنذرين أنذر قومك ال يدخلوا بيتا من بيوَت وألحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإينه  

ألعنه ما دام قائام يصيله بني يديه حتهى يرده تلك الظالمة إىل أهلها فأكون سمعه الهذي يسمع  

 
 . 135ص  1( كنز الكراجكي ج 1) 

 . 135ص  1( كنز الكراجكي ج 2) 

ج  3)  الوسائل  مستدرك  لبه  ،  ،  342ص    2( 

 .  اللباب

ج  4)  الوسائل  مستدرك  لبه  ،  ،  342ص    2( 

 .  اللباب

ال5)  مستدرك  ج  (  لبه  ،  ،  342ص    2وسائل 

 .  اللباب

 . 37( نزهة الناظر ص 6) 

 . 53ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 7) 
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يبرص  الهذي  وأكون برصه  أول  به  ويكون من  النبيهني  به  مع  جاري  ويكون  وأصفيائي  يائي 

يقني والشهداء يف اجلنهة(  ( 1)والصده

: )ال تغبطنه ظاملا بظلمه، فإنه له عند اهلل طالبا  هلل  رسول اقال    [ 2640]احلديث:  

 ( 2) [ 97]اإلرساء:  ﴾ ُكلَّاَم َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعرًيا ﴿  :ثمه قرأ   (حثيثا 

اقال    [ 2641]احلديث:   من  هلل  رسول  هبم  ما  عىل  النار  أهل  يؤذون  )أربعة   :

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

ما بال هؤالء األربعة؟ قد آذونا عىل ما بنا من أذى فرجل معلق من تابوت من مجر، ورجل  

فيقال لصاحب التابوت ما    جيز أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل حلمه،

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

 (3)َل جيد هلا يف نفسه اداءه وال وفاءه(

من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اهلل له فانهه  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2642]احلديث:  

ارة له(  ( 4) كفه

: )حرمت اجلنهة عىل من ظلم أهل بيتي وعىل  هلل  رسول ال  قا  [ 2643]احلديث:  

خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم    من قاتلهم وعىل املعني عليهم وعىل من سبهم، أولئك ال 

 ( 5)اهلل وال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم(

عذاهبم مع املنافقني  الويل لظاملي أهل بيتي  ):  هلل  رسول اقال    [ 2644]احلديث:  

 ( 6) يف الدرك األسفل من النار(

 
 . 53ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 1) 

 . 53ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 . 470ص  2( روضة الواعظني ج 3) 

 .  334ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 34ص  2( عيون األخبار ج 5) 

 . 27( صحيفة اإلمام الرضا ص 6) 
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إينه لعنت سبعا لعنهم اهلل وكله نبيه جماب،  ): هلل  رسول اقال  [ 2645]احلديث:  

ب بقدر اهلل، واملخالف لسنهتي،  رسول اقيل: ومن هم يا   هلل؟ قال: الزائد يف كتاب اهلل، واملكذه

م اهلل،   واملسلهط باجلربوت ليعزه من أذله اهلل ويذله من أعزه اهلل،  واملستحله من عرتَت ما حره

) م ما أحله اهلل عزه وجله  (1)واملستأثر عىل املسلمني بفيئهم منتحال له، واملحره

: اشتده غضبي عىل من  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2646]احلديث:   يقول اهلل عزه وجله

 ( 2) ظلم من ال جيد نارصا غريي(

ارس قال    [ 2647]احلديث:   زان،    هلل ول  اهلل  امرأة مهرها فهو عند  )من ظلم   :

القيامة: عبدي زوجتك أمتي عىل عهدي فلم توف بعهدي وظلمت    يقول اهلل عزه وجله يوم 

أمتي، فيؤخذ من حسناته فدفع إليها بقدر حقها، فإذا َل يبق له حسنة أمر به إىل النار بنكثه  

 ( 3) [ 34]اإلرساء:  َكاَن َمْسُئواًل﴾ َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد ﴿ العهد قال تعاىل: 

إنه اهلل عزه وجله غافر كله ذنب إاله رجل  ):  هلل  رسول اقال    [ 2648]احلديث:  

 (4)اغتصب أجريا أجره أو مهر امرأة(

ووالد  : )أربعة ال ترد هلم دعوة: إمام عادل،  رسول اهلل  قال    [ 2649]احلديث:  

َت وجالِل   : وعزه لولده، والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب، واملظلوم، يقول اهلل عزه وجله

 ( 5) النترصن لك ولو بعد حني(

اقال    [ 2650]احلديث:   فوق  ):  هلل  رسول  ترفع  ا  فإهنه املظلوم  ودعوة  اكم  إيه

اكم ودع  وإيه له،  أستجيب  ارفعوها حتهى  فيقول:  إليها،  اهلل  ينظر  الوالد  السحاب حتهى  وة 

 
 . 11( املحاسن ص 1) 

 . 19ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 2) 

 . 429( مكارم األخالق ص 3) 

 . 98( األشعثيات ص 4) 

 .  255ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 
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ا أحده من السيف(  ( 1)فإهنه

أربعة ال ترده هلم دعوة، ويفتح هلم أبواب  ):  هلل  رسول اقال    [ 2651]احلديث:  

حتهى   واملعتمر  ظلمه،  من  عىل  واملظلوم  لولده،  الوالد  دعاء  العرش:  إىل  ويصري  السامء، 

 ( 2) يرجع، والصائم حتى يفطر(

ملظلوم مستجابة وإن كانت من فاجر  : )دعوة ارسول اهلل  قال    [ 2652]احلديث:  

 ( 3) خموف عىل نفسه(

ة ظلام  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2653]احلديث:   من أخذ شيئا من أموال أهل الذمه

 (4)فقد خان اهلل ورسوله ومجيع املؤمنني(

اقال    [ 2654]احلديث:   والغنيه    هلل رسول  الزاين،  الشيخ  يبغض  اهلل  )إنه   :

املختال، والسائل امللحف، وحيبط أجر املعطي املنهان ويمقت البذيخ اجلريه  الظلوم، والفقري  

اب(  (5)الكذه

: )من مشى مع ظاَل ليعينه وهو يعلم أنهه ظاَل  رسول اهلل قال   [ 2655]احلديث:  

 ( 6) فقد خرج من اإلسالم(

هلل وما  رسول ا: )رشه الناس املثلهث( قيل: يا    هللرسول اقال    [ 2656]احلديث:  

وُّيلك   أخاه،  وُّيلك  نفسه،  فيهلك  السلطان  إىل  بأخيه  يسعى  )الهذي  قال:  املثلهث؟ 

 (7)السلطان(

رضب غري  أو    من قتل غري قاتله،   هلل لعن ا) :    هلل رسول اقال    [ 2657]احلديث:  

 
 .  509ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

  .111وص  86( فضائل األشهر الثالثة ص 2) 

 .  317ص  1( أماِل الطويس ج 3) 

 . 81( األشعثيات ص 4) 

 . 42( حتف العقول ص 5) 

 . 155( جامع األخبار ص 6) 

 . 155( جامع األخبار ص 7) 
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 (1) (ضاربه

  ( آوى حمدثا أو    من أحدث حدثا   هلللعن ا) :    هللرسول اقال    [ 2658]احلديث:  

 (2)(ل: وما املحدث؟ قال: )من قتليق

: القاتل    هللإنه أعتى الناس عىل ا):    هللرسول ا  قال  [ 2659]احلديث:   عزه وجله

د، ومن    هلل غري قاتله، والضارب غري ضاربه، ومن ادهعى لغري أبيه فهو كافر بام أنزل ا عىل حممه

 ( 3) (عزه وجله منه يوم القيامة رصفا وال عدال هللآوى حمدثا َل يقبل ا أو  أحدث حدثا 

:  اإلمام عن   [ 2660]احلديث:   مره عىل قوم قد نصبوا دجاجة     هلل رسول اأنه  عيله

 (4)هلل(من هؤالء لعنهم ا)حيهة وهم يرموهنا، فقال:  

الدنيا َل يكن  رسول اهلل  قال    [ 2661]احلديث:   : )من أحزن مؤمنا ثمه أعطى 

ارته، وَل يؤجر عليه   (5)(ذلك كفه

أحزنه  ، ومن أحزنه  هلل: )من آذى مؤمنا آذاه ا   هللرسول اقال   [ 2662]احلديث: 

 (6)(يوم القيامة  هللبجفاء خييفه اأو  ، ومن نظر إليه بنظرة ُتيفه بغري حقه هللا

مؤمن نظرة ليخيفه هبا، أخافه  إىل    من نظر : )  هلل رسول اقال    [ 2663]احلديث:  

 (7)(عزه وجله يوم ال ظله إاله ظلهه هللا

اهلل عزه وجله  لو بغى جبل عىل جبل جلعل  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2664]احلديث:  

ا(  ( 8)الباغي منهام دكه

ما رفع الناس أبصارهم إىل َشء إاله وضعه  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2665]احلديث:  

 
 .  274ص  7( الكايف ج 1) 

 .  274ص  7( الكايف ج 2) 

 .  274ص  7( الكايف ج 3) 

 . 83( األشعثيهات ص 4) 

 . 148( جامع األخبار ص 5) 

 .  103ص   2( لبه اللباب كام يف )املستدرك( ج 6) 

 .  368ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 

 . 324( عقاب األعامل ص 8) 
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ا(  (1)اهلل تعاىل، ولو بغى جبل عىل جبل جلعل اهلل تعاىل الباغي منهام دكه

ا الناس، املوتة )فقال:    هلل  رسول اخطبنا    :عيله   قال اإلمام   [ 2666]احلديث:     أُّيه

املوتة، الوحيهة الوحيهة ال ردهة، سعادة أو شقاوة، جاء املوت بام فيه: بالروح والراحة، ألهل  

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

ة اخلارسة ألهل دار الغرور الهذين كان هلا سعيهم وفيها رغبتهم، بئس العبد عبد عت ا  والكره

 ( 2) وبغى ونيس اجلبهار األعىل(

ذ يف كله يوم    هلل  رسول اقال: )كان    اإلمام الصادقعن    [ 2667]احلديث:   يتعوه

، والرشك، واحلميهة، والغضب، والبغي، واحلسد( : من الشكه  ( 3) من سته

: )اجتنب مخسا: احلسد، والطرية، والبغي،  رسول اهلل  قال    [ 2668]احلديث:  

  ،  (4)والنميمة(وسوء الظنه

، وإنه أرسع الرشه  ):  هلل  رسول اقال    [ 2669]احلديث:   إنه أرسع اخلري ثوابا الربه

عقابا البغي، وكفى باملرء عيبا أن ينظر من الناس إىل ما يعمى عنه من نفسه، أو يعريه الناس  

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

():   هللرسول اقال   [ 2670]احلديث:    (6)إنه أعجل الرشه عقوبة البغيه

: )أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم، وأرسع الرشه  رسول اهلل  قال    [ 2671]احلديث:  

 ( 7)عقابا البغي(

ل اهلل لصاحبه  هلل  رسول اقال    [ 2672]احلديث:   : )ما من ذنب أجدر أن يعجه

 
 . 147( األشعثيات: ص 1) 

 . 22( نوادر الراوندي ص 2) 

 . 329ص  1( اخلصال ج 3) 

 . 289ص  1ج  الآلِل( عواِل 4) 
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ر له يف اآلخرة من البغي   (1)وقطيعة الرحم(العقوبة يف الدنيا مع ما ادخه

اقال    [ 2673]احلديث:   وال  ) :  هلل  رسول  عقوبتها،  ل  تعجه الذنوب  من  ثالثة 

ر إىل اآلخرة: عقوق الوالدين، والبغي عىل الناس، وكفر اإلحسان(  (2)تؤخه

: )أربعة أرسع َشء عقوبة: رجل أحسنت  رسول اهلل  قال    [ 2674]احلديث:  

عاهدته    ل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل إليه فكافأك باإلحسان إليه إساءة، ورج 

 (3)بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه( عىل أمر فوفيت له وغدر

وصيك بالدعاء فإنه معه حسن اإلجابة،  أ: )  هلل رسول اقال    [ 2675]احلديث:  

وعليك بالشكر فإنه مع الشكر الزيادة، وإيهاك أن تبغض أحدا أو تعني عليه، وأهناك عن  

 ( 4) بغي عليه لينرصنهه اهلل( فإنه من البغي 

د، من    هللرسول اقال    [ 2676]احلديث:   يا حممه أنهه قال:  : )إنه فيام ناجاين رِّبه 

 (5)(آذى ِل وليها فقد أرصد ِل باملحاربة، ومن حاربني حاربته

اقال    [ 2677]احلديث:   ائتمنه    :باملؤمنأنبهئكم    أال ):    هلل رسول  من  املؤمن 

أال وأنفسهم،  أمواهلم  عىل  يده  أنبهئكم    املؤمنون  من  املسلمون  سلم  من  املسلم  باملسلم؟ 

م ا  ( 6) (عليه هللولسانه، واملهاجر من هجر السيهئات وترك ما حره

  : )من آذى مؤمنا فقد آذاين، ومن آذاين فقد   هللرسول اقال    [ 2678]احلديث:  

، ومن آذ هللآذى ا  ( 7) (فهو ملعون يف التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان هللى ا عزه وجله

)من آذى مؤمنا فقريا بغري حقه فكأنهام هدم    :   هلل رسول اقال    [ 2679]احلديث:  

 
 . 388ص  2( روضة الواعظني ج 1) 

 .  13ص  1( أماِل الطويس ج 2) 

 . 230ص  1( اخلصال ج 3) 
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 . 144( مشكاة األنوار ص 6) 
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بني  ات والبيت املعمور، وكأنهام قتل ألف ملك من املقره ة عرشة مره  ( 1)(مكه

بشطر كلمة جاء يوم  : )من آذى مؤمنا ولو  رسول اهلل  قال    [ 2680]احلديث:  

، وكان كمن هدم الكعبة والبيت املقدس وقتل  هلل القيامة مكتوب بني عينيه آيسا من رَحة ا

 (2)(عرشة آالف من املالئكة 

اقال    [ 2681]احلديث:   له،    هللرسول  ذنب  ال  كمن  نب  الذه من  )التائب   :

مؤمنا كان عليه مثل ما  واملستغفر عن الذنب وهو مرصه عليه كاملستهزئ بربهه، ومن آذى  

 ( 3) (أنبت النيل

أال وإنه أذى املؤمن من أعظم سبب سلب  ) :  هللرسول اقال   [ 2682]احلديث:  

 ( 4)اإليامن(

اقال    [ 2683]احلديث:   أصحابه    هللرسول  بعض  عن  يوص  أذاك  )تكفه   :

ق هبا عن نفسك  ( 5) (الناس، فإنه صدقة تصده

خلفه  أو    آذاه، أو    من اغتاب مؤمنا غازيا،):  رسول اهلل  قال    [ 2684]احلديث:  

يف أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته، ثمه يركس يف النار إذا كان الغازي يف  

 (6)(عزه وجله  هللطاعة ا

كفى باملرء عيبا أن يبرص من الناس ما يعمى  ):    هللرسول اقال    [ 2685]احلديث:  

 ( 7)(ي جليسه بام ال يعنيه عليه من نفسه، وأن يؤذ

أي اإلسالم أفضل؟ قال: )من سلم املسلمون    هلل رسول اقيل: يا    [ 2686]احلديث:  

 
 . 194( إرشاد القلوب ص 1) 

 . 76( إرشاد القلوب ص 2) 
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 ( 1) (من لسانه ويده

ال تكون مسلام حتهى يسلم الناس من يدك  )   :   هلل رسول اقال   [ 2687]احلديث:  

حتهى تكون ورعا، وال  ولسانك، وال تكون عاملا حتهى تكون بالعلم عامال، وال تكون عابدا  

 (2)(تكون ورعا حتهى تكون زاهدا، أطل الصمت وأكثر الفكر وأقله الضحك 

اقال    [ 2688]احلديث:   ائتمنه  أنبهئكم    أال):    هللرسول  من  املؤمن  باملؤمن؟ 

مورهم، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من  أاملؤمنون عىل أمواهلم و

مه ا هجر   ( 3) (عليه هللالسيهئات وترك ما حره

اقال    [ 2689]احلديث:   )    هللرسول  أصحابه:  بعض  عن  يوص  أذاك  تكفه 

ق به عن نفسك  ( 4) (الناس فإنهه صدقة تصده

ا الناس، إنه العبد ال يكتب من املسلمني    هللرسول اقال    [ 2690]احلديث:   : )أُّيه

ينال درجة املؤمنني حتهى يأمن أخوه بوائقه، وجاره  حتهى يسلم الناس من يده ولسانه، وال  

 ( 5) (بوادره، وال يعده من املتهقني حتهى يدع ما ال بأس به حذار ما به البأس

أو    من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا،)  :   هللرسول اقال    [ 2691]احلديث:  

ج عنه كربة، َل تزل الرَحة ظاله عليه  أو    قىض له حاجة،  مدودا ما كان يف ذلك من النظر  فره

ي املؤمن مؤمنا؟ إليامنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم،  أنبهئكم    أال)ثمه قال:  ،  ( يف حاجته َل سمه

باملهاجر؟ من هجر السيهئات  أنبهئكم   من املسلم؟ من سلم الناس يده ولسانه، أال أنبهئكم  أال

م ا أتى إليه أمرا يكرهه،  أو   لطمه لطمة، أو    ومن دفع مؤمنا دفعة ليذلهه هبا،،  عليه   هلل وما حره

 
 .  277ص  1( أماِل الشيخ الطويس ج 1) 

 .  214ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 
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اكم والعجلة ه ويتوب ويستغفر فإيه أحد، فلعلهه مؤمن  إىل    لعنته املالئكة حتهى يرضيه من حقه

ع من سالح الشياطني، وما من     أحبه   َشءوأنتم ال تعلمون، وعليكم باألناة واللني، والترسه

 (1)(من األناة واللني  هلل اإىل 

اكم والظلم فإنه خيرب قلوبكم():  هلل رسول اقال   [ 2692]احلديث:    (2)إيه

أوحى اهلل إىل نبيه من أنبيائه: ابن آدم اذكرين  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2693]احلديث:  

فارض   بمظلمة  ظلمت  وإذا  أحمق،  فيمن  أحمقك  فال  غضبي،  عند  أذكرك  غضبك  عند 

م أنه اخللق احلسن يذيب  بانتصاري لك فإنه انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك، واعل

 (3) السيهئة كام يذيب الشمس اجلليد، وإنه اخللق السيهئ يفسد العمل كام يفسد اخلله العسل(

: )من كرامة املؤمن عىل اهلل أنه َل جيعل ألجله  هلل  رسول اقال    [ 2694]احلديث:  

 (4)وقتا حتهى ُّيم ببائقة فإذا هم ببائقة قبضه إليه(

 (5)ق يمده لكم يف األعامر(ئ: )جتنهبوا البواهلل سول ارقال   [ 2695]احلديث:  

اقال    [ 2696]احلديث:   يشري  هللرسول  أن  ملؤمن  حيله  )ال  بنظرة  إىل    :  أخيه 

 ( 6) (تؤذيه

ا  :   هلل رسول اقال    [ 2697]احلديث:   لنا وليها أوقفه  القيامة يف    هلل )من أذله  يوم 

:  فقال   ؟وما طينة خبال  : فقيل له  (،حساب اخلالئقعزه وجله من  هلل  أن يفرغ اإىل    طينة خبال 

 ( 7)(صديد أهل جهنهم )

 
 .  523( علل الرشائع ص 1) 

 . 315( مشكاة األنوار ص 2) 

 . 134ص  1( كنز الكراجكي ج 3) 

 . 36ص  2( عيون األخبار ج 4) 

 . 36ص  2ون األخبار ج ( عي5) 

 . 98ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 6) 

ج  7)  )املستدرك(  يف  كام  للمفيد  الروضة  ص   2( 

103  . 
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 ( 1)هلل(من أذل مؤمنا أذله ا )و:   هللرسول اقال   [ 2698]احلديث:  

  لطمه لطمةأو    من دفع مؤمنا دفعة ليذله هبا،):    هللرسول اقال    [ 2699]احلديث:  

إليه  أو   من  أأتى  يرضيه  حتهى  املالئكة  لعنته  يكرهه  اكم  مرا  فإيه ويستغفر  ويتوب  حقه 

أحد فلعله مؤمن وأنتم ال تعلمون وعليكم باألناة واللني، والترسع من سالح  إىل    والعجلة،

 (2)(من األناة واللني  هلل اإىل   أحبه  َشء وما من  ، الشياطني

: من استذله عبدي املؤمن    هللقال ا):    هللرسول اقال    [ 2700]احلديث:   عزه وجله

  (3) فقد بارزين باملحاربة(

: إينه   هللقال ا: )  هللرسول اقال    [ 2701]احلديث:   حلرب ملن استذله    عزه وجله

  (4)نرصة أوليائي(إىل  عبدي املؤمن، وإينه أرسع 

عزه وجله قد نابذين من أذله عبدي    هللقال ا) :  هللرسول اقال   [ 2702]احلديث: 

 ( 5) (املؤمن

و إىل رسوله    : )ما من عمل أحبه إىل اهلل تعاىل هلل  رسول اقال    [ 2703]احلديث:  

من اإليامن باهلل والرفق بعباده، وما من عمل أبغض إىل اهلل تعاىل من االرشاك باهلل تعاىل  

 ( 6) والعنف عىل عباده(

من مىض مع ظاَل يعينه عىل ظلمه فقد خرج  ) :    هللرسول اقال    [ 2704]احلديث:  

 (7)(ورسوله  هللفقد حاده ا  هلل من ربقة اإلسالم، ومن حالت شفاعته دون حده من حدود ا

اكم أن تعينوا عىل  )يف وصيهته ألصحابه:   الصادق  قال اإلمام  [ 2705]احلديث:   وإيه

 
 .  185ص  1( أماِل الطويس ج 1) 

 .  523( علل الرشائع ص 2) 

 .  354ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 74( مصادقة األخوان ص 4) 

 .  351ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

ج  6)  األنوار  بحار  نوادر    54ص    72(  عن 

 الراوندي.  

 . 76( إرشاد القلوب ص 7) 
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إن دعوة    كان يقول:    هلل ا  رسولمسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فإنه أبانا  

كان يقول: إن معونة    هللرسول ااملسلم املظلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضا فإنه أبانا 

 (1)(املسلم خري وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام 

أعانه عليها نزل  أو    )من توىله خصومة ظاَل  : رسول اهلل  قال    [ 2706]احلديث:  

املوت بالبرشى بلعنه ونار جهنهم وبئس املصري، ومن خفه لسلطان جائر يف حاجة  به ملك 

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

 ( 2)(أهل النار عذابا 

ا ملسلم فقد برئ  )و:    هللرسول اقال    [ 2707]احلديث:   من أعان ظاملا ليبطل حقه

ة امن   ة اإلسالم وذمه ة رسوله، ومن دعا لظاَل بالبقاء فقد أحبه أن يعيص ا  هلل ذمه ، ومن  هللوذمه

ومن    هللاغتيب وكان قادرا عىل نرصه وَل ينرصه فقد باء بغضب من اأو    ظلم بحرضته مؤمن

داود عليه  إىل    تعاىل أوحى   هللتعاىل، وإنه ا   هلل رسوله، ومن نرصه فقد استوجب اجلنهة من ا

ال دعوة  السه عني  لرتد  ولكن  الدنيا،  عىل  الدنيا  لتجمع  أبعثك  َل  إينه  اجلبهار:  لفالن  قل  م: 

 (3) (املظلوم وتنرصه، فإينه آليت عىل نفيس أن أنرصه وأنترص له مهن ظلم بحرضته وَل ينرصه

الم قام يف    هلل رسول اقال    [ 2708]احلديث:   : )إنه عيسى بن مريم عليهام السه

ال فتظلموها، وال متنعوها أهلها   إرسائيل، فقال:بني   ثوا باحلكمة اجلهه يا بني ارسائيل، ال حتده

 (4)(فتظلموهم، وال تعينوا الظاَل عىل ظلمه فيبطل فضلكم 

  هللأرضاه ا  هلل خمافة من ا  هلل : )من ترك معصية ا  هللرسول اقال    [ 2709]احلديث:  

 
 .  8( روضة الكايف ص 1) 

 .  330( عقاب األعامل ص 2) 

 . 76( إرشاد القلوب ص 3) 

 . 466ص  2( روضة الواعظني ج 4) 
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 ( 1) (ليعينه وهو يعلم أنهه ظاَل فقد خرج من اإليامنيوم القيامة، ومن مشى مع ظاَل 

: )أال ومن علق سوطا بني يدي سلطان جعل    هللسول ارقال    [ 2710]احلديث:  

عليه يف نار جهنهم    هلل ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلهطه ا  هللا

 (2)(وبئس املصري

كتم  أو    رفع لواء ضاللة، أو    : )من نكث بيعة،   هللرسول اقال    [ 2711]احلديث:  

ظلام، أو    علام، ماال  من  أو    اعتقل  برئ  فقد  ظاَل،  أنهه  يعلم  وهو  ظلمه  عىل  ظاملا  أعان 

 ( 3) (اإلسالم

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة  ):  هللرسول اقال   [ 2712]احلديث:  

ة قلم؟ فاحرشوهم معهمأو    سا، ربط هلم كيأو    وأعواهنم، ومن الق هلم دواة،   (4)(مده هلم مده

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السامء  ):    هللسول ارقال    [ 2713]احلديث:  

: أين الظلمة؟  هلل من قبل ا أين أعوان أعوان الظلمة؟ أين من برى هلم قلام؟ أين    عزه وجله

فيؤتى هبم   أين من جلس معهم ساعة؟  فيؤمرمن الق هلم دواة؟  أن يرضب    مجيعا،  هبم 

 (5)(النارإىل   عليهم بسور من نار، فهم فيه حتهى يفرغ الناس من احلساب، ثمه يرمى هبم

: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة،    هللرسول اقال    [ 2714]احلديث:  

فيجمعون   دواتا؟ قال:الق هلم أو  وأعوان الظلمة، وأشباه الظلمة، حتهى من برى هلم قلام،

 ( 6) (يف تابوت من حديد ثمه يرمى هبم يف جهنهم

الم يأتيني إاله قال:  ):  هلل  رسول اقال   [ 2715]احلديث:  ما كاد جربيل عليه السه

 
 . 351ص  1( كنز الكراجكي ج 1) 

 . 10ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 2) 

 . 17( نوادر الراوندي ص 3) 

 . 309( عقاب األعامل ص 4) 

 . 69ص  4ج  الآلِل( عواِل 5) 

 . 186( إرشاد القلوب ص 6) 
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جال وعداوهتم( د اتهق شحناء الره   (1) يا حممه

الم قطه إاله  ):  هلل  رسول اقال    [ 2716]احلديث:   وعظني  ما أتاين جربيل عليه السه

) ا تكشف العورة وتذهب بالعزه ة الناس فإهنه  ( 2) فآخر قوله ِل: إيهاك ومشاره

الم يف َشء ما  ) :  هلل  رسول اقال   [ 2717]احلديث:   ما عهد إِله جربيل عليه السه

جال(  (3)عهد إِله يف معاداة الره

 (4)غبن املسرتسل ربا():  هلل رسول اقال   [ 2718]احلديث:  

: )أربعة أرسع َشء عقوبة: رجل أحسنت  رسول اهلل  قال    [ 2719]احلديث:  

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

 ( 5) أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه(

مال مؤمن غصبا بغري حلهه َل يزل    من اقتطع) :  هلل  رسول اقال    [ 2720]احلديث:  

الهتي يعملها من الربه واخلري، ال يثبتها يف حسناته  اهلل   عزه وجله معرضا عنه، ماقتا ألعامله 

 ( 6) حتهى يتوب، ويرده املال الهذي أخذه إىل صاحبه(

من خان جاره شربا من األرض جعلها اهلل  ) :  هلل  رسول اقال    [ 2721]احلديث:  

ي يلقى اهلل  السابعة حتهى  يتوب  طوقا يف عنقه من ُتوم األرضني  أن  إاله  القيامة مطوقا  وم 

 (7)ويرجع(

ة حرم اهلل عليه  رسول اهلل  قال    [ 2722]احلديث:   : )من قتل رجال من أهل الذمه

 
 .  301ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 .  301ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 .  301ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

ج4)  البحار  يف  كام  والتبرصة  اإلمامة  ص   100  ( 

104  . 

 .  256ص 4( من ال حيرضه الفقيه ج 5) 

 . 322( عقاب األعامل ص 6) 

 . 427( أماِل الصدوق ص7) 
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 ( 1)اجلنهة الهتي توجد رحيها من مسرية اثني عرش عاما(

إذا التقى املسلامن بسيفيهام عىل غري سنة  ):  هلل  رسول اقال    [ 2723]احلديث:  

يا   فقيل  النار،  يف  واملقتول  افالقاتل  أراد  رسول  ألنهه  قال:  املقتول؟  بال  فام  القاتل  هذا  هلل 

 ( 2) قتله(

اهلل  قال    [ 2724]احلديث:   يوم  رسول  اهلل  إىل  عجه  عبثا  عصفورا  قتل  )من   :

 ( 3) ملنفعة( القيامة ويقول: يا ربه عبدك قتلني عبثا وَل يقتلني 

 (4)هنى عن قتل النحل( رسول اهلل  : )أنه اإلمام الصادقعن   [ 2725]احلديث:  

ة ـ : أنه   اإلمام الصادقعن    [ 2726]احلديث:     رسول اهلل    ـ يف حديث فتح مكه

ة حمرمة بتحريم اهلل َل حتله ألحد كان قبيل، وَل حتله ِل إاله ساعة من هنار إىل  )   قال:  أال إنه مكه

تقوم الساعة، ال خيتيل خالها، وال يقطع شجرها، وال ينفر صيدها، وال حتله لقطتها إاله  أن 

ة بغري إحرام وعليهم السالح، ودخل البيت َل يدخله يف حجه وال  ( ملنشد ، قال: )ودخل مكه

الة فأمر بالال فصعد عىل الكعبة فأذهن(  ( 5)عمرة، ودخل وقت الصه

إذا أراد أن يبعث    هلل  رسول اقال: )كان    اإلمام الصادقعن    [ 2727]احلديث:  

وا إليها()  رسيهة دعاهم فأجلسهم بني يديه ثمه يقول:  (6)ال تقطعوا شجرا إاله أن تضطره

: )رشار الناس ثالثة( قيل: وما الثالثة؟ قال:  رسول اهلل  قال    [ 2728]احلديث:  

 ( 7)وُّيلك السلطان()الهذي يسعى بأخيه إىل السلطان فيهلك نفسه، وُّيلك أخاه،  

 
ج  1)  األنوار  بحار  كتاب    47ص    97(  عن  نقال 

 األعامل املانعة من اجلنهة.  

 .  462( علل الرشائع ص 2) 

ج  3)  األنوار  بحار  حياة    306ص    61(  عن  نقال 

 احليوان.  

 . 427( مكارم األخالق ص 4) 

 . 69ص  5( وسائل الشيعة ج 5) 

 . 40ص  11( وسائل الشيعة ج 6) 

 . 155( جامع األخبار ص 7) 



 

454 

 

 ( 1) : )من مشى مع ظاَل فقد أجرم( هللرسول اقال   [ 2729]احلديث:  

م  ):  هلل  رسول اقال    [ 2730]احلديث:   من ظلم أجريا أجره أحبط اهلل عمله، وحره

 (2)عليه ريح اجلنهة وإنه رحيها لتوجد من مسرية مخسامئة عام(

اقال    [ 2731]احلديث:   من  إنه  ):  هلل  رسول  إاله  ذنب  كله  غافر  وجله  عزه  اهلل 

ا(  ( 3) أحدث دينا، أو أغصب أجريا أجره، أو رجل باع حره

:      هللرسول اقال    [ 2732]احلديث:   َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم  ﴿ يف قول اهلل عزه وجله

 ( 4) يعني الزكاة() :  [ 100- 99]املؤمنون:    ﴾ َلَعيلي َأْعَمُل َصاحِلًا فِياَم َتَرْكُت   اْرِجُعونِ املَْْوُت َقاَل َربي  

: )أيهام رجل له مال، َل يعط حقه اهلل منه، إاله  هلل  رسول اقال    [ 2733]احلديث:  

جعله اهلل عىل صاحبه يوم القيامة شجاعا له زبيبتان ينهشه حتى يقيض بني الناس، فيقول:  

 (5) ع يده يف فيه، فيقضمها(ماِل ومالك؟ فيقول: أنا كنزك الهذي مجعت هلذا اليوم قال: فيض

اقال    [ 2734]احلديث:   لعنته  هلل  رسول  املسلم بسالحه  أخيه  إىل  أشار  )من   :

يه عنه(  (6)املالئكة حتهى ينحه

ب وَل يعمر  )  :هلل  رسول اقال    [ 2735]احلديث:   أربع ال تدخل بيتا واحدة منهنه إاله خره

 ( 7)والزنا(بالربكة: اخليانة والرسقة ورشب اخلمر 

الهذين ال يقضون    هلل رسول اقال    [ 2736]احلديث:   البقاع دور االمراء  : )رشه 

 (8) (باحلقه 

 
 . 155( جامع األخبار ص 1) 

 . 422( أماِل الصدوق ص 2) 

 . 33ص  2( عيون األخبار ج 3) 

 . 246ص  1( دعائم اإلسالم ج 4) 

 .  84ص  1ج  الآلِل( عواِل 5) 

نوادر الراوندي  ، ونحوه يف  83( األشعثيهات ص  6) 

 . 33ص 

 

 . 398( أماِل الصدوق ص 7) 

 . 19( نوادر الراوندي ص 8) 
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اَت  أ  [ 2737]احلديث:   يا    هلل  رسول  له:  ا فقيل  قتيل رسول  فقام    هلل  يف جهينة 

يميش حتهى انتهى إىل مسجدهم قال: وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟    هلل  رسول ا

يا   اقالوا:  قتله، والهذي بعثني  رسول  قتيل بني املسلمني ال يدرى من  هلل ما ندري، فقال: 

عىل   اهلل  ألكبههم  به  ورضوا  امرئ مسلم  دم  يف  واألرض رشكوا  السامء  أهل  أنه  لو  باحلقه 

 ( 1) : )عىل وجوههم(مناخرهم يف النار( أو قال

اقال    [ 2738]احلديث:   ريض    هللرسول  وآخر  باملرشق  قتل  رجال  أنه  )لو   :

 ( 2) باملغرب كان كمن قتله واشرتك يف دمه(

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

: )دعا رجل بعض بني هاشم إىل الرباز، فأبى الصادققال اإلمام    [ 2739]احلديث:  

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

 (3)يغلبني، فقال له: إنهه بغى عليك ولو بارزته لغلبته، ولو بغى جبل عىل جبل هللك الباغي(

 ( 4)قال اإلمام عيل: )أألم البغي عند القدرة(  [ 2740]احلديث:  

 ( 5)قال اإلمام عيل: )ما أعظم عقاب الباغي!(  [ 2741]احلديث:  

 ( 6) قال اإلمام عيل: )البغي يسلب النعمة(  [ 2742]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )اتهقوا البغي، فإنهه جيلب النقم، ويسلب النعم،   [ 2743]احلديث: 

 
 .  272ص  7( الكايف ج 1) 

 . 461ص  2( روضة الواعظني ج 2) 

 . 324( عقاب األعامل ص 3) 

 . 181( غرر احلكم ص 4) 

 . 740( غرر احلكم ص 5) 

 . 17( غرر احلكم ص 6) 
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 ( 1) لغري(ويوجب ا

: أيه ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: )من  اإلمام عيل سئل    [ 2744]احلديث:  

 (2)ظلم من ال نارص له إاله اهلل، وجاور النعمة بالتقصري، واستطال بالبغي عىل الفقري(

اإلمام  [ 2745]احلديث:   وحيله  )   :عيل   قال  الرصعة،  ل  يعجه فإنهه  والبغي  إيهاك 

 (3)بالعامل به العرب(

ل اهلل له النعمة،   عيل:قال اإلمام    [ 2746]احلديث:   )إيهاك والبغي، فإنه الباغي يعجه

 (4) وحيله به املثالت(

 ( 5) )إنه أعجل العقوبة عقوبة البغي( :عيل قال اإلمام    [ 2747]احلديث:  

لت هلكته(  :عيل قال اإلمام    [ 2748]احلديث:    (6) )من بغي عجه

)أرسع املعاص عقوبة أن تبغي عىل من ال يبغي  :  عيل قال اإلمام    [ 2749]احلديث:  

 ( 7)عليك(

ثالث خصال ال يموت صاحبهنه حتهى يرى  ):  عيل قال اإلمام    [ 2750]احلديث:  

:  (8)البغي، وقطيعة الرحم، واليمني الكاذبة( وباهلنه

 ( 9) : )من سله سيف البغي قتل به(عيل قال اإلمام    [ 2751]احلديث:  

: )اهلل اهلل يف عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم،  عيل قال اإلمام  [ 2752]احلديث: 

 ( 10)وسوء عاقبة الكرب(

 
 . 134( غرر احلكم ص 1) 

 . 234( االختصاص ص 2) 

 . 149( غرر احلكم ص 3) 

 . 149( غرر احلكم ص 4) 

 . 215( غرر احلكم ص 5) 

 . 620( غرر احلكم ص 6) 

 . 193( غرر احلكم ص 7) 

 . 98( أماِل املفيد ص 8) 

 .  1249ص ( هنج البالغة 9) 

 .  797( هنج البالغة ص 10) 
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ان باملرء يف دينه ودنياه،  قع: )إنه البغي والزور يو عيل قال اإلمام  [ 2753]احلديث:  

 ( 1)ويبديان خلله عند من يعيبه(

 (2)قال اإلمام عيل: )البغي يرصع الرجال(  [ 2754]احلديث:  

 (3): )البغي يوجب الدمار(عيل قال اإلمام    [ 2755  ]احلديث: 

 ( 4) : )البغي يسلب النعمة(عيل قال اإلمام    [ 2756]احلديث:  

اإلمام    [ 2757]احلديث:   الغدر،  عيل قال  وفضحات  البغي،  ورصعات  )إيهاكم   :

 (5)وإثارة كامن الرشه املذمهم(

 (6)السلطان تسلهط الشيطان(: )إذا استشاط عيل قال اإلمام    [ 2758]احلديث:  

 ( 7) : )من بغى كرس(عيل قال اإلمام    [ 2759]احلديث:  

 ( 8) : )بالظلم تزول النعم(عيل قال اإلمام    [ 2760]احلديث:  

)ما يأخذ املظلوم من دنيا الظاَل أكثر مها يأخذ    :عيل   قال اإلمام   [ 2761]احلديث:  

 ( 9) الظاَل من دنيا املظلوم(

)ليس َشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل    :عيل قال اإلمام    [ 2762]احلديث:  

 (10)نقمته من اقامة عىل ظلم، فإنه اهلل يسمع دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد(

اإلمام    [ 2763]احلديث:   بغري  ):  عيل قال  امرئ مسلم  مال  اقتطاع  اخلطايا  أعظم 

 
 .  980( هنج البالغة ص 1) 

 . 56( غرر احلكم ص 2) 

 . 28( غرر احلكم ص 3) 

 . 17( غرر احلكم ص 4) 

 . 159( غرر احلكم ص 5) 

 . 311( غرر احلكم ص 6) 

 . 613( غرر احلكم ص 7) 

 . 52رقم  18( غرر احلكم الفصل 8) 

 . 466ص  2( روضة الواعظني ج 9) 

 .  996( هنج البالغة ص 10) 
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)  (1)حقه

هلل إذا برز خللقه أقسم قسام عىل نفسه فقال:  : )إنه اعيل قال اإلمام    [ 2764]احلديث:  

وعزَت وجالِل ال جيوزين ظلم ظاَل ولو كف بكف ولو مسحة بكف، ونطحة ما بني الشاة  

 (2)القرناء إىل الشاة اجلامء(

 (3): )إنه أرسع الرشه عقابا الظلم(عيل قال اإلمام    [ 2765]احلديث:  

 ( 4) أعجل العقوبة عقوبة البغي(: )إنه عيل قال اإلمام    [ 2766]احلديث:  

: )إذا حدتك القدرة عىل ظلم الناس فاذكر قدرة  عيل قال اإلمام    [ 2767]احلديث:  

 ( 5)اهلل سبحانه عىل عقوبتك وذهاب ما آتيت إليهم عنهم وبقاءه عليك(

 ( 6) : )لكله ظاَل انتقام(عيل قال اإلمام    [ 2768]احلديث:  

اإلمام    [ 2769]احلديث:   )لك عيل قال  ال  :  ورصعة  تعدوه  ال  عقوبة  ظاَل  له 

 (7)ُتطوه(

 (8): )الظاَل ملوم(عيل قال اإلمام    [ 2770]احلديث:  

 ( 9) : )الظلم وخيم العاقبة(عيل قال اإلمام    [ 2771]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 2772]احلديث:    ( 10): )شيئان ال تسلم عاقبتهام، الظلم والرشه

 (11): )البغي يزيل النعم(عيل قال اإلمام    [ 2773]احلديث:  

 
 . 322( عقاب األعامل ص 1) 

 . 319( اجلواهر السنية ص 2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 
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 ( 1) : )الظلم تبعات موبقات(عيل قال اإلمام    [ 2774]احلديث:  

 ( 2) : )الظلم يردى صاحبه(عيل قال اإلمام    [ 2775]احلديث:  

ي كثري األضداد واألعداء(عيل قال اإلمام    [ 2776]احلديث:    (3): )املتعده

امه(: )إيهاك عيل قال اإلمام    [ 2777]احلديث:    (4)والظلم فمن ظلم كرهت أيه

 ( 5) : )من ظلم ظلم(عيل قال اإلمام    [ 2778]احلديث:  

 ( 6) : )من عامل بالغيه )بالبغي( كويف به(عيل قال اإلمام    [ 2779]احلديث:  

 ( 7) : )من أضمر الرشه لغريه فقد بدأ به نفسه(عيل قال اإلمام    [ 2780]احلديث:  

 ( 8) : )بئس الزاد إىل املعاد العدوان عىل العباد(عيل قال اإلمام    [ 2781]احلديث:  

 (9)اآلخرة(: )ظلم املرء يف الدنيا عنوان شقائه يف  عيل قال اإلمام    [ 2782]احلديث:  

 ( 10)قال اإلمام عيل: )ما ظلم من خاف املرصع(  [ 2783]احلديث:  

ظلم    [ 2784]احلديث:   عن  ج  يتحره ال  من  باملعاد  يؤمن  )ال  عيل:  اإلمام  قال 

 (11)العباد(

 ( 12): )من ظلمك فقد نفعك وأرضه بنفسه(اإلمام عيل قال   [ 2785]احلديث:  

 ( 13) )بئس الزاد إىل املعاد العدوان عىل العباد( :عيل قال اإلمام    [ 2786]احلديث:  

النهاس من نفسك ومن    :عيل قال اإلمام    [ 2787]احلديث:   )أنصف اهلل وأنصف 

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 100( غرر احلكم ص5) 

 . 100( غرر احلكم ص6) 

 . 100( غرر احلكم ص7) 

 . 147( غرر احلكم ص8) 

 . 100( غرر احلكم ص9) 

 . 100( غرر احلكم ص10) 

 . 100ر احلكم ص( غر11) 

ص   72( دعوات الراوندي كام يف )البحار( ج  12) 

320  . 

 .  1184( هنج البالغة ص 13) 
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ة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنهك إاله تفعل تظلم! ومن ظلم عباد اهلل كان   خاصه

ته، وكان هلل حربا حتهى ينزع ويتوب،   اهلل خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجه

لم، فإنه اهلل يسمع دعوة  وليس َشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظ

 (1) املضطهدين، وهو للظهاملني باملرصاد(

)يوم العدل عىل الظاَل أشده من يوم اجلور عىل    :عيل قال اإلمام    [ 2788]احلديث:  

 ( 2)املظلوم(

)يوم املظلوم عىل الظاَل أشده من يوم الظاَل عىل    :عيل قال اإلمام  [ 2789]احلديث: 

 ( 3)املظلوم(

دا،    : عيل قال اإلمام    [ 2790]احلديث:   )واهلل ألن أبيت عىل حسك السعدان مسهه

لبعض   ظاملا  القيامة  يوم  ورسوله،  اهلل  ألقى  أن  من  إِله  أحبه  دا،  مصفه األغالل  يف  وأجره 

ظلم أحدا لنفس يرسع إىل البىل قفوهلا، ويطول  أالعباد، وغاصبا ليشء من احلطام، وكيف  

 ( 4) يف الثهرى حلوهلا؟!(

 (5)من خاف القصاص كفه عن ظلم الناس(): عيل قال اإلمام    [ 2791]احلديث:  

 ( 6): )من خاف ربهه كفه ظلمه(عيل قال اإلمام    [ 2792]احلديث:  

اإلمام    [ 2793]احلديث:   حتت    : عيل قال  بام  بعة  السه األقاليم  أعطيت  لو  )واهلل 

ألهون    يعند  أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته، وإنه دنياكم 

ة ال تبقى، نعوذ باهلل من سبات   من ورقة يف فم جرادة تقضمها، ما لعيله ولنعيم يفنى، ولذه

 
 .  995ص  53( هنج البالغة عهد 1) 

 .  1246ص  334( هنج البالغة حكمة 2) 

 .  1193ص  233( هنج البالغة حكمة 3) 

 .  713ص  215( هنج البالغة كالم 4) 

 .  331ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

ج  6)  )البحار(  يف  كام  الصدوق  أماِل  ص   72( 

309  . 
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 ( 1) العقل(

 (2): )اجلور تبعات(عيل قال اإلمام    [ 2794]احلديث:  

 ( 3) : )اجلور مضاده العدل(عيل قال اإلمام    [ 2795]احلديث:  

 (4)أألم الرذائل(: )الظلم عيل قال اإلمام    [ 2796]احلديث:  

 ( 5): )الظلم جرم ال ينسى(عيل قال اإلمام    [ 2797]احلديث:  

اإلمام    [ 2798]احلديث:   ويبقى  عيل قال  تظلمه  ن  عمه يزول  فإنهه  والظلم  )إيهاك   :

 ( 6)عليك(

اإلمام    [ 2799]احلديث:   وأكرب  أ: )عيل قال  اجلرائم  أعظم  فإنهه  الظهلم  عن  بعدوا 

 ( 7) املآثم(

: )أال وإنه الظلم ثالثة: فظلم ال يغفر وظلم ال  عيل قال اإلمام    [ 2800]احلديث:  

ك باهلل لقوله تعاىل: أيرتك وظلم مغفور ال يطلب، ف  ا الظلم الهذي ال يغفر فالرشه إِنَّ اهللََّ اَل  ﴿  مه

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ  ا الظلم الهذي يغفر فظلم    ،[ 48]النساء:    ﴾َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ وأمه

ا الظهلم الهذي ال يرتك فظلم العباد بعضهم بعضا، العقاب   املرء لنفسه عند بعض اهلنات، وأمه

 ( 8) ولكنهه ما يستصغر ذلك معه(  ،هنالك شديد ليس جرحا باملدى وال رضبا بالسياط

 ( 9) أظلم( : )من ظلم نفسه كان لغريهعيل قال اإلمام    [ 2801]احلديث:  

: )للظاَل من الرجال ثالث عالمات: يظلم من  عيل قال اإلمام    [ 2802]احلديث:  

 
 .  714ص  215( هنج البالغة، كالم 1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 
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 (1)فوقه باملعصية ومن دونه بالغلبة ويظاهر القوم الظلمة(

 (2): )من كثر شططه كثر سخطه(عيل قال اإلمام    [ 2803]احلديث:  

 (3)(: )من أشفق عىل نفسه َل يظلم غريه عيل قال اإلمام    [ 2804]احلديث:  

 (4): )من ظلم العباد كان اهلل خصمه(عيل قال اإلمام    [ 2805]احلديث:  

اإلمام    [ 2806]احلديث:   دون  عيل قال  خصمه  اهلل  كان  اهلل  عباد  ظلم  )من   :

 ( 5)عباده(

 ( 6) : )من أفحش الظلم ظلم الكرام(عيل قال اإلمام    [ 2807]احلديث:  

 (7)كالظلم(: )ال سوءة عيل قال اإلمام    [ 2808]احلديث:  

 ( 8) : )ال صالح مع إفساد(عيل قال اإلمام    [ 2809]احلديث:  

 (9): )ينام الرجل عىل الثكل، وال ينام عىل الظلم(عيل قال اإلمام    [ 2810]احلديث:  

 ( 10): )رشه الناس من يعني عىل املظلوم(عيل قال اإلمام    [ 2811]احلديث:  

 ( 11) الناس من ادهرع اللهؤم ونرص الظلوم(: )رشه عيل قال اإلمام    [ 2812]احلديث:  

 ( 12): )من أعان عىل مسلم فقد برئ من اإلسالم(عيل قال اإلمام    [ 2813]احلديث:  

 ( 13) : )الظلم يطرد النهعم(عيل قال اإلمام    [ 2814]احلديث:  

اإلمام    [ 2815]احلديث:   وُّيلك  عيل قال  النعم  ويسلب  القدم  يزله  )الظلم   :

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 

 . 455( غرر احلكم ص12) 

 . 455( غرر احلكم ص13) 
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 ( 1) األمم(

 (2): )البطر يسلب النعمة وجيلب النقمة(عيل قال اإلمام    [ 1628]احلديث:  

 (3): )أخرسكم أظلمكم(عيل قال اإلمام    [ 2817]احلديث:  

 ( 4) : )أقبح السري الظلم(عيل قال اإلمام    [ 2818]احلديث:  

ف(عيل قال اإلمام    [ 2819]احلديث:    ( 5) : )أفحش البغي البغي عىل األاله

 ( 6) : )أجور الناس من ظلم من أنصفه(عيل قال اإلمام    [ 2820]احلديث:  

 ( 7) : )أجور الناس من عده جوره عدال منه(عيل قال اإلمام    [ 2821]احلديث:  

اإلمام    [ 2822]احلديث:   الناس من سنه سنن اجلور وحما سنن  عيل قال  )أظلم   :

 (8)العدل(

( أ : )إنه أسوعيل قال اإلمام    [ 2823]احلديث:    ( 9)املعاص مغبهة الغيه

 ( 10): )إنه القبح يف الظلم بقدر احلسن يف العدل(عيل قال اإلمام    [ 2824]احلديث:  

 ( 11) : )رأس اجلهل اجلور(عيل قال اإلمام    [ 2825]احلديث:  

 (12): )رشه الناس من يظلم الناس(عيل قال اإلمام    [ 2826]احلديث:  

 (13)ف النهفوس اجلور(: )رشه أخال عيل قال اإلمام    [ 2827]احلديث:  

 ( 14): )ظاهر اهلل سبحانه بالعناد من ظلم العباد(عيل قال اإلمام    [ 2828]احلديث:  

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 

 . 455( غرر احلكم ص12) 

 . 455( غرر احلكم ص13) 

 . 455( غرر احلكم ص14) 
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 ( 1) : )كيف يعدل يف غريه من يظلم نفسه؟!(عيل قال اإلمام    [ 2829]احلديث:  

 ( 2) : )دوام الظلم يسلب النعم وجيلب النقم(عيل قال اإلمام    [ 2830]احلديث:  

 ( 3): )كم من نعمة سلبها ظلم(عيل قال اإلمام    [ 2831]احلديث:  

 (4): )كفى بالبغي سالبا للنعمة(عيل قال اإلمام    [ 2832]احلديث:  

 (5): )كفى بالظلم طاردا للنهعمة، وجالبا للنقمة(عيل قال اإلمام    [ 2833]احلديث:  

: )ليس َشء أدعى إىل زوال نعمة وتعجيل نقمة  عيل قال اإلمام    [ 2834]احلديث:  

 (6)إقامة عىل ظلم(من 

: )اتهقوا البغي فإنهه جيلب النقم ويسلب النعمة  عيل قال اإلمام    [ 2835]احلديث:  

 ( 7) ويوجب الغري(

اإلمام    [ 2836]احلديث:   وكفر  عيل قال  البغي  النقمة  به  تستجلب  ما  )أبلغ   :

 ( 8)النعمة(

 (9)والعدوان(: )ما أقرب النقمة من أهل الظلم عيل قال اإلمام    [ 2837]احلديث:  

 ( 10) : )اجلور مهواة(عيل قال اإلمام    [ 2838]احلديث:  

ر الديار(عيل قال اإلمام    [ 2839]احلديث:    ( 11) : )الظلم يدمه

 ( 12) : )البغي سائق إىل احلني(عيل قال اإلمام    [ 2840]احلديث:  

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 

 . 455( غرر احلكم ص12) 
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رين(عيل قال اإلمام    [ 2841]احلديث:    ( 1): )اجلور أحد املدمه

 ( 2): )أعجل َشء رصعة البغي(عيل مام  قال اإل   [ 2842]احلديث:  

ر عليه ظلمه(عيل قال اإلمام    [ 2843]احلديث:    ( 3): )من ظلم دمه

 ( 4) : )من جار أهلكه جوره(عيل قال اإلمام    [ 2844]احلديث:  

 ( 5): )من ظلم عظمت رصعته(عيل قال اإلمام    [ 2845]احلديث:  

 ( 6) ظلمه(: )من ظلم أوبقه عيل قال اإلمام    [ 2846]احلديث:  

ر عليه ظلمه(عيل قال اإلمام    [ 2847]احلديث:    ( 7) : )من ظلم قصم عمره ودمه

 (8): )الظلم يوجب النار(عيل قال اإلمام    [ 2848]احلديث:  

 ( 9) : )الظلم يف الدنيا بوار، ويف اآلخرة دمار(عيل قال اإلمام    [ 2849]احلديث:  

اإلمام    [ 2850]احلديث:   )إيهاك  عيل قال  الظاَل  :  وإنه  املعاص،  أكرب  فإنهه  والظلم 

 ( 10)ملعاقب يوم القيامة بظلمه(

اإلمام    [ 2851]احلديث:   رائحة  عيل قال  يريح  ال  اجلائر  فإنه  واجلور  )إيهاك   :

 ( 11) اجلنهة(

 ( 12) : )ظلم العباد يفسد املعاد(عيل قال اإلمام    [ 2852]احلديث:  

ب  : )ظاَل الناس ي عيل قال اإلمام  [ 2853]احلديث:   وم القيامة منكوب بظلمه معذه

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455ر احلكم ص( غر5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 

 . 455( غرر احلكم ص12) 
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 ( 1) حمروب(

اإلمام    [ 2854]احلديث:   اهلل  عيل قال  عذاب  أليم  من  الظاَل  ينجو  أن  )هيهات   :

 ( 2) وعظيم سطواته(

 (3) : )ال يؤمن اهلل عذابه من ال يأمن الناس جوره(عيل قال اإلمام    [ 2855]احلديث:  

 (4)(ةأعجل َشء عقوب ي: )البغ عيل قال اإلمام    [ 2856]احلديث:  

اإلمام    [ 2857]احلديث:   )عيل قال  إىل  ا :  يدعو  احليف  فإنه  واجلور  احليف  حذر 

 ( 5) السيف واجلور يعود باجلالء ويعجل العقوبة واالنتقام(

امه(عيل قال اإلمام    [ 2858]احلديث:   ة الظلم كرهت أيه  (6): )من ركب حمجه

 ( 7) جلنايات ارتفعت الربكات(: )إذا ظهرت اعيل قال اإلمام    [ 2859]احلديث:  

 ( 8) : )يف اجلور الطغيان(عيل قال اإلمام    [ 2860]احلديث:  

 ( 9): )من ظلم أفسد أمره(عيل قال اإلمام    [ 2861]احلديث:  

 ( 10) : )من جار قصم عمره(عيل قال اإلمام    [ 2862]احلديث:  

 ( 11) : )من ظلم قصم عمره(عيل قال اإلمام    [ 2863]احلديث:  

 (12): )من جارت أقضيته زالت قدرته(عيل قال اإلمام    [ 2864]احلديث:  

 ( 13) : )من كثر تعديه كثرت أعاديه(عيل قال اإلمام    [ 2865]احلديث:  

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 . 455( غرر احلكم ص3) 

 . 455( غرر احلكم ص4) 

 . 455( غرر احلكم ص5) 

 . 455( غرر احلكم ص6) 

 . 455( غرر احلكم ص7) 

 . 455( غرر احلكم ص8) 

 . 455( غرر احلكم ص9) 

 . 455( غرر احلكم ص10) 

 . 455( غرر احلكم ص11) 

 . 455( غرر احلكم ص12) 

 . 455( غرر احلكم ص13) 
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 ( 1) : )من كثر ظلمه كثرت ندامته(عيل قال اإلمام    [ 2866]احلديث:  

 ( 2): )من عامل بالعنف ندم(عيل قال اإلمام    [ 2867]احلديث:  

بالكوفة املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثمه قال:    اإلمام عيل صعد    [ 2868]احلديث:  

: يا أمري املؤمنني قلت: ا الناس إنه الذنوب ثالثة( ثمه أمسك فقال له حبهة العرينه الذنوب    )أُّيه

ثالثة ثمه أمسكت؟! فقال: )ما ذكرهتا إاله وأنا أريد أن افرسها ولكن عرض ِل هبر حال بيني  

ال الكالم، نعم  ذنوب ثالثة: فذنب مغفور وذنب غري مغفور وذنب نرجو لصاحبه  وبني 

ا الذنب املغفور فعبد عاقبه اهلل    ونخاف عليه( قال: يا أمري املؤمنني فبيهنها لنا، قال: )نعم أمه

ا الذنب الهذي ال يغفر   تني، وأمه عىل ذنبه يف الدنيا فاهلل أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مره

عض إنه اهلل تبارك وتعاىل إذا برز خللقه أقسم قسام عىل نفسه، فقال:  فمظاَل العباد بعضهم لب

بني   ما  نطحة  ولو  بكفه  مسحة  ولو  بكفه  كفه  ولو  جيوزين ظلم ظاَل  ال  وجالِل  َت  وعزه

ء فيقتصه للعباد بعضهم من بعض حتهى ال تبقى ألحد عىل أحد مظلمة ثمه   القرناء إىل اجلامه

ا الذنب الثال ث فذنب سرته اهلل عىل خلقه ورزقه التوبة منه، فأصبح يبعثهم للحساب، وأمه

 ( 3)خائفا من ذنبه راجيا لربهه، فنحن له كام هو لنفسه؛ نرجو له الرَحة ونخاف عليه العذاب(

أيه ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: )من    اإلمام عيل سئل    [ 2869]احلديث:  

 (4)واستطال بالبغي عىل الفقري(ظلم من ال نارص له إاله اهلل، وجاور النعمة بالتقصري، 

 ( 5): )من ظلم يتيام عقه أوالده(عيل قال اإلمام    [ 2870]احلديث:  

اإلمام    [ 2871]احلديث:   ويسلب  عيل قال  النقم  ينزل  واأليامى  اليتامى  )ظلم   :

 
 . 455( غرر احلكم ص1) 

 . 455( غرر احلكم ص2) 

 .  443ص  2ج  ول الكايف أص( 3) 

 . 234( االختصاص ص 4) 

 . 409( غرر احلكم ص 5) 
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 (1)النعم أهلها(

: )إنه اهلل أوحى إىل عيسى بن مريم: قل للمأل من  عيل قال اإلمام    [ 2872]احلديث:  

ني إرسائيل ال يدخلوا بيتا من بيوَت إاله بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكفه نقيهة، وقل  ب

 ( 2) هلم: اعلموا أينه غري مستجيب ألحد منكم دعوة وألحد من خلقي قبله مظلمة(

 (3): )أنفذ السهام دعوة املظلوم(عيل قال اإلمام    [ 2873]احلديث:  

املظلوم جمابة عند اهلل سبحانه ألنهه  عيل قال اإلمام    [ 2874]احلديث:   )إنه دعوة   :

ه( ه، واهلل تعاىل أعدل من أن يمنع ذا حقه حقه  (4)يطلب حقه

)اتهقوا اهلل يف عباده وبالده فإنهكم عيل يوص أصحابه:  قال اإلمام    [ 2875]احلديث:  

إذا رأيتم اخلري فخذوا به،  مسؤولون حتهى عن البقاع والبهائم، وأطيعوا اهلل وال تعصوه، و 

 (5) وإذا رأيتم الرشه فأعرضوا عنه( 

 (6))ظلم الضعيف أفحش الظلم( :عيل قال اإلمام    [ 2876]احلديث:  

اإلمام    [ 2877]احلديث:   به  ):  عيله قال  والرايض  عليه،  واملعني  بالظلم،  العامل 

 ( 7) رشكاء ثالثة(

جالسا عند اإلمام عيل يف مسجد  عن األصبغ بن نباتة قال: كنت    [ 2878]احلديث:  

الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنهى أبا خدجية ومعه ستون رجال من بجيلة، فسلهم وسلهموا،  

  هلل رسول ايا أمري املؤمنني أعندك رسه من أرسار    ثمه جلس وجلسوا، ثمه إنه أبا خدجية قال: 

  ائتن قنرب  يا  )نعم،  قال:  به؟  ثنا  فإذا   ي حتده ها  ففضه ذنب    بالكتابة  مثل  أسفلها سليفة  يف 

 
 . 409( غرر احلكم ص 1) 

 . 337( اخلصال ص 2) 

 . 193( غرر احلكم ص 3) 

 . 193( غرر احلكم ص 4) 

 .  544ص  166( هنج البالغة خطبة 5) 

 .  931ص  31( هنج البالغة وصيهة 6) 

 . 107( اخلصال ص 7) 
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ومالئكته والناس أمجعني عىل    هلل الرَحن الرحيم، إنه لعنة ا  هللبسم ا  الفارة، مكتوب فيها:

أو    ومالئكته والناس أمجعني عىل من أحدث يف اإلسالم  هللغري مواليه، ولعنة اإىل    من انتمى

ا ولعنة  حمدثا،  ا  هللآوى  ولعنة  أجره،  أجريا  ظلم  من  م  هلل عىل  األرض  عىل  منار  رسق  ن 

 (1)(وحدودها، يكلهف يوم القيامة أن جيي ء بذلك من سبع ساموات وسبع أرضني 

)ال هتيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم،   :عيل   قال اإلمام  [ 2879]احلديث:  

نه ضعيفات، إن كنها لنؤمر بالكفه عنهن نه ملرشكات، وإن كان    وسببن أمراءكم، فإهنه وإهنه

 (2)(اهلراوة فيعريه هبا وعقبه من بعدهأو  ليتناول املرأة يف اجلاهليهة بالفهر الرجل 

ا الناس طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب    :عيل   قال اإلمام   [ 2880]احلديث:   )أُّيه

الذكر   أهل  وجالس  والرَحة،  الفقه  أهل  وجالس  منقصة،  غري  من  وتواضع  الناس، 

ا الناس طوبى ملن ذلهت نفسه، وطاب كسبه،  واملسكنة، وأنفق ماال مجعه يف غري  معصية، أُّيه

وصلحت رسيرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من كالمه،  

ه، وسعته السنهة، وَل يتعده  ا الناس طوبى ملن لزم بيته،  إىل    وعدل عن الناس رشه البدعة، أُّيه

 ( 3) (والناس منه يف راحة وأكل كرسته، وبكى عىل خطيئته وكان من نفسه يف شغل، 

هلل  بحمد اـ    )ال تقاتلوهم حتهى يبدؤوكم، فإنهكم  :عيل   قال اإلمام  [ 2881]احلديث:  

ةـ   يبدؤوكم حجه إيهاهم حتهى  ة، وترككم  اهلزيمة  أخرى    عىل حجه لكم عليهم، فإذا كانت 

فال تقتلوا مدبرا، وال تصيبوا معورا، وال جتهزوا عىل جريح، وال هتيجوا النساء    هللبإذن ا

نه ضعيفات  ( 4) (بأذى وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فإهنه

: )من نظر   قال اإلمام  [ 2882]احلديث:     هلل مؤمن نظرة ليخيفه هبا، أخافه ا إىل    عيله

 
 . 394( تفسري فرات الكويف ص 1) 

 .  858ص  14( هنج البالغة: وصيهة 2) 

ي ج 3)   . 70ص  2( تفسري القمه

 .  858ص  14( هنج البالغة وصيهة 4) 
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حلم الذره  صورة  يف  وحرشه  ظلهه،  إاله  ظله  ال  يورده  يوم  حتهى  أعضائه،  ومجيع  وجسده  ه 

 ( 1) (مورده

:  قال اإلمام  [ 2883]احلديث:   ع مسلام عيله  (2)()ال حيله ملسلم أن يروه

وحده ال رشيك له، وال    هلل )انطلق عىل تقوى ا  :عيل   قال اإلمام   [ 2884]احلديث:  

عنه مسلام، وال جتتازنه عليه كارها، وال تأخذنه منه أكثر من حقه ا يف ماله، فإذا قدمت    هللتروه

عىل احليه فانزل بامئهم، من غري أن ُتالط أبياهتم، ثمه امض إليهم بالسكينة والوقار حتهى  

 ( 3) (تقوم بينهم فتسلهم عليهم، وال ُتدج بالتحيهة هلم..

 (4): )رأس السخف العنف(عيل قال اإلمام    [ 2885]احلديث:  

ك أن تكون معي    : عيل يوص بعض أصحابه قال اإلمام  [ 2886]احلديث:   )إن رسه

 ( 5)(يوم القيامة فال تكن للظاملني معينا 

وهو يف رحبة مسجد  اإلمام عيل  عن نوف البكاِل قال: أتيت أمري    [ 2887]احلديث:  

الم عليك يا أمري املؤمنني ورَحة ا الكوفة، فقلت:   الم يا    هللالسه وبركاته، فقال: )وعليك السه

يا أمري املؤمنني عظني، فقال: )يا نوف أحسن حيسن    هلل نوف ورَحة ا وبركاته( فقلت له: 

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

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

ك أن تكون معي يوم القيامة فال تكن للظاملني معينا ، الغيبة  (6)(يا نوف إن رسه

جال  عيل يوص بعض أهلهقال اإلمام    [ 2888]احلديث:   اكم ومعاداة الره : )يا بنيه إيه

 
 . 92( كشف الريبة يف أحكام الغيبة ص 1) 

 . 70ص  2( عيون األخبار ج 2) 

 .  879ص  25( هنج البالغة وصيهة 3) 

 . 19رقم  34( غرر احلكم الفصل 4) 

 .  164ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 5) 

 . 174( أماِل الصدوق ص 6) 
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م ال خيلون من رضبني: من عاقل يمكر بكم، أو جاهل يعجل عليكم، والكالم ذكر   فإهنه

وجان فال بده من النتاج(أواجلواب   ثمه أنشأ يقول:  ، نثى، فإذا اجتمع الزه

 سليم العرض من حذر اجلوابا 

 

جال فقد أصـابا   ومن دارى الره

ــاب    ه مـن  وه و  ـب ــال هتـيـه ج ره  اـل

 

جال فلن ُّيابا    (1)ومن حقر الره

اإلمام    [ 2889]احلديث:    يمرضان  ):  عيل قال  ام  فإهنه واخلصومة  واملراء  اكم  إيه

 ( 2) القلوب عىل اإلخوان وينبت عليهام النفاق(

قاق(عيل قال اإلمام    [ 2890]احلديث:   يغ والشه ه عن الزه  ( 3) : )املؤمن منزه

اإلمام    [ 2891]احلديث:   يف  عيل قال  تزيد  وال  جل  الره سفه  تبدي  )املخاصمة   :

ه(  ( 4) حقه

يم العدوان(عيل قال اإلمام    [ 2892]احلديث:    ( 5): )أقبح الشه

 (6): )أوهن األعداء كيدا من أظهر عداوته(عيل قال اإلمام    [ 2893]احلديث:  

ها العدوان عىل غريعيل قال اإلمام    [ 2894]احلديث:   باع مهه  (7)ها(: )إنه السه

ا ألنهه يعدو عليك، فمن  عيل قال اإلمام    [ 2895]احلديث:   ي العدوه عدوه : )إنهام سمه

 ( 8)داهنك يف معايبك فهو العدوه العادي عليك(

 (9): )رأس اجلهل معاداة الناس(عيل قال اإلمام    [ 2896]احلديث:  

 ( 10) للناس(: )رشه الناس من يبتغي الغوائل عيل قال اإلمام    [ 2897]احلديث:  

 
 . 72ص  1( اخلصال ج 1) 

 .  300ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 461( غرر احلكم ص 3) 

 . 461( غرر احلكم ص 4) 

 . 461( غرر احلكم ص 5) 

 . 461( غرر احلكم ص 6) 

 . 461( غرر احلكم ص 7) 

 . 461( غرر احلكم ص 8) 

 . 461احلكم ص  ( غرر9) 

 . 461( غرر احلكم ص 10) 
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 ( 1): )من زرع العدوان حصد اخلرسان(عيل قال اإلمام    [ 2898]احلديث:  

ك يف عداوته فال تلمه وال تعذله(عيل قال اإلمام    [ 2899]احلديث:    ( 2) : )من غشه

اإلمام    [ 2900]احلديث:   عنه  عيل قال  قرصه  ومن  أثم  اخلصام  يف  بالغ  )من   :

 ( 3) خصم(

مغالبة األكفاء، ومكاشفة    االختيار )من سوء  :  عيل قال اإلمام    [ 2901]احلديث:  

اء( ه  ( 4)األعداء، ومناواة من يقدر عىل الرضه

 ( 5) : )ما تالحى اثنان فظهر إاله أسفههام(عيل قال اإلمام    [ 2902]احلديث:  

ال(عيل قال اإلمام    [ 2903]احلديث:    (6): )معاداة الرجال من شيم اجلهه

 ( 7): )الواحد من األعداء كثري(عيل قال اإلمام    [ 2904]احلديث:  

 ( 8) : )علهة املعاداة قلهة املباالة(عيل قال اإلمام    [ 2905]احلديث:  

 ( 9) : )كثرة العداوة عناء القلوب(عيل قال اإلمام    [ 2906]احلديث:  

 (10): )من عاند الناس مقتوه(عيل قال اإلمام    [ 2907]احلديث:  

جال كثر أعداؤه(عيل قال اإلمام    [ 2908]احلديث:    ( 11): )من الحى الره

 (12): )من سله سيف العدوان قتل به(عيل قال اإلمام    [ 2909]احلديث:  

اإلمام    [ 2910]احلديث:   معاناة  عيل قال  استمره  جال  الره معاداة  استحىل  )من   :

 
 . 461( غرر احلكم ص 1) 
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 ( 1) القتال(

 (2)النهدامة(: )من عادى الناس استثمر عيل قال اإلمام    [ 2911]احلديث:  

اإلمام    [ 2912]احلديث:   وتريض  عيل قال  َحن،  الره تسخط  نآن  الشه )مواقف   :

يطان وتشني اإلنسان(  ( 3)الشه

: )ال حتاسدوا، فإنه احلسد يأكل اإليامن كام تأكل  عيل قال اإلمام  [ 2913]احلديث:  

ا احلالقة(  ( 4) النار احلطب، وال تباغضوا فإهنه

 (5): )ال يستطيع أن يتهقي اهلل من خاصم(عيل قال اإلمام    [ 2914]احلديث:  

اإلمام    [ 2915]احلديث:   اخلطايا  ):  عيل قال  امر  اقتطاع أعظم  بغري    ئمال  مسلم 

)  (6)حقه

ار رهن خلراهبا( :عيل قال اإلمام    [ 2916]احلديث:    (7))احلجر الغصب يف الده

اإلمام    [ 2917]احلديث:   يف ):  عيل قال  املسلم  أخوه  يأتيه  لرجل  حاجة    عجبت 

نهه ال ثواب يرجى وال عقاب يتهقى  أفيمتنع عن قضائها وال يرى نفسه للخري أهال، فهب  

 (8) أفتزهدون يف مكارم األخالق( 

اإلمام    [ 2918]احلديث:   ومن    : عيل قال  إخوانه،  حقه  عظهم  اهلل  دين  عظهم  )من 

 (9)استخفه بدينه استخفه بإخوانه(

)من سأله أخوه املؤمن حاجة من رضه فمنعه من    :عيل قال اإلمام    [ 2919]احلديث:  

 
 . 461( غرر احلكم ص 1) 
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سعة وهو يقدر عليها من عنده أو من عند غريه حرشه اهلل يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه  

 ( 1)حتهى يفرغ اهلل من حساب اخللق(

ه، فإنهام ماله حيهات  عيله قال اإلمام    [ 2920]احلديث:   : )من كثر ماله وَل يعط حقه

 (2)هشنه يوم القيامة(ين

: )ال يكربنه عليك ظلم من ظلمك، فإنهام يسعى  عيل قال اإلمام    [ 2921]احلديث:  

ك أن تسوءه، ومن سله سيف البغي قتل به، ومن   ته ونفعك، وليس جزاء من رسه يف مرضه

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

 ( 3)وان عىل العباد(املعاد العد

: )اذكر عند الظلم عدل اهلل فيك، وعند القدرة  عيل قال اإلمام    [ 2922]احلديث:  

 (4)قدرة اهلل عليك(

إنام هو الرضا والسخط، وإنهام عقر الناقة رجل  ):  اإلمام عيله قال    [ 2923]احلديث:  

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

 ( 5) فهو وليهه، وإذا ظهر إمام جور فمن ريض بحكمه وأعانه عىل جوره فهو وليهه(

 ـ ما روي عن اإلمام السجاد:   2

اإلمام    [ 2924]احلديث:   مها  السجادقال  أكثر  الظاَل  دين  من  املظلوم  يأخذ  )ما   :

 (6)يأخذ الظاَل من دنيا املظلوم(

السجاد  [ 2925]احلديث:   اإلمام  االثنني:يف    قال  يوم  مظاَل  أوأس)  دعاء  يف  لك 

 
 . 322( مشكاة األنوار ص 1) 

 . 247ص  1( دعائم اإلسالم ج 2) 
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عبادك عندي، فأيهام عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبيل مظلمة ظلمتها إياه يف  

نفسه أو يف عرضه أو يف ماله أو يف أهله وولده أو غيبة اغتبته هبا أو حتامل عليه بميل أو  

عصبيهة غائبا كان أو شاهدا وحيها كان أو ميتا، فقرصت يدي  هوى أو أنفة أو َحيهة أو رياء أو  

عن ردهها إليه والتحلهل منه، فأسألك يا من يملك احلاجات وهي مستجيبة ملشيهته ومرسعة  

د وأن ترضيه عنهي بام شئت وهتب ِل من عندك رَحة   د وآل حممه إىل إرادته أن تصيله عىل حممه

ك املو  ( 1)  هبة يا أرحم الراَحني(إنهه ال تنقصك املغفرة وال ترضه

اإلمام    [ 2926]احلديث:   جور  السجادقال  السامء  غيث  حتبس  الهتي  )الذنوب   :

واملاعون،   والقرض  الزكاة  ومنع  الشهادة،  وكتامن  الزور،  وشهادة  القضاء،  يف  احلكام 

ه   ورده السائل  وانتهار  واألرملة،  اليتيم  وظلم  والفاقة،  الفقر  أهل  عىل  القلب  وقساوة 

 ( 2)ل(باللي

قال اإلمام السجاد: )حق أهل الذمة: أن تقبل منهم ما قبل اهلل    [ 2927]احلديث:  

ة هلل عزه وجله بعهده(  ( 3)عزه وجله منهم، وال تظلمهم ما وفوا أهل الذمه

عليه يف مسريها فأشار إليها بالقضيب    ة اإلمام السجادثت ناقأالت  [ 2928]احلديث:  

 . (4) يده عنها ورده  (ثمه قال: )آه لو ال القصاص 

قال: كنت  لإلمام السجاد،  عن داود بن زرِّبه قال: أخربين موىل  [ 2929]احلديث:  

فقلت له: جعلت فداك لو كلهمت داود بن عيله    ،احلرية فأتيته   اإلمام الصادقبالكوفة فقدم  

أو بعض هؤالء فأدخل يف بعض هذه الواليات، فقال: )ما كنت ألفعل( قال: فانرصفت  

رت فقلت: ما أحسبه منعني إاله خمافة أن أظلم أو أجور، واهلل آلتينهه وألعطينهه   إىل منزِل فتفكه

 
 . 270ص الصحيفة السجادية ( 1) 

 . 270( معاين األخبار ص 2) 

 . 424( مكارم األخالق ص 3) 

 . 199ص  1( روضة الواعظني ج 4) 
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، فأتيته فقلت: جعلت  الطالق والعتاق واأليامن املغلهظة أاله أظلم أحدا و ال أجور وألعدلنه

رت يف إبائك عيله فظننت أنهك إنهام منعتني وكرهت ذلك خمافة أن أجور أو أظلم   فداك إينه فكه

وإنه كله امرأة ِل طالق وكله ملوك ِل حره عيله وعيله إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن َل  

رأسه إىل السامء فقال: )تناول    أعدل؟ قال: )كيف قلت؟( قال: فأعدت عليه األيامن فرفع

 ( 1) السامء أيرس عليك من ذلك(

: )إنه أرسع اخلري ثوابا الربه وأرسع الرشه عقوبة  السجاد  قال اإلمام  [ 2930]احلديث:  

يؤذي  أو    البغي، وكفى باملرء عيبا أن ينظر يف عيوب غريه ما يعمى عليه من عيب نفسه،

 ( 2) (ال يستطيع تركه ينهى الناس عامه أو    جليسه بام ال يعنيه،

اإلمام  [ 2931]احلديث:   عىل  السجاد  قال  البغي  النعم:  تغريه  الهتي  )الذنوب   :

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

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ ﴿اهلل تعاىل:  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريي  (3) ([ 11]الرعد:  ﴾ إِنَّ اهللََّ اَل ُيَغريي

اإلمام  [ 2932]احلديث:   الربه السجاد  قال  ثوابا  اخلري  أرسع  )إنه  الرشه    ، :  وأرسع 

أو يؤذي  ينظر يف عيوب غريه ويعمى عن عيوب نفسه  أن  باملرء عيبا  البغي وكفى    عقابا 

 ( 4) جليسه بام ال يعنيه أو ينهي الناس عام ال يستطيع تركه(

اإلمام  [ 2933]احلديث:   ومعونة  السجاد  قال  العاصني،  وصحبة  )إيهاكم   :

 (5)(الظاملني

البنه: )يا بنيه إيهاك ومعاداة الرجال فإنهه لن  السجاد  قال اإلمام    [ 2934]احلديث:  

 
 .  106ص  5( الكايف ج 1) 
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 ( 1) يعدمك مكر حليم أو مفاجأة لئيم(

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

: )ما انترص اهلل من ظاَل إاله بظاَل، وذلك قوله  الباقرقال اإلمام    [ 2935]احلديث:  

 :  (2) ([ 129]األنعام:  ﴾ َوَكَذلَِك ُنَوِلي َبْعَض الظَّاملنَِِي َبْعًضا باَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ ﴿عزه وجله

: )ما من أحد يظلم مظلمة إاله أخذه اهلل هبا يف  الباقرقال اإلمام    [ 2936]احلديث:  

ا   (3)الظلم الهذي بينه وبني اهلل فإذا تاب غفر له(نفسه وماله، فأمه

 ( 4): )الظلم يف الدنيا هو الظلامت يف اآلخرة(الباقرقال اإلمام    [ 2937]احلديث:  

: )الظلم ثالثة: ظلم يغفره اهلل وظلم ال يغفره  الباقرقال اإلمام    [ 2938]احلديث:  

ا الظلم الهذي ال يغفره فال ا الظلم الهذي يغفره فظلم  اهلل وظلم ال يدعه اهلل، فأمه ك، وأمه رشه

ا الظلم الهذي ال يدعه فاملداينة بني العباد(  (5)الرجل نفسه فيام بينه وبني اهلل، وأمه

ني إىل  الباقر قال اإلمام    [ 2939]احلديث:   : )ملها حرض عيله بن احلسني الوفاة ضمه

الم ح أصدره، ثمه قال: يا بنيه  ني حرضته الوفاة وبام ذكر  وصيك بام أوصاين به أِّب عليه السه

 ( 6) أنه أباه أوصاه به، قال: يا بنيه إيهاك وظلم من ال جيد عليك نارصا إاله اهلل(

)إنه موسى ناجاه اهلل تبارك وتعاىل وكان فيام    : الباقرقال اإلمام    [ 2940]احلديث:  

حتهى   رصيد  للظاَل  فإينه  ظاملا،  تكن  وال  بالظلم  ترض  وال  مناجاته:  يف  منه  ديل  أقال 

 ( 7)املظلوم(

الباقر ل  ئ س  [ 2941]احلديث:   ة  العمل عند الظلمة،  عن    اإلمام  فقال: )ال وال مده

 
نقال عن كتاب    158ص    75( بحار األنوار ج  1) 

 نثر الدرر.  

 .  334ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 .  332ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 321( عقاب األعامل ص 4) 

 .  330ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  331ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 . 70ص  1( روضة الكايف ج 7) 



 

478 

 

   (1) (قلم إنه أحدهم ال يصيب من دنياهم شيئا إاله أصابوا من دينه مثله

د بن مسلم قال: كنت قاعدا عند   [ 2942]احلديث:  عىل باب    اإلمام الباقر عن حممه

ون أفواجا فقال لبعض من عنده: )حدث باملدينة أمر؟(   داره باملدينة فنظر إىل الناس يمره

عليه   ليغدي  الرجل  )إنه  فقال:  ُّينهئونه،  الناس  فغدا  وال  املدينة  وِل  فداك  جعلت  فقال: 

 ( 2)نهه لباب من أبواب النار(إباألمر هتنهأ به و

اإلمام    [ 2943]احلديث:   )إنه الباقرقال  الرشه  :  ، وإنه أرسع  الربه ثوابا   أرسع اخلري 

عقوبة البغي، وكفى باملرء عيبا أن يبرص من الناس، ما يعمى عنه من نفسه، أو يعريه الناس  

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

)الناس رجالن: مؤمن وجاهل، فال تؤذي    قال اإلمام   [ 2944]احلديث:   الباقر: 

ل اجلاهل فتكون مثله   ( 4)(املؤمن، وال جتهه

اإلمام الباقر: )كفى باملرء عيبا أن يبرص من عيوب الناس ما  قال    [ 2945]احلديث:  

ل عنه أو   يعمى عنه من أمر نفسه، غريه،  إىل    يعيب عىل الناس أمرا هو فيه ال يستطيع التحوه

 ( 5)(وأن يؤذي جليسه بام ال يعنيه

الباقر: )من أعان عىل مسلم بشطر كلمة، كتب بني    قال اإلمام   [ 2946]احلديث:  

 ( 6) هلل(آيس من رَحة ا  عينيه يوم القيامة:

عن أِّب بصري، قال: سألت اإلمام الباقر عن أعامهلم، فقال ِل:    [ 2947]احلديث:  

دينه   من  أصابوا  إاله  شيئا  دنياهم  من  يصيب  ال  أحدهم  إن  قلم  ة  مده وال  ال  د  حممه أبا  )يا 

 
 .  106ص  5( الكايف ج 1) 
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 ( 1) (مثله

: )أربعة أرسع َشء عقوبة: رجل أحسنت إليه  الباقرقال اإلمام    [ 2948]احلديث:    

ساءة، ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته عىل  إك باإلحسان إليه  ئويكاف

 (2)أمر، فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك، ورجل يصل قرابته ويقطعونه(

: إنه إىل جانب داري عرصة بني حيطان لست  إلمام الباقرل ل  يق [ 2949]احلديث:  

ا   نهه من أخذ شربا من األرض بغري حقه أتى به  إأعرفها ألحد، فأدخلها يف داري؟ قال: )أمه

 (3)يوم القيامة يف عنقه من سبع أرضني(

يف رجل غصب امرأة نفسها: )يرضب رضبة    الباقر قال اإلمام    [ 2950]احلديث:  

 ( 4) ما بلغت(بالسيف بلغت منه  

عن رجل اغتصب امرأة: )يقتل حمصنا كان أو    اإلمام الباقرسئل    [ 2951]احلديث:  

 ( 5) غري حمصن(

 ( 6) قال: )يقتل(فرجل غصب امرأة نفسها  عن    الباقراإلمام  سئل    [ 2952]احلديث:  

: الرجل يغصب املرأة نفسها؟  لإلمام الباقرعن زرارة قال: قلت    [ 2953]احلديث:  

 (7))يقتل(قال: 

: )ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح  الباقر قال اإلمام    [ 2954]احلديث:  

 (8)للمؤمن يف تلك احلال(

: )من قتل عصفورا عبثا أتى اهلل به يوم القيامة  الباقرقال اإلمام    [ 2955]احلديث: 

 
 .  106ص  5( الكايف ج 1) 

 . 230ص  1( اخلصال ج 2) 

 . 130ص  7( التهذيب ج 3) 

 .  189ص  7( الكايف ج 4) 

 .  189ص  7( الكايف ج 5) 

 .  189ص  7( الكايف ج 6) 

 .  189ص  7( الكايف ج 7) 

 . 76ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 8) 
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املثلة وليحده  وله رصاخ يقول: يا ربه سل هذا فيم قتلني بغري ذبح؟ فليحذر أحدكم من  

ب البهيمة(  ( 1) شفرته وال يعذه

م اهلل حرمه بريدا يف بريد أن خيتىل خاله  الباقرقال اإلمام    [ 2956]احلديث:   : )حره

هلل املدينة ما بني البتيها صيدها  رسول اأو يعضد شجره إاله االذخر أو يصاد طريه، وحرم  

 ( 2) الناضح( يها إاله عودوحرم ما حوهلا بريدا يف بريد أن خيتىل خالها ويعضد شجر

: )إنه الشيطان يغري بني املؤمنني ما َل يرجع  الباقرقال اإلمام    [ 2957]احلديث:  

د، ثمه قال: فزت، فرحم اهلل امر  ىأحدهم عن دينه؛ فاذا فعلوا ذلك استلق   أ عىل قفاه ومتده

 (3)ألهف بني وليهني لنا، يا معرش املؤمنني تألهفوا وتعاطفوا(

قال اإلمام الباقر: )ما من مؤمنني اهتجرا فوق ثالث إاله وبرئت    [ 2958]احلديث:  

)ما بال    هلل هذا حال الظاَل فام بال املظلوم؟ فقال: رسول امنهام يف الثالثة( فقيل له: يا ابن  

 ( 4) املظلوم ال يصري إىل الظاَل فيقول: أنا الظاَل حتهى يصطلحا(

عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال: رافقت    [ 2959]احلديث:  

ل خالفة املعتصم فقلت له وأنا معه عىل املائدة    اإلمام الباقر  يف السنة الهتي حجه فيها يف أوه

كم أهل البيت وحيبهكم   وهناك مجاعة من أولياء السلطان: إنه والينا جعلت فداك رجل يتواله

ني اهلل فداك أن تكتب إليه كتابا باإلحسان إِله فقال ِل:  وعيله يف ديوانه خراج فإن رأيت جعل

)ال أعرفه( فقلت: جعلت فداك: إنهه عىل ما قلت من حمبهيكم أهل البيت وكتابك ينفعني  

ا بعد فإنه موصل كتاِّب هذا ذكر   عنده فأخذ القرطاس وكتب: )بسم اهلل الرَحن الرحيم، أمه

نت فيه فأحسن إىل إخوانك؛ واعلم أنه اهلل  عنك مذهبا مجيال وإنه مالك من عملك ما أحس

 
 . 175ص  2( دعائم اإلسالم ج 1) 

 . 174ص  6( وسائل الشيعة ج 2) 

 .  345ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 183( اخلصال ص 4) 
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إىل   اخلرب  سبق  سجستان  وردت  فلامه  قال:  واخلردل(  ر  الذه مثاقيل  عن  سائلك  وجله  عزه 

احلسني بن عبد اهلل النيسابوريه وهو الواِل فاستقبلني عىل فرسخني من املدينة فدفعت إليه  

لت: خراج عيله يف ديوانك قال:  الكتاب فقبهله ووضعه عىل عينيه ثمه قال ِل: ما حاجتك؟ فق

فأخربته   عياِل  عن  ثمه سألني  عمل،  ِل  دام  ما  تؤده خراجا  ال  ِل:  وقال  عنهي  بطرحه  فأمر 

ِل وهلم بام يقوتنا وفضال فام أدهيت يف عمله خراجا ما دام حيها وال قطع عنهي    بمبلغهم فأمر

 .(1) صلته حتهى مات

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

الطريق    :: )من اجلور قول الراكب للامَش اإلمام الصادققال    [ 2960]احلديث:  

 ( 2)الطريق(

:    الصادققال اإلمام    [ 2961]احلديث:     ﴾إِنَّ َربََّك َلبِاملِْْرَصادِ ﴿يف قول اهلل عزه وجله

 ( 3) بمظلمة(: )قنطرة عىل الرصاط ال جيوزها عبد [ 14]الفجر: 

: )أما إنهه ما ظفر بخري من ظفر بالظلم، أما  الصادققال اإلمام    [ 2962]احلديث:  

إنه املظلوم يأخذ من دين الظاَل أكثر مها يأخذ الظاَل من مال املظلوم(، ثمه قال: )من يفعل  

 (4)الرشه بالناس فال ينكر الرشه إذا فعل به(

حى اهلل إىل نبيه من أنبيائه يف ملكة جبهار  : )أوالصادققال اإلمام    [ 2963]احلديث:  

من اجلبابرة: أن ائت هذا اجلبهار فقل له: إينه َل أستعملك عىل سفك الدماء واُتاذ األموال،  

ارا(  ( 5)وإنهام استعملتك لتكفه عنهي أصوات املظلومني فإينه لن أدع ظالمتهم وإن كانوا كفه

 
 .  112ص  5( الكايف ج 1) 

 . 466ص  2( روضة الواعظني ج 2) 

 .  331ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  334ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 .  333ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 
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 ( 1) )ليس من شيعتنا من يظلم الناس(:  الصادققال اإلمام    [ 2964]احلديث:  

ه عليه  الصادققال اإلمام    [ 2965]احلديث:   : )من أكل من مال أخيه ظلام وَل يرده

 ( 2)أكل جذوة من النار يوم القيامة(

اإلمام    [ 2966]احلديث:   جيد  الصادققال  ال  مظلمة  من  أشده  مظلمة  من  )ما   :

 (3)صاحبها عليها عونا إاله اهلل(

 ( 4) (اليتيم والنساء : : )اتهقوا اهلل يف الضعيفنيالصادققال اإلمام    [ 7296]احلديث:  

: )الرساق ثالث: مانع الزكاة، ومستحل مهر  الصادققال اإلمام    [ 2968]احلديث:  

 (5)النساء، وكذلك من استدان دينا وَل ينو قضاءه(

عزه وجله  : )ثالثة هم أقرب اخللق إىل اهلل  الصادققال اإلمام    [ 2969]احلديث:    

يوم القيامة حتهى يفرغ من احلساب: رجل َل يدعه قدرته يف حال غضبه إىل أن حييف عىل  

من حتت يديه، ورجل مشى بني اثنني فلم يمل مع أحدمها عىل اآلخر بشعرية، ورجل قال  

 (6)احلقه فيام عليه وله(

ه  الصادققال اإلمام    [ 2970]احلديث:   إليه أكل  : )من أكل مال أخيه ظلام وَل يرده

 ( 7) جذوة من النار يوم القيامة(

اإلمام    [ 2971]احلديث:   دعوة  الصادققال  فإنه  الظلم،  اتهقوا  يقول:  أِّب  )كان   :

 ( 8) املظلوم تصعد إىل السامء(

الصادق: )ثالث دعوات ال حيجبن عن اهلل:   [ 2972]احلديث:   دعاء    قال اإلمام 

 
 . 303( حتف العقول ص 1) 

 . 322( عقاب األعامل ص 2) 

 .  331ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 37ص  1( اخلصال ج 4) 

 . 356ص  2( روضة الواعظني ج 5) 

 . 358ص  ( أماِل الصدوق6) 

 .  333ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 

 .  509ص  2ج  أصول الكايف ( 8) 



 

483 

 

ه، و ه وعليه دعوته إذا عقه دعاء املظلوم عىل من ظلمه، ودعاؤه ملن انترص  الوالد لولده إذا بره

 ( 1) له منه(

اإلمام    [ 2973]احلديث:   يدعو  الصادق قال  يزال  فام  ليكون مظلوما  العبد  )إنه   :

 (2)حتهى يكون ظاملا(

َت وجالِل ال  الصادققال اإلمام  [ 2974]احلديث:   : )إنه اهلل عزه وجله يقول: وعزه

 (3)جيب دعوة مظلوم دعاين يف مظلمة ظلمها وألحد عنده مثل تلك املظلمة(أ

: )إذا ظلم الرجل فظل يدعو عىل صاحبه  الصادققال اإلمام    [ 2975]احلديث:  

أجبتك وأجبت  قال اهلل جله جالله: إن هاهنا آخر يدعو عليك يزعم أنك ظلمته فإن شئت  

 ( 4) عليك، وإن شئت أخرتكام فتوسعكام عفوي(

: )إنه اهلل عزه وجله أوحى إىل نبيه من أنبيائه  الصادققال اإلمام    [ 2976]احلديث: 

يف ملكة جبهار من اجلبهارين: أن ائت هذا اجلبهار فقل له: إنهني َل أستعملك عىل سفك الدماء  

اذ األموال وإنهام استعملتك لتكفه  عنهي أصوات املظلومني فاينه َل أدع ظالمتهم وإن    واُته

ارا(  ( 5)كانوا كفه

: )من زرع حنطة يف أرض فلم يزك يف أرضه  الصادققال اإلمام    [ 2977]احلديث:  

كرته  أوزرعه وخرج زرعه كثري الشعري فبظلم عمله يف ملك رقبة األرض أو بظلم مزارعه و

يقول:   اهلل  الَِّذينَ ﴿ألنه  ِمَن  َعْن    َفبُِظْلٍم  ِهْم  َوبَِصدي هَلُْم  ُأِحلَّْت  َطييَباٍت  َعَلْيِهْم  ْمنَا  َحرَّ َهاُدوا 

 ( 6) ([ 160]النساء:  َسبِيِل اهللَِّ َكثِرًيا﴾

 
 .  286ص  1( أماِل الطويس ج 1) 

 .  333ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 321( عقاب األعامل ص 3) 

 . 318( أماِل الصدوق ص 4) 

 .  333ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

ي ج 6)   .  158ص  1( تفسري عيله بن إبراهيم القمه
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 ( 1) : )إنه اهلل عزه وجله يبغض الغنيه الظلوم(الصادققال اإلمام    [ 2978]احلديث:  

اكم أن تعينوا عىل مسلم  يوص أصحابه:    الصادققال اإلمام    [ 2979]احلديث:   )إيه

كان يقول: إنه دعوة    هلل  رسول امظلوم فيدعو اهلل عليكم ويستجاب له فيكم، فإنه أبانا  

 ( 2) املسلم املظلوم مستجابة(

: )من عذر ظاملا بظلمه سلهط اهلل عليه من  الصادققال اإلمام    [ 2980]احلديث:  

 ( 3) جره اهلل عىل ظالمته(ن دعا َل يستجب له، وَل يأإيظلمه، ف

د بن  [ 2981]احلديث:   : )يا عذافر  اإلمام الصادقعذافر، عن أبيه قال: قال    عن حممه

إنهك تعامل أبا أيهوب والربيع، فام حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة؟( فوجم أِّب فقال  

فني اهلل عزه وجله به( قال    اإلمام الصادقله   فتك بام خوه ملها رأى ما أصابه: )أي عذافر إنهام خوه

د:  .(4)فقدم أِّب فلم يزل مغموما مكروبا حتهى مات حممه

إذ دخل عليه    اإلمام الصادقعن ابن أِّب يعفور قال: كنت عند    [ 2982]احلديث:  

ة فيدعرجل من أصحابنا فقال له: أصلحك اهلل إنهه ربام أصاب الرجل م   ى نها الضيق أو الشده

:  اإلمام الصادقإىل البناء يبنيه أو النهر يكريه أو املسنهاة يصلحها فام تقول يف ذلك؟ فقال  

ة بقلم إنه   )ما أحبه أينه عقدت هلم عقدة أو وكيت هلم وكاء وإنه ِل ما بني ال بتيها ال وال مده

 ( 5)اهلل بني العباد(أعوان الظهلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتهى حيكم 

فالن   لإلمام الصادقإبراهيم بن مهاجر قال: قلت  ن حييى بنع  [ 2983]احلديث:  

فقال:   الدعاء،  يسألونك  قلت:  الم(  السه )وعليهم  فقال:  وفالن،  وفالن  الم  السه يقرئك 

 
 . 322( عقاب األعامل ص 1) 

 . 11ص  1( روضة الكايف ج 2) 

 .  334ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  105ص  5( الكايف ج 4) 

 .  106ص  5( الكايف ج 5) 
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أبو جعفر فقال: )وماهلم وماله؟( قلت: استعملهم فحبسهم،   )وماهلم؟( قلت: حبسهم 

أَل أهنهم، أَل أهنهم، أَل أهنهم، هم النار، هم النار، هم النار( ثمه قال:   م وماله؟فقال: )وماهل 

ة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد   )اللهمه اخدع عنهم سلطاهنم( فانرصفت من مكه

ام  .(1)هذا الكالم بثالثة أيه

عن قوم    اإلمام الصادققال سأل رجل    ،عن مسعدة بن صدقة   [ 2984]احلديث:  

قال: )ليس هم  فوحيبوهنم ويوالوهنم،  ،  عامل السلطان ويعملون هلم ألشيعة يدخلون يف  من ا

لَِساِن  ﴿ :  ثمه قرأ   (،من الشيعة ولكنهم من أولئك  ائِيَل َعىَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ُلِعَن 

َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه    َيْعَتُدونَ َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا   َكاُنوا اَل 

َمْت هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن    َيْفَعُلونَ َلبِْئَس َما َكاُنوا  ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ َتَرى َكثرًِيا ِمنُْهْم َيَتَولَّ

َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوالنَّبِيي َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما    نَ َخالُِدوَسِخَط اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم  

َُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثرًِيا ِمنُْهْم   ( 2)[ 81- 78]املائدة:  ﴾فَاِسُقونَ اُتَّ

فاستقبلني    اإلمام الصادقعن الوليد بن صبيح قال: دخلت عىل    [ 2985]احلديث:  

: )يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن  اإلمام الصادقده، فقال ِل  زرارة خارجا من عن

يا وليد متى    أيريد أن أقول له: ال فريوي ذلك عني ثمه قال:  ،أعامل هؤالء أيه َشء كان يريد 

تقول: يؤكل من طعامهم ويرشب من   الشيعة  إنهام كانت  الشيعة تسأل عن أعامهلم  كانت 

 ( 3) الشيعة تسأل عن هذا(رشاهبم ويستظله بظلههم متى كانت 

لهيت عمال فهل ِل من  : إينه وُ لإلمام الصادقعن َحيد قال: قلت    [ 2986]احلديث:  

ذلك خمرج؟ فقال: )ما أكثر من طلب املخرج من ذلك فعرس عليه( فام ترى؟ قال: )أرى أن  

 
 .  106ص  5( الكايف ج 1) 

ي ج 2)   .  176ص  1( تفسري عيله بن إبراهيم القمه

 .  105ص  5( الكايف ج 3) 
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ه(  ( 1) تتهقي اهلل عزه وجله وال تعده

اإلمام    [ 2987]احلديث:   حوائج  :  الصادققال  قضاء  السلطان  عمل  ارة  )كفه

 ( 2) اإلخوان(

: )إنه هلل عزه وجله بأبواب اجلبارين خلقا من  الصادققال اإلمام    [ 2988]احلديث:  

 ( 3) خلقه يدفع هبم عن أوليائه أولئك عتقاء اهلل من النار(

  : )ما من جبهار إاله وعىل بابه وِله لنا يدفع اهلل الصادققال اإلمام    [ 2989]احلديث:  

 (4)به عن أوليائنا، أولئك هلم أوفر حظه من الثواب يوم القيامة(

بصري  [ 2990]احلديث:   أِّب  عند  ، عن  ذكر  الصادق  قال:  هذه    اإلمام  من  رجل 

العصابة قد وىله والية، فقال: )كيف صنيعته إىل إخوانه؟( قلت: ليس عنده خري، فقال:  

 ( 5)اهنم خريا()افه يدخلون فيام ال ينبغي هلم وال يصنعون إىل إخو

)ما من جبهار إاله ومعه مؤمن يدفع اهلل به    : اإلمام الصادق قال    [ 2991]احلديث:  

 . (6)عن املؤمنني هو أقلههم حظها يف اآلخرة( يعني أقله املؤمنني حظها لصحبة اجلبهار

من يقول هبذا    لإلمام الصادقعن يونس بن َحهاد قال: وصفت    [ 2992]احلديث:  

األمر من يعمل عمل السلطان، فقال: )إذا ولهوكم يدخلون عليكم الرفق، وينفعونكم يف  

قال: )من َل يفعل ذلك    ،حوائجكم؟( قال: قلت: منهم من يفعل ذلك ومنهم من ال يفعل

 (7) منهم فابرؤوا منه برئ اهلل منه( 

قال: )حقه عىل اهلل عزه وجله أن تصريوا مع    اإلمام الصادققال   [ 2993]احلديث:  

 
 .  109ص  5( الكايف ج 1) 

 .  108ص  3فقيه ج ( من ال حيرضه ال2) 

 . 316( مشكاة األنوار ص 3) 

عن كتاب )قضاء    379ص    72( بحار األنوار ج  4) 
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 ( 1) من عشتم معه يف دنياه(

: )يقول إبليس جلنوده: ألقوا بينهم احلسد  الصادققال اإلمام    [ 2994]احلديث:  

ام يعدالن عند اهلل الرشك(  ( 2)والبغي، فإهنه

: )انظر أن ال تكلهمنه  يوص بعض أصحابه   الصادققال اإلمام    [ 2995]احلديث:  

 ( 3) مة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك وعشريتك(بكل

يبغي بعضكم    :يوص أصحابه  الصادققال اإلمام    [ 2996]احلديث:   أن  اكم  )إيه

نفسه،   عىل  بغيه  اهلل  صريه  بغى  من  فإنهه  الصاحلني،  خصال  من  ليست  ا  فإهنه بعض،  عىل 

 (4)وصارت نرصة اهلل ملن بغي عليه، ومن نرصه اهلل غلب وأصاب الظفر من اهلل(

: ليأذن بحرب منهي من    هلل: )قال االصادق  قال اإلمام  [ 2997]احلديث:   عزه وجله

آذى عبدي املؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي املؤمن، ولو َل يكن من خلقي يف األرض  

ما   إمام عادل الستغنيت بعبادهتام عن مجيع  إاله مؤمن واحد مع  فيام بني املرشق واملغرب 

إيامهن من  هلام  وجلعلت  ولقامت سبع ساموات وأرضني هبام،  أريض،  يف  ال  خلقت  انسا  ام 

 ( 5) نس سوامها(أإىل  حيتاجان

اإلمام  [ 2998]احلديث:   أين  الصادق  قال  مناد:  نادى  القيامة  يوم  كان  )إذا   :

دود ألوليائي؟ فيقوم قوم ليس عىل وجوههم حلم، فيقال: هؤالء الهذين آذوا املؤمنني   الصه

 (6)جهنهم(إىل  ونصبوا هلم، وعاندوهم، وعنهفوهم يف دينهم، ثمه يؤمر هبم 

اإلمام   [ 2999]احلديث:   أصحابه  الصادق   قال  بعض  هو  إىل    )انظر   :يوص  من 

 
 .  109ص  5( الكايف ج 1) 

 . 19ص  4ج  أصول الكايف ( 2) 

 .  327ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 . 8ص  1( روضة الكايف ج 4) 

 .  350ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 
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م لك،  إىل    دونك يف املقدرة، وال تنظر من هو فوقك يف املقدرة، فإنه ذلك أنفع لك مها قسه

واعلم أنه العمل الدائم القليل عىل اليقني  ،  وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربهك عزه وجله 

واعلم أنهه ال ورع أنفع من جتنهب  ،  عزه وجله من العمل الكثري عىل غري يقني  هللأفضل عند ا

، والكفه عن أذى املؤمنني واغتياهبم، وال عيش أهنأ من حسن اخللق،    هللحمارم ا عزه وجله

 ( 1) (وال مال أنفع من القنوع باليسري املجزي، وال جهل أرضه من العجب

بأشده الناس    أخربك)أال    ض أصحابه:لبع  الصادق   قال اإلمام   [ 3000]احلديث:  

تعاىل: ليأذن بحرب منهي من    هللقال ا،  عذابا يوم القيامة: من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة

 (2)(أخافهأو   آذى مؤمنا 

ون    هلل : )يسلهط االصادق  قال اإلمام   [ 3001]احلديث:   اجلرب عىل أهل النار، فيحكه

، فيقال: هذا بام كنتم  هللحتهى تبدوا عظامهم، فيقال هلم: هل يؤذيكم هذا؟ فيقولون: إي وا

 (3)(تؤذون املؤمنني 

ه كفه  الصادق   قال اإلمام   [ 3002]احلديث:   : )رشف املؤمن صالته بالليل، وعزه

 ( 4) (األذى عن الناس

: )من كفه يده عن الناس فإنهام يكفه عنهم  الصادق  قال اإلمام  [ 3003]احلديث:  

ون عنه أيدي كثرية  (5)(يدا واحدة ويكفه

ة ربطتها حتهى ماتت  الصادق  قال اإلمام  [ 3004]احلديث:   بت يف هره : )إنه امرأة عذه

 (6)(عطشا 

 
 . 227( االختصاص ص 1) 

 . 77( إرشاد القلوب ص 2) 
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ع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه  الصادق  قال اإلمام  [ 3005]احلديث:   : )من روه

ع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون   لم يصبه فهو يفف النار، ومن روه

 ( 1) (وآل فرعون يف النار

: )يا إسحاق  اإلمام الصادققال ِل    عن إسحاق بن عامر قال:  [ 3006]احلديث:  

أراك يا  فقال ِل: )ما  ،  املنزل فأعطيهمإىل    يأتوين  كيف صنع بزكاة مالك إذا حرضت؟( قال: 

اك إياك إنه ا تعاىل يقول: من أذل ِل وليها فقد أرصد ِل   هلل إسحاق إاله قد أذللت املؤمنني، فإيه

 ( 2) (باملحاربة

: )عىل العاَل إذا علهم أن ال يعنف، وإذا علهم  الصادققال اإلمام  [ 3007]احلديث:  

 ( 3) أن ال يأنف(

عليه    هلل ظاملا عىل مظلوم، َل يزل ا: )من أعان  الصادق  قال اإلمام   [ 3008]احلديث:  

 (4) ( ساخطا حتهى ينزع عن معونته

: )قال عيسى بن مريم لبني إرسائيل ال تعينوا  الصادق  قال اإلمام  [ 3009]احلديث:  

 (5)الظاَل عىل ظلمه فيبطل فضلكم(

: )ملعون ملعون عاَل يؤمه سلطانا جائرا معينا  الصادق  قال اإلمام  [ 3010]احلديث:  

 (6)(عىل جوره له 

ميهة، فقال  أعن عيله بن أِّب َحزة قال: كان ِل صديق من كتهاب بني    [ 3011]احلديث:  

، فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلامه أن دخل سلهم وجلس  اإلمام الصادقِل: استأذن ِل عن  

 
 .  368ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 .  198ص  1( أماِل الطويس ج 2) 
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قال:  كثريا    ثمه  ماال  دنياهم  من  فأصبت  القوم،  هؤالء  ديوان  يف  كنت  إينه  فداك،  جعلت 

فقال  وأغمض مطالبه،  يف  الصادقت  هلم،  اإلمام  يكتب  من  وجدوا  اميهة  بني  أنه  ال  )لو   :

نا، ولو تركهم الناس وما   وجيبي هلم الفي ء ويقاتل عنهم، ويشهد مجاعتهم، ملا سلبونا حقه

جعلت فداك، فهل ِل خمرج    فقال الفتى:   ،يف أيدُّيم ما وجدوا شيئا إاله ما وقع يف أيدُّيم( 

قلت )إن  قال:  له:  منه؟  قال  أفعل،  قال:  تفعل؟(  يف  ا )ف  لك  اكتسبت  ما  مجيع  من  خرج 

قت به، وأنا أضمن لك   ديواهنم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن َل تعرف تصده

 عزه وجله اجلنهة(، فأطرق الفتى رأسه طويال ثمه قال: قد فعلت جعلت فداك. هللعىل ا

الكوفة، فام ترك شيئا عىل وجه األرض إاله  إىل    قال ابن أِّب َحزة: فرجع الفتى معنا 

مت له قسمة واشرتينا له ثيابا، وبعثنا إليه   خرج منه حتهى ثيابه الهتي كانت عىل بدنه، فقسه

بنفقة، فام أتى عليه إاله أشهر قالئل حتهى مرض، فكنها نعوده، فدخلت عليه يوما وهو يف  

، وف    السوق، قال: ففتح عينيه ثمه قال ِل:  ينا أمره،    هلل ِل وايا عيله صاحبك، ثمه مات، فتوله

لصاحبك(،    هللقال: )يا عيله وفينا واإِله    ، فلامه نظراإلمام الصادقفخرجت حتهى دخلت عىل  

 .(1) قال ِل عند موته هللصدقت جعلت فداك، هكذا وا فقلت:

ِل    [ 3012]احلديث:   قال  قال:  َحيد  بن  جهم  الصادقعن  تغشى  اإلمام  )أما   :

)فلَِم؟( قلت: فرارا بديني، قال: )قد عزمت عىل  سلطان هؤال قال: قلت: ال، قال:  ء؟( 

 (2)(ذلك؟( قلت: نعم، فقال: )اآلن سلم لك دينك

ر قال:  [ 3013]احلديث:   من يقول هبذا    لإلمام الصادقوصفت    عن يونس بن عامه

وينفعونكم يف  األمر مهن يعمل عمل السلطان، فقال: )إذا ولهوكم يدخلون عليكم املرفق،  

حوائجكم؟( قلت: منهم من يفعل، ومنهم من ال يفعل، قال: )فمن َل يفعل ذلك منهم  

 
 .  108ص  5( الكايف ج 2)  .  106ص  5( الكايف ج 1) 
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 (1)(منه هلل وا منه، برئ اؤفابر

: )ال تعنهم  اإلمام الصادق عن يونس بن يعقوب قال: قال ِل    [ 3014]احلديث:  

 (2)(عىل بناء مسجد

الم للنهبيه  الصادققال اإلمام    [ 3015]احلديث:   اك    : : )قال جربيل عليه السه إيه

جال(  ( 3) ومالحاة الره

اإلمام    [ 3016]احلديث:   القلب  الصادققال  تشغل  ا  فاهنه واخلصومة،  اكم  )إيه  :

غائن(  ( 4)وتورث النفاق وتكسب الضه

 : )من زرع العداوة حصد ما بذر( الصادققال اإلمام    [ 3017]احلديث:  

: )من عذر ظاملا بظلمه سلهط اهلل تعاىل عليه  لصادقاقال اإلمام    [ 3018]احلديث: 

 (5) من يظلمه، فإن دعا َل يستجب له، وَل يأجره اهلل عىل ظالمته( 

 (6): )غبن املؤمن حرام(الصادققال اإلمام    [ 3019]احلديث:  

 (7): )غبن املسرتسل سحت(الصادققال اإلمام    [ 3020]احلديث:  

لكله واحدة    الصادق اإلمام  سئل    [ 3021]احلديث:   قريتني من أهل احلرب  عن 

إىل   فجاء  بصاحبه  غدر  امللكني  أحد  إنه  ثمه  اصطلحوا،  ثمه  اقتتلوا  حدة،  عىل  ملك  منهام 

فقال   املدينة؟  تلك  معهم  يغزو  أن  عىل  فصاحلهم  الصادقاملسلمني  ينبغي  اإلمام  )ال   :

 (8)ين غدروا(للمسلمني أن يغدروا، وال يأمروا بالغدر، وال يقاتلوا مع الهذ 

ها وبنى فيها قال:    اإلمام الصادقل  ئس   [ 3022]احلديث:   ن أخذ أرضا بغري حقه عمه

 
 .  109ص  5ايف ج ( الك1) 

 . 338ص  6( التهذيب ج 2) 

 .  301ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  301ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 323( عقاب األعامل ص 5) 

 .  153ص  5( الكايف ج 6) 

 .  153ص  5( الكايف ج 7) 

 .  337ص  2ج  أصول الكايف ( 8) 



 

492 

 

، ثمه قال: قال   :  هلل  رسول ا)يرفع بناؤه وتسلم الرتبة إىل صاحبها، ليس لعرق ظاَل حقه

ها كلهف أن حيمل تراهبا إىل املحرش(  (1)من أخذ أرضا بغري حقه

: )إذا كابر الرجل املرأة عىل نفسها رضب  صادقالقال اإلمام    [ 3023]احلديث:  

 (2)رضبة بالسيف مات منها أو عاش(

نار جهنهم  الصادققال اإلمام    [ 3024]احلديث:   دا فهو يف  : )من قتل نفسه متعمه

 ( 3)خالدا فيها(

ة ربطتها حتهى ماتت  الصادققال اإلمام    [ 3025]احلديث:   بت يف هره : )إنه امرأة عذه

 (4)عطشا(

: )دين اهلل اسمه اإلسالم فمن أقره بدين اهلل  الصادققال اإلمام    [ 3026]احلديث: 

فهو مسلم، ومن عمل بام أمر اهلل فهو مؤمن، وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال  

 ( 5) يرسق حني يرسق السارق وهو مؤمن(

 ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل  ُقْل َقْد َجاَءُكمْ ﴿ يف قول اهلل:    الصادققال اإلمام    [ 3027]احلديث:  

: )قد علم أنه هؤالء  [ 183]آل عمران:    ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾ بِاْلَبيينَاِت َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن  

هم اهلل قاتلني ملتابعة هواهم ورضاهم   َل يقتلوا، ولكن فقد كان هواهم مع الذين قتلوا، فسامه

 ( 6) لذلك الفعل(

احلروريهة، لعن    : )لعن اهلل القدريهة، لعن اهللالصادققال اإلمام    [ 3028]احلديث: 

ة ولعنت هؤالء  ياهلل املرجئة، لعن اهلل املرجئة( ق  ل له: جعلت فداك كيف لعنت هؤالء، مره
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الهذين قتلونا مؤمنني، فثياهبم ملطهخة بدمائنا إىل يوم   تني؟ فقال: )إنه هؤالء زعموا أنه  مره

لقول اهلل القيام َيْأتَِينَا  ﴿  :ة، أما تسمع  لَِرُسوٍل َحتَّى  ُنْؤِمَن  َأالَّ  إَِلْينَا  َعِهَد  اهللََّ  إِنَّ  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ

ُكنُْتْم  وُهْم إِْن  بُِقْرَباٍن َتْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل بِاْلَبيينَاِت َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتمُ 

فكان بني الذين خوطبوا هبذا القول وبني القاتلني مخس مائة عام،    ؛[ 183]آل عمران:    ﴾َصاِدِقنيَ 

هم اهلل قاتلني برضاهم بام صنع أولئك(  ( 1)فسامه

االرقط،    [ 3029]احلديث:   بن  د  حممه ِلقال:  عن  الصادق  قال  )تنزل  اإلمام   :

احلسني بني أظهركم؟( قلت: جعلت فداك  اإلمام  الكوفة؟( قلت: نعم قال: )فرتون قتلة  

ما رأيت منهم أحدا قال: )فإذا أنت ال ترى القاتل إاله من قتل أو من وِل القتل، أَل تسمع  

ُكنُْتْم  ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل بِاْلَبيينَاِت َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن    ﴿  :إىل قول اهلل 

د  ،  [ 183]آل عمران:    ِقنَي﴾ َصادِ  بني أظهرهم، وَل يكن بينه    فأيه رسول قبل الذي كان حممه

وا قاتلني(  (2)وبني عيسى رسول، إنام رضوا قتل أولئك فسمه

ِذيَن  ﴿: )قال اهلل يف كتابه حيكي قول اليهود  الصادققال اإلمام    [ 3030]احلديث:   الَّ

َتْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل  َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َعِهَد إَِلْينَا أَ  َيْأتَِينَا بُِقْرَباٍن  الَّ ُنْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّى 

وإنام نزل    ،[ 183]آل عمران:    ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾ِمْن َقْبيِل بِاْلَبيينَاِت َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن  

د  هذا يف قوم اليهود، وكانوا عىل  َل يقتلوا األنبياء بأيدُّيم، وال كانوا يف زماهنم،     عهد حممه

منهم،   اهلل  فجعلهم  القتلة،  أولئك  هبم  فنزلوا  قبلهم،  من  كانوا  الذين  أوائلهم  قتل  وإنام 

 ( 3) وأضاف إليهم فعل أوائلهم بام تبعوهم وتولهوهم(

 : اإلمام الكاظم ـ ما روي عن    5

 
 .  208ص  1( تفسري العيهاَش ج 1) 

 .  208ص  1( تفسري العيهاَش ج 2) 

 . 51ص  1( تفسري العيهاَش ج 3) 
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م يرون  الكاظمقال اإلمام    [ 3031]احلديث:   : )إذا وعدتم الصغار فأوفوا هلم، فإهنه

 ( 1) أنكم أنتم الهذين ترزقوهنم، وإنه اهلل ال يغضب بيشء كغضبه للنساء والصبيان(

اإلمام    [ 3032]احلديث:   إىل  الكاظمقال  اإلحسان  السلطان  عمل  ارة  )كفه  :

 ( 2) االخوان(

فقال ِل:  اإلمام الكاظم،  : دخلت عىل  عن زياد بن أِّب سلمة قال  [ 3033]احلديث:  

ة،    ،)يا زياد إنهك لتعمل عمل السلطان؟( قلت: أجل، قال ِل: )وَل؟( قلت: أنا رجل ِل مروه

وعيله عيال، وليس وراء ظهري َشء فقال ِل: )يا زياد ألن أسقط من حالق فأنقطع قطعة  

، ملاذا؟( قلت:  قطعة، أحبه إِله من أن أتوىله ألحد منهم عمال أو أطأ بساط رجل  منهم، إاله

ال أدري جعلت فداك قال: )إاله لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكه أرسه، أو قضاء دينه، يا  

زياد إنه أهون ما يصنع اهلل بمن توىله هلم عمال أن يرضب عليه رسادق من نار إىل أن يفرغ  

خوانك، فواحدة  اهلل من حساب اخلالئق، يا زياد فإن ولهيت شيئا من أعامهلم فأحسن إىل إ

بواحدة واهلل من وراء ذلك، يا زياد أيهام رجل منكم توىله ألحد منهم عمال ثمه ساوى بينكم  

اب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك عىل الناس فاذكر مقدرة    وبينهم فقولوا له:  أنت منتحل كذه

 ( 3) اهلل عليك غدا، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إليهم عليك(

الكاظم يف ترك عمل السلطان  عىل اإلمام  استأذن عيله بن يقطني    [ 3034]احلديث:  

ا، وعسى أن جيرب اهلل بك  أفلم يأذن له، وقال: )ال تفعل، فإنه لنا بك   نسا وإلخوانك بك عزه

ارة أعاملكم اإلحسان إىل إخوانكم،   كرسا، ويكرس بك نائرة املخالفني عن أوليائه، يا عيله كفه

أناضمن ِل واح ثالثا اضمن ِل  إاله قضيت    دة وأضمن لك  أوليائك  أحدا من  تلقى  ال 

 
ة الداع1)   . 84ي ص ( عده

 . 410( حتف العقول ص 2) 

 .  109ص  5( الكايف ج 3) 
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حاجته وأكرمته، وأضمن لك أن ال يضلهك سقف سجن أبدا، وال ينالك حده سيف أبدا،  

 (1)ثنهى وبنا ثلهث(  وال يدخل الفقر بيتك أبدا، يا عيله من رسه مؤمنا فباهلل بدأ وبالنبيه 

: ما تقول يف أعامل  لإلمام الكاظم قال: قلت عن عيله بن يقطني  [ 3035]احلديث:  

أموال   فاتهق  بده فاعال  أنهه كان  املستضعفني هؤالء؟ قال: )إنه كنت ال  قال: فأخربين عيله   )

 . (2) جيبيها من الشيعة عالنية ويردهها عليهم يف الرس

الرشه    [ 3036]احلديث:   وأرسع   ، الربه ثوابا  اخلري  أرسع  )إنه  الكاظم:  اإلمام  قال 

 ( 3) وبة البغي(عق

ل، قال: دخلت عىل عن   [ 3037]احلديث:   اإلمام الكاظم،  صفوان بن مهران اجلامه

منك حسن مجيل ما خال شيئا واحدا!( قلت: جعلت فداك   َشءفقال ِل: )يا صفوان كله  

ما أكريته أرشا    هلل ؟ قال: )إكراؤك مجالك من هذا الرجل( يعني هارون، قلت: واَشءأي  

ه بنفيس   وال بطرا وال لصيد وال للهو، ولكنهي أكريه هلذا الطريق، يعني طريق مكة، وال أتواله

ِل: )يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟( قلت: نعم جعلت    ولكن أنصب معه غلامين، فقال

  قال: )فمن أحبه بقاءهم   فداك، فقال ِل: )أحتبه بقاءهم حتهى خيرج كراؤك؟( قلت: نعم،

فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار(، قال صفوان: فذهبت وبعت مجاِل عن آخرها،  

ذلك  نعم،  إىل    فبلغ  قلت:  مجالك،  بعت  أنهك  بلغني  يا صفوان  ِل:  فقال  فدعاين  هارون، 

فقال: َل؟ قلت: أنا شيخ كبري، والغلامن ال يفون باألعامل، فقال: هيهات هيهات، إينه ألعلم  

ذا، أشار عليك هبذا موسى بن جعفر، قلت: ماِل وملوسى بن جعفر!  من أشار عليك هب

 
عن كتاب )قضاء    379ص    72( بحار األنوار ج  1) 

 احلقوق( للصوري.  

 .  112ص  5( الكايف ج 2) 

 . 395( حتف العقول ص 3) 
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 .(1)لو ال حسن صحبتك لقتلتك هللفقال: دع هذا عنك، فو ا 

 ـ ما روي عن اإلمام الرضا:   6

ذا أحسن استبرش، وإذا أساء  إ  الرضا: )املؤمن الهذي  قال اإلمام  [ 3038]احلديث:  

 (2)(املسلمون من لسانه ويده، ليس منها من َل يأمن جاره بوائقه استغفر، واملسلم الهذي يسلم  

: )ال يعدم املرء دائرة السوء مع نكث الصفقة،  الرضا   قال اإلمام  [ 3039]احلديث:  

 ( 3) وال يعدم تعجيل العقوبة مع ادهراع البغي(

الرضا: )من أحبه عاصيا فهو عاص، ومن أحبه    قال اإلمام   [ 3040]احلديث:  

  هلل فهو مطيع، ومن أعان ظاملا فهو ظاَل، ومن خذل عادال فهو ظاَل، إنهه ليس بني امطيعا  

ا ينال أحد والية  لبني عبد      هللرسول اإاله بالطاعة، ولقد قال    هلل وبني أحد قرابة، وال 

وِر َفاَل  ﴿تعاىل:    هللاملطلهب ائتوين بأعاملكم ال بأحسابكم وأنسابكم، قال ا َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

َواَل   َيْوَمئٍِذ  َبْينَُهْم  ُهُم    َيَتَساَءُلونَ َأْنَساَب  َفُأوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت  ْت    املُْْفلُِحونَ َفَمْن  َوَمْن َخفَّ

وا  َمَواِزينُُه َفُأولَ  ِذيَن َخرِسُ  (4)([ 103-101]املؤمنون:  َأْنُفَسُهْم يِف َجَهنََّم َخالُِدوَن﴾ ئَِك الَّ

ستأذنه يف عمل السلطان: )إن كنت تعلم  قال اإلمام الرضا ملن ا  [ 3041]احلديث:  

، ثمه تصريه أعوانك وكتهابك من   هللرسول اأنهك إذا ولهيت عملت يف عملك بام أمر به  

واسيت به فقراء املؤمنني حتهى تكون واحدا منهم كان ذا    َشء أهل ملهتك، وإذا صار إليك 

 ( 5) (بذا، وإاله فال

ِل    [ 3042]احلديث:   قال  قال:  صدقة  بن  د  حممه الرضا عن  بن  اإلمام  د  حممه )يا   :

 
 . 440( رجال الكيش ص 1) 

 . 31باب  24ص  2( عيون األخبار ج 2) 

 . 63( نزهة الناظر ص 3) 

 . 235ص  2ر ج ( عيون األخبا 4) 

 . 335ص  6( التهذيب ج 5) 
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صدقه طوبى ملؤمن مظلوم مغصوب مستضعف، وويل للهذي ظلمه وغصبه واستضعفه،  

إنه املؤمن ليظلم املؤمن ويغصبه ويستضعفه فعند ذلك فليتوقهع سخط ربهه( قلت: كيف يا  

إ  علمت  )أما  قال:  أبكي  وأنا  ذكرته  ما  أحزنني  قد  الدنيا  سيهدي  خلق  ذكره  جله  اهلل  نه 

واألخرة للمؤمنني فهم فيه رشكاء فمن اعطى شيئا من حطام الدنيا ومنع أخاه منه كان مهن  

به   تعاىل  اهلل  باهى  املؤمنني  أمر  من  لزمه  ما  فعل  ومن  واستضعفه،  وغصبه  ظلمه 

 (1)ومالئكته(

تقول يف أعامل  ما    :الرضا إلمام  عن سليامن اجلعفري قال: قلت ل  [ 3043]احلديث:  

السلطان؟ فقال: )يا سليامن الدخول يف أعامهلم والعون هلم والسعي يف حوائجهم عديل  

 ( 2)الكفر، والنظر إليهم عىل العمد من الكبائر الهتي يستحقه به النار(

ر اهلل سبحانه  الرضا قال اإلمام    [ 3044]احلديث:   : )إنه هلل بأبواب السالطني من نوه

ن له يف البالد، ليدفع به عن أوليائه، ويصلح به أمور املسلمني،  وتعاىل وجهه بالربه ان ومكه

إليه يلجأ املؤمنون من الرضر، ويفزع ذو احلاجة من شيعتنا، وبه يؤمهن اهلل تعاىل روعتهم يف  

بني   يسعى  نورهم  أولئك  أرضه،  يف  اهلل  أمناء  وأولئك  ا،  حقه املؤمنون  أولئك  الظلمة  دار 

ية ألهل األرض وأولئك من  أيدُّيم، يزهو نورهم أل هل الساموات كام تزهو الكواكب الدره

نورهم تضيئ القيامة، خلقوا واهلل للجنهة وخلقت اجلنهة هلم، فهنيئا هلم، ما عىل أحدكم إن  

نا ب دخال  إشاء لينال هذا كلهه؟( قال: قلت: بام ذا جعلني اهلل فداك؟ قال: )تكون معهم فترسه

 ( 3)نا(الرسور عىل املؤمنني من شيعت

اإلمام    [ 3045]احلديث:   عن  الرضا قال  هبم  يدفع  أولياء  السلطان  مع  هلل  )إنه   :

 
 . 412ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 .  238ص  1( تفسري العيهاَش ج 2) 

 . 271( أعالم الدين ص 3) 
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 (1) أولئك عتقاء اهلل من النار(، أوليائه

إىل    [ 3046]احلديث:   قال: كتبت  األنباريه  بن احلسني  الرضا عن احلسن    اإلمام 

ذكر اينه أخاف  أ أربعة عرش سنة استأذنه يف عمل السلطان فلامه كان يف آخر كتاب كتبته إليه  

العمل   تركت  أنهك  يف  نشك  ولسنا  رافيضه  إنهك  ِل:  يقول  السلطان  وأنه  عنقي  خبط  عىل 

)قد فهمت كتابك وما ذكرت من اخلوف عىل نفسك فإن  :  للسلطان للرفض، فكتب إِله  

وله  إذا  أنهك  تعلم  به  كنت  أمر  بام  عملك  يف  عملت  ايت  أعوانك    هلل  رسول  تصري  ثمه 

حتهى تكون واحدا منهم    وكتهابك أهل ملهتك فإذا صار إليك َشء واسيت به فقراء املؤمنني 

 ( 2) بذا وإاله فال( كان ذا

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   7

بينه وبني  قال اإلمام اجلواد: )ال تعادين أحدا حتهى تعرف الهذي   [ 3047]احلديث:  

اهلل تعاىل، فإن كان حمسنا َل يسلمه إليك، فال تعاده، وإن كان مسيئا فإنه علمك به يكفيكه،  

 (3)فال تعاده(

 
 . 316( مشكاة األنوار ص 1) 

 .  112ص  5( الكايف ج 2) 

 . 136( نزهة الناظر ص 3) 
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 اهلمز واللمز 

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

أن جتتمع    اهلمز واللمز التي يمكن  أنواع األذى  والنميمة وغريها من  والغيبة  والسخرية 

املرتبطة هبا يف سورة   ـ  الشديدة  العقوبة  ـ مع ذكر  والتي ذكرت  واللمز[،  ]اهلمز  مجيعا يف 

َدُه حَيْ ﴿وَ كاملة من القرآن الكريم، قال تعاىل:   َزٍة مُلََزٍة الَِّذي مَجََع َمااًل َوَعدَّ َسُب َأنَّ  ْيٌل لُِكلي مُهَ

تِي تَ  طَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة  َماَلُه َأْخَلَدُه َكالَّ  َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة َوَما َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة َناُر اهللَِّ املُْوَقَدُة الَّ

َدةٍ  َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة يِف َعَمٍد ُمَدَّ  [ 9-1]اهلمزة:  ﴾إِهنَّ

يم بعض مظاهر ذلك، وحذر منه حتذيرا شديدا، ومنه ما نص  وقد ذكر القرآن الكر 

ُْم  تعاىل:  ﴿عليه قوله   َفَهاُء َأاَل إهِنَّ َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمنُوا َكاَم آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكاَم آَمَن السُّ

َفَهاُء َوَلكِْن اَل َيْعَلُمونَ  مة تشري إىل املنابع التي ينبع  ، فهذه اآلية الكري[ 13]البقرة:     ﴾ُهُم السُّ

منها االستهزاء والسخرية والتهكم والتحقري وغريها من املثالب.. ذلك أهنا عقبت بقوله  

ِذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إِىَل َشَياطِينِِهْم َقاُلوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَّاَم َنْحنُ   تعاىل:  ﴿   َوإَِذا َلُقوا الَّ

 [ 14]البقرة:   ﴾ُئونَ ُمْسَتْهزِ 

من   عنهام  ينتج  وما  واالستهزاء،  التحقري  ذلك  أن  إىل  تشريان  الكريمتان  فاآليتان 

دين   ال  السفهاء،  دين  اإلسالم  بأن  اعتقادهم  من  تنبع  وغريها،  وهتكم  وهجاء  سخرية 

 العقالء.. وبذلك كان لرؤيتهم أثرها يف نفوسهم وسلوكهم ومواقفهم. 

الساخرون بالرسل عليهم الصالة والسالم؛ فقد نظروا  وهكذا فعل املستهزئون و

ولذلك قرن اهلل تعاىل  ،  إليهم بكل احتقار، وتعاملوا معهم بكل ما يثمره ذلك من ترصفات

َُذوا ِدينَُكْم   َيا  املستهزئني بالالعبني والعابثني، فقال:  ﴿  ِذيَن اُتَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا الَّ َا الَّ َأُّيُّ
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ُقوا اهللََّ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤمِ ُهُزًوا   اَر َأْولَِياَء َواتَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّ   ﴾ ننِيَ َوَلِعًبا ِمَن الَّ

َُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا  ، ثم ذكر بعض مظاهر ذلك، فقال:  ﴿[ 57]املائدة:    اَلِة اُتَّ َوإَِذا َناَدْيُتْم إىَِل الصَّ

ُْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلونَ َذلَِك بِأَ   [ 58]املائدة:   ﴾هنَّ

القرآن الكريم عن كل ما يسبب األذى لآلخرين، وقد حفلت سورة   وهكذا هنى 

تعاىل:   قال  لذلك،  كثرية  بمظاهر  َأَخَوْيُكْم   ﴿احلجرات  َبنْيَ  َفَأْصلُِحوا  إِْخَوٌة  املُْْؤِمنُوَن  إِنَّاَم 

ِذيَن آَمُنوا اَل   َا الَّ ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرََحُوَن َيا َأُّيُّ ا  َواتَّ َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً

ا ِمنُْهنَّ  َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِا   َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيً
ٍ
أْلَْلَقاِب   ِمنُْهْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساء

ياَمِن  َوَمْن ََلْ يَ  ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا  بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ َا الَّ ُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن َيا َأُّيُّ

ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  َأحُيِبُّ َأَحُدُكمْ   َأْن  َكثِرًيا ِمَن الظَّني إِنَّ َبْعَض الظَّني إِْثٌم  َواَل جَتَسَّ

اٌب َرِحيمٌ َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُمو ُقوا اهللََّ  إِنَّ اهللََّ َتوَّ    [ 12-10]احلجرات:  ﴾ُه  َواتَّ

وهذه اآليات الكريمة وحدها كافية للداللة عىل مدى االنحراف الذي يقع فيه من  

يؤذون غريهم مهام كان مسلام أو غري مسلم، وهلذا عقبت هذه اآليات الكريمة بقوله تعاىل:  

َا النَّاُس إِنَّ ﴿ ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  إِنَّ َأْكَرَمُكْم  َيا َأُّيُّ

 [ 13]احلجرات:  ﴾ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم  إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ 

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . وما يرتبط هبا هذه األخالق السيئة   حولاهلدى 

 أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1
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  ال تدابروا، و  ال حتاسدوا،و  ال تباغضوا، )  : قال رسول اهلل    [ 3048]احلديث:  

 ( 1) (امملسلم أن ُّيجر أخاه فوق ثالثة أيه  ال حيله و إخوانا، اهللكونوا عباد و

قوم    وم، أيه الره و  إذا فتحت عليكم فارس)  :قال رسول اهلل    [ 3049]احلديث: 

الره   (أنتم؟ أو غري ذلك  ):    اهللقال رسول    ،اهللَحن بن عوف: نقول كام أمرنا  قال عبد 

تنطلقون يف مساكني املهاجرين    تتباغضون، ثمه  تتدابرون، ثمه   تتحاسدون، ثمه   تتنافسون، ثمه 

 ( 2)فتجعلون بعضهم عىل رقاب بعض(

،  البغضاء و  إليكم داء األمم: احلسد  دبه )  : قال رسول اهلل    [ 3050]احلديث:  

ة  ذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنه اله و  ين، لكن حتلق الده و   عر، ال أقول: حتلق الشه ،  هي احلالقة

تؤمنوا،حته  حته و   ى  تؤمنوا  حتابه ال  ذأنبهئكم    فالأ  وا،ى  يثبت  السه لبام  أفشوا  لكم؟  الم  كم 

 (3)(بينكم

تي    سيصيب)  :قال رسول اهلل    [ 3051]احلديث:   داء األمم، فقالوا: يا رسول  أمه

حاسد  الته و  باغضالته و  نيا ناجش يف الده الته و  كاثرالته و  البطرو  األرش)  ما داء األمم؟ قال:اهلل و

 ( 4) (ى يكون البغيحته 

اجلنه اله )و  : قال رسول اهلل    [ 3052]احلديث:   بيده ال تدخلوا  ى  ة حته ذي نفيس 

حته و   تسلموا، تسلموا  حتابه ال  السه و  وا،ى  حتابه أفشوا  فإهنه و  اكمإيه و  وا،الم  هي  البغضة،  ا 

 (5)(ينلكن حتلق الده و  عر،احلالقة، ال أقول لكم حتلق الشه 

 
 (6065( البخاري، )1) 

 ( 2962( مسلم)2) 

 (2510الرتمذي)( 3) 

 (168/ 4( احلاكم )4) 

 ( 260( األدب املفرد )5) 
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يا رسول    عن أِّب هريرة أنه   [ 3053]احلديث:     ِل قرابة أصلهم   إنه   اهللرجال قال: 

لئن كنت كام  )فقال:    ؛جيهلون عيله و  أحلم عنهم ، ويسيئون إِله و   وأحسن إليهم،  يقطعوينو

 (1)(ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك اهللال يزال معك من و ، املله  هم ام تسفه قلت، فكأنه 

اهلل    [ 3054]احلديث:   رسول  النه  إنه )  : قال  يف  الريبة  ابتغى  إذا  اس  األمري 

 ( 2) (أفسدهم

فقال:      بيه النه إىل    جاء رجل من بني فزارة  عن أِّب هريرة قال:   [ 3055]احلديث:  

النه،  امرأَت ولدت غالما أسود   إنه  إبل؟):    بيه فقال  فام  )قال:  ،  قال: نعم   (هل لك من 

  ( ى أتاها ذلك فأنه )قال:  ،  فيها لورقا   قال: إنه   ( فيها من أورق؟هل  )قال:  ،  قال: َحر  ( ألواهنا؟

 (3)(هذا عسى أن يكون نزعه عرق )وقال: عسى أن يكون نزعه عرق قال:  

عبه   [ 3056]احلديث:   ابن  رسول  أنه   اسعن  يسألون  قوم  كان  قال:  ،    اهلل ه 

فيهم هذه    اهللأين ناقتي؟ فأنزل    ناقته:   جل تضله يقول الره و  جل: من أِّب؟استهزاء، فيقول الره 

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإِْن َتْسَأُلوا َعنَْها ِحنَي  ﴿اآلية:   َا الَّ َيا َأُّيُّ

ُل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اهللَُّ َعنَْها   (4) [ 101]املائدة:  َواهللَُّ َغُفوٌر َحلِيٌم﴾ ُينَزَّ

  ﴾ َوَتْأُتوَن يِف َناِديُكُم املُْنَْكرَ ﴿  يف قوله تعاىل:    اهللقال رسول    [ 3057]احلديث:  

 ( 6)يسخرون منهم(و أهل األرض  (5) كانوا خيذفون ): [ 29]العنكبوت: 

  َل يفض اإليامن و يا معرش من أسلم بلسانه) :  اهللرسول قال   [ 3058]احلديث:  

ع عورة أخيه  ه من تتبه عوا عوراهتم، فإنه ال تتبه و  وهم،ال تعريه و   املسلمني،قلبه، ال تؤذوا  إىل  

 
 ( 2558( مسلم)1) 

 ( 4889( أبو داود)2) 

 (  1500(، ومسلم)5305( البخاري، )3) 

 ( 4622( البخاري، )4) 

السبابة  5)  بني  احلصاة  رمي  أصله  اخلذف:   )

 واإلهبام، والقصد أهنم حيتقرون أهل األرض. 

 (3190( الرتمذي)6) 
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 (1)(لو يف جوف رحله و عورته يفضحه  اهللع من تتبه و عورته،  اهللع املسلم تتبه 

اهلل    [ 3059]احلديث:   رسول  الغيبة؟)  : قال  ما  وقالوا:    (أتدرون  رسوله  اهلل 

إن كان فيه  ) أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال:    قيل:  (ذكرك أخاك بام يكره)قال:  ،  أعلم

 (2)ه(إن َل يكن فيه فقد هبته ، و ما تقول، فقد اغتبته 

فارتفعت ريح منتنة     بيه ا مع النهقال: كنهاهلل عن جابر بن عبد   [ 3060]احلديث: 

 ( 3) (ذين يغتابون املؤمننييح؟ هذه ريح اله أتدرون ما هذه الره ):   اهلل فقال رسول 

َل يدخل اإليامن  و  يا معرش من آمن بلسانه):    اهللقال رسول    [ 3061]احلديث:  

تتبه و  يف قلبه، ال تغتابوا املسلمني، اته عوا عوراهتم، فإنه ال  يته ه من    عورته،   اهللبع  بع عوراهتم 

 ( 4) (عورته يفضحه يف بيته اهللبع من يته و

ا  أمه ،  بان يف كبريما يعذه و  بانام ليعذه إهنه )بقربين فقال:      بيه النه  مره   [ 3062]احلديث:  

 ( 5) (ب يف الغيبةا اآلخر فيعذه أمه و  ،ب يف البولأحدمها فيعذه 

 (6) ى يطعم رجال فقالوا: ال يأكل حته     اهلل ذكروا عند رسول    [ 3063]احلديث:  

،  ثنا بام فيهام حده إنه   اهلل فقالوا: يا رسول    ( اغتبتموه ):    بيه ى يرحل له، قال النهال يرحل حته و

 (7) (حسبك إذا ذكرت أخاك بام فيه )قال: 

فيك من عيسى    إنه )فقال:      اهلل قال: دعاين رسول    عن عيله   [ 3064]احلديث:  

  أال   (ذي ليس بهى أنزلوه باملنزل اله صارى حته ته النهأحبه و   ه،ى هبتوا أمه مثال، أبغضته ُّيود حته 

 
 (2032)(الرتمذي 1) 

 ( 2589( مسلم)2) 

الرتغيب والرتهيب)3)  الدنيا،  أِّب  / 3( أَحد وابن 

515) 

 ( 4880( أبو داود )4) 

 (349/ 1(، وابن ماجة)36ـ  35/ 5( أَحد )5) 

مساعد  6)  إىل  احتياجه  درجة  إىل  ضعيف  أنه  أي   )

 يطعمه.

 (506/ 3( األصبهاين، الرتغيب والرتهيب)7) 
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  مبغض حيمله شنآين عىل أن يبهتني، أال إينه و   ، ظني بام ليس يفه يقره  اثنان، حمبه   يفه ُّيلك    هإنه و

ما استطعت، فام أمرتكم    ه  ة نبيه سنهاهلل وي أعمل بكتاب  لكنهو   ،ال يوحى إِله و  ، لست بنبيه 

 (1)كرهتم(و عليكم طاعتي فيام أحببتم  فحقه  اهللمن طاعة 

اهلل    [ 3065]احلديث:   رسول  الره   إنه )  :قال  أربى  عرض  من  يف  االستطالة  با 

 (2)(املسلم بغري حقه 

اهلل    [ 3066]احلديث:   رسول  من  مله )  : قال  أظفار  هلم  بقوم  مررت  ِّب  عرج  ا 

اله ،  صدورهمو   نحاس خيمشون وجوههم  ذين  فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء 

 (3)(أعراضهم يقعون يف و اس، يأكلون حلوم النه

منافق)  :قال رسول اهلل    [ 3067]احلديث:   ملكا    اهللبعث    من َحى مؤمنا من 

عىل    اهلليريد شينه به حبسه    يشء من رمى مسلام بو  م،حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنه

 ( 4)(ا قال ى خيرج مه م حته جرس جهنه 

  جارة جلارهتا   املسلامت، ال حتقرنه يا نساء  )   : قال رسول اهلل    [ 3068]احلديث:  

 ( 6) ((5)لو فرسن شاةو

أهنه   [ 3069]احلديث:   للنهعن عائشة    ة كذا : حسبك من صفيه   بيه ا قالت: قلت 

حكيت له  و  قالت:   ( بامء البحر ملزجته  لقد قلت كلمة لو مزجت ) فقال:  ـ    كذا تعني قصرية و

 (7) ( كذاو ِل كذا  أنه و  حكيت إنسانا،أينه  ما أحبه )  إنسانا، فقال:

، (8)ا نتحامل دقة كنها أمرنا بالصه قال: مله  ـ  عن أِّب مسعود البدريه   [ 3070]احلديث:  

 
 (160/ 1( أَحد)1) 

 ( 4876(، أبو داود)190/ 1( أَحد)2) 

 (4878(، أبو داود)224/ 3( أَحد)3) 

 ( 4883( أبو داود)4) 

 ( فرسن شاة: حافرها. 5) 

 ( 1030(، ومسلم)6017)1( البخاري، 6) 

 (2502( والرتمذي)4875( أبو داود)7) 

 ( نتحامل: أي حيمل بعضنا لبعض باألجرة.8) 
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عن صدقة    لغنيه   اهلل   جاء إنسان بأكثر منه، فقال املنافقون: إنه و   فجاء أبو عقيل بنصف صاع، 

إاله و  هذا، اآلخر  هذا  فعل  فنزلت:  ما  رئاء  يِف  ﴿  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  ِعنَي  املُْطَّوي َيْلِمُزوَن  ِذيَن  الَّ

ِذيَن اَل جَيُِدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اهللَُّ ِمنُْهْم َوهَلُْم   َدَقاِت َوالَّ   َعَذاٌب َألِيٌم﴾ الصَّ

 (1) ([ 79]التوبة: 

امرئ خيذل مسلام يف موطن ينتقص  ما من ) :  اهللقال رسول   [ 3071]احلديث:  

ما من امرئ  و  فيه نرصته،   يف موطن حيبه   اهلل خذله  ينتهك فيه من حرمته إاله و  فيه من عرضه 

يف موطن   اهلل  نرصه ينتهك فيه من حرمته إاله و ينرص مسلام يف موطن ينتقص فيه من عرضه 

 (2)(فيه نرصته حيبه 

وهب  [ 3072]احلديث:   بن  سعيد  يثيع  و  عن  بن  عيله زيد  نشد  يف  النه  قاال:  اس 

من و  ة، قام؟ فقام من قبل سعيد سته إاله   يقول يوم غدير خمه     اهلل حبة: من سمع رسول  الره 

أوىل    اهلل أليس  )  : يوم غدير خمه   يقول لعيله     اهلل م سمعوا رسول  ة، فشهدوا أهنه قبل زيد سته 

عاد  و  وال من وااله،  مه )الله مواله،    من كنت مواله فعيله   مه اللهقالوا: بىل، قال:    (باملؤمنني؟

 ( 3) (اخذل من خذلهو انرص من نرصه،و، من عاداه

هو قادر  و  عنده مؤمن فلم ينرصه  من أذله )  :قال رسول اهلل    [ 3073]احلديث: 

 (4)(عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامةاهلل عزه وجله ه عىل أن ينرصه أذله 

البذاء  ، وةاإليامن يف اجلنه، واحلياء من اإليامن):    اهللقال رسول    [ 3074]احلديث:  

 (5)(اراجلفاء يف النهو من اجلفاء 

 
 (  1018( ومسلم)4668( البخاري، )1) 

 ( 4884( أبو داود )2) 

 (118/ 1( أَحد)3) 

 (487/ 3( أَحد)4) 

 (2009( والرتمذي)4184( ابن ماجة)5) 
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 (1)(اخلصم  األلده  إىل اهلل  جال أبغض الره )  :قال رسول اهلل   [ 3075]احلديث:  

اهلل    [ 3076]احلديث:   رسول  اجلنه )   : قال  أبواب  االثنني، تفتح  يوم  يوم  و   ة 

فيقال:  ،  بني أخيه شحناء و   رجال كانت بينهشيئا إاله   اهللعبد ال يرشك ب  فيغفر لكله اخلميس،  

حته  هذين  حته أنظروا  هذين  أنظروا  يصطلحا،  حته ى  هذين  أنظروا  يصطلحا،  ى  ى 

 (2)(يصطلحا 

لرجل    ال حيله )قال:     اهللرسول    أنه   وب األنصاريه عن أِّب أيه  [ 3077]احلديث: 

يلتقيان فيعرض هذا ليال،  أخاه فوق ثالث  اله و  يعرض هذا،و   أن ُّيجر  يبدأ  خريمها  ذي 

 ( 3) الم(بالسه 

ام، فإن التقيا  اهلجرة فوق ثالثة أيه   ال حتله )  : قال رسول اهلل    [ 3078]احلديث:  

  اآلخر، باء به  و  هذا من اإلثم،   ئبر  إن َل يرده و  اآلخر اشرتكا يف األجر،   م أحدمها فرده فسله 

 ( 4) (ةمها متهاجران ال جيتمعان يف اجلنه و  إن ماتا و

ملسلم أن ُّيجر مسلام فوق ثالث    ال حيله )  : قال رسول اهلل    [ 3079]احلديث:  

  ارة له، كفه   يءهلام فيئا يكون سبقه بالفأوه و  ما داما عىل رصامهام  ام ناكبان عن احلقه ليال، فإهنه 

يطان، فإن ماتا  عىل اآلخر الشه   رده و  ت عليه املالئكة، عليه سالمه رده   رده و  م فلم يقبل إن سله و

 ( 5)(ة مجيعا أبداعىل رصامهام َل يدخال اجلنه

ملسلم أن ُّيجر أخاه فوق ثالث،    ال حيله )  : قال رسول اهلل    [ 3080]احلديث:  

 (6)(ارفمن هجر فوق ثالث فامت، دخل النه

 
 (  2668( ومسلم)4523( البخاري، )1) 

 (2565( مسلم)2) 

 (2560( مسلم)6077)1( البخاري، 3) 

 (163/ 4(احلاكم )4) 

 (456/ 3( أَحد، الرتغيب)5) 

 (  4914)( أبو داود6) 
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ال يكون ملسلم أن ُّيجر مسلام فوق ثالثة،  )  : قال رسول اهلل   [ 3081]احلديث: 

 ( 1) (عليه، فقد باء بإثمه ذلك ال يرده  م عليه ثالث مرار كله فإذا لقيه سله 

 (2)(أخاه سنة، فهو كسفك دمه من هجر )  :قال رسول اهلل   [ 3082]احلديث:  

ال  و  ال خري فيمن ال يألف و  املؤمن مألفة، ):    اهلل قال رسول    [ 3083]احلديث:  

 ( 3) (يؤلف

تي    ه سيصيبإنه ):    اهللقال رسول    [ 3084]احلديث:   ما داء  و   قالوا:  ( داء األممأمه

الدنيا و  التكاثرو   البطرو  األرش)األمم؟ قال:   ى يكون  التحاسد حته و  التباعدو  التنافس يف 

 (4)(اهلرج  البغي ثمه 

خمموم القلب،    كله )الناس أفضل؟ قال:    : أيه   اهللقيل لرسول    [ 3085]احلديث:  

ال  ،  النقيه   هو التقيه )   فام خمموم القلب؟ قال: ،  قالوا: صدوق اللسان نعرفه  ( صدوق اللسان

 (5)(ال حسد وال غله و  ال بغيو  إثم فيه

  ال جيتمعان يف النار مسلم قتل كافرا، ثمه )  :قال رسول اهلل    [ 3086]احلديث:  

ال جيتمعان يف  و  م،فيح جهنهو  ، اهللال جيتمعان يف جوف مؤمن غبار يف سبيل  و  قارب، و  دسده 

 (6)(احلسد و  قلب عبد اإليامن

 (7)(ال يزال الناس بخري ما َل يتحاسدوا):   اهللقال رسول    [ 3087]احلديث:  

  اهلل  ، فإنه ثالث من َل يكن فيه واحدة منهنه )   :قال رسول اهلل    [ 3088]احلديث:  

  بع السحرة، َل يكن ساحرا يته و  شيئا،   اهلليغفر له ما سوى ذلك ملن يشاء: من مات ال يرشك ب

 
 ( 4913( أبو داود)1) 

 ( 4915( أبو داود)2) 

 (335/ 5( أَحد)3) 

 (199/ 3( ابن أِّب الدنيا، العراقي يف اإلحياء)4) 

 ( 4216( ابن ماجة)5) 

 ( 1891( مسلم)2912( النسائي)6) 

 ( 547/ 3( الطرباين، الرتغيب والرتهيب)7) 
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 (1)(َل حيقد عىل أخيه و

ليلة النصف من شعبان، إنه )  :قال رسول اهلل    [ 3089]احلديث:   عزه    اهلل  هذه 

للمستغفرين، يطه وجله   فيغفر  شعبان  من  النصف  ليلة  عباده  عىل  املسرتَحني، و  لع    يرحم 

 (2)(ر أهل احلقد كام هم يؤخه و

 (3) (النار ة يفاحلميه و الشتيمة و النميمة)  :قال رسول اهلل   [ 3090]احلديث:  

جيتمعان يف  احلقد يف النار، ال  و  النميمة   إنه )  :قال رسول اهلل    [ 3091]احلديث:  

 ( 4) (قلب مسلم

كنه  [ 3092]احلديث:   قال:  فقال:      اهللا جلوسا مع رسول  عن أنس بن مالك 

، فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من وضوئه  ( ةيطلع اآلن عليكم رجل من أهل اجلنه)

مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل       كان الغد قال النبيه ق نعليه بيده الشامل، فلامه قد عله 

مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل عىل      النبيه قال     كان اليوم الثالثة األوىل، فلامه املره 

أِّب، فأقسمت    تالحي   بن عمرو، فقال: إينه   اهلل تبعه عبد      النبيه  قام  ل، فلامه مثل حاله األوه 

قال أنس:  ،  قال: نعم ،  ى متيض فعلت ال أدخل عليه ثالثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حته أينه 

ه  ه بات معه تلك الثالث اللياِل فلم يره يقوم من الليل شيئا غري أنه ث أنه حيده   اهللفكان عبد  

، و اهللب عىل فراشه ذكر تقله  إذا تعاره    غري أينه  :اهللى لصالة الفجر قال عبد  حته كربه عزه وجله

 مضت الثالث اللياِل، وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد   خريا، فلامه َل أسمعه يقول إاله 

يقول لك ثالث      اهلل لكن سمعت رسول  و   ال هجرة، و   بني أِّب غضبو  َل يكن بيني  اهلل

 
الرتغيب  1)   ، واألوسط  الكبري  يف  (الطرباين 

 . 461/ 3والرتهيب 

 . 462ـ    461/  3( البيهقي، الرتغيب والرتهيب  2) 

   498، 497/ 3( الطرباين، الرتغيب والرتهيب 3) 

 . 98، 497/ 3( الطرباين، الرتغيب والرتهيب 4) 
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ات، فأردت أن  ة، فطلعت أنت الثالث املره يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنه) ات:  مره 

ذي بلغ بك ما  بري عمل، فام اله آوي إليك، فأنظر ما عملك، فأقتدي بك، فلم أرك عملت ك

 ما رأيت،  ما هو إاله )  يت دعاين فقال: وله  ما رأيت، فلامه ؟ قال: ما هو إاله   اهلل قال رسول  

،  ( اهإيه  اهللال أحسد أحدا عىل خري أعطاه و ا  ال أجد يف نفيس ألحد من املسلمني غشه غري أينه 

 ( 1)تي بلغت بك(هذه اله ) : اهلل فقال عبد 

غني أحد من أصحاِّب عن أحد شيئا،  ال يبله ) :    اهللقال رسول    [ 3093]احلديث:  

 ( 2) الصدر( أنا سليم و أن أخرج إليكم    أحبه فإينه 

ال تعن  و  يأعنه  ربه )يقول:      قال: كان النبيه   اسعن ابن عبه   [ 3094]احلديث:  

انرصين  و  اهلدى ِل،  يرسه و  اهدينو  ،ال متكر عيله و  امكر ِل و  ، ال تنرص عيله و  انرصينو  ،عيله 

ابا، لك مطواعا، لك خمبتا،  ارا، لك رهه ارا، لك ذكه اجعلني لك شكه   ، ربه عىل من بغى عيله 

د  سده و  تي، ت حجه ثبه و   أجب دعوَت، و  اغسل حوبتي، و  ل توبتي،تقبه   اها منيبا، ربه إليك أوه 

 ( 4) ((3)اسلل سخيمة صدري و اهد قلبي، و لساين، 

درك  و  ذ من جهد البالء،يتعوه     بيه كان النه)  هريرة قال:عن أِّب    [ 3095]احلديث:  

 ( 5) شامتة األعداء(و سوء القضاء،و قاء،الشه 

رسول    [ 3096]احلديث:   الشه ):    اهللقال  تظهر  فريَحه  ال  ألخيك  اهلل  امتة 

 ( 6) (يبتليكو

  (7) (ى يعمله أخاه بذنب َل يمت حته من عريه ):    اهللقال رسول    [ 3097]احلديث:  

 
 . 166/ 3( أَحد 1) 

 ( 4860( أبو داود)2) 

 ( سخيمة صدري: غشه وحقده وغله.3) 

 ( 3830( وابن ماجة)3551( الرتمذي)4) 

 ( 2707(، ومسلم)6347)1( البخاري، 5) 

 (2506( الرتمذي)6) 

 (2505( الرتمذي)7) 
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رسول    [ 3098]احلديث:   بالطه ):    اهلل قال  املؤمن  ال  و  انعه الله   ال و  انعه ليس 

  (1)البذيء(ال و  الفاحش

أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة    َشءما  )  :قال رسول اهلل    [ 3099]احلديث:  

 (2)البذيء(ليبغض الفاحش  اهلل  إنه و من خلق حسن، 

ال شفعاء  و  انني ال يكونون شهداء عه الله   إنه )  :قال رسول اهلل    [ 3100]احلديث:  

 ( 3) (يوم القيامة

  ال حيبه   اهلل  ش، فإنه فحه الته و  الفحشو  اكم إيه )  :قال رسول اهلل    [ 3101]احلديث:  

ه دعا ، فإنه حه الشه و  اكم إيه و  لامت يوم القيامة،ه هو الظه لم، فإنه الظه و  اكمإيه و  ش،الفاحش املتفحه 

وا  دعا من قبلكم فاستحله و  دعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، و   قبلكم، فسفكوا دماءهم،من  

 ( 4) (حرماهتم

فاحش ليسا من اإلسالم  الته و  الفحش  إنه ):    اهللقال رسول    [ 3102]احلديث:  

 ( 5) اس إسالما أحسنهم خلقا(خري النه  إنه و ، َشءيف 

ال  و    شانه،إاله   قطه   َشءما كان الفحش يف  ) :    اهللقال رسول    [ 3103]احلديث: 

 ( 6)( زانه إاله  قطه   َشءكان احلياء يف 

  سوا، ال حتسه و  ال تدابروا،و  ،(7)رواال هتجه ):    اهللقال رسول    [ 3104]احلديث:  

 ( 8)(إخوانا  اهلل كونوا عباد و ال يبع بعضكم عىل بيع بعض،و

 
 ( 405/ 1( وأَحد)1977( الرتمذي)1) 

 (2002( الرتمذي)2) 

 (2598( مسلم)3) 

 (141/ 14(، وابن حبان)12/ 1( احلاكم)4) 

أَحد)5)  مسنده(  99و  89/  5(  يف)  يعىل  وأبو   )

(7468) 

 (4185( وابن ماجة)1974( الرتمذي)6) 

هتجروا: أي ال تتكلموا باهلجر وهو الكالم  ( ال  7) 

 القبيح. 

 ( 2563( مسلم)8) 
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 ( 1)(انا يق أن يكون لعه ال ينبغي لصده )  :قال رسول اهلل   [ 3105]احلديث:  

َل يفسق، رجع  و   ، فلم يرفثهلل   من حجه ):    اهلل قال رسول    [ 3106]احلديث:  

 (2)(ه كيوم ولدته أمه 

قالوا: يا    ( جل والديهمن الكبائر شتم الره )   :   اهللقال رسول    [ 3107]احلديث:  

ه  أمه   يسبه و  أباه  جل فيسبه أبا الره   نعم، يسبه )جل والديه؟ قال: هل يشتم الره و  ،اهلل رسول  

 ( 3)(ه أمه  فيسبه 

 ( 4) (الةه يوقظ للصه يك، فإنه وا الده ال تسبه ):   اهللقال رسول    [ 3108]احلديث:  

  ائب السه أم    ، دخل عىل   اهللرسول    أنه اهلل )عن جابر بن عبد    [ 3109]احلديث:  

  فقال: ،  فيها   اهللى ال بارك  قالت: احلمه   ( ائب تزفزفني؟السه أم    مالك يا ) ب فقال:  املسيه أو أم  

 (5)(ا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد ى، فإهنه ي احلمه ال تسبه )

ال تلعنها،  ):    بيه فقال النه  يح، رجال لعن الره   أنه   اسعن ابن عبه   [ 3110]احلديث:  

 (6)(عنة عليهه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت الله إنه و ا مأمورة، فإهنه 

 ورد يف املصادر الشيعية: ـ ما    2

:  هللقال ا):    هللرسول اقال    [ 3111]احلديث:   من استذله عبدي املؤمن    عزه وجله

باملحاربة، وما تردهدت يف   بارزين  إينه    َشء فقد  املؤمن،  حبه  أ أنا فاعله كرتدهدي يف عبدي 

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

: قد نابذين من أذله عبدي    هلل قال ا):    هللرسول اقال    [ 3112]احلديث:   عزه وجله

 
 ( 2597( مسلم)1) 

 (  1350( ومسلم)1521( البخاري، )2) 

 (  90(، ومسلم)5973( البخاري، )3) 

 (  5101( أبو داود)4) 

 ( 2575( مسلم)5) 

 (1978( والرتمذي)4908( أبو داود)6) 

 .  354ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 
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 ( 1) (املؤمن

ره لفقره وقلهة ذات  أو    : )من أذله مؤمنا   هللرسول اقال    [ 3113]احلديث:   حقه

ره ا  (2)(عىل جرس جهنم يوم القيامة هلليده، شهه

اقال    [ 3114]احلديث:   )من    هلل رسول  فقره  :  أجل  من  مسلام  فقريا  أهان 

سخطه حتهى يرضيه، ومن  و  عزه وجله   هلل ، وَل يزل يف غضب اهلل واستخفه به فقد استخفه با 

  تطاول عليه أو  ومن بغى عىل فقري،  يوم القيامة وهو يضحك إليه هللأكرم فقريا مسلام لقي ا

ره حرشه اأو  رة يف صورة رجل حتهى يدخل هلل حقه  ( 3)(النار  يوم القيامة مثل الذه

من    هلل من أكرم الغنيه لغناه، ولعن ا  هلل : )لعن ا  هللرسول اقال    [ 3115]احلديث:  

ي   أهان الفقري لفقره، وال يفعل هذا إاله منافق، ومن أكرم الغني لغناه وأهان الفقري لفقره سمه

 ( 4) (وعدوه األنبياء، ال يستجاب له دعوة، وال يقىض له حاجة هلليف الساموات عدوه ا

اقال    [ 3116]احلديث:   الناس إىل اهلل عزه وجله رجل  ):  هلل  رسول  أبغض  إنه 

) د ظهر مسلم بغري حقه  ( 5) جره

ره لفقره  ):  هلل  رسول اقال    [ 3117]احلديث:   من استذله مؤمنا أو مؤمنة أو حقه

ره   (6)اهلل تعاىل يوم القيامة ثمه يفضحه(وقلهة ذات يده، شهه

رسول  قيل: يا    ( ليس للمؤمن أن يذله نفسه) :  هلل  رسول اقال    [ 3118]احلديث:  

ض للبالء( ) هلل وكيف يذله نفسه؟ قال: ا  يتعره

املجالس باألمانة، وال حيله ملؤمن أن يأثر  )  :هلل  رسول اقال    [ 3119]احلديث:  

 
 .  351ص  2ج  يف أصول الكا( 1) 

 .  70ص  2( عيون األخبار ج 2) 

 . 333( عقاب األعامل ص 3) 

 . 194( إرشاد القلوب ص 4) 

 .  260ص  7( الكايف ج 5) 

 . 35( صحيفة اإلمام الرضا ص 6) 
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 (1)ن ـ قبيحا(عن مؤمن ـ أو قال: عن أخيه املؤم

اهلل  قال    [ 3120]احلديث:   أصحابه  رسول  بعض  الناس  يوص  خاف  )من   :

 (2)النار( لسانه فهو من أهل 

: )املشاحن ال يقبل منه رصف وال عدل( قيل:  هلل  رسول اقال    [ 3121]احلديث:  

تي الطاعن عليها(هلل وما املشاحن قال: )املصادم أل رسول ايا   ( 3)مه

قالوا:    ( ألصحابه: )أال أخربكم برشاركم؟  رسول اهلل  قال    [ 3122]احلديث:  

قون بني األحبهة، الباغون للرباء العيب()هلل، قال:  رسول ابىل يا   اؤون بالنميمة، املفره  (4)املشه

: )من قال يف مؤمن ما رأت عيناه وسمعت  رسول اهلل  قال    [ 3123]احلديث:  

ته، فهو من الهذين قال اهلل تعاىل فيهم أ بُّوَن َأْن َتِشيَع  ﴿  :ذناه مهن يشينه وُّيدم مروه
ِذيَن حُيِ إِنَّ الَّ

َواآْلِخَرةِ  ْنَيا  الدُّ يِف  َألِيٌم  َعَذاٌب  هَلُْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ يِف  ل  الوي  : األليم  [ 19]النور:    ﴾اْلَفاِحَشُة 

 ( 5) الطويل(

أال ومن استخفه بفقري مسلم فقد استخفه  ):    هللرسول اقال    [ 3124]احلديث:  

 ( 6) (يستخفه به يوم القيامة إاله أن يتوب هلل ، واهللبحقه ا

حده الغيبة أن تقول يف أخيك ما هو فيه،  )  :  هللرسول اقال    [ 3125]احلديث:  

واحلارض للغيبة وَل ينكرها له رشيك فيها، ومن أنكرها  فإن قلت ما ليس فيه فذاك هبتان له،  

 (7)(كان مغفورا له 

: )ما عمر جملس بالغيبة إاله خرب من الدين،    هللرسول اقال    [ 3126]احلديث:  

 
 .  184ص  2( أماِل الطويس ج 1) 

 . 93( جامع األخبار ص 2) 

 . 18( نوادر الراوندي ص 3) 

 .  271ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 4) 

 . 147( جامع األخبار ص 5) 

 . 344( أماِل الصدوق ص 6) 

 . 117( إرشاد القلوب ص 7) 
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هوا أسامعكم من استامع الغيبة، فإنه القائل واملستمع رشيكان يف اإلثم  ( 1) (فنزه

سمع الغيبة وَل يغريه كان كمن اغتاب،  : )من رسول اهلل قال   [ 3127]احلديث:  

 (2)(ومن رده عن عرض أخيه املؤمن كان له سبعون ألف حجاب من النار

 ( 3))املستمع أحد املغتابني(  : هللرسول اقال   [ 3128]احلديث:  

عن الغيبة،      رسول اهلل  هنى)   عن آبائه:   الصادق  قال اإلمام   [ 3129]احلديث:  

 ( 4) (واالستامع إليها 

اإلمام   [ 3130]احلديث:   الدين،  عيل   قال  إاله خرب من  بالغيبة  : )ما عمر جملس 

هوا أسامعكم عن استامع الغيبة، فإن القائل واملستمع هلا رشيكان يف اإلثم، ولقد سمعت   فنزه

دام كالب النار، من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه،  إيقول: الغيبة      هللرسول ا

 (5)(ك األَحق بعينه ومن نظر يف عيوب الناس فأنكرها ثمه رضيها لنفسه فذا

برجالكم من أهل اجلنهة؟( قالوا:  أنبهئكم    أال)   :  هللرسول اقال    [ 3131]احلديث:  

يا   ابىل  احلسن،  هللرسول  الثناء  من  أذاهنم  متثهل  الهذين  اجلنهة  أهل  من  )رجالكم  قال:   ،

 ( 6)(ء ورجالكم من النار والهذين متثهل أذاهنم من الثناء اليس

أرشار الناس من يبغض املؤمنني ويبغضه  ):    هللرسول اقال    [ 3132]احلديث:  

العيب،   للناس  الباغني  األحبهة،  بني  قني  املفره بالنميمة،  ائني  للمشه وبعدا  وسحقا  قلوهبم، 

القيامة يوم  يهم  يزكه وال  إليهم  اهلل  ينظر  ال  تال( أولئك  ثمه  ِه  ﴿  :،  بِنرَْصِ َدَك  َأيَّ الَِّذي  ُهَو 

 (7)([ 63-62]األنفال:   ﴾ َوبِاملُْْؤِمننَِي َوَألََّف َبنْيَ ُقُلوهِبِمْ 

 
 . 147( جامع األخبار ص 1) 

، القطب الراوندي يف  108ص    2( املستدرك ج  2) 

 )لبه اللباب(.  

ام ج 3)   .  119ص  1( جمموعة وره

 . 4ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 4) 

 . 470ص  2( روضة الواعظني ج 5) 

 . 148( األشعثيهات ص 6) 

 . 77ص  1( أماِل الطويس ج 7) 
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رسول  برشه الناس؟ قالوا: بىل يا  أنبهئكم    : أال   هللرسول اقال    [ 3133]احلديث: 

 ( 1) من أبغض الناس وأبغضه الناس()، قال:  هللا

الدنيا واآلخرة:  أال أخربكم بخري خالئق  ):    هللرسول اقال    [ 3134]احلديث:  

ن ظلمكم، واإلحسان إىل من أساء إليكم، وإعطاء من حرمكم   (2)(العفو عمه

يف التباغض احلالقة، ال أعني حالقة الشعر  )  :  هللرسول اقال    [ 3135]احلديث:  

 (3)ولكن حالقة الدين(

: )من هبت مؤمنا أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس  هلل  رسول اقال    [ 3136]احلديث:  

 (4)فيه، أقامه اهلل يوم القيامة عىل تله من نار حتهى خيرج مها قاله فيه(

ارقال    [ 3137]احلديث:   ات، اجلري هلل  سول  البهه ء،  : )إنه من رشار رجالكم 

ارب عبده، وامللج اش، اآلكل وحده، واملانع رفده، والضه  ( 5) عياله إىل غريه( ئوالفحه

يا معرش من أسلم بلسانه وَل خيلص اإليامن  ):  هلل  رسول اقال    [ 3138]احلديث:  

وا املسلمني وال تتهبعوا عوراهتم فإنهه من تتبهع عوارهتم تتبهع اهلل عورته، ومن   إىل قلبه ال تذمه

 (6)تتبهع اهلل تعاىل عورته يفضحه ولو يف بيته(

اقال    [ 3139]احلديث:   غريه  هلل  رسول  عيوب  عن  عيبه  شغله  ملن  )طوبى   :

اكت ما  الفقه  وأنفق  أهل  وخالط  واملسكنة،  الضعف  أهل  ورحم  معصية،  غري  يف  سب 

 ( 7) واحلكمة(

اقال    [ 3140]احلديث:   خدش  هلل  رسول  فكأنام  املسلم  ألخيه  عرض  )من   :

 
 . 196( معاين األخبار ص 1) 

 . 15( كتاب الزهد ص 2) 

 . 15( كتاب الزهد ص 3) 

 . 33ص  2( عيون األخبار ج 4) 

 .  292ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  354ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 

 . 379ص  1( كنز الكراجكي ج 7) 
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 ( 1) وجهه(

: )ليس لك أن تتههم من قد ائتمنته، وال تأمتن  هلل رسول اقال   [ 3141]احلديث:  

بته(  (2)اخلائن وقد جره

: )ال يزال املرسوق يف هتمة من هو بريء حتهى  هلل  رسول اقال    [ 3142]احلديث:  

 ( 3)يكون أعظم جرما من السارق(

فقال: )ويلك قطعت    رسول اهلل    أثنى رجل عىل رجل عند   [ 3143]احلديث:  

من كان منكم مادحا أخاه ال حمالة  )عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك ـ ثالثا ـ ثمه قال:  

زكى عىل اهلل أحدا أحسب كذا وكذا إن كان يعلم  أب فالنا واهلل حسيبه، وال  فليقل: أحس 

 ( 4) ذلك منه(

اآلخر، فال جيلس    من كان يؤمن باهلل واليوم ):  رسول اهلل  قال    [ 3144]احلديث:  

ِذيَن  ﴿ يف جملس يسبه فيه إمام، أو يغتاب فيه مسلم، انه اهلل عزه وجله يقول:   َوإَِذا َرَأْيَت الَّ

ْيَطاُن َفاَل   ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

 (5) ([ 68]األنعام:  َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾ْكَرى  َتْقُعْد َبْعَد الذي 

ما سئل عن َشء    هلل  رسول ا)أروي أنه    :الرضا قال اإلمام    [ 3145]احلديث:  

ي    ( 6) ـ وال عاتب أحدا عىل ذنب أذنب( قط فقال: ال ـ بأِّب هو وأمه

كمبتدئها، ومن عريه  من أذاع فاحشة كان  ):  هلل  رسول اقال    [ 3146]احلديث:  

 ( 7)مؤمنا بيشء َل يمت حتى يركبه(

 
 . 189( مشكاة االنوار ص 1) 

 . 41( قرب اإلسناد ص 2) 

 .  294ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 3) 

 . 18ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 4) 

 . 70( املؤمن( ص 5) 

 . 355( فقه اإلمام الرضا ص 6) 

 .  356ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 
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: )من عري أخاه بذنب قد تاب منه َل يمت  هلل  رسول اقال    [ 3147]احلديث:  

 ( 1)حتهى يعمله(

، وإنه أرسع الرشه  ):  هلل  رسول اقال    [ 3148]احلديث:   إنه أرسع اخلري ثوابا الربه

ناس إىل ما يعمى عنه من نفسه، أو يعريه الناس  عقابا البغي، وكفى باملرء عيبا أن ينظر من ال

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

: )عليك بتقوى اهلل فإن يوص بعض أصحابه  هلل  رسول اقال    [ 3149]احلديث:  

ك بشى  ؤامر ه بيشء تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك(عريه  ( 3) ء يعلمه فيك فال تعريه

اهلل  قال    [ 3150]احلديث:   أخيه    : رسول  من  الرجل  يسمع  أن  الكفر  )أدنى 

 (4)الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه هبا أولئك ال خالق هلم(

 (5)سنة( : )قذف حمصنة حيبط عملرسول اهلل قال   [ 3151]احلديث:  

)من قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كام    : رسول اهلل  قال    [ 3152]احلديث:  

 ( 6) ُترج احلية من جلدها، وكتب له بكل شعرة عىل بدنه ألف خطيئة(

اقال    [ 3153]احلديث:   تشبيه  هلل  رسول  فإنهه  بالزنا  نساءكم  تقذفوا  )ال   :

اكم والغيبة فإهنا تشبيه  بالكفر، واعلموا أنه القذف والغيبة ُّيدمان عمل ألف  بالطالق، وإيه

 (7)سنة(

)من رمى حمصنا أو حمصنة أحبط اهلل عمله    :هلل  رسول اقال    [ 3154]احلديث:  

حيهات   حلمه  وتنهش  خلفه،  ومن  يديه  بني  من  ملك  ألف  سبعون  القيامة  يوم  وجلده 

 
 .  113ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 1) 

 . 199( ثواب األعامل ص 2) 

ام ج 3)   .  110ص  1( جمموعة وره

 . 94( كشف الريبة ص 4) 

 . 351ص  2ج  الآلِل( عواِل 5) 

 . 157( جامع األخبار ص 6) 

 . 157( جامع األخبار ص 7) 
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 (1) وعقارب، ثمه يؤمر به إىل النار( 

: )من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة،    هللرسول اقال    [ 3155]احلديث:  

 (2) وال يقبل منه رصف وال عدل( 

: )ال يقذف امرأته إاله ملعون ـ أو قال: منافق  هللرسول اقال   [ 3156]احلديث:  

طويلة   ندامة  قذفهن  يف  فإنه  نساءكم  تقذفوا  ال  النار،  يف  والكفر  الكفر  من  القذف  فإنه  ـ 

 (3)شديدة(وعقوبة 

: )من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللهعنة  هلل  رسول اقال    [ 3157]احلديث: 

 (4)عليه(

لعن اهلل املحلهل واملحلهل له، ومن يواِل غري  ):  هلل  رسول ا  قال  [ 3158]احلديث:  

النساء  ال يعرف، واملتشبههني من الرجال بالنساء واملتشبههات من    مواليه، ومن ادهعى نسبا 

جال، ومن أحدث حدثا يف اإلسالم أو آوى حمدثا، ومن قتل غري قاتله أو رضب غري   بالره

نعم،  ) هلل أيوجد رجل يلعن أبويه؟ فقال:رسول ا، فقال رجل: يا  ( ضاربه، ومن لعن أبويه

جال و هاهتم فيلعنون أبويه(أيلعن آباء الره  ( 5)مه

اقال    [ 3159]احلديث:   من  أربعة  ):  هلل  رسول  هبم  ما  عىل  النار  أهل  يؤذون 

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

مجر، ورجل    ما بال هؤالء األربعة قد آذونا عىل ما بنا من األذى؟ فرجل معلهق يف تابوت من 

احب التابوت: ما  جيره أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل حلمه، فقيل لص

 
 . 335( عقاب األعامل ص 1) 

 . 158( جامع األخبار ص 2) 

 . 158( جامع األخبار ص 3) 

 . 173ص  1ج  الآلِل( عواِل 4) 

 .  100ص  1( روضة الكايف ج 5) 
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بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول: إنه األبعد قد مات ويف عنقه أموال الناس  

َل جيد هلا يف نفسه أداء وال وفاء، ثمه يقال للهذي جيره أمعاءه: ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا  

جسده، ثمه يقال للهذي يسيل    من األذى؟ فيقول: إن األبعد كان ال يباِل أين أصاب البول من 

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

فينظر إىل كله كلمة خبيثة فيسندها وحياكى هبا، ثمه يقال للهذي يأكل حلمه: ما بال األبعد قد  

يأكل   كان  األبعد  إنه  فيقول:  األذى؟  من  بنا  ما  عىل  ويميش  آذانا  بالغيبة  الناس  حلوم 

 ( 1)بالنميمة(

اهلل  قال    [ 3160]احلديث:   أصحابه  رسول  بعض  الغيبة  يوص  )احذر   :

 (2)والنميمة، فإنه الغيبة تفطر، والنميمة توجب عذاب القرب(

: )خلق اهلل اجلنهة من لبنتني لبنة من ذهب ولبنة  رسول اهلل  قال    [ 3161]احلديث:  

حيطاهنا   وجعل  ة  فضه الزعفران  من  وتراهبا  اللؤلؤ  وحصاءها  الزبرجد  وسقفها  الياقوت 

تكلهمي، فقالت: ال إله إاله اهلل احلي القيهوم قد سعد من يدخلني،    واملسك األذفر، ثمه قال هلا:

م وال ديهوث وال رشطي   فقال اهلل جله جالله:  َت وجالِل ال يدخلها مدمن مخر وال نامه )وعزه

 ( 3) ار وال قاطع رحم وال قدري(وال خمنث وال نبهاش وال عشه 

اقال    [ 3162]احلديث:   من  هلل  رسول  احلياء  يذهب  حتهى  الساعة  تقوم  )ال   :

 ( 4) الصبيان والنساء وحتهى تؤكل املعاهد كام تؤكل اخلرضة(

اقال    [ 3163]احلديث:   قهلل  رسول  قتهات،  اجلنهة  يدخل  القتهات؟  يل : )ال  ما   :

 
 . 581( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 12( حتف العقول ص 2) 

 .  254ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 3) 

 . 17( نوادر الراوندي ص 4) 
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م   (1)(قال: النامه

: )صاحب النميمة ال يسرتيح من عذاب اهلل  هلل  رسول اقال   [ 3164]احلديث:  

 ( 2) عزه وجله يف اآلخرة(

م( هللرسول اقال   [ 3165]احلديث:    (3): )ال يدخل اجلنهة قتات، وال نامه

مة    هللرسول اقال    [ 3166]احلديث:   : )رأيت عىل باب اجلنهة مكتوبا: أنت حمره

م(عىل كله بخيل   (4)ومراء وعاقه ونامه

: )سته خصال ما من مسلم يموت يف واحدة    هللرسول اقال    [ 3167]احلديث:  

منهنه إاله كان ضامنا عىل اهلل أن يدخله اجلنهة: رجل نيهته أن ال يغتاب مسلام فإن مات عىل  

  (5)ذلك كان ضامنا عىل اهلل..(

اقال    [ 3168]احلديث:   عذاب  هلل  رسول  )إنه  والغيبة  :  النميمة  من  القرب 

 ( 6) والكذب(

: )من مشى يف نميمة بني اثنني سلهط اهلل عليه  هلل رسول اقال   [ 3169]احلديث:  

يف قربه نارا حترقه إىل يوم القيامة، وإذا خرج من قربه سلهط اهلل عليه تنهينا أسود ينهش حلمه  

 ( 7) حتهى يدخل النار(

اهلل  قال    [ 3170]احلديث:   أصحابهيوص  رسول  بعض  الغيبة    :  )احذر 

 ( 8)والنهميمة، فإنه الغيبة تفطر والنهميمة توجب عذاب القرب(

قوما يقطع اللهحم من    اء: )رأيت ليلة االرس  هللرسول اقال    [ 3171]احلديث:  

 
 .  151ص  2طويس ج ( أماِل الشيخ ال1) 

 .  151ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 2) 

 . 266ص  1ج  الآلِل( عواِل 3) 

 . 84( جامع األخبار ص 4) 

 . 280( دعوات الراوندي ص 5) 

 . 147( جامع األخبار ص 6) 

 . 335( عقاب األعامل ص 7) 

 . 12( حتف العقول ص 8) 



 

521 

 

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

تك اللهامزون(هؤالء؟ فقال:  زون من امه  (1)هؤالء اهلامه

...  : )أربعة يزيد عذاهبم عىل عذاب أهل الناررسول اهلل  قال    [ 3172]احلديث:  

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

: )من أشار عىل مسلم بكلمة ليشينه هبا بغري  هلل  رسول اقال    [ 3173]احلديث:  

 ( 3) اهلل تعاىل يف النار يوم القيامة(حقه شانه 

: )أيهام رجل أشاع عىل رجل كلمة وهو منها  هلل  رسول اقال      [ 3174]احلديث: 

ا عىل اهلل عزه وجله أن يدينه هبا يوم القيامة يف النار( ءبري نيا كان حقه  ( 4) ليشينه هبا يف الده

 ( 5) املؤمن حرام كلهه، عرضه وماله ودمه():  رسول اهلل قال   [ 3175]احلديث:  

وصيك أاله ترشك  أ: ) يوص بعض أصحابه   هلل  رسول اقال    [ 3176]احلديث:  

 ( 6) والديك، وال تسبه الناس(باهلل شيئا وال تعص 

اقال    [ 3177]احلديث:   السبهاب    هللرسول  اللعان  يبغض من عباده  اهلل  )إنه   :

) ان الفاحش املستخفه السائل امللحف، وحيبه من عباده احلييه الكريم السخيه  ( 7)الطعه

 ( 8) سباب املؤمن كاملرشف عىل اهللكة():  هلل رسول اقال   [ 3178]احلديث:  

فقال:    رسول اهلل    نه رجال من بني متيم أتى أ:  اإلمام الباقر عن    [ 3179]احلديث:  

 ( 9) ال تسبهوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم() أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال: 

 
 . 264ص  1ج  الآلِل( عواِل 1) 

 .  لبه اللباب،    111ص    2( مستدرك الوسائل ج  2) 

 . 42( كشف الريبة ص 3) 

 . 42( كشف الريبة ص 4) 

 . 72( املؤمن ص 5) 

 . 109ص  2( مستدرك الوسائل ج 6) 

 . 109ص  2( مستدرك الوسائل ج 7) 

 .  359ص  2ج  أصول الكايف ( 8) 

 .  360ص  2ج  أصول الكايف ( 9) 
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 ( 1) : )ملعون من سبه والديه( هللرسول اقال   [ 3180]احلديث:  

: )من أكرب الكبائر أن يسبه الرجل والديه(    هللرسول اقال    [ 3181]احلديث:  

يا   اقالوا:  أباه فيسبه  رسول  الرجل فيسبه  قال: )يسبه  والديه؟  الرجل يسبه  هلل وكيف 

 ( 2)اآلخر أباه(

فقال:    هلل  رسول اقال: استأذن رجل من أهل    اإلمام عيل عن    [ 3182]احلديث:  

باهلل شيئا وإن قطهعت واحرقت بالنار،  وصيك أن ال ترشك  أ هلل أوصني قال له: )رسول ايا  

وال تعص والديك وإن أرادا أن ُترج من دنياك فاخرج منها، وال تسبه الناس وإذا لقيت  

أخاك املسلم فالقه ببرش حسن وصبه له من فضلك دلوك، أبلغ من لقيت من املسلمني  

الم، وادع الناس إىل اإلسالم، وأيقن أنه لك بكله من أجابك عت ق رقبة من ولد  عنهي السه

مسكر   وكله  اخلمر  وهو  ـ  النبيذ  يعني  ـ  حرام  عليهم  الصغراب  أنه  وأعلمهم  يعقوب، 

 (3)حرام(

يامن مؤمن حتى حيتوي عىل مائة  إ : )ال يكمل  هلل  رسول اقال   [ 3183]احلديث: 

اب وال مغتاب وال سبهاب(..وثالث خصال  م وال كذه ان وال نامه  ( 4)منها ال لعه

سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل  ):  هلل  رسول اقال    [ 3184]احلديث:  

 (5)حلمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه(

 ( 6) املؤمن حرام كلهه، عرضه وماله ودمه():  رسول اهلل قال   [ 3185]احلديث:  

وصيك أاله ترشك  أ: ) يوص بعض أصحابه   هلل  رسول اقال    [ 3186]احلديث:  

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

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 . 20( كتاب الزهد ص 3) 

 . 74( التمحيص ص 4) 

 .  359ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 72( املؤمن ص 6) 
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 ( 1) والديك، وال تسبه الناس(باهلل شيئا وال تعص 

: )املتسابهان ما قاال فعىل البادي حتهى يعتدي    هلل رسول اقال    [ 3187]احلديث:  

 ( 2)املظلوم(

هلل الرجل من قومي  رسول ا: قلت: يا  قال   عياض بن َحهادعن    [ 3188]احلديث:  

)املتسابهان   فقال:  منه؟  أنترص  أن  بأس  عيله  فهل  دوين  وهو  يتعاويان يسبهني  شيطانان 

 ( 3) ويتهاتران(

اقال    [ 3189]احلديث:   الكذب،    هلل رسول  أكذب  الظنه  فإنه  والظنه  اكم  )إيه  :

يغتب   وال  سوا  تتجسه وال  تتفاحشوا  وال  تتنافروا  ال  اهلل  أمركم  كام  اهلل  يف  إخوانا  وكونوا 

يامن كام تأكل  بعضكم بعضا وال تتنازعوا وال تتباغضوا وال تتحاسدوا فإنه احلسد يأكل اإل

 (4)النار احلطب اليابس(

: )خلهتان ال جتتمعان يف مؤمن: البخل وسوء   هللرسول اقال   [ 3190]احلديث:  

)  ( 5)الظنه

إىل الكعبة فقال: )مرحبا بالبيت ما أعظمك    هلل  رسول انظر    [ 3191]احلديث: 

م منك واحدة ومن   وأعظم حرمك عىل اهلل؟! واهلل للمؤمن أعظم حرمة منك، ألنه اهلل حره

 ( 6)املؤمن ثالثة: ماله، ودمه، وأن يظنه به ظنه السوء(

اكم وسوء الظنه فإنهه حيبط العمل(:   هللرسول اقال   [ 3192]احلديث:    (7))إيه

ال تشاور جبانا فإنهه ):  يوص بعض أصحابه  هلل  رسول اقال   [ 3193]احلديث:  

 
 . 109ص  2( مستدرك الوسائل ج 1) 

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2) 

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 3) 

 . 15( قرب اإلسناد ص 4) 

 . 29( نزهة الناظر ص 5) 

 . 78( مشكاة األنوار ص 6) 

 . 352ص  2( دعائم اإلسالم ج 7) 
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يضيق عليك املخرج، وال تشاور البخيل فإنهه يقرص بك عن غايتك، وال تشاور حريصا  

فإنهه يزين لك رشها، واعلم يا عيله إنه اجلبن والبخل واحلرص غريزة واحدة جيمعها سوء  

)  ( 1)الظنه

اقال    [ 3194]احلديث:   منها    هلل رسول  ليس  خصال،  ثالث  املؤمن  يف  )إنه   :

خصلة إاله وله منها خمرج: الظنه والطرية واحلسد، فمن سلم من الظنه سلم من الغيبة، ومن  

 (2)سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان(

اقال    [ 3195]احلديث:   الناس    هلل رسول  )رشه  الظانني  :  ورشه  الظانهون، 

الني اهلتهاكون( الون ورشه القوه سني القوه سون، ورشه املتجسه  ( 3)املتجسه

أحقه الناس بالذنب السفيه املغتاب، وأذله  ): هلل رسول اقال   [ 3196]احلديث:  

 ( 4) الناس من أهان الناس(

 ( 5): )أقله الناس حرمة الفاسق(هلل رسول اقال   [ 3197]احلديث:  

تعاىل من يقتدي    هللاإىل    إنه أبغض الناس: )  هللرسول اقال    [ 3198]احلديث:  

 (6)(بسيئة املؤمن وال يقتدي بحسنته

أال ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالهذي  : )  هللرسول اقال   [ 3199]احلديث:  

 (7)(آتاها 

)أال ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالهذي   :  هللرسول اقال   [ 3200]احلديث:  

 
 .  559( علل الرشائع ص 1) 

ج  2)  الوسائل  مستدرك  لبه ،  ،  110ص  2( 

 .  اللباب

ج  3)  الوسائل  مستدرك  لبه ،  ،  110ص  2( 

 .  اللباب

 .  21( أماِل الصدوق ص 4) 

 .  21( أماِل الصدوق ص 5) 

 . 197( األشعثيهات ص 6) 

 .  344( أماِل الصدوق ص 7) 
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 (1)(أتى هبا 

من سمع فاحشة فأفشاها كان كمن آتاها،  )  :   هلل رسول اقال   [ 3201]احلديث:  

 (2)(ومن سمع خريا فأفشاه كان كمن عمله 

الناس فقال: أال أخربكم برشاركم؟ قالوا:    هلل  رسول اخطب    [ 3202]احلديث:  

د وحده، فظنهوا أنه اهلل َل خيلق  رسول ابىل يا   هلل، قال: الهذي يمنع رفده ويرضب عبده ويتزوه

هلل،  رسول اثمه قال: أال أخربكم بمن هو رشه من ذلك؟ قالوا: بىل يا    خلقا هو رشه من هذا، 

ه فظنهوا  ثمه قال:    أنه اهلل َل خيلق خلقا هو رشه من هذا،  قال: الهذي ال يرجى خريه وال يؤمن رشه

ان الهذي إذا    هلل، قال:رسول اأال أخربكم بمن هو رشه من ذلك؟ قالوا: بىل يا   ش اللهعه املتفحه

 ( 3) ذكر عنده املؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوه(

بىل   : أال أخربكم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا: هلل  رسول اقال    [ 3203]احلديث:  

ايا   القايس  رسول  احلسود  احلقود  املختال  البخيل  البذيء  ش  املتفحه الفاحش  فقال:  هلل؛ 

 ( 4)القلب البعيد من كله خري يرجى، غري املأمون من كله رشه يتقى(

اقال    [ 3204]احلديث:   ليسا من اإلسالم يف  هلل  رسول  ش  )الفحش والتفحه  :

 (5)َشء، وإنه أحسن الناس إسالما أحسنهم أخالقا(

: )إن من رشار الناس، من تركه الناس، اتقاء    هللرسول اقال    [ 3205]احلديث:  

 (6)فحشه(

من متثهل ببيت شعر من اخلنا َل تقبل منه  ) :  هلل  رسول اقال    [ 3206]احلديث:  

 
 . 431( مكارم األخالق: ص 1) 

 .  337( عقاب األعامل: ص 2) 

 .  291ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  291ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 

 . 110( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ص 5) 

 . 101ص  1ج  الآلِل( عواِل 6) 
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 (1)صالة يف ذلك اليوم، ومن متثهل بالليل َل تقبل منه صالة تلك الليلة(

: )ما كان الفحش يف َشء قطه إاله شانه، وال  هلل  رسول اقال    [ 3207]احلديث: 

 ( 2)كان احلياء يف َشء قطه إاله زانه(

اهلل    [ 3208]احلديث:   رسول  )  قال  مثال  :  لكان  مثاال  كان  لو  الفحش  إنه 

 ( 3) سوء(

اقال    [ 3209]احلديث:   أصحابه  هلل  رسول  بعض  واهلجران  يوص  )إيهاك   :

 ( 4)(ل مع اهلجران ألخيك املؤمن، فإنه العمل ال يتقبه 

ومصارم ال يتكلهم  ...  : )مخسة ليس هلم صالة   هللرسول اقال    [ 3210]احلديث:  

ام(  ( 5) أخاه فوق ثالثة أيه

)تعرض أعامل أهل الدنيا عىل اهلل من اجلمعة    :هلل  رسول اقال    [ 3211]احلديث:  

يوم  يف  اجلمعة  عبد    إىل  االه  مؤمن  عبد  لكله  يغفر  واخلميس،  أخيه  االثنني  وبني  بينه  كان 

 ( 6) اتركوا عمل هذين حتهى يصطلحا( شحناء، فيقال:

 (7) ال هجرة فوق ثالث( ):  هلل رسول اقال   [ 3212]احلديث:  

اقال    [ 3213]احلديث:   فوق  هلل  رسول  أخاه  ُّيجر  أن  للمؤمن  حيله  )ال   :

 (8)ثالث(

ام،    : )ال حيله ملسلم أن هلل  رسول اقال    [ 3214]احلديث:   ُّيجر أخاه فوق ثالثة أيه

 
 . 240ص  2( التهذيب: ج 1) 

 .  167( أماِل املفيد ص 2) 

 .  324ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  151ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 4) 

 . 267ص  1ج  الآلِل( عواِل 5) 

 .  151ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 6) 

 . 209( املشكاة ص 7) 

 .  272ص  4( من ال حيرضه الفقيه ج 8) 
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 ( 1) والسابق يسبق إىل اجلنهة(

اقال    [ 3215]احلديث:   ال  ):  هلل  رسول  ثالثا  فمكثا  هتاجرا  مسلمني  أيهام 

ام سبق إىل كالم أخيه  ُّيه يصطلحان إاله كانا خارجني من اإلسالم وَل يكن بينهام والية، فأ

 ( 2) كان السابق إىل اجلنهة يوم احلساب(

: )أهناك عن اهلجران  يوص بعض أصحابه   هلل  رسول اقال    [ 3216]احلديث:  

ام كمال، فمن مات فيها مهاجرا ألخيه كانت النار   فإن كنت ال بده فاعال فال هتجره ثالثة أيه

 ( 3) أوىل به(

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 التالية: األقسام إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

اإلمام  [ 3217]احلديث:   أصحابه   عيل   قال  بعض  ضعفاء  ):  يوص  روا  حتقه ال 

 (4)(عزه وجله بينهام يف اجلنهة إاله أن يتوب  هللإخوانكم، فإنهه من احتقر مؤمنا َل جيمع ا

: )ال يكون العبد عاملا حتهى ال حيسد من فوقه،    قال اإلمام   [ 3218]احلديث:   عيله

ر من هو دونه   ( 5)(وال حيقه

علمنا  أقال احلواريهون لعيسى: يا معلم اخلري،  )   :عيل   قال اإلمام  [ 3219]احلديث: 

؟ ؟ قال: بأن ال  هلل، قالوا: فيام نتهقي غضب اهلل قال: أشده األشياء غضب ا  أيه األشياء أشده

، وحمقرة الناستغضبوا،    (6)(قالوا: وما بدو الغضب؟ قال: الكرب، والتجربه

 
 . 5ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 1) 

 .  345ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 .  151ص  2( أماِل الشيخ الطويس ج 3) 

 . 614ص  2( اخلصال ج 4) 

 . 233( األشعثيهات ص 5) 

 . 379ص  2( روضة الواعظني ج 6) 
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 ( 1) : )التقريع أشده من مضض الرضب(عيل قال اإلمام    [ 3220]احلديث:  

 ( 2): )التقريع أحد العقوبتني(عيل قال اإلمام    [ 3221]احلديث:  

 ( 3)اللجاجة(: )اإلفراط يف املالمة يشبه نار عيل قال اإلمام    [ 3222]احلديث:  

اإلمام    [ 3223]احلديث:   ولنفسك  عيل قال  الناس طاعنا،  عىل  تكون  أن  )إيهاك   :

 (4)مداهنا، فتعظم عليك احلوبة وحترم املثوبة(

ر العتب، فإنه ذلك يغري بالذنب  عيل قال اإلمام    [ 3224]احلديث:   : )وإيهاك أن تكره

ن العتب(  (5)وُّيوه

 (6): )إذا عاتبت فاستبق(عيل قال اإلمام    [ 3225]احلديث:  

 ( 7) : )إذا ذمت فاقترص(عيل قال اإلمام    [ 3226]احلديث:  

 (8): )طعن اللسان أمضه من طعن السنان(عيل قال اإلمام    [ 3227]احلديث:  

من روى عن أخيه املؤمن رواية يريد هبا هدم  ):  عيله قال اإلمام    [ 3228]احلديث:  

مروءته وثلبه أوبقه اهلل بخطيئة حتهى يأَت بمخرج مها قال، ولن يأَت باملخرج منه أبدا، ومن  

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

رسورا    هلل  رسول اعىل  رسورا، ومن أدخل    هلل  رسول االبيت رسورا فقد أدخل عىل  

 ( 9) فقد رسه اهلل، ومن رسه اهلل فحقيق عىل اهلل أن يدخله اجلنهة(

اإلمام    [ 3229]احلديث:   ته  ):  عيل قال  مروه انتقاص  به  يريد  قوال  ملسلم  قال  من 

 
 . 223( غرر احلكم ص 1) 

 . 223( غرر احلكم ص 2) 

 . 223( غرر احلكم ص 3) 

 . 223( غرر احلكم ص 4) 

 . 223( غرر احلكم ص 5) 

 . 223( غرر احلكم ص 6) 

 . 223( غرر احلكم ص 7) 

 . 223( غرر احلكم ص 8) 

 . 55( األربعون حديثا ص 9) 
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 (1)طينة خبال حتهى يأَت مها قال بمخرج( حبسه اهلل عزه وجله يف 

 (2)(عظهم حقه إخوانه هلل)من عظهم دين ا: عيل   قال اإلمام  [ 3230]احلديث:  

 ( 3)(: )السامع للغيبة أحد املغتابنيعيل   قال اإلمام  [ 3231]احلديث:  

 (4) ( : )السامع للغيبة كاملغتابعيل   قال اإلمام  [ 3232]احلديث:  

 (5)(: )سامع الغيبة رشيك املغتابعيل   قال اإلمام  [ 3233]احلديث:  

احلسن،  ابنه اإلمام  رجل يغتاب رجال عند  إىل    اإلمام عيل نظر    [ 3234]احلديث:  

نظر فإنهه  هذا،  مثل  عن  سمعك  ه  نزه  ، بنيه )يا  يف  إىل    فقال:  فأفرغه  وعائه  يف  ما  أخبث 

 ( 6)(وعائك

ا احلالقة(  [ 3235]احلديث:    ( 7)قال اإلمام عيل: )ال تباغضوا فإهنه

اإلمام  [ 3236]احلديث:   حبيبك    قال  )أحبب  يكون    هونا عيل:  أن  عسى  ا،  مه

ا، وأبغض بغيضك هونا  بغيضك يوما  ا، عسى أن يكون حبيبك يوما  مه ا( مه  ( 8) مه

إىل    [ 3237]احلديث:   رجل  عيل جاء  فرسخ    اإلمام  سبعامئة  من  جئتك  وقال: 

أعظم من السامء،    َشء ألسألك عن سبع كلامت، فقال سل: )عامه شئت( فقال الرجل: أيه  

أحره من النار، وأيه    َشء أضعف من اليتيم، وأيه    َشء ، وأيه  أوسع من األرض   َشء وأيه  

اإلمام  أقسى من احلجر؟ قال    َشءأغنى من البحر، وأيه    َشء أبرد من الزمهرير، وأيه    َشء 

الربيعيل  عىل  )البهتان  السامء،   ء :  من  األرض،  و  أعظم  من  أوسع  الوشاة واحلقه  نامئم 

تك إىل البخيل أبرد من الزمهرير، والبدن  أضعف من اليتيم، واحلرص أحره من النار، وحاج

 
 . 632ص  1( اخلصال ج 1) 

 . 322( مشكاة األنوار ص 2) 

 .  1639رقم  1( غرر احلكم الفصل 3) 

 .  1215رقم  1( غرر احلكم الفصل 4) 

 . 66رقم  39( غرر احلكم الفصل 5) 

 . 225( االختصاص ص 6) 

 . 205ص  85( هنج البالغة خطبة 7) 

 .  1216ص  260( هنج البالغة حكمة 8) 
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 القانع أغنى من البحر، وقلب الكافر أقسى من احلجر( 

 (1): )تتبع العورات من أعظم السوءات(عيل   قال اإلمام  [ 3238]احلديث:  

اإلمام  [ 3239]احلديث:   ورشه    : عيل   قال  العيوب  أقبح  من  العيوب  )تتبهع 

 (2)السيهئات(

اإلمام    [ 3240]احلديث:   ما  ):  عيل قال  يأتيك  حتهى  أحسنه  عىل  أخيك  أمر  ضع 

 (3)هلا يف اخلري حممال( يغلبك منه، وال تظنهنه بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت جتد

الثناء بأكثر من االستحقاق ملق، والتقصري عن  )  :عيل   قال اإلمام   [ 3241]احلديث:  

 ( 4) (االستحقاق عيه أو حسد

)املؤمن أخو املؤمن، ال يظلمه وال خيذله وال    :عيل   مام قال اإل  [ 3242]احلديث:  

ه وال يغتابه وال خيونه وال يكذبه(  ( 5)يغشه

)ال تكثر العتاب فإنهه يورث الضغينة وجيره إىل    :عيل قال اإلمام    [ 3243]احلديث:  

 ( 6)البغضة واستعتب من رجوت اعتابه(

ة عتابا ولكله : )ال تكونن  عيل قال اإلمام    [ 3244]احلديث:    عيهابا وال تطلبنه لكله زله

 ( 7)ذنب عقابا(

ا الناس، طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب    :عيل قال اإلمام    [ 3245]احلديث:   )يا أُّيه

الناس، وطوبى ملن لزم بيته، وأكل قوته، واشتغل بطاعة ربهه، وبكى عىل خطيئته، فكان من  

 
 . 118رقم  22( غرر احلكم الفصل 1) 

 . 119رقم  22( غرر احلكم الفصل 2) 

 .  362ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  1249ص  339( هنج البالغة حكمة 4) 

 . 186( مشكاة األنوار ص 5) 

 . 84( حتف العقول ص 6) 

ج  7)  املستدرك  جمموعة   105ص    2(  عن  نقال 

 الشهيد.  
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 (1)نفسه يف شغل، والناس منه يف راحة(

عيناه وسمعت أذناه،    : )من قال يف مؤمن ما رأت عيله قال اإلمام    [ 3246]احلديث:  

  : وجله عزه  اهلل  قال  الذين  من  فهو  مروته،  وُّيدم  يشينه،  َتِشيَع  ﴿ما  َأْن  بُّوَن 
حُيِ ِذيَن  الَّ إِنَّ 

َواآْلِخَرةِ  ْنَيا  الدُّ يِف  َألِيٌم  َعَذاٌب  هَلُْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ يِف  َوَأْنُتْم    اْلَفاِحَشُة  َيْعَلُم  َتْعَلُموَن﴾ َواهللَُّ    اَل 

 (2) ([ 19]النور: 

)  [ 3247]احلديث:    : اإلمام عيله بني  إ قال  الكالم وفضل  اكم وسقط  دم كتب،  آيه

اكم والدعاء باللهعن واخلزي، فإنه اهلل عزه وجله قد أحكم يف   عاء ما يعرف، وإيه فعليكم بالده

 : ًعا َوُخْفَيًة إِنَُّه اَل حُيِبُّ اْدُعوا َربَّ ﴿  كتابه فقال عزه وجله فمن    ،[ 55]األعراف:     املُْْعَتِديَن﴾ُكْم َترَضُّ

ى بدعائه بلعن أو خزي فهو من املعتدين(  ( 3) تعده

اإلمام    [ 3248]احلديث:   وعىل  عيله قال  والقتهال  م،  النامه ثالثة:  عىل  اجلنهة  )حترم   :

 ( 4) مدمن اخلمر(

اإلمام    [ 3249]احلديث:   والبول،  عيله قال  النميمة،  من  يكون  القرب  )عذاب   :

 (5)وعزب الرجل عن أهله(

 (6): )النميمة شيمة املارق(عيل قال اإلمام    [ 3250]احلديث:  

 ( 7) : )النميمة ذنب ال ينسى(عيل قال اإلمام    [ 3251]احلديث:  

إليه  عيل قال اإلمام    [ 3252]احلديث:   ظاَل ملن سعى  : )الساعي كاذب ملن سعى 

 (8)عليه(

 
 .  576ص  175( هنج البالغة خطبة 1) 

 . 54( األربعون حديثا البن زهرة ص 2) 

 . 226( األشعثيهات ص 3) 

 . 262( عقاب األعامل ص 4) 

 .  309( علل الرشائع ص 5) 

 . 222( غرر احلكم ص 6) 

 . 222( غرر احلكم ص 7) 

 . 222( غرر احلكم ص 8) 
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اإلمام    [ 3253]احلديث:   أو  عيل قال  كانت  باطلة  والنميمة  السعاية  )أكذب   :

 (1)صحيحة(

دق النميمة( أ: )أسوعيل قال اإلمام    [ 3254]احلديث:    ( 2) الصه

 (3): )بئس الشيمة النهميمة(عيل قال اإلمام    [ 3255]احلديث:  

د عن  :  عيل قال اإلمام    [ 3256]احلديث:   غينة وتبعه ا تزرع الضه )إيهاك والنميمة فإهنه

 ( 4) اهلل والناس(

ق الواَش أفسد الصديق(عيل قال اإلمام    [ 3257]احلديث:    (5): )من صده

اإلمام    [ 3258]احلديث:   ومقته  عيل قال  القريب  حاربه  بالنميمة  سعى  )من   :

 (6)البعيد(

اإلمام    [ 3259]احلديث:   إىل  عيل قال  تعجلنه  )ال  و:  واش  تشبهه  إتصديق  ن 

 (7)بالناصحني، فإنه الساعي ظاَل ملن سعى به غاشه ملن سعى اليه(

 ( 8): )ال جتتمع أمانة ونميمة(عيل قال اإلمام    [ 3260]احلديث:  

اإلمام    [ 3261]احلديث:   وجهه،  ):  عيل قال  يف  برشه  الفطن،  الكيهس  هو  املؤمن 

نفسا،   أوسع َشء صدرا وأذله َشء  قلبه،  فان، حاضه عىل كله  وحزنه يف  زاجر عن كله 

حسن، ال حقود وال حسود، وال وثهاب، وال سبهاب، وال عيهاب، وال مغتاب، يكره الرفعة  

، كثري الصمت وقور، ذكور، صبور، شكور، مغموم   ، بعيد اهلمه ويشنأ السمعة، طويل الغمه

ذى، ال متأفهك  بفكره، مرسور بفقره، سهل اخلليقة، لنيه العريكة، رصني الوفاء، قليل األ 

 
 . 222غرر احلكم ص ( 1) 

 . 222( غرر احلكم ص 2) 

 . 222( غرر احلكم ص 3) 

 . 222( غرر احلكم ص 4) 

 . 222( غرر احلكم ص 5) 

 . 222( غرر احلكم ص 6) 

 . 222( غرر احلكم ص 7) 

 . 222( غرر احلكم ص 8) 
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 (1)وال متهتهك(

نوب(عيل قال اإلمام    [ 3262]احلديث:    (2): )إعادة االعتذار تذكري بالذه

 ( 3): )كثرة االعتذار تعظهم الذنوب(عيل قال اإلمام    [ 3263]احلديث:  

: )من اعتذر من غري ذنب فقد أوجب عىل نفسه  عيل قال اإلمام  [ 3264]احلديث: 

نب(  ( 4)الذه

 ( 5): )ال تعتذر إىل من حيبه أن ال جيد لك عذرا(عيل قال اإلمام    [ 3265]احلديث:  

دق(عيل قال اإلمام    [ 3266]احلديث:    (6): )االستغناء عن العذر أعزه من الصه

اإلمام    [ 3267]احلديث:   ما  ):  عيل قال  يأتيك  حتهى  أحسنه  عىل  أخيك  أمر  ضع 

 (7)أخيك سوءا وأنت جتد هلا يف اخلري حممال(يغلبك منه، وال تظنهنه بكلمة خرجت من 

،    :عيل يوص بعض أهله قال اإلمام    [ 3268]احلديث:   )ال يغلبنه عليك سوء الظنه

 (8) ال يدع بينك وبني خليل صلحا( فإنهه

ب اهلل سبحانه مؤمنا إاله بسوء ظنهه  عيل قال اإلمام    [ 3269]احلديث:   : )واهلل ال يعذه

 (9)وسوء خلقه(

اإلمام    [ 3270]احلديث:   يفسد  عيل قال  الظنه  سوء  فإنه   ، الظنه تيسء  أن  )إيهاك   :

 ( 10) العبادة ويعظم الوزر(

اإلمام    [ 3271]احلديث:   األعيل قال  يفسد  الظنه  )سوء  عىل  :  ويبعث  مور، 

 
 .  226ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 447( غرر احلكم ص 2) 

 . 447( غرر احلكم ص 3) 

 . 447م ص ( غرر احلك 4) 

 . 447( غرر احلكم ص 5) 

 . 447( غرر احلكم ص 6) 

 .  362ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 

 . 79( حتف العقول ص 8) 

 . 264( غرر احلكم ص 9) 

 . 263( غرر احلكم ص 10) 
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 (1)الرشود(

 ( 2) : )سوء الظنه باملحسن رشه اإلثم وأقبح الظلم(عيل قال اإلمام    [ 3272]احلديث:  

 ( 3) : )سوء الظنه يردي مصاحبه وينجي جمانبه(عيل قال اإلمام    [ 3273ديث:  ]احل 

: )رشه الناس من ال يثق بأحد لسوء ظنهه، وال يثق  عيل قال اإلمام    [ 3274]احلديث:  

 (4)به أحد لسوء فعله(

اإلمام    [ 3275]احلديث:   ال  عيل قال  بمن  اخليانة  اعتقد  ظنونه  ساءت  )من   :

 (5)خيونه(

بينه وبني  عيل قال اإلمام    [ 3276]احلديث:   الظنه َل يرتك  : )من غلب عليه سوء 

 ( 6) خليل صلحا(

ب اهلل سبحانه مؤمنا بعد اإليامن  عيل قال اإلمام    [ 3277]احلديث:  : )واهلل، ال يعذه

 ( 7) إاله بسوء ظنهه وسوء خلقه(

وءا وأنت  : )ال تظنهنه بكلمة بدرت من أحد سعيل قال اإلمام    [ 3278]احلديث:  

 (8)جتد هلا يف اخلري حمتمال(

(عيل قال اإلمام    [ 3279]احلديث:    (9): )ليس من العدل القضاء عىل الثقة بالظهنه

اإلمام    [ 3280]احلديث:   دين    :عيل قال  وثيقة  أخيه  من  عرف  من  الناس،  ا  )أُّيه

الرامي   يرمي  قد  إنهه  أما  جال،  الره أقاويل  فيه  يسمعنه  فال  طريق  السهام،  وسداد  وُتطئ 

 
 . 263( غرر احلكم ص 1) 

 . 263( غرر احلكم ص 2) 

 . 263( غرر احلكم ص 3) 

 . 263( غرر احلكم ص 4) 

 . 263( غرر احلكم ص 5) 

 . 263( غرر احلكم ص 6) 

 . 263( غرر احلكم ص 7) 

 . 263( غرر احلكم ص 8) 

( هنج البالغة، الكلامت القصار لإلمام عيل رقم  9) 

211  . 
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وحييك الكالم، وباطل ذلك يبور، واهلل سميع وشهيد، أما إنهه ليس بني احلقه والباطل إاله  

  فسئل عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه، ثمه قال: ، أربع أصابع(

 ( 1) )الباطل أن تقول سمعت، واحلقه أن تقول رأيت(

اإلمام    [ 3281]احلديث:   أصحابه  عيله قال  فإنه يوص  بالفحش  تتكلهموا  )ال   :

 ( 2)الفحش ال يليق بنا وال بشيعتنا وإنه الفاحش ال يكون صديقا(

 ( 3) : )الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم(عيل قال اإلمام   [ 3282احلديث:  

اإلمام    [ 3283]احلديث:   )عيل قال  خالئق  إ:  من  ليسا  ش  والتفحه الفحش  نه 

 ( 4) اإلسالم(

 ( 5) : )سنهة اللهئام قبح الكالم(عيل قال اإلمام    [ 3284]احلديث:  

 (6): )سامع هجر القول رشيك القائل(عيل قال اإلمام    [ 3285]احلديث:  

 (7): )سفهك عىل من فوقك جهل مرد(عيل قال اإلمام    [ 3286]احلديث:  

 ( 8): )سفهك عىل من دونك جهل مرز(عيل قال اإلمام    [ 3287]احلديث:  

 ( 9) : )فعل الرشه مسبة(عيل قال اإلمام    [ 3288:  ]احلديث 

 ( 10): )من قله عقله ساء خطابه(عيل قال اإلمام    [ 3289]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 3290]احلديث:    ( 11): )ما أفحش كريم قطه

 
 .  141خطبة  430( هنج البالغة ص 1) 

 . 352ص  2( دعائم اإلسالم ج 2) 

 . 223( غرر احلكم ص 3) 

 . 223( غرر احلكم ص 4) 

 . 223كم ص ( غرر احل5) 

 . 223( غرر احلكم ص 6) 

 . 223( غرر احلكم ص 7) 

 . 223( غرر احلكم ص 8) 

 . 223( غرر احلكم ص 9) 

 . 223( غرر احلكم ص 10) 

 . 223( غرر احلكم ص 11) 
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 (1): )ال تيسء اللهفظ، وإن ضاق عليك اجلواب(عيل قال اإلمام    [ 3291]احلديث:  

(عيل قال اإلمام    [ 3292]احلديث:    ( 2) : )ال أوقح من بذيه

ة من كله خناء عرية بريهة(عيل قال اإلمام    [ 3293]احلديث:    (3): )املروه

اإلمام    [ 3294]احلديث:   بالبهاء  عيل قال  يزري  املنطق(  )سخف  املنطق  )سوء   :

ة(  (4)واملروه

 ( 5)خوة(: )سوء املنطق يزري بالقدر ويفسد األ عيل قال اإلمام    [ 3295]احلديث:  

اإلمام    [ 3296]احلديث:   كنقار  عيل قال  نقار  درجتك  يف  من  عىل  )سفهك   :

أو مفضوحني، وليس ذلك   إاله جمروحني  يفرتقا  الكلبني ولن  الديكني، وهراش كهراش 

فعل احلكامء وال سنهة العقالء، ولعلهه أن حيلم عنك فيكون أوزن منك وأكرم، وأنت أنقص  

 (6)منه وأألم(

 ( 7): )من أفحش شفى حساده(عيل قال اإلمام    [ 3297]احلديث:  

 (8) : )من ساء لفظه ساء حظهه( عيل قال اإلمام    [ 3298]احلديث:  

 السجاد: اإلمام  ـ ما روي عن    2

ال    [ 3299:  ]احلديث  فيام  تتهمه  ال  أن  عليك:  املشري  )حقه  اد:  السجه اإلمام  قال 

(يوافقك من رأيه وإن وافقك َحدت اهلل عزه وج  ( 9) له

ن فالنا يقول فيك ويقول، فقال له: )واهلل  إ : السجادإلمام  لل يق   [ 3300]احلديث:  

 
 . 223( غرر احلكم ص 1) 

 . 223( غرر احلكم ص 2) 

 . 223( غرر احلكم ص 3) 

 . 223( غرر احلكم ص 4) 

 . 223( غرر احلكم ص 5) 

 . 223( غرر احلكم ص 6) 

 . 223( غرر احلكم ص 7) 

 . 223( غرر احلكم ص 8) 

 . 423( مكارم األخالق ص 9) 
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ما حفظت حقه أخيك إذا خنته وقد استأمنك وال حفظت حرمتنا إذا سمعتنا ما َل يكن لنا  

النار قل ألخيك:  النميمة هم كالب  نقلة  أنه  أما علمت  ة بسامعه،  نا،    حجه يعمه املوت  إنه 

نا، والقيامة موعدنا، واهلل حيكم بيننا(والقرب   ( 1) يضمه

ت السجادقال اإلمام    [ 3301]احلديث:   تنزل النقم عصيان العارف    ي: )الذنوب اله

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

اإلمام    [ 3302]احلديث:   األخالق: السجاد  قال  ملكارم  دعائه  صن    يف  )اللهمه 

وجهي باليسار، وال تبتذل جاهي باإلقتار، فأسرتزق أهل رزقك، وأستعطي رشار خلقك،  

 (3)فأفتتن بحمد من أعطاين، وابتىل بذمه من منعني، وأنت من دوهنم وِله اإلعطاء واملنع(

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   3

جه ويدبر  : )بئس العبد عبد مهزة وملزة يقبل بوالباقرقال اإلمام  [ 3303]احلديث: 

 ( 4)بآخر(

)إنه موسى ناجاه اهلل تبارك وتعاىل وكان فيام    : الباقر  قال اإلمام  [ 3304]احلديث:  

يا موسى أنت عبدي وأنا إهلك، ال تستذله احلقري الفقري، وال تغبط الغنيه    قال يف مناجاته: 

 (5) بيشء يسري، وكن عند ذكري خاشعا، وعند تالوته برَحتي طامعا(

: )ما من إنسان يطعن يف عني مؤمن إاله مات  الباقر قال اإلمام    [ 3305]احلديث:  

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

، إنه ا  الباقر   قال اإلمام   [ 3306]احلديث:  خبهأ ثالثة أشياء يف ثالثة    هلل البنه: )يا بنيه

 
 . 118( إرشاد القلوب ص 1) 

 . 270( معاين األخبار ص 2) 

اديهة ص 3)   . 248( الصحيفة السجه

 . 319( عقاب األعامل ص 4) 

 . 60( روضة الكايف ص 5) 

 .  361ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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الطاعة شيئا فلعله رضاه فيه، وخبهأ سخطه يف   رنه من  أشياء: خبهأ رضاه يف طاعته فال حتقه

رنه أحدا   رنه من املعصية شيئا فلعله سخطه فيه، وخبهأ أوليائه يف خلقه فال حتقه معصيته فال حتقه

 ( 1)(فلعلهه ذلك الوِله 

اإلمام   [ 3307]احلديث:   منها    : الباقر  قال  القليل  النار  كثري:  منها  القليل  )أربعة 

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

الكفر أن يواخي  الباقرقال اإلمام    [ 3308]احلديث:   إىل  العبد  ما يكون  : )أقرب 

ه هبا يوما ما(الرجل الرجل عىل الدين فيحيص عليه زاله   ( 3)ته ليعريه

: )ال ترموا املؤمنني، وال تتهبعوا عثراهتم، فإنهه الباقر  قال اإلمام   [ 3309]احلديث:  

 (4) من يتهبع عثرة مؤمن يتهبع اهلل عزه وجله عثرته، ومن يتهبع اهلل عزه وجله عثرته فضحه يف بيته(

ة  : )من قعد يف  الباقرقال اإلمام    [ 3310]احلديث:   جملس يسبه فيه إمام من األئمه

به يف اآلخرة، وسلبه صالح ما    يقدر عىل االنتصاب فلم يفعل ألبسه اهلل الذل يف الدنيا، وعذه

 ( 5) منه به عليه من معرفتنا(

اإلمام    [ 3311]احلديث:   الرشه    : الباقرقال  ، وإنه أرسع  الربه ثوابا  )إنه أرسع اخلري 

يبرص من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعريه الناس    عقوبة البغي، وكفى باملرء عيبا أن 

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

ذا خرجت من صاحبها تردهدت  إ: )إنه اللعنة  الباقر قال اإلمام    [ 3312]احلديث:  

فاحذروا  بينها وبني الهذي يلعن، فان وجدت مساغا وإاله عادت إىل صاحبها وكان أحقه هبا  
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 (1)أن تلعنوا مؤمنا فيحله بكم(

اإلمام    [ 3313]احلديث:   ائني  الباقرقال  املشه القتهاتني،  عىل  اجلنة  مة  )حمره  :

 ( 2)بالنهميمة(

: )من كفه عن أعراض الناس أقاله اهلل نفسه  الباقرقال اإلمام    [ 3314]احلديث:  

 ( 3)القيامة( يوم القيامة، ومن كفه غضبه عن الناس كفه اهلل عنه غضبه يوم

جار    الباقر: )من القواصم الفواقر الهتي تقصم الظهر:  قال اإلمام   [ 3315]احلديث:  

 ( 4)(السوء، إن رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيهئة أفشاها 

ش(الباقرقال اإلمام    [ 3316]احلديث:    (5): )إنه اهلل يبغض الفاحش املتفحه

)قولوا للناس أحسن ما حتبهون أن يقال لكم،  :  الباقرقال اإلمام  [ 3317]احلديث:  

ش، السائل امللحف، وحيبه احلييه   ان عىل املؤمنني املتفحه ان السبهاب الطعه فإنه اهلل يبغض اللعه

 (6)عفهف(تاحلليم الضعيف امل

 ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   4

َل  : )من حقر مؤمنا، مسكينا وغري مسكني،  الصادق  قال اإلمام   [ 3318]احلديث:  

اه هلليزل ا  ( 7) (عزه وجله حاقرا له ماقتا، حتهى يرجع عن حمقرته إيه

عزه   هلل : )ال تستخفه بأخيك املؤمن، فريَحه االصادق  قال اإلمام   [ 3319]احلديث:  

 (8) (وجله عند استخفافك، ويغريه ما بك

هارون،    [ 3320]احلديث:   أِّب  الصادق أن  عن  لكم    اإلمام  )ما  عنده:  لنفر  قال 

 
 . 7( قرب اإلسناد ص 1) 

 .  369ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 6( كتاب الزهد ص 3) 

 .  668ص  2ج  الكايف أصول ( 4) 

 .  324ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 . 48ص  1( تفسري العيهاَش ج 6) 

 .  351ص  2ج  أصول الكايف ( 7) 

 .  68( كتاب املؤمن ص 8) 



 

540 

 

ون بنا؟( فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه ا   يشء بأو    أن نستخفه بك  هللتستخفه

أن استخفه بك،    هلل من أمرك، فقال: )بىل، إنهك أحد من استخفه ِّب(، فقال: معاذ لوجه ا

فقال له: )وحيك أَل تسمع فالنا ونحن بقرب اجلحفة وهو يقول لك: اَحلني قدر ميل فقد  

،   هلل عييت، وا هللوا ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخفه بمؤمن فبنا استخفه

 ( 1) (عزه وجله  هللوضيهع حرمة ا 

استحقره لقلهة ذات يده  : )من استذله مؤمنا والصادققال اإلمام    [ 3321]احلديث:  

ره اهلل يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق(  (2)ولفقره، شهه

ره اهلل  الصادققال اإلمام    [ 3322]احلديث:   : )من استذله مؤمنا لقلهة ذات يده، شهه

 (3)يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق ال حمالة(

روا مؤمنا    :الصادققال اإلمام    [ 3323]احلديث:   فقريا، فإنهه من أحقر مؤمنا  )ال حتقه

ره اهلل، وَل يزل اهلل ماقتا له حتهى يرجع عن حمقرته أو يتوب(  ( 4) فقريا واستخفه به حقه

: )وعليكم بحبه املساكني  يوص أصحابه  الصادققال اإلمام    [ 3324]احلديث:  

رهم وتكربه عليهم فقد زله عن دين اهلل، واهلل له حاقر ماق ت وقال  املسلمني، فإنهه من حقه

اأبونا   أنه من هلل  رسول  املساكني املسلمني، واعلموا  ر أحدا من    : أمرين رِّبه بحبه  حقه

 (5)املسلمني ألقى اهلل عليه املقت منه واملحقرة حتهى يمقته الناس، واهلل له أشده مقتا(

روا فقراء شيعتنا، فإنهه من حقر مؤمنا  الصادق  قال اإلمام  [ 3325]احلديث:   : )ال حتقه

رته(من ره اهلل، وَل يزل ماقتا له حتهى يرجع عن حمقه  (6)هم فقريا واستخفه به حقه
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: )إنه املؤمن أعزه من اجلبل، إنه اجلبل يستقله  الصادققال اإلمام    [ 3326]احلديث:  

 (1)منه باملعاول، واملؤمن ال يستقله من دينه َشء(

)عورة املؤمن عىل املؤمن حرام(  عن معنى:    الصادقاإلمام  سئل    [ 3327]احلديث:  

 ( 2) قال: )ما هو أن ينكشف فرتى منه شيئا، إنهام هو أن تروي عليه أو تعيبه(ف

: )من روى عىل أخيه رواية يريد هبا شينه  الصادققال اإلمام    [ 3328]احلديث:  

 (3)وهدم مروءته، أوقفه اهلل يف طينة خبال حتهى يبتعد مها قال(

فه خرج  أ : )إذا قال الرجل ألخيه املؤمن:  الصادقإلمام  قال ا   [ 3329]احلديث:  

ي كفر أحدمها، وال يقبل اهلل من مؤمن عمال وهو مضمر   من واليته، وإذا قال: أنت عدوه

 ( 4) عىل أخيه املؤمن سوءا(

بحرب من    ي ليأذنن  تبارك وتعاىل:  هلل: )قال االصادق قال اإلمام  [ 3330]احلديث:  

 ( 5) (أذله عبدي املؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي املؤمن

: )من قىض حاجة املؤمن من غري استخفاف  الصادق  قال اإلمام   [ 3331]احلديث:  

 ( 6)(سكن الفردوس أمنه  

ر قال: قلت    [ 3332]احلديث:  : املؤمن رَحة؟  لإلمام الصادقعن إسامعيل بن عامه

إليه، وسبهبها له، فإن    هللوه يف حاجة فإنهام ذلك رَحة ساقها ا)نعم، وأيهام مؤمن أتاه أخ   قال:

قضاها كان قد قبل الرَحة بقبوهلا، وإن ردهه وهو يقدر عىل قضائها فإنهام رده عن نفسه الرَحة  

إليه وسبهبها له، وادهخرت الرَحة للمردود عن حاجته، ومن مشى يف حاجة    هللالهتي ساقها ا
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ورسوله واملؤمنني، وأيهام رجل من شيعتنا أتاه    هللفقد خان ا  أخيه وَل يناصحه بكله جهده

تعاىل بقضاء حوائج    هللرجل من إخوانه واستعان به يف حاجته فلم يعنه وهو يقدر، ابتاله ا

ر مؤمنا فقريا به هبا، ومن حقه ره  أو    أعدائنا ليعذه استخفه به واحتقره لقلهة ذات يده وفقره، شهه

ره، وال يزال ماقتا له، ومن اغتيب عنده أخوه    هللا القيامة عىل رؤوس اخلالئق، وحقه يوم 

يف الدنيا واآلخرة، ومن َل ينرصه وَل يدفع عنه وهو يقدر    هلل املؤمن فنرصه وأعانه نرصه ا

ره يف الدنيا واآلخرة هلل خذله ا  ( 1) (وحقه

ر مؤمنا  الصادق  قال اإلمام   [ 3333]احلديث:   ره ا: )من حقه ، فلم  هلللقلهة ماله حقه

 ( 2)حمقورا حتهى يتوب مها صنع( هلل يزل عند ا

،  أ: إينه َل  هلل: )قال االصادق  قال اإلمام   [ 3334]احلديث:   غن الغنيه لكرامة به عيله

، وهو مها ابتليت به األغنياء بالفقراء، ولوال الفقراء َل يستوجب   وَل افقر الفقري هلوان به عيله

 ( 3) (األغنياء اجلنهة

يف رجل قطع رأس    اإلمام الصادقبن سنان، عن    هللعن عبد ا   [ 3335]احلديث:  

 (4)(امليهت، قال: )عليه الدية ألنه حرمته ميهتا كحرمته وهو حيه 

: )من قال يف مؤمن ما رأته عيناه وسمعته  الصادق  قال اإلمام   [ 3336]احلديث:  

:  هللاذناه فهو من الهذين قال ا ِذيَن آَمُنوا  ﴿  عزه وجله بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ
ِذيَن حُيِ إِنَّ الَّ

 (5) ([ 19]النور:  ﴾هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

بعضكم بعضا، إذا بلغ   : )ما بالكم يعادي الصادق  قال اإلمام   [ 3337]احلديث:  
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قه وإن قال قد فعلت  أال يعجبه فليقله وليسأله، فإن قال َل  َشءأحدكم عن أخيه  فعله صده

 ( 1)استتابه(

)الغيبة أن تقول يف أخيك ما هو فيه مها قد    :الصادق  قال اإلمام   [ 3338]احلديث:  

ا إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول اهلل  هُبَْتاًنا َوإِْثاًم ُمبِينً﴿  : سرته اهلل عليه، فأمه   ﴾ ا َفَقِد اْحَتَمَل 

 (2) ([ 112]النساء: 

: )إنه من الغيبة أن تقول يف أخيك ما سرته  الصادققال اإلمام    [ 3339]احلديث:  

 ( 3) اهلل عليه، وإنه من البهتان أن تقول يف أخيك ما ليس فيه(

دا لذنوب الناس ناسيا الصادق  قال اإلمام   [ 3340]احلديث:   : )إذا رأيتم العبد متفقه

 ( 4) قد مكر(لذنوبه، فاعلموا أنهه  

م أخاه يف دينه فال حرمة بينهام، ومن  الصادققال اإلمام    [ 3341]احلديث:   : )من اهته

 ( 5) ء مها ينتحل(عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بري 

ك، وال تتههم  الصادق  قال اإلمام   [ 3342]احلديث:   : )ليس لك أن تأمتن من غشه

 ( 6) من ائتمنت(

: )أبى اهلل أنه يظنه باملؤمن إاله خريا وكرس  الصادق  قال اإلمام   [ 3343]احلديث:  

 ( 7) عظم املؤمن ميهتا ككرسه حيها(

اإلمام    [ 3344]احلديث:   فال  الصادققال  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  )من   :

 ( 8) يقعدنه يف جملس يعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن(
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عد عند سبهاب ألولياء اهلل فقد عىص  : )من قالصادققال اإلمام    [ 3345]احلديث:  

 ( 1) اهلل تعاىل(

اإلمام   [ 3346]احلديث:   عىص  الصادق   قال  فقد  اهلل  أولياء  إىل سابه  قعد  )من   :

 ( 2)اهلل(

: )ما من مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر عىل  الصادق  قال اإلمام   [ 3347]احلديث:  

 ( 3) نرصته إاله خذله اهلل يف الدنيا واآلخرة(

: )املؤمن أخو املؤمن وعينه ودليله ال خيونه  الصادق  قال اإلمام  [ 3348]احلديث: 

 (4)وال خيذله(

 ( 5): )املؤمن بركة عىل املؤمن(الصادق  قال اإلمام  [ 3349]احلديث:  

 ( 6) : )من عاب أخاه بعيب فهو من أهل النار(الصادققال اإلمام    [ 3350]احلديث:  

: )أال أخربك بأشد الناس  لبعض أصحابه  ادق اإلمام الصقال    [ 3351]احلديث:  

عذابا يوم القيامة: أشده الناس عذابا يوم القيامة من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة( ثمه قال:  

 (7)من عاب عليه شيئا من قوله أو فعله( )أال أخربك بأشد من ذلك: 

يعني    اإلمام عيل : )قىض  الصادققال اإلمام    [ 3352]احلديث:   ـ  الفرية ثالثة  أنه 

ه زانية، وإذا دعي لغري أبيه،  أثالث وجوه ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إنه   مه

 ( 8) فذلك فيه حده ثامنون(

: )قذف املحصنات من الكبائر ألنه اهلل عزه  الصادققال اإلمام    [ 3353]احلديث:  
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ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَص ﴿: وجله يقول  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم  إِنَّ الَّ نَاِت اْلَغافاَِلِت املُْْؤِمنَاِت ُلِعُنوا يِف الدُّ

 (1) ([ 23]النور:  َعَذاٌب َعظِيٌم﴾

ا كان أو    اإلمام الصادققال    [ 3354]احلديث:   يف الرجل إذا قذف: )جيلد ثامنني حره

 (2)ملوكا(

  لبعض أصحابه: )ما فعل غريمك؟( قال:  الصادققال اإلمام    [ 3355]احلديث:  

نظرا شديدا فقلت: جعلت فداك إنهه جمويسه نكح    اإلمام الصادق ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه  

 ( 3)خته قال: )أو ليس ذلك من دينهم نكاحا(أ

الرجل من جاهليهة    عن الرجل يفرتي عىل   اإلمام الصادقسئل    [ 3356]احلديث: 

ا(،  ا؟ قال: )نعم إنه ذلك يدخل عىل  يق  العرب، فقال: )يرضب حده رسول  ل: يرضب حده

 )(4)هلل ا

اإلمام    [ 3357]احلديث:   يوم  الصادق قال  معنا  تكونوا  أن  تريدون  كنتم  )إن   :

يقول:   اهلل  فإنه  وأطيعوا،  اهلل  فاتهقوا  بعضا  بعض  يلعن  ال  ُأَناٍس  ﴿القيامة  ُكلَّ  َنْدُعو  َيْوَم 

 ( 5) [ 71]اإلرساء:  ﴾بِإَِماِمِهمْ 

إثنان فتباعد منهام، فإنه ذلك  الصادققال اإلمام    [ 3358]احلديث:   : )إذا تالعن 

جملس تنفر عنه املالئكة، ثمه قال: اللهمه ال جتعل هلام إِله مساغا، واجعلهام برأس من يكايد  

 (6)دينك ويضاده وليك، ويسعى يف األرض فسادا(

اكم وجمالس    :الصادققال اإلمام    [ 3359]احلديث:   اللهعان، فانه املالئكة لتنفر  )إيه

 
 .  480( علل الرشائع ص 1) 

 . 65ص  10( التهذيب ج 2) 

 . 458ص  2( دعائم اإلسالم ج 3) 

 . 393( علل الرشايع ص 4) 

 .  305ص  2( تفسري العيهاَش ج 5) 

 .  311ص  2( أماِل الطويس ج 6) 
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اكم والرهان، إاله رهان اخلفه واحلافر والريش،   هان، وإيه عند اللهعان، وكذلك تنفر عند الره

فانهه حترض املالئكة، فاذا سمعت إثنني يتالعنان فقل: اللهمه بديع الساموات واألرض صله  

د، وال جتعل ذلك إلينا واصال، وال جتع د وعىل آل حممه ل للعنك وسخطك ونقمتك  عىل حممه

س اإلسالم وأهله تقديسا ال يسيغ إليه سخطك،   إىل وِله اإلسالم وأهله مساغا، اللهمه قده

وأعزه   ووليهك،  رسولك  وحاربوا  دينك  أهل  ظلموا  الهذين  الظاملني  عىل  لعنك  واجعل 

نهم بالتقوى، وجنهبهم الردى(  (1)اإلسالم وأهله، وزيه

اإلمام    [ 3360]احلديث:   اؤون  ):  صادقالقال  املشه ون،  املرتأسه إِله  أبغضكم  إنه 

بالنامئم، احلسدة إلخواهنم ليسوا منهي وال أنا منهم، إنهام أوليائي الهذين سلهموا ألمرنا واتهبعوا  

م أحدكم ملء األرض ذهبا عىل اهلل  )، ثمه قال:  (مورنا أ آثارنا واقتدوا بنا يف كله   واهلل لو قده

 ( 2) الذهب مها يكوى به يف النار(ثمه حسد مؤمنا لكان ذلك 

اك للدماء وال مدمن  الصادققال اإلمام    [ 3361]احلديث:   : )ال يدخل اجلنهة سفه

 (3)اخلمر، وال مشاء بنميم(

اإلمام    [ 3362]احلديث:   م،  الصادققال  للده اك  السفه اجلنهة:  يدخلون  ال  )ثالثة   :

اء بنميمة(  ( 4)وشارب اخلمر، ومشه

نه من أكرب السحر النميمة يفرق هبا بني  إ: )الصادققال اإلمام    [ 3363]احلديث:  

املتحابهني، وجيلب العداوة عىل املتصافني، ويسفك هبا الدماء، وُّيدم هبا الدور، ويكشف  

م أشده من وطئ األرض بقدم(  ( 5) هبا الستور، والنامه

 
 . 57( كتاب زيد النريس ص 1) 

 . 309( حتف العقول ص 2) 

 . 262( عقاب األعامل ص 3) 

  .180ص  1( اخلصال ج 4) 

 . 340( االحتجاج ص 5) 
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ال   [ 3364]احلديث:   م يناجي  قال اإلمام الصادق: )بينا موسى بن عمران عليه السه

ى رجال حتت ظله عرش اهلل عزه وجله فقال: يا ربه من هذا الذي قد  أربهه عزه وجله إذا ر

ا بوالديه وَل يمش بالنميمة(   (1) أظلهه عرشك؟ فقال: هذا كان باره

: )إنه اهلل تبارك وتعاىل أوحى إىل موسى عليه  الصادققال اإلمام    [ 3365]احلديث:  

الم: أنه بعض أصحابك ينمه عليك فاحذره، فقال: يا ربه ال أعرفه، فأخربين به حتهى   السه

يا ربه وكيف   ما؟ فقال:  نامه النميمة وتكلهفني أن أكون  يا موسى عبت عليه  أعرفه فقال: 

ق أصحابك عرشة عرشة، ثمه تقرع   يا موسى فره بينهم، فإنه السهم يقع عىل  أصنع؟ قال: 

جل   قهم وتقرع بينهم، فانه السهم يقع عليه، قال: فلامه رأى الره العرشة الهتي هو فيهم، ثمه تفره

 (2)عود أبدا(أهلل أنا صاحبك، ال واهلل ال رسول انه السهام تقرع قام فقال: يا أ

اإلمام    [ 3366]احلديث:   فالصادق قال  الناميم  وأهل  والسعاة  )إيهاك  يلتزقنه  :  ال 

اهلل   منهم رصفا وال عدال، فيسخط  تقبل  وليلة وأنت  يوما  اهلل  يراك  أحد، وال  منهم بك 

 ( 3) عليك وُّيتك سرتك(

اإلمام    [ 3367]احلديث:   أن يقذف  الصادق قال  للمسلم  ينبغي وال يصلح  : )ال 

منه( عليه  يطهلع  َل  بام  جموسيها  وال  نرصانيها  وال  ا  يف هذ  ،ُّيوديه ما  )أيرس  يكون  وقال:  أن  ا 

 ( 4) كاذبا(

صديق ال   لإلمام الصادق عن عمرو بن نعامن اجلعفيه قال: كان   [ 3368]احلديث:  

فبينام هو يميش معه يف احلذائني ومعه غالم له سنديه يميش    يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا،

جل يريد غالمه ثالث مرات فلم يره، فلامه نظر يف الرابعة قال: يا   ابن خلفهام إذ التفت الره

 
 . 180( أماِل الصدوق ص 1) 

 . 9( كتاب الزهد ص 2) 

 . 272ص  75( بحار األنوار ج 3) 

 . 460ص  2( دعائم اإلسالم ج 4) 
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يده فصكه هبا جبهة نفسه، ثمه قال: )سبحان    اإلمام الصادقالفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع  

ه؟ قد كنت أرى أنه لك ورعا فإذا ليس لك ورع( فقال: جعلت فداك إنه  أاهلل تقذف   ه  أمه مه

ة نكاحا، تنحه عنهي( قال: فام رأيته يميش معه  أسندية مرشكة، فقال: )أما علمت أنه لكله   مه

ق املوت بينهام  .(1)حتهى فره

: )من سبه مؤمنا أو مؤمنة بام ليس فيهام بعثه  الصادققال اإلمام    [ 3369]احلديث:  

 (2)اهلل يف طينة اخلبال حتى يأَت باملخرج مها قال(

اإلمام    [ 3370]احلديث:   ان  الصادققال  الطعه السبهاب  يبغض  اهلل  )إنه   :

ش(  ( 3) املتفحه

اإل  [ 3371]احلديث:   صدق  الصادقمام  قال  يف  بالناس  املستهزئ  يطمعنه  )ال   :

 (4)املودهة(

اإلمام    [ 3372]احلديث:   أصحابه:    الصادققال  اهلل  يوص  أعداء  وسبه  اكم  )إيه

حيث يسمعونكم فيسبهوا اهلل عدوا بغري علم، وقد ينبغي لكم أن تعلموا حده سبههم هلل كيف  

اهلل، ومن أظلم عند اهلل مهن استسبه هلل وألولياء  هو؟ إنهه من سبه أولياء اهلل فقد انتهك سبه  

ة إاله باهلل(  (5)اهلل، فمهال مهال فاتهبعوا أمر اهلل وال حول وال قوه

اإلمام    [ 3373]احلديث:   وا  الصادققال  كفه منكم،  به  الناس  ما رىض  أيرس  )ما   :

 ( 6) ألسنتكم عنهم(

اجلنهة: الكاهن، واملنافق،    : )أربعة ال يدخلونالصادققال اإلمام    [ 3374]احلديث:  

 
 .  324ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

 . 458ص  2( دعائم اإلسالم ج 2) 

 . 42( غرر اخلصائص ص 3) 

 . 434( ثواب األعامل ص 4) 

 . 9ص  1( روضة الكايف ج 5) 

 .  182ص  2( روضة الكايف ج 6) 
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 ( 1) ومدمن اخلمر، والقتهات وهو النامم(

: )إنه الرشك أخفى  رسول اهلل   عن قول اإلمام الصادق سئل  [ 3375]احلديث:  

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

املرشكون من دون اهلل، وكان املرشكون يسبهون ما يعبد املؤمنون، فنهى اهلل املؤمنني عن سبه  

ار إله املؤمنني فيكونوا املؤمنون قد أرشكوا باهلل   من حيث ال يعلمون  آهلتهم لكيال يسبه الكفه

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُسبُّوا اهللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلمٍ ﴿فقال:   ( 2)([ 108]األنعام:  ﴾َواَل َتُسبُّوا الَّ

اإلمام    [ 3376]احلديث:   الناس  الصادق قال  اتهقى  عبد  اهلل  خلق  أبغض  )إن   :

 (3)لسانه(

القيامة وال  الصادققال اإلمام    [ 3377]احلديث:   ينظر اهلل إليهم يوم  : )ثالثة ال 

ش، والهذي يسأل الناس   يهم وهلم عذاب اليم: الديهوث من الرجال، والفاحش املتفحه يزكه

 (4)ويف يده ظهر غنى(

فقال ِل مبتدئا: )يا    اإلمام الصادقعن سامعة قال: دخلت عىل    [ 3378]احلديث:  

انا(  لعه أو  ابا  اشا أو صخه أن تكون فحه إيهاك  بينك وبني مجهالك؟!  الهذي كان  ما هذا  سامعة 

فقلت: واهلل لقد كان ذلك، إنهه ظلمني، فقال: )إن كان ظلمك لقد أربيت عليه إنه هذا ليس  

 .(5) أعودمن فعاِل وال آمر به شيعتي، استغفر ربهك وال تعد( قلت: أستغفر اهلل؛ وال

: )ال يزال إبليس فرحا ما اهتجر املسلامن؛  الصادققال اإلمام    [ 3379]احلديث:  

ت ركبتاه وُتلهعت أوصاله ونادى يا ويله، ما لقي من الثهبور(  (6)فاذا التقيا اصطكه

 
 . 404( أماِل الصدوق ص 1) 

 .  213ص  1( تفسري القمي ج 2) 

 .  322ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

 .  178ص  1( تفسري العيهاَش ج 4) 

 .  326ص  2ج  أصول الكايف ( 5) 

 .  346ص  2ج  أصول الكايف ( 6) 
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قال: كان عند    [ 3380]احلديث:   مرازم بن حكيم  الصادق عن  رجل من    اإلمام 

ب شلقان وكان ق ه يف نفقته وكان سيهئ اخللق فهجره، فقال ِل يوما: )يا  أصحابنا يلقه د صريه

 (1)مرازم تكلهم عيسى؟( فقلت: نعم، فقال: )أصبت، ال خري يف املهاجرة(

ة اهلل عزه وجله إىل أخيه املؤمن،  الصادققال اإلمام    [ 3381]احلديث:   : )املؤمن هديه

ته وان قطع ه ووصله فقد قبل من اهلل عز وجل هديه ه وهجره فقد رده عىل اهلل عزه  فإن رسه

ته(  (2)وجله هديه

اإلمام    [ 3382]احلديث:   إاله  الصادققال  اهلجران  عىل  رجالن  يفرتق  )ال   :

كالمها(   ذلك  استحقه  وربهام  واللهعنة  الرباءة  أحدمها  لهاستوجب  بال  قيل  فام  الظاَل  هذا   :

عن كالمه، سمعت أِّب يقول:  املظلوم؟ قال: )ألنهه ال يدعو أخاه إىل صلته وال يتغامس له  

إذا تنازع اثنان فعازه أحدمها اآلخر فلريجع املظلوم إىل صاحبه حتهى يقول لصاحبه: أي أخي  

يأخذ   تبارك وتعاىل حكم عدل  بينه وبني صاحبه، فإنه اهلل  يقطع اهلجران  الظهاَل، حتهى  أنا 

 (3)للمظلوم من الظاَل(

 ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:   5

اإلمام   [ 3383]احلديث:   ملعون  الكاظم  قال  أخاه،  اهتم  من  ملعون  )ملعون   :

ملعون من غش أخاه، ملعون ملعون من َل ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر عىل أخيه،  

 ( 4) ه(ا ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخ

د بن الفضيل، قال: قلت ل   [ 3384]احلديث:   جعلت فداك :  إلمام الكاظمعن حممه

 
 .  344ص  2ج  أصول الكايف ( 1) 

ج  2)  املستدرك  كتاب    102ص    2(  عن  نقال 

 الروضة للشيخ املفيد.  

 .  344ص  2ج  أصول الكايف ( 3) 

ة الداعي ص 4)   . 187( عده
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الرجل من إخواين يبلغني عنه اليشء الهذي أكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك، وقد أخربين  

ب سمعك وبرصك عن أخيك، فإن شهد عندك مخسون   د كذه عنه قوم ثقات فقال ِل: )يا حممه

مروءته،   به  به وهتدم  تشينه  تذيعنه عليه شيئا  هبم، ال  قه وكذه قوال فصده قسامة، وقال لك 

ِذيَن آَمنُوا هَلُْم  ﴿ن الهذين قال اهلل يف كتابه:  فتكون م بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ
ِذيَن حُيِ إِنَّ الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرةِ   ( 1) ([ 19]النور:  ﴾َعَذاٌب َألِيٌم يِف الدُّ

اإلمام    [ 3385]احلديث:   أظلم،  الكاظم  قال  منهام  )البادي  يتسابهان:  رجلني  يف 

 (2)ووزر صاحبه عليه ما َل يتعده املظلوم(ووزره 

)ما تسابه اثنان إاله انحط األعىل إىل مرتبة    :الكاظمقال اإلمام    [ 3386]احلديث:  

 ( 3) األسفل(

اإلمام    [ 3387]احلديث:   أظلم،    يف الكاظم  قال  منهام  )البادي  يتسابهان:  رجلني 

 ( 4)ووزره ووزر صاحبه عليه، ما َل يعتذر إىل املظلوم(

رجل    [ 3388]احلديث:   الكاظم،  قال  يا  لإلمام  به:  خال  ما  بعد  يرتعد  بن  اوهو 

  هلل ما أخوفني أن يكون فالن بن فالن ينافقك يف إظهاره اعتقاد وصيهتك وإمامتك؟! رسول ا

: )وكيف ذاك؟( قال: ألينه حرضت معه اليوم يف جملس فالن ـ رجل من كبار  اإلمامفقال  

أنت تزعم أنه موسى بن جعفر إمام دون هذا اخلليفة    أهل بغداد ـ فقال له صاحب املجلس:

فقال له صاحبك هذا: ما أقول هذا، بل أزعم أنه موسى بن جعفر غري   القاعد عىل رسيره؟

إمام، فعيله وعىل من َل يعتقد ذلك لعنة اهلل، واملالئكة والناس    إمام وإن َل أكن أعتقد أنهه غري

اإلمام  قال له    فقال له صاحب املجلس: جزاك اهلل خريا، ولعن اهلل من وشى بك،   أمجعني،

 
 .  216ص  1( روضة الكايف ج 1) 

 .  322ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 305( اعالم الدين ص 3) 

 .  360ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 
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: )ليس كام ظننت، ولكنه صاحبك أفقه منك، إنهام قال: إنه موسى غري إمام، أي إنه  الكاظم

إمام فموسى غريه، فه إمامة  الهذي هو غري  أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى  فإنهام  إمام،  إذا  و 

،  يا عبد اهلل متى يزول عنك هذا الهذي ظننته بأخيك، هذا من النفاق، تب إىل اهلل(  غريي،

هلل ماِل مال فارضيه به، ولكن قد وهبت  رسول ابن  ايا    ففهم الرجل ما قاله، واغتمه وقال:

قال    عليكم أهل البيت، ومن لعنتي ألعدائكم، له شطر عميل كلهه من تعبهدي، ومن صالَت 

 ( 1): )اآلن خرجت من النار(اإلمام

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   6

قال اإلمام احلسني ملا أحاطوا به من كله جانب حتهى جعلوه يف    [ 3389]احلديث:  

ني القلهة  مثل احللقة يف مجلة كالم له مع القوم: )أال إنه الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني، ب

والذلهة، وهيهات ما آخذ الدنيهة، أبى اهلل ذلك ورسوله، وجدود طابت، وحجور طهرت،  

أعذرت   قد  أال  الكرام،  مصارع  عىل  اللئام  مصارع  تؤثر  ال  أبيهة،  ونفوس  َحيهة،  وانوف 

 (2)وأنذرت، أال إينه زاحف هبذه االرسة، عىل قلهة العتاد، وخذلة األصحاب(

عند اعتذاره  عبد اهلل بن عمرو بن العاص  لقال اإلمام احلسني    [ 3390]احلديث:  

 ( 3) من مشهده بصفني: )ربه ذنب أحسن من االعتذار منه(

اإلمام  [ 3391]احلديث:   خالف    قال  عليه  فسلهم  مسلام  فقريا  لقي  )من  الرضا: 

 (4)(يوم القيامة وهو عليه غضبان  هللسالمه عىل الغنيه لقي ا

قال: سمعت  بعضهمعن    [ 3392]احلديث:   الرضا ،  ما    اإلمام  يوما ينشد وقليال 

 
ص  1)  العسكرى  اإلمام  إىل  املنسوب  التفسري   )

359  . 

 عن املناقب.  9ص  45( بحار األنوار( ج 2) 

 . 84( النزهة ص 3) 

 . 454ص  2( روضة الواعظني ج 4) 
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 كان ينشد شعرا: 

 كلنا نأمل مدا يف األجل 

 

ــل  األم ــات  آف ــن  ه ــا  ــاي ــن  وامل

ل املنى   اطـي  ال تغرـنك أـب

 

 والزم القصد ودع عنك العلل 

الــدنيــا كظــل زائــل    إنهام 

 

ــل  ــمه رح ث ــب  راك ــه  ــي ف ــل   ح

األمري؟    اهلل  أعز  هذا  ملن  لكم(فقلت  )لعراقي  العتاهية  أ  :قلت ،  فقال:  أبو  نشدنيه 

يقول،  لنفسه وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان  هذا،  عنك  ودع  اسمه،  )هات  َتنَاَبُزوا  ﴿: فقال:  َواَل 

 ( 1) ولعل الرجل يكره هذا(  [ 11]احلجرات:  ﴾ بِاأْلَْلَقاِب 

اإلمام    [ 3393]احلديث:   املؤمن،    :الرضا قال  غيبة  الغيبة  واحذروا  )اجتنبوا 

ام يفطران الصائم(  ( 2)النميمة، فإهنه

: )كفاك مهن يريد نصيحتك بالنميمة ما جيد من  الرضا قال اإلمام    [ 3394]احلديث:  

 (3)سوء احلساب يف العاقبة(

نه االثنني إذا ضجر بعضهام عىل بعض  إ)  :   العسكري قال اإلمام    [ 3395]احلديث:    

اللعنتان،   ارتفعت  عليهوتالعنا  بعثنا  ملن  الوقوع  يف  ام  رهبه وجله  ،  فاستأذنتا  عزه  اهلل  فقال 

املقصود وليس  للهعن  أهال  الالعن  كان  فان  انظروا،  مجيعا    للمالئكة:  فأنزلومها  أهال  به 

هومها إليه، وإن كانا مجيعا هلا   بالالعن، وإن كان املشار إليه أهال، وليس الالعن أهال فوجه

هوا لعن هذا إىل  هوا لعن ذلك إىل هذا(أهال، فوجه  ( 4)ذلك، ووجه

 
 . 177ص  2( عيون األخبار ج 1) 

 . 206( الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا ص 2) 

 . 128( نزهة الناظر ص 3) 

اإل4)  إىل  املنسوب  التفسري  ص  (  العسكري  مام 

571  . 
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 الغضب والعجلة 

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

 ، وكل ما يرتبط هبا من األخالق السيئة. احلدةو الغضب والعجلة

، ذلك أن الغضب وسيلة الشيطان الكربى  وقد خصصناها بفصل خاص خلطورهتا 

ترصفات اإلنسان، ومن َل ُّيذب غضبه، ويعدله وفق الرشيعة، صار زمام أمره   للتحكم يف 

 بيد الشياطني يعبثون به كام يشاءون. 

تأملنا   بني  ولو  أو  والشعوب،  األمم  بني  حصلت  التي  الرصاع  أنواع  كل  يف 

أن الغضب هو السبب    نا املجتمعات ومكوناهتا، أو حتى بني أفراد األرسة الواحدة، لوجد

األكرب فيها.. ولو أن الذين وقعوا يف ذلك الرصاع حتكموا يف غضبهم، وعاجلوه وفق ما  

ولعل املالئكة عليهم السالم أدركوا ذلك  ،  تقتضيه الرشيعة، لكان وضع البرشية خمتلفا متاما 

َعُل    عندما علموا باملركبات التي تتكون منها نفس اإلنسان، فقالوا:  ﴿ ُيْفِسُد  َأجَتْ فِيَها َمْن 

َماءَ   [ 30]البقرة:   ﴾ فِيَها َوَيْسِفُك الدي

إىل   ويرصفه  غضبه،  عىل  يسيطر  أن  يستطيع  من  هناك  أن  أخربهم  تعاىل  اهلل  لكن 

 مواضعه الصحيحة، مثلام تستعمل النار يف الطبخ، ال يف احلرق. 

رصفوه يف مواضعه  وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن غضب األنبياء عليهم السالم، وكيف  

الصحيحة، ومن ذلك ما أخرب به عن غضب موسى عليه السالم عندما عبد قومه العجل،  

َوملََّا َرَجَع ُموَسى إىَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل بِْئَساَم َخَلْفُتُمويِن ِمْن َبْعِدي َأَعِجْلُتْم  قال تعاىل:  ﴿

َقاَل َيا   : ﴿، وقال[ 150]األعراف:     ﴾ َأْمَر َربيُكْم   َأِسًفا  إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن  َأََلْ    َفَرَجَع ُموَسى  َقْوِم 

َربي  ِمْن  َعَلْيُكْم َغَضٌب  َأْن حَيِلَّ  َأَرْدُتْم  َأْم  اْلَعْهُد  َعَلْيُكُم  َأَفَطاَل  َوْعًدا َحَسنًا  َربُُّكْم  ُكْم  َيِعْدُكْم 
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 [ 86]طه:   ﴾َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي

َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب  يونس عليه السالم من إعراض قومه، فقال:  ﴿وأخرب عن غضب  

 [87]األنبياء:   ﴾ُمَغاِضًبا 

وأخرب عن غضب نوح عليه السالم ودعوته عىل قومه بسبب إعراضهم الشديد يف  

اًرا   َوَقاَل ُنوٌح َربي اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ تلك اآلماد الطويلة، قال تعاىل:  ﴿ ِريَن َديَّ

اًرا   [ 27، 26]نوح:   ﴾ إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إاِلَّ َفاِجًرا َكفَّ

وأخرب عن غضب إبراهيم عليه السالم عىل قومه بسب إعراضهم الشديد، وأنه قال  

ُكْم  ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا  َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َينْهلم يف حال غضبه:  ﴿ َفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيرُضُّ

 [ 67، 66]األنبياء:   ﴾َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأَفاَل َتْعِقُلونَ 

الرشيعة احلكيمة بقطع أصل الغضب، فذلك مستحيل، وغري مكن،  وهلذا َل تطالب  

اإلنسان،   عليها  جبل  التي  الطباع  من  طبع  وهو  ذلك  يكون  استطاع  وكيف  ملا  ولوالها 

 هتذيب نفسه وإصالحها؛ فغضبه عىل نفسه وسوء أخالقها هو الذي جيره إىل جماهدهتا. 

َوَما َلُكْم اَل  ولواله ملا جاهد الظاملني الذين يظلمون املستضعفني، كام قال تعاىل:  ﴿

َجاِل َوالني نَا َأْخِرْجنَا  ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الري ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َساء

اَِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصرًيا  ]النساء:   ﴾ ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

يتهم وُتليصهم من  ،وهل اجلهاد سوى ذلك الغضب للمظلومني، والذي يدعو إىل َحا [ 75

 املستكربين؟

الواردة عن رسول اهلل   أئمة  و  بناء عىل هذا، سنذكر هنا ما ورد من األحاديث 

 . ، مع بيان ما جيوز منها وما يرتبط هبا احلدة والغضب والعجلة  حولاهلدى 

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

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

رجال من أعظم املسلمني غناء    ه قال: إنه عن سهل بن سعد أنه   [ 3396]احلديث:  

رجل  إىل    أن ينظر   فقال: من أحبه     بيه ، فنظر النه  بيه عن املسلمني يف غزوة غزاها مع النه

اس  النه  هو عىل تلك احلال من أشده و  القوم بعه رجل من  هذا، فاته إىل    ار فلينظر من أهل النه

ى خرج من بني  ى جرح فاستعجل املوت فجعل ذبابة سيفه بني ثدييه حته عىل املرشكني حته 

  ما ذاك؟ قال:و   ، فقال: اهللك رسول  مرسعا فقال: أشهد أنه     بيه النهإىل    جل كتفيه فأقبل الره 

كان من أعظمنا غناء  و  ر إليه، ار فلينظ رجل من أهل النهإىل    أن ينظر   قلت لفالن من أحبه 

فقال  ،   جرح استعجل املوت فقتل نفسه ه ال يموت عىل ذلك، فلامه عن املسلمني فعرفت أنه 

يعمل عمل أهل  و  ة، ه من أهل اجلنهإنه و   ارالعبد ليعمل عمل أهل النه  إنه )عند ذلك:      بيه النه

 ( 1)(ام األعامل باخلواتيم إنه و ار، ه من أهل النهإنه و ةاجلنه

عاد رجال من املسلمني قد      اهللرسول    إنه   ه قال: عن أنس أنه   [ 3397]احلديث:  

  (اه؟تسأله إيه يشء أو  هل كنت تدعوه ب):    اهلل خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول  

فقال رسول  ، نيا له ِل يف الده ما كنت معاقبي به يف اآلخرة فعجه  مه الله كنت أقول:، قال: نعم 

تطيقه   اهلل سبحان  ):    اهلل أفال قلت:    ال أو    ال  الده   مه اللهتستطيعه،  يف  و  نيا حسنة آتنا يف 

 (2)فشفاه(، له  اهللقال: فدعا ( و ار قنا عذاب النهو  اآلخرة حسنة

رجال يدعو يف    اهلله قال: سمع رسول عن فضالة بن عبيد أنه   [ 3398]احلديث:  

  ثمه   (ا املصيله عجلت أُّيه ):    اهلل، فقال رسول    بيه عىل النه  َل يصله اهلل و د  صالته َل يمجه 

  بيه  عىل النهصىله و  َحدهاهلل ود   جمه رجال يصيله     اهللسمع رسول  ، و  اهللمهم رسول  عله 

 
 ( 2688( مسلم)2)  (  112( ومسلم)6607)1( البخاري، 1) 
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 ، اهللفقال رسول   :(ادع جتب وسل تعط)(1) 

رسول    [ 3399]احلديث:   يعجل ):    اهلل قال  َل  ما  ألحدكم  يقول:  ،  يستجاب 

 ( 2) (دعوت فلم يستجب ِل

 (3) يف عمل اآلخرة(إاله  َشء   التؤدة يف كله ):   اهللقال رسول    [ 3400]احلديث:  

نحن  و    بيه رجالن عند النه  ه قال: استبه عن سليامن بن رصد أنه   [ 3401]احلديث:  

 ألعلم  إينه ):    بيه وجهه فقال النه  صاحبه مغضبا قد اَحره   أحدمها يسبه و  عنده جلوس، 

  جل: فقالوا للره ،  ( جيميطان الره من الشه   اهللجيد، لو قال: أعوذ بكلمة لو قاهلا لذهب عنه ما  

 ( 4)  لست بمجنون(قال: إينه    بيه ال تسمع ما يقول النهأ

هو قائم فليجلس، فإن  و  إذا غضب أحدكم ):    اهللقال رسول    [ 3402]احلديث:  

 ( 5)( فليضطجعإاله و  ذهب عنه الغضب

أنه   [ 3403]احلديث:   هريرة  أِّب  للنه  عن  قال  أوصني   بيه رجال  ال  ) قال:  ،  : 

 ( 6) (ال تغضب)قال:  ،  د مرارافرده ، (تغضب 

الشه   إنه ):    اهلل قال رسول    [ 3404]احلديث:   يطان  الشه   إنه و  يطان، الغضب من 

 (7) (أار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضه ام تطفأ النهإنه و ار،خلق من النه

يوما صالة    اخلدريه قال: صىله بنا رسول اهلل  عن أِّب سعيد    [ 3405]احلديث:  

اعة إاله أخربنا به، حفظه  من    العرص بنهار، ثمه قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إىل قيام السه

مستخلفكم فيها،   اهلل  إنه و نيا حلوة خرضة،الده  إنه )كان فيام قال: و نسيه من نسيه، ، وحفظه 

 
 ( 45ـ  44/ 3( النسائي)1) 

 ( 2735( ومسلم)6340)1( البخاري، 2) 

 ( 4810( أبو داود)3) 

 ( 2610(، ومسلم)6115)0( البخاري، 4) 

 (152/ 5(، أَحد)4782( أبو داود)5) 

 ( 1616( البخاري )6) 

 (226/ 4د)( وأَح4784( أبو داود)7) 
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رجال    أال ال يمنعنه )كان فيام قال:  و  ،( ساءقوا النه اته و  نيا قوا الده فناظر كيف تعملون، أال فاته 

رأينا أشياء فهبنا،    واهلل  فقال: قد،  فبكى أبو سعيد  قال:   (إذا علمه  اس أن يقول بحقه هيبة النه

ال غدرة أعظم من  و  غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته،  ه ينصب لكله أال إنه )فكان فيام قال:  

بني آدم خلقوا عىل    أال إنه )  ، فكان فيام حفظنا يومئذ:( د استهة يركز لواؤه عن غدرة إمام عامه 

  منهم من يولد كافرا و   يموت مؤمنا، و  حييا مؤمنا، و  ى، فمنهم من يولد مؤمنا، طبقات شته 

يولد مؤمنا و   يموت كافرا، و  حييا كافراو منهم من  و  يموت كافرا، و  حييا مؤمنا و  منهم من 

منهم  و  ، يءالغضب رسيع الف   ء منهم البطي  إنه و  أال ،  يموت مؤمنا و  حييا كافراو  يولد كافرا

الف الغضب رسيع  أال   يءرسيع  بتلك،  بط  إنه و  فتلك  الغضب  أال يءالف  يء منهم رسيع   ،  

بطو الف   يءخريهم  الغضب بطرشه و  ، أاليءالغضب رسيع  أال يءالف  يءهم رسيع    إنه و  ، 

سن القضاء  منهم حو   لب،القضاء حسن الطه   ء منهم يسو  لب،منهم حسن القضاء حسن الطه 

خريهم احلسن  و  لب، أال الطه   ء القضاء اليسه   ء منهم اليسه   إنه و   لب فتلك بتلك، أالالطه   ء يس

الطه  الغضب مجرة يف    إنه و  لب، أال الطه   ء القضاء يس   ء هم يس رشه و   لب، أال القضاء احلسن 

من ذلك فليلصق    يشءب  انتفاخ أوداجه، فمن أحسه و  َحرة عينيهإىل    قلب ابن آدم، أما رأيتم

أال  ) :    اهلل؟ فقال رسول  َشءمس هل بقي منها  الشه إىل    جعلنا نلتفت و   قال:،  باألرض

 (1)( كام بقي من يومكم هذا فيام مىض منه نيا فيام مىض منها إاله ه َل يبق من الده إنه 

إذا غضب  و  وا،ال تعرسه و   وايرسه و  مواعله ):    اهللقال رسول    [ 3406]احلديث:  

 ( 2) (فليسكتأحدكم 

:  اهللقال: قال رجل: يا رسول    بيه عن رجل من أصحاب النه   [ 3407]احلديث:  

فإذا الغضب    ؛ما قال     بيه رت حني قال النهجل: ففكه قال الره   (ال تغضب)قال:  ،  أوصني

 
 (239/ 1( أَحد)2)  (2191( الرتمذي)1) 
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ه   ( 1) ه(كله  جيمع الرشه

ذي  ديد اله ام الشه عة، إنه ديد بالرصه ليس الشه ):    اهللقال رسول    [ 3408]احلديث:  

 ( 2) (يملك نفسه عند الغضب

 (3) (هو غضبانو   حكم بني اثنني  ال يقضنيه )   : قال رسول اهلل    [ 3409]احلديث:  

وهو يف الغضب للحق، وهو ال يتناف مع األخالق الطيبة، بل    [ 3410]احلديث:  

عن أِّب مسعود قال: قال رجل: يا  هو منها، ألنه دليل عىل احلرص عىل القيام بالواجبات،  

    اهلل فغضب رسول  ،  ا يطيل بنا فالن فيها الة يف الفجر مه ر عن الصه  ألتأخه إينه اهلل،  رسول  

رين  منكم منفه   اس إنه ا النهيا أُّيه ) قال:    ثمه ،  يومئذ   منه   غضبا   ما رأيته غضب يف موضع كان أشده 

 (4)(ذا احلاجةو  الكبريو عيف خلفه الضه  ز، فإنه اس فليتجوه النهأم  فمن

ألربع مضني من ذي      اهلل ا قالت: قدم رسول  عن عائشة أهنه   [ 3411]احلديث:  

ار؟ النه  اهللأدخله    اهللفقلت: من أغضبك يا رسول  ،  هو غضبان و مخس فدخل عيله أو    ةاحلجه 

 استقبلت من أمري ما  لو أينه ، و دوناس بأمر فإذا هم يرتده  أمرت النهأو ما شعرت أينه )قال: 

 (5)(واكام حله  أحله  ى أشرتيه ثمه استدبرت، ما سقت اهلدي معي حته 

عبد    [ 3412]احلديث:   بن  جابر  رسول  أنه اهلل  عن  كان  قال:  خطب      اهلله  إذا 

(  اكم مسه و   حكمصبه )ه منذر جيش يقول:  ى كأنه غضبه حته   اشتده و  عال صوتهو  ت عيناهاَحره 

أنا )يقول:  و السه ( واعة كهاتنيالسه و  بعثت  ا  أمه ) يقول:  ، والوسطىو  بابةيقرن بني إصبعيه 

بدعة    كله و  حمدثاهتا  األمور  رشه و   دخري اهلدى هدى حممه و  ،اهللخري احلديث كتاب    بعد فإنه 

 
 ( 373/ 5( أَحد)1) 

 ( 2609(، ومسلم)6114)1( البخاري، 2) 

 ( 1717( ومسلم)7158)1( البخاري، 3) 

 ( 466( ومسلم)704( البخاري، )4) 

 (  1211(، ومسلم)1757( البخاري )5) 
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أو    من ترك دينا ، ومن ترك ماال فألهله،  مؤمن من نفسه   أنا أوىل بكله )يقول:    ، ثمه (ةضالل

 ( 1)(عيله  وضياعا فإِله 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

  هلل  رسول اقال: سمعت أِّب يقول: أتى    اإلمام الصادقعن    [ 3413]احلديث:  

الكلم، فقال: آمرك أن ال تغضب،   البادية فعلهمني جوامع  إينه أسكن  رجل بدويه فقال: 

ات حتهى رجع الرجل إىل نفسه، فقال: ال أسأل عن   فأعاد عليه األعراِّب املسألة ثالث مره

إاله باخلري، قال: وكان أِّب يقول: أيه َشء أشده من    هلل  رسول اَشء بعد هذا ما أمرين  

م اهلل، ويقذف املحصنة(الغضب، إنه الر  ( 2) جل ليغضب فيقتل النفس الهتي حره

فقال:    هلل  رسول اقال: )جاء أعراِّب إىل    اإلمام الصادقعن    [ 3414]احلديث:  

ايا   تغضب،  رسول  ال  قال:  البادية  يف  فأكون  اسافر  رجل  فإينه  واحدا  شيئا  علهمني  هلل 

هلل علهمني شيئا واحدا فإينه  رسول افقال: يا    رسول اهلل  فاستيرسها األعراِّبه فرجع إىل  

: ال تغضب، فاستيرسها األعراِّب فرجع فأعاد رسول اهلل  اسافر فأكون يف البادية، فقال

ؤال، فأجابه   ينه وجدته  إ فرجع إىل نفسه وقال: ال أسأل عن َشء بعد هذا،    هلل  رسول االسه

رين لئاله أفرتي حني أغضب ولئاله أقتل حني   ( 3) أغضب(قد نصحني وحذه

: علهمني عظة أتهعظ  لإلمام الصادقعن عبد األعىل قال: قلت    [ 3415]احلديث:  

  علهمني عظة أتهعظ هبا، فقال:   هلل  رسول اأتاه رجل فقال: يا    هلل  رسول افقال: )إنه  ،  هبا 

ات( انطلقنطلق فال تغضب، ثمه عاد إليه، فقال: ا  (4)فال تغضب، ثالث مره

اهلل  رسو   سئل   [ 3416]احلديث:   )ال    ل  قال:  تعاىل،  اهلل  غضب  من  يبعد  ما 

 
 (  867( مسلم)1) 

 .  303ص  2ج  أصول الكايف ( 2) 

 . 27( كتاب الزهد ص 3) 

 .  303ص  2ج  أصول الكايف ( 4) 
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 ( 1)تغضب(

إنه اهلل عزه وجله يقول: يا ابن ادم أذكرين  ):  هلل  رسول اقال    [ 3417]احلديث:  

 ( 2) حني تغضب أذكرك حني اغضب وال أحمقك حني أحمق(

: )من كفه نفسه عن أعراض املسلمني أقاله  رسول اهلل  قال    [ 3418]احلديث:  

 ( 3) يوم القيامة عثرته، ومن كفه غضبه عن الناس كفه اهلل تعاىل عنه عذاب يوم القيامة(اهلل  

هلل علهمني  رسول ايا  ):  قال اإلمام الرضا: قال رجل للنهبي    [ 3419]احلديث:  

 عمال ال حيال بينه وبني اجلنهة، قال: ال تغضب( 

اقال    [ 3420]احلديث:   ال)   : هلل  رسول  من  أعظم  جند  إلبليس  نساء  ما 

 ( 4) والغضب(

 ( 5): )الغضب مجرة من الشيطان(رسول اهلل قال   [ 3421]احلديث:  

اقال    [ 3422]احلديث:   اخلله  هلل  رسول  يفسد  كام  اإليامن  يفسد  )الغضب   :

 (6)العسل(

 (7): )ما غضب أحد إاله أشفى عىل جهنهم( هللرسول اقال   [ 3423]احلديث:  

اهلل  قال    [ 3424]احلديث:   هبة  ):  رسول  والره غبة  الره أربعة:  الكفر  أركان 

خط والغضب(  ( 8) والسه

ذ يف كله يوم    هلل  رسول اكان  )قال:    اإلمام الصادقعن    [ 3425]احلديث:   يتعوه
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، والرشك، واحلميهة، والغضب، والبغي، واحلسد( : من الشكه  ( 1) من سته

الغضب: اللهمه اذهب عنهي غيظ  )قل عند    :   هللرسول اقال    [ 3426]احلديث:  

ت الفتن، أسألك برضاك وأعوذ بك من سخطك،    قلبي، واغفر ِل ذنبي  وأجرين من مضاله

أسألك جنهتك وأعوذ بك من نارك، أسألك اخلري كلهه وأعوذ بك من الرشه كلهه، اللهمه ثبهتني  

)  ( 2) عىل اهلدى والصواب واجعلني راضيا مرضيها غري ضاله وال مضله

 ( 3) : )األناة من اهلل والعجلة من الشيطان( هللرسول اقال   [ 3427]احلديث:  

 ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى: 

 األقسام التالية: إىل  وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم

 ـ ما روي عن اإلمام عيل:   1

اإلمام    [ 3428]احلديث:   يف  ):  عيل قال  املتباذلون  يف  شيعتنا  املتحابهون  واليتنا، 

تنا، املتزاورون يف إحياء أمرنا، الهذين إن غضبوا َل يظلموا، وإن رضوا َل يرسفوا، بركة   موده

 (4)عىل من جاوروا، سلم ملن خالطوا(

اإلمام    [ 3429]احلديث:   جنود    :عيل قال  من  عظيم  جند  فإنهه  الغضب  )احذر 

 ( 5)إبليس(

 ( 6) )إيهاك والغضب فإنهه طرية من الشيطان( :عيل قال اإلمام    [ 3430]احلديث:  

ة رضب من اجلنون، ألنه صاحبها يندم    [ 3431]احلديث:   قال اإلمام عيل: )احلده

 ( 7) فإن َل يندم فجنونه مستحكم(

 
 . 329ص  1خلصال ج ( ا1) 

 . 350( مكارم األخالق ص 2) 

 . 43( حتف العقول ص 3) 
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: )اإليامن له أركان أربعة: [ 3432]احلديث:   ل عىل اهلل تعاىل،    قال اإلمام عيله التوكه

والتسليم ألمر اهلل تعاىل، والرضاء بقضاء اهلل تعاىل؛ وأركان الكفر أربعة:    والتفهويض إليه،

 (1)الرغبة والرهبة والغضب والشهوة(

الم:  ):  عيله قال اإلمام    [ 3433]احلديث:   أوحى اهلل عزه وجله إىل نبيهه داود عليه السه

 ( 2) يام أحمق(ذا ذكرين عبدي حني يغضب ذكرته يوم القيامة يف مجيع خلقي وال أحمقه فإ)

 ( 3) )الغضب نار القلوب(: عيل قال اإلمام    [ 3434]احلديث:  

 ( 4) : )الغضب عدوه فال متلهكه نفسك(عيل قال اإلمام    [ 3435]احلديث:  

ة رضب من اجلنون ألنه صاحبها يندم،  عيل قال اإلمام    [ 3436]احلديث:   : )احلده

 ( 5) فان َل يندم فجنونه مستحكم(

: )احتجب عن الغضب باحللم وغضه عن الوهم  عيل قال اإلمام    [ 3437]احلديث:  

 (6)بالفهم(

ملك َحيهة نفسك وسؤرة غضبك وسطوة يدك  ا: )عيل قال اإلمام    [ 3438]احلديث:  

طوة حتهى يسكن غضبك   السه البادرة وكفه  بتأخري  وغرب لسانك واحرتس يف ذلك كلهه 

 (7)ويثوب إليك عقلك(

اإلمام    [ 3439]احلديث:   ما    احرتسوا: )عيل قال  له  وا  الغضب، وأعده من سورة 

 ( 8)جتاهدونه به من الكظم واحللم(

 
ات ص 1)   . 234( اجلعفريه
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 (1)فضل امللك ملك الغضب(أ: )عيل قال اإلمام    [ 3440]احلديث:  

: )أعظم الناس سلطانا عىل نفسه من قمع غضبه  عيل قال اإلمام    [ 3441]احلديث:  

 ( 2) وأمات شهوته(

: )أعدى عدو للمرء غضبه وشهوته، فمن ملكهام  عيل قال اإلمام    [ 3442]احلديث:  

 ( 3) علت درجته وبلغ غايته(

ففي احللم ثواب   االنتصار: )إن كان يف الغضب عيل قال اإلمام    [ 3443]احلديث:  

 ( 4)األبرار(

 ( 5) : )إذا أبغضت فال هتجر(عيل قال اإلمام    [ 3444]احلديث:  

اإلمام    [ 3445]احلديث:   )عيل قال  باحللم  :  فاغلبه  الغضب  عليك  تسلهط  إذا 

 ( 6) والوقار(

اإلمام    [ 3446]احلديث:   وإماتة  عيل قال  الغضب  ملك  الفضائل  )رأس   :

هوة(  ( 7)الشه

اإلمام    [ 3447]احلديث:   تبدأ  عيل قال  واحلسود  واحلقود  الغضوب  )عقوبة   :

 (8)بأنفسهم(

اإلمام    [ 3448]احلديث:   أعظم  عيل قال  وهق  إلبليس  )ليس  الغضب  :  من 

 ( 9)والنهساء(
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اإلمام    [ 3449]احلديث:   حيهز  عيل قال  يف  فهو  غضبه وشهوته  عليه  غلب  )من   :

 ( 1) البهائم(

ع إىل الغضب يف كله  عيل قال اإلمام    [ 3450]احلديث:   ال التهرسه : )من طبائع اجلهه

 (2)حال(

ىض(عيل قال اإلمام    [ 3451]احلديث:   خط وأحسن الره  ( 3): )ما أقبح السه

: )متى أشفي غيظي إذا غضبت، أحني أعجز،  عيل قال اإلمام    [ 3452ديث:  ]احل 

 (4)فيقال ِل: لو صربت، أم حني أقدر، فيقال ِل: لو عفوت(

 ( 5): )ال يغلبنه غضبك حلمك(عيل قال اإلمام    [ 3453]احلديث:  

اإلمام    [ 3454]احلديث:   عليك  عيل قال  فيتسلهط  الغضب  إىل  ترسعنه  )ال   :

 ( 6) بالعادة(

اإلمام    [ 3455]احلديث:   بعقوبة  عيل قال  لنه  تعجه وال  بادرة،  إىل  ترسعنه  )ال   :

ب من الغري( ين مقره  (7)وحدت عنها مندوحة فانه ذلك منهكة للده

 (8)(االعتذار: )ال يقوم عزه الغضب بذله عيل قال اإلمام    [ 3456]احلديث:  

 (9)اعة الغضب(: )سبب العطب طعيل قال اإلمام    [ 3457]احلديث:  

: )إنهكم إن أطعتم سورة الغضب أوردتكم هناية  عيل قال اإلمام  [ 3458]احلديث:  

 ( 10) العطب(
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اإلمام    [ 3459]احلديث:   ركوب  عيل قال  عىل  يبعث  الغضب  نار  )رضام   :

 ( 1) العطب(

 ( 2) : )يف الغضب العطب(عيل قال اإلمام    [ 3460]احلديث:  

 (3): )من غلب عليه الغضب َل يأمن العطب(عيل قال اإلمام    [ 3461]احلديث:  

ض لعطبه(عيل قال اإلمام    [ 3462]احلديث:    (4): )من غلب عليه غضبه تعره

 (5) : )الغضب مركب الطهيش( عيل قال اإلمام    [ 3463]احلديث:  

 ( 6) الطهيش( : )الغضب مثريعيل قال اإلمام    [ 3464]احلديث:  

 (7): )بكثرة الغضب يكون الطهيش(عيل   قال اإلمام  [ 3465]احلديث:  

ر(أ: )الغضب رشه إن  عيل قال اإلمام    [ 3466]احلديث:    ( 8) طعته دمه

 ( 9) : )الغضب يردي صاحبه ويبدي معايبه(عيل قال اإلمام    [ 3467]احلديث:  

اإلمام    [ 3468]احلديث:   ويدين  عيل قال  املعايب،  يبدي  الغضب  القرين  )بئس   :

، ويباعد  ه  (10)اخلري(الرشه

اإلمام    [ 3469]احلديث:   وتبدي  عيل قال  بصاحبه  تزري  الغضب  )كثرة   :

 ( 11) معايبه(

نار موقدة، من كظمه أطفأها ومن  عيل قال اإلمام    [ 3470]احلديث:   )الغضب   :
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ل حمرتق هبا(  (1)أطلقه كان أوه

 ( 2) حذروا الغضب فانهه نار حمرقة(ا: )عيل قال اإلمام    [ 3471]احلديث:  

 ( 3): )الغضب يثري كوامن احلقد(عيل قال اإلمام    [ 3472]احلديث:  

له جنون وآخره ندم(عيل قال اإلمام    [ 3473]احلديث:    (4): )إيهاك والغضب فأوه

 ( 5): )طاعة الغضب ندم وعصيان(عيل قال اإلمام    [ 3474]احلديث:  

 (6): )من ركب العنف ندم(عيل قال اإلمام    [ 3475]احلديث:  

ة  أ: )عيل قال اإلمام    [ 3476]احلديث:   ه عن مذله فضل سبب كفه الغضب والتنزه

 (7)الطهلب(

(عيل قال اإلمام    [ 3477]احلديث:   به )تعصبه( مله  (8): )من كثر تغضه

ل حتفه(عيل قال اإلمام    [ 3478]احلديث:    (9): )من أطلق غضبه تعجه

ل تلفه(عيل قال اإلمام    [ 3479]احلديث:    (10): )من أطاع غضبه تعجه

 (11) : )من كثر سخطه َل يعرف رضاه(عيل قال اإلمام    [ 3480]احلديث:  

 (12) : )من كثر غضبه َل يعرف رضاه(عيل قال اإلمام    [ 3481]احلديث:  

 (13) : )من كثر سخطه َل يعتب( عيل قال اإلمام    [ 3482]احلديث:  

ته طال  عيل قال اإلمام    [ 3483]احلديث:   : )من غضب عىل من ال يقدر عىل مرضه
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ب نفسه(  ( 1)حزنه وعذه

 (2): )من اغتاظ عىل من ال يقدر عليه مات بغيظه(عيل قال اإلمام    [ 3484]احلديث:  

 (3): )ال ترسف يف شهوتك وغضبك فيزريا بك(عيل قال اإلمام    [ 3485]احلديث:  

 ( 4) أنفسكم لتشفوا غيظكم(: )ال تفضحوا عيل قال اإلمام    [ 3486]احلديث:  

 (5)دب مع غضب(أ: )ال عيل قال اإلمام    [ 3487]احلديث:  

 (6): )ال نسب أوضع من الغضب(عيل قال اإلمام    [ 3488]احلديث:  

حدكم ليغضب فام يرىض حتهى يدخل به  أ : )إنه  عيل قال اإلمام    [ 3489]احلديث:  

ف منه  فليدن  رَحه  ذي  عىل  غضب  منكم  رجل  فأيهام  الرحم  نه إالنار،  تها  مسه اذا  الرحم   

ينتقضه  إ ، واستقرت  بالعرش  متعلهقة  ا  اللهم صل من وصلني    انتقاض هنه فينادي:  احلديد 

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ  ﴿  : واقطع من قطعني، وذلك قول اهلل يف كتابه َواتَّ

َرِقيًبا﴾ َكاَن   فانهه    ،[ 1]النساء:    َعَلْيُكْم  قائم فليلزم األرض من فوره  وأيهام رجل غضب وهو 

 (7)يذهب رجز الشيطان(

هم:  : )تسعة أشياء من تسعة أنفس أقبح من غريعيله قال اإلمام    [ 3490]احلديث:    

العلامء، والصب الغضب من  األغنياء، ورسعة  والبخل من  امللوك،  الذرع من  من    ى ضيق 

س، والكذب من القضاة، والدمانة من األطبهاء، والبذاء من  و الكهول، والقطيعة من الرؤ

 (8) النساء، والطيش من ذوي السلطان(

ا أو التهساقط  مور قبل أواهنقال اإلمام عيل: )إيهاك والعجلة باأل  [ 3491]احلديث:  
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رت، أو الوهن عنها إذا استوضحت، فضع كل   فيها عند إمكاهنا، أو اللهجاجة فيها إذا تنكه

 ( 1) مر موضعه، وأوقع كله عمل موقعه(أ

قال اإلمام عيل: )من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو    [ 3492]احلديث:  

والعجب   واللهجاجة  )العجلة  قال:  ؟  هنه وما  قيل:  أبدا(،  مكروه  به  ينزل  ال  بأن  خليق 

 والتهواين( 

كثرهم مالمة العجل النهزق  أقال اإلمام عيل: )أشده الناس ندامة و  [ 3493]احلديث:  

 ( 2) أمره(ال بعد فوت إ الهذي ال يدركه عقله 

 ( 3)قال اإلمام عيل: )كله معاجل يسأل اإلنظار(  [ 3494]احلديث:  

 ( 4)قال اإلمام عيل: )لن يلقى العجول حممودا(  [ 3495]احلديث:  

قبل اإلمكان واألناة بعد   [ 3496]احلديث:   العجلة  قال اإلمام عيل: )من اخلرق 

 ( 5)إصابة الفرصة(

 (6)قال اإلمام عيل: )من احلمق )اخلرق( العجلة قبل اإلمكان(  [ 3497]احلديث:  

له اهلل لكم(  [ 3498]احلديث:    ( 7)قال اإلمام عيل: )ال تستعجلوا بام َل يعجه

 (8) ترسعنه إىل بادرة وجدت عنها مندوحة(قال اإلمام عيل: )ال    [ 3499]احلديث:  

 ( 9)قال اإلمام عيل: )كثرة العجل يزله اإلنسان(  [ 3500]احلديث:  

(  [ 3501]احلديث:    ( 10)قال اإلمام عيل: )من عجل زله

 
 .  1031ص  53( هنج البالغة عهد 1) 

 . 247( غرر احلكم ص2) 

 . 247( غرر احلكم ص3) 

 . 247( غرر احلكم ص4) 

 . 247( غرر احلكم ص5) 

 . 247( غرر احلكم ص6) 

 . 247( غرر احلكم ص7) 

 . 247( غرر احلكم ص8) 

 . 247( غرر احلكم ص9) 

 . 247( غرر احلكم ص10) 



 

570 

 

لل(  [ 3502]احلديث:    (1)قال اإلمام عيل: )من ركب العجل أدرك الزه

لل(  [ 3503]احلديث:    (2)قال اإلمام عيل: )من ركب العجل كبابه الزه

لل(  [ 3504]احلديث:    ( 3) قال اإلمام عيل: )مع العجل يكثر الزه

 (4)قال اإلمام عيل: )العجل يوجب العثار(  [ 3505]احلديث:  

 ( 5)قال اإلمام عيل: )إيهاك والعجل فإنهه مقرون بالعثار(  [ 3506]احلديث:  

 ( 6) م عيل: )ثمرة العجلة العثار(قال اإلما   [ 3507]احلديث:  

 (7)قال اإلمام عيل: )راكب العجل مشف )مرشف( عىل الكبوة(  [ 3508]احلديث:  

 ( 8) قال اإلمام عيل: )يف العجل عثار(  [ 3509]احلديث:  

 ( 9)قال اإلمام عيل: )من يعجل يعثر(  [ 3510]احلديث:  

 (10)قال اإلمام عيل: )من عجل كثر عثاره(  [ 3511]احلديث:  

 (11)قال اإلمام عيل: )العجلة متنع اإلصابة(  [ 3512]احلديث:  

 ( 12)قال اإلمام عيل: )العجول خمطئ وإن ملك(  [ 3513]احلديث:  

 ( 13)قال اإلمام عيل: )أخطأ مستعجل أو كاد(  [ 3514]احلديث:  

فإنه    [ 3515]احلديث:   العجل  )ذر  عيل:  اإلمام  يدرك  قال  ال  األمور  يف  العجل 

 ( 14) مطلبه وال حيمد أمره(
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 (1)قال اإلمام عيل: )قلهام يصيب رأى العجول(  [ 3516]احلديث:  

ة    [ 3517]احلديث:   موده تدوم  أو  العجول  حيلة  تنجح  )قلهام  عيل:  اإلمام  قال 

 ( 2) امللول(

 ( 3)صابة لعجول(إقال اإلمام عيل: )ال   [ 3518]احلديث:  

ا تثمر الندامة(  [ 3519]احلديث:    ( 4) قال اإلمام عيل: )احذروا العجلة فإهنه

 (5)قال اإلمام عيل: )يف العجلة النهدامة(  [ 3520]احلديث:  

 (6)قال اإلمام عيل: )من عجل ندم عىل العجل(  [ 3521]احلديث:  

ة(  [ 3522]احلديث:    ( 7) قال اإلمام عيل: )العجل قبل اإلمكان يوجب الغصه

 (8)قال اإلمام عيل: )إياك والعجل فإنهه عنوان الفوت والنهدم(  [ 3523]احلديث:  

 ( 9) قال اإلمام عيل: )قله من عجل إاله هلك(  [ 3524]احلديث:  

 ( 10) قال اإلمام عيل: )من ركب العجل ركبته املالمة(  [ 3525]احلديث:  

يدفع    [ 3526]احلديث:   فيام  االه  أمر  كله  يف  مذمومة  )العجلة  عيل:  اإلمام  قال 

)  (11)الرشه

 ( 12)قال اإلمام عيل: )تعجيل االستدراك إصالح(  [ 3527]احلديث:  

اح نجاح(  [ 3528]احلديث:    (13)قال اإلمام عيل: )تعجيل الرسه
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و  : )من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فه عيل   قال اإلمام   [ 3529]احلديث:  

؟ ـ قال:   العجلة، واللهجاجة، والعجب،  )خليق بأن ال ينزل به مكروه أبدا ـ قيل: وما هنه

 (1)والتواين(

اإلمام   [ 3530]احلديث:   أطاع   :عيل   قال  ومن  احلقوق،  ضيهع  التواين  أطاع  )من 

 ( 2) الواَش ضيهع الصديق(

 (3) اآلخرة حرسة()التواين يف الدنيا إضاعة ويف    :عيل قال اإلمام    [ 3531]احلديث:  

 ـ ما روي عن اإلمام الباقر:   2

: )إنه هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف  الباقر قال اإلمام    [ 3532]احلديث:  

ت عيناه، وانتفخت أوداجه، ودخل الشيطان   قلب ابن آدم، وإنه أحدكم إذا غضب اَحره

ليذهب عنه عند    فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم األرض، فانه رجز الشيطان

 (4)ذلك(

الناس  أ: )قال سليامن بن داود:  الباقرقال اإلمام    [ 3533]احلديث:   وتينا ما أوَت 

وما َل يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما َل يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من خشية اهلل يف  

ع إىل  املغيب واملشهد، والقصد يف الغنى والفقر، وكلمة احلق يف الرىض والغضب، والترضه 

 (5)اهلل عزه وجله عىل كله حال(

عند    [ 3534]احلديث:   الغضب  الباقرذكر  فام    اإلمام  ليغضب  الرجل  )انه  قال: 

فليجلس من فوره ذلك،    يرىض أبدا حتهى يدخل النار، فأيهام رجل غضب عىل قوم وهو قائم
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فليم  منه  فليدن  وأيهام رجل غضب عىل ذي رحم  الشيطان،  يذهب عنه رجز  فانه فإنهه  ه  سه

ت سكنت(  ( 1) الرحم اذا مسه

: )إنه هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف  الباقر قال اإلمام    [ 3535]احلديث:  

ت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه،   قلب ابن آدم، وإنه أحدكم إذا غضب اَحره

عنه   ليذهب  الشيطان  رجز  فإنه  األرض،  فليلزم  نفسه  من  ذلك  أحدكم  خاف  عند  فاذا 

 (2)ذلك(

 . ـ ما روي عن اإلمام الصادق:   3

: )من َل يغضب فله اجلنهة، ومن َل حيسد فله   الصادققال اإلمام    [ 3536]احلديث:  

 ( 3) اجلنهة(

(الصادققال اإلمام    [ 3537]احلديث:    ( 4): )الغضب مفتاح كله رشه

نه إبليس كان  إو  ،: )الغضب مفتاح كله رشه اإلمام الصادققال    [ 3538]احلديث:  

حتسب   املالئكة  وكانت  املالئكة  أمر  أمع  فلامه  منهم،  ليس  انهه  اهلل  علم  يف  وكان  منهم  نهه 

 (5)بالسجود آلدم َحى وغضب، فأخرج اهلل ما كان يف نفسه باحلميهة والغضب(

: )قال احلواريهون لعيسى بن مريم: يا معلهم  الصادققال اإلمام    [ 3539]احلديث:  

، قالوا: فبم يتهقى  اخلري، أعلمنا أ ؟ فقال: أشده األشياء غضب اهلل عزه وجله يه األشياء أشده

اهلل؟ وحمقرة    غضب  والتجربه  الكرب  قال:  الغضب؟  بدء  وما  قالوا:  تغضبوا،  ال  بأن  قال: 

 (6)الناس(
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 ( 1) : )الغضب محقة لقلب احلكيم(الصادققال اإلمام    [ 3540]احلديث:  

 ( 2) : )من َل يملك غضبه َل يملك عقله(دقالصا قال اإلمام    [ 3541]احلديث:  

ة    :الصادققال اإلمام    [ 3542]احلديث:   ماده املنطق، وتقطع  تغريه  الغضب  ة  )شده

ق الفهم( ة، وتفره  ( 3) احلجه

: )إنهام املؤمن الهذي إذا غضب َل خيرجه غضبه  الصادققال اإلمام    [ 3543]احلديث:  

، و  ( 4) ذا قدر َل يأخذ أكثر مها له(إباطل، وذا رىض َل يدخله رضاه يف إمن حقه

 ( 5) : )الغضب محقة لقلب احلكيم(الصادققال اإلمام    [ 3544]احلديث:  

اإلمام    [ 3545]احلديث:   والنميمة،  الصادققال  احلسد،  باملرء:  تزري  )ثالثة   :

 ( 6) والطيش(

قال اإلمام الصادق: )مع التثبهت تكون السالمة، ومع العجلة    [ 3546]احلديث:  

 ( 7) تكون الندامة، ومن ابتدأ بعمل يف غري وقته كان بلوغه يف غري حينه(

قال اإلمام الصادق: )إنه العبد إذا عجل فقام حلاجته يقول اهلل    [ 3547]احلديث:  

 (8) ائج( تبارك وتعاىل: أما يعلم عبدي إين أنا اهلل الهذي أقيض احلو

قال اإلمام الصادق: )إنه العبد إذا دعا َل يزل اهلل يف حاجته ما َل   [ 3548]احلديث: 

 ( 9) يستعجل(

قال اإلمام الصادق: )ال يزال املؤمن بخري ورخاء ورَحة من اهلل    [ 3549]احلديث:  
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ما َل يستعجل فيقنط، فيرتك الدعاء، قلت له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ  

 (1)كذا وكذا، وال أرى اإلجابة(

: )مع التثبهت تكون السالمة، ومع العجلة  الصادق  قال اإلمام   [ 3550]احلديث:  

 ( 2) ن ابتدأ بعمل يف غري وقته كان بلوغه يف غري حينه(تكون الندامة، وم

 ـ ما روي عن سائر األئمة:   4

 (3)قال اإلمام احلسن: )ال يعزب الرأي إاله عند الغضب(  [ 3551]احلديث:    

هلل علهمني ما جيمع ِل خري الدنيا  رسول ايا ابن    :الرضا إلمام  لل  يق  [ 3552]احلديث:  

 ،  (4)فقال: )ال تغضب(واآلخرة، وال تطول عيله

قال اإلمام اهلادي: )الغضب عىل من َل متلك عجز، وعىل من    [ 3553]احلديث:  

 ( 5) متلك لؤم(

قال اإلمام العسكري: )احلظوظ مراتب، فال تعجل عىل ثمرة َل    [ 3554]احلديث:  

ا تنال يف أواهنا واملدبهر لك أعلم بالوقت الهذي يصلح حالك فيه فثق بخريته يف    تدرك، فإهنه

 ( 6)امورك، وال تعجل حوائجك يف أول وقتك فيضيق قلبك، ويغشاك القنوط(

 
ة الداعي ص 1)   . 201( عده

 . 100( اخلصال ص 2) 

 . 72( نزهة الناظر ص 3) 

 . 390( فقه اإلمام الرضا ص 4) 

 . 141( نزهة الناظر ص 5) 

 .144( نزهة الناظر ص 6) 


	فهرس المحتويات
	المقدمة
	الذنوب والمعاصي
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام الحسن:
	3 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	4 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	5 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	6 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	7 ـ ما روي عن الإمام الرضا:


	الغفلة والجحود
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن الإمام الرضا:
	7 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	الأهواء والضلالات
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام الحسن:
	3 ـ ما روي عن الإمام الحسين:
	4 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	5 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	6 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	7 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	8 ـ ما روي عن الإمام الرضا:
	9 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	الأنا والاستعلاء
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن الإمام الرضا:
	7 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	اللؤم والسفه
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	التقتير والتبذير
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام الحسن:
	3 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	4 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	5 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	6 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	7 ـ ما روي عن الإمام الرضا:


	الكذب والخيانة
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن الإمام الرضا:
	7 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	الظلم والأذى
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن الإمام الرضا:
	7 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	الهمز واللمز
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام السجاد:
	3 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	4 ـ ما روي عن الإمام الصادق:
	5 ـ ما روي عن الإمام الكاظم:
	6 ـ ما روي عن سائر الأئمة:


	الغضب والعجلة
	أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:
	1 ـ ما ورد في المصادر السنية:
	2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

	ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:
	1 ـ ما روي عن الإمام علي:
	2 ـ ما روي عن الإمام الباقر:
	3 ـ ما روي عن الإمام الصادق:.
	4 ـ ما روي عن سائر الأئمة:



