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مـة املقـدّ
بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني، إىل يوم الدين.

وبعد..
فلم يقترص أئمة أهل البيتB يف حوارهم مع أصحاهبم عىل جانب 
سة، كذلك أصحاهبم  معنيّ من اجلوانب التي هتتمّ هبا الرشيعة اإلسالمية املقدّ
مل يقترصوا يف أسئلتهم واستفساراهتم عىل موضوع خاص، أو جهة معينة. 
األخالقية  واجلوانب  الكريم  القرآن  وتفسري  الرشعية  فاألحكام 
واملرسلني  األنبياء  وسري  املعصومني  وسرية  العقائدية  الشبهات  ودفع 
(صلوات اهللا عليهم أمجعني) وأخبارهم وغريها، كلها هلا حصة كبرية يف 

حواراهتمB مع أصحاهبم، بل حتى مع غريهم.
لني للرسالة  ذلك ألن أهل البيتB باعتبارهم هداة اخللق ومكمّ
مع  الرشايع،  وخامتة  السامء،  رساالت  آخر  هي  التي  املحمدية،  والرشيعة 
واحلال  ـ  هلم  فالبدّ  الزائلة،  الدنيا  هذه  يف  بقائهم  فرتة  بمحدوديّة  علمهم 
إيصال  إىل  مضافاً  عارصوه،  الذي  اجليل  تثقيف  نحو  السعي  من  ـ  هذه 
الثقافة الصحيحة ـ والتي قد ختتلط بثقافات أخر منحرفة ـ إىل األجيال 

املتعاقبة، حتى فناء الدنيا. 
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تفسري  وال  الرشعية،  األحكام  ببيان   Bوظيفتهم ختتص  مل  لذا 
القرآن فحسب، بل تشمل كل ما يقع يف طريق هداية األمة، والرقيّ فيها 

نحو الكامل، والتي منها اجلوانب الرتبوية واألخالقية. 
هتذيب  يف  فائقة  عناية   Bالبيت أهل  أئمة  أوىل  ذلك،  إىل  مضافاً 
نفوس أتباعهم، وبمختلف األساليب، وعىل مجيع األصعدة، مع ما مرت 
روهنم بأيام  دوهنم يف الدنيا، ويذكّ هبم من ظروف وأدوار متباينة، فكانوا يزهّ
اهللا، وحيثّوهنم عىل حسن معارشة إخواهنم، وحسن تعاملهم مع الرشائح 
األخر، ويرشدوهنم إىل مكارم األخالق، بل وحيبّبوهنا إليهم، وينهوهنم 

عن مساوئها، بل ويقبّحوهنا إليهم، ويرضبون هلم األمثال يف ذلك كله.
وكان هلذا االهتامم أثره يف نفوس أتباعهم، حتى أن دماثة األخالق 

 .Bوطيب املعارشة صار من الصفة املالزمة لشيعة أهل البيت
فعندما يتعرض ابن أيب احلديد لسجاحة خلق أمري املؤمننيA ولني 
ة دعابته، قال: «وقد بقي هذا اخللق متوارثاً  يب عليه بشدّ جانبه، حتى أنه عِ
متناقالً يف حمبيه وأوليائه إىل اآلن، كام بقي اجلفاء واخلشونة والوعورة يف اجلانب 
ذلك».(١) يعرف  وعوائدهم  الناس  بأخالق  معرفة  أدنى  له  ومن  اآلخر، 
ومل يقترص أهل البيتBـ  يف الرتبية والوعظـ  عىل أتباعهم وحمبيهم 
وهم إىل خمالفيهم، بل حتى إىل من ينصب هلم  والقائلني بإمامتهم، بل تعدّ
العداء، ذلك لكوهنم مبلغني عن اهللا، فهم يطمحون إىل هداية أكرب عدد من 

الناس، ليدخلوا يف دين اهللا، لتشملهم رمحته، وليسعهم عفوه.

(١) رشح هنج البالغة ج١ ص٢٦.
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فكانواB خيتارون الوقت املناسب إللقاء املوعظة بني يدي الطرف 
اآلخر، من أجل إلقاء احلجة عليه، وليجعله مذعناً للحق، ال يستطيع إنكاره. 
ته ملخالفيهم، إنام سببه  وما نراه خارجاً من كثرة وعظهم لشيعتهم، وقلّ
هو أن املخالف ال يسمع هلم، وبعض املخالفني قد ال يروهنم أهالً للوعظ، 
 ،Aاإلمام وعظ  حياول  كان  فبعضهم  األمر،  ينعكس  ما  كثرياً  كان  بل 

إال أن اإلمامA يردّ عليه موعظته ويوقفه عىل خطئه. 
فلم يكن وعظ اإلمامA ملخالفيه إال من أجل إلقاء احلجة عليهم، 

ذلك ألهنم ال يسمعون منهم وال يطيعوهنم.
ومل يكن شيعة أهل البيتB ليرتكوا كالم أئمتهم يُنسى ويذهب 
نوه، وينقلوه من صدورهم إىل  بذهاهبم، وال تنتفع به األجيال، دون أن يدوّ
الورق، ذلك ألن كتابته تُسهم يف املحافظة عليه من الضياع، وليصل إىل أكرب عدد 
.Aمن الناس وأبعد نقطة يف املعمورة، وينتفع به من مل يدرك اإلمام املعصوم
عىل  واملحافظة  علومهم،  كتابة  إىل  أصحاهبم   Bاألئمة أرشد  فقد 
قال:  عمر  بن  املفضل  فعن  األبناء،  إىل  بعد  فيام  الكتب  لتنتقل  يكتبون،  ما 
قال يل أبو عبد اهللاA: اكتب، وبثّ علمك يف إخوانك، فإن متّ فأورث 
كتبَك بنيك، فإنه يأيت عىل الناس زمان هرج، ال يأنسون فيه إال بكتبهم(١).

حيصل  التي  املعلومات  بكتابة   Bعنهم الوارد  األمر  إىل  مضافاً 
عليها اإلنسان، حيث إن الكتابة هلا دور مهم يف احلفظ، فعن أيب بصري قال: 

(١) الكايف ج١ ص٥٢.
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تكتبوا(١)،  حتى  حتفظون  ال  فإنكم  اكتبوا،  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت 
وما يُستقى من علوم أهل بيت العصمةB هو األهم واألوىل بالكتابة من 

غريه من العلوم واملعارف.
تدوين  عىل  وفقهاؤهم   Bالبيت أهل  أتباع  عكف  وذاك  وهلذا 
ومجعها  ومتابعتها  كالم،  من   Bمنهم يصدر  ما  ومالحقة  األحاديث، 
فيثني  زمانه،  وحجة  وقته  إمام  عىل  تعرض  بعضها  كانت  بل  وتبويبها، 

عليها ويرتحم عىل كاتبها.
(الكايف  أربعة:  أمهها  فكان  احلديثية  املجاميع  تكونت  هنا  ومن 
وهتذيب األحكام واالستبصار ومن ال حيرضه الفقيه)، وأهم هذه األربعة 
يف   الصغر الغيبة  فرتة  يف  ألفه  قد  وكان   ،Kالكليني للشيخ  هو (الكايف) 

مدة عرشين سنة.
مل  األربعة...  الكتب  أجل  «وهو  الطهراين:  بزرگ  آغا  الشيخ  قال 
يُكتب مثله يف املنقول من آل الرسول، لثقة اإلسالم حممد بن يعقوب بن 
رصت يف ستة عرش ألف حديث...  إسحاق الكليني الرازي... وأحاديثه حُ
أزيد من مجيع صحاح الست (كذا)، ألن الصحيحني أقل من سبعة آالف، 

والبقية ال تبلغ التسعة»(٢).
ونظراً ملا حازه هذا الكتاب اجلليل من األمهية، وما ناله من الفضل، 
ولعدم تيرسّ االطالع عليه ألغلب املؤمنني، عمدت إىل استخراج أبواب 

اإليامن والكفر، والتي تتضمن حماسن األخالق ومساوهيا.
(١) الكايف ج١ ص٥٢.

(٢) الذريعة ج١٧ ص٢٤٥.
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مضموهنا،  يتكرر  التي  األحاديث  بعض  حذف  عىل  عملت  كام 
الغريبة،  املفردات  رشح  إىل  مضافاً  املعنى،  ي  يؤدّ الذي  باملضمون  مكتفياً 

والتي حتتاج إىل مراجعة كتب اللغة.
ويوفقني  املتواضع،  اجلهد  هذا  مني  يتقبل  أن  اجلليل  املوىل  سائالً 
ألمثاله، وجيعله نافعاً إلخويت املؤمنني، ألنال بذلك رضاه، إنه ويل التوفيق.

أسعد السيد كاظم القايض
يوم الغدير األغر/ ١٤٣٤هـ
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باب (١)
ـر التـفكّ

عن  أبان،  عن  أصحابه،  بعض  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
تفكر  أن  الناس  يروي  عام   Aاهللا عبد  أبا  سألت  قال:  الصيقل  احلسن 
ساعة خري من قيام ليلة(١)، قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر باخلربة أو بالدار، 

فيقول: أين ساكنوك؟! أين بانوك؟! ما بالك ال تتكلمني؟!.
بن  معمر  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٢ـ 
خالد قال: سمعت أبا احلسن الرضاA يقول: ليس العبادة كثرة الصالة 

والصوم، إنام العبادة التفكر يف أمر اهللا عز وجل.
عن  سهل،  بن  إسامعيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
محاد، عن ربعي قال: قال أبو عبد اهللاA: قال أمري املؤمنني (صلوات اهللا 

عليه): إن التفكر يدعو إىل الربّ والعمل به. 

باب (٢)
املكـارم

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن عيسى، 
عن عبد اهللا بن مسكان، عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا عز وجل خصّ 
رسله بمكارم األخالق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فامحدوا اهللا، 

(١) أي: قيام ليلة للعبادة.
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واعلموا أن ذلك من خري(١)، وإن ال تكن فيكم فاسألوا اهللا، وارغبوا إليه فيها. 
قال: فذكرها عرشة؛ اليقني والقناعة والصرب والشكر واحللم وحسن 

ة.  اخللق والسخاء والغرية والشجاعة واملروّ
عن  اهلاشمي،  حممد  بن  جعفر  عن  صالح،  بن  بكر  عن  عنه،  ٢ـ 
إسامعيل بن عباد. قال بكر: وأظنني قد سمعته من إسامعيل، عن عبد اهللا 
بن بكري، عن أيب عبد اهللاA قال: إنا لنحبّ من كان عاقالً فهامً فقيهاً حليامً 

 . (٢) صبوراً صدوقاً وفياً مدارياً
إن اهللا عز وجل خص األنبياء بمكارم األخالق، فمن كانت فيه فليحمد 
ع إىل اهللا عز وجل، وليسألْه إياها.  اهللا عىل ذلك، ومن مل تكن فيه فليترضّ
قال: قلت: جعلت فداك، وما هن؟ قال: هن الورع والقناعة والصرب 
و الشكر واحللم واحلياء والسخاء والشجاعة والغرية والربّ وصدق احلديث 

وأداء األمانة.
بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
وجل  عز  اهللا  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أصحابه،  بعض  عن  حمبوب، 

ارتىض لكم اإلسالم ديناً، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعيل بن إبراهيم، عن أبيه 
مجيعاً، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب محزة، عن جابر بن عبد اهللا 
رسول  يا  بىل  قلنا:  رجالكم؟  بخري  أخربكم  أال   :Fاهللا رسول  قال  قال: 

(١) أي: من خري عظيم أراده اهللا بكم، أو أن ذلك من توفيق اهللا تعاىل.
(٢) املداراة: املالطفة واملالينة مع الناس، وترك جمادلتهم ومناقشتهم.
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النقيّ  الكفني(١)،  السمح   ، النقيّ  ، التقيّ رجالكم  خري  من  إن  قال:  اهللا. 
الطرفني(٢)، الربّ بوالديه، وال يُلجئ عياله إىل غريه(٣).

باب (٣)
فضل اليقني

١ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 
عن املثنى بن الوليد، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: ليس يشء إال 
. قال: قلت: جعلت فداك، فام حدّ التوكل؟ قال: اليقني(٤). قلت:  وله حدّ

. فام حدّ اليقني؟ قال: أالّ ختاف مع اهللا شيئاً
، عن احلسن بن عيل الوشاء، عن عبد اهللا بن سنان،  ٢ـ عنه، عن معىلّ
عن أيب عبد اهللاA. وحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، 
د احلنّاط وعبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: من صحة  عن أيب والّ
يقني املرء املسلم أن ال يريض الناسَ بسخط اهللا، وال يلومهم عىل ما مل يؤته 
ه كراهيةُ كاره، ولو أن  اهللا، فإن الرزق ال يسوقه حرصُ حريص، وال يردّ

أحدكم فرّ من رزقه كام يفرّ من املوت ألدركه رزقه كام يدركه املوت. 
 Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  سامل  بن  هشام  عن  حمبوب،  ابن  ٣ـ 
يقول: إن العمل الدائم القليل عىل اليقني أفضل عند اهللا من العمل الكثري 

(١) أي: جواد كريم. وتثنية الكفّ للمبالغة.
(٢) أي: نقيّ اللســان والفرج عن احلرام. قال الشــيخ الصدوقK: «يعني: من ضمن يل لســانه وفرجه. 

وأسباب الباليا تنفتح من هذين العضوين». معاين األخبار ص٤١١.
(٣) أي: ال يضطرهم إىل سؤال غريه بسبب عدم اإلنفاق عليهم.

(٤) اليقني: اعتقاد جازم ثابت ال يمكن زواله.
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عىل غري يقني.
 ٤ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن الوشاء، عن أبان، عن 
زرارة، عن أيب عبد اهللاA قال: قال أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه) عىل 
املنرب: ال جيد أحدكم طعم اإليامن حتى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئَه، 

وما أخطأه مل يكن ليصيبَه.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن زيد الشحام، عن 
أيب عبد اهللاA أن أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه) جلس إىل حائط مائل 
ر(١)، فقال  يقيض بني الناس، فقال بعضهم: ال تقعد حتت هذا احلائط، فإنه معوّ
ه، فلام قام سقط احلائط.  أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه): حرس امرءاً أجلُ

قال: وكان أمري املؤمننيA مما يفعل هذا وأشباهه، وهذا اليقني.
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبد 
اهللا بن سنان، عن أيب محزة، عن سعيد بن قيس اهلمداين قال: نظرت يوماً 
 ،Aكت فريس فإذا هو أمري املؤمنني يف احلرب إىل رجل عليه ثوبان، فحرّ
فقلت: يا أمري املؤمنني، يف مثل هذا املوضع(٢)؟! فقال: نعم يا سعيد بن قيس، 
إنه ليس من عبد إالّ وله من اهللا حافظ وواقية، معه ملكان حيفظانه من أن 
يا بينه وبني كل يشء. يسقط من رأس جبل، أو يقع يف بئر، فإذا نزل القضاء خلّ
قال:  أسباط  بن  عيل  عن  حممد،  بن  معىلّ  عن  حممد،  بن  احلسني  ٧ـ 
سمعت أبا احلسن الرضاA يقول: كان يف الكنز الذي قال اهللا عز وجل: 

(١) العوار ـ بالفتح ـ: العيب.
. (٢) أي: مل تلبس درعاً ومل تتوقّ
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(وكان حتته كنزٌ هلام)(١) كان فيه: بسم اهللا الرمحن الرحيم، عجبت ملن أيقن 
ملن  وعجبت  حيزن،  كيف  ر  دَ بالقَ أيقن  ملن  وعجبت  يفرح،  كيف  باملوت 
بها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي ملن عقل عن اهللا أن ال  رأ الدنيا وتقلّ

يتّهم اهللا يف قضائه، وال يستبطئه يف رزقه.
فقلت: جعلت فداك، أريد أن أكتبه. قال: فرضب واهللا يده إىل الدواة 

ليضعها بني يدي، فتناولت يده فقبلتها، وأخذت الدواة فكتبته.
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن عبد 
عيل  غالم  قنرب  كان  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أبيه،  عن  العرزمي،  الرمحن 
عىل  خرج  عليه)  اهللا  عيل (صلوات  خرج  فإذا  شديداً،  حباً   A علياً حيب 
أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة، فقال: يا قنرب، ما لك؟ فقال: جئت ألميش 
من  أو  حترسني  السامء  أهل  نْ  أمِ وحيك،  قال:  أمرياملؤمنني.  يا  خلفك، 
أهل األرض؟! فقال: ال، بل من أهل األرض، فقال: إن أهل األرض ال 

يستطيعون يل شيئاً إالّ بإذن اهللا من السامء، فارجع، فرجع.
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره قال: 
قيل للرضاA: إنك تتكلم هبذا الكالم(٢) والسيف يقطر دماً، فقال: إن هللا 
وادياً من ذهب، محاه بأضعف خلقه النمل، فلو رامه البخايت(٣) مل تصل إليه.

(١) سورة الكهف: ٨٢.
(٢) أي: بإظهار أمر اإلمامة.

. (٣) البُخت ـ بالضم ـ: اإلبل اخلراسانية، مجع بخايتّ



١٦

باب (٤)
الرضا بالقضاء

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن صالح، 
عن بعض أشياخ بني النجايش، عن أيب عبد اهللاA قال: رأس طاعة اهللا 
الصرب، والرضا عن اهللا فيام أحبّ العبد أو كره، وال يرىض عبد عن اهللا فيام 

أحبّ أو كره إال كان خرياً له فيام أحبّ أو كره.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن محاد بن 
عيسى، عن عبد اهللا بن مسكان، عن ليث املرادي، عن أيب عبد اهللاA قال: 

إن أعلم الناس باهللا أرضاهم بقضاء اهللا عز وجل.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aاء، عن أيب جعفر داود الرقي، عن أيب عبيدة احلذّ
قال اهللا عز وجل: إن من عبادي املؤمنني عباداً ال يصلح هلم أمر دينهم إال 
بالغنى والسعة والصحة يف البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن، 

فيصلح عليهم أمر دينهم. 
وإن من عبادي املؤمنني لعباداً ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالفاقة(١) 
فيصلح  والسقم،  واملسكنة  بالفاقة  فأبلوهم  أبداهنم،  يف  قم  والسُّ واملسكنة 

عليهم أمر دينهم، وأنا أعلم بام يصلح عليه أمر دين عبادي املؤمنني.
وإن من عبادي املؤمنني ملَن جيتهد يف عباديت، فيقوم من رقاده ولذيذ 
د يل الليايل، فيُتعب نفسه يف عباديت، فأرضبه بالنعاس الليلةَ  وساده، فيتهجّ

(١) الفاقة: الفقر واحلاجة.



١٧

والليلتني، نظراً مني له وإبقاءً عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت(١) 
ب  جُ لنفسه، زارئ عليها(٢)، ولو أخيلّ بينه وبني ما يريد من عباديت لدخله العُ
ه العجب إىل الفتنة بأعامله، فيأتيه من ذلك ما فيه هالكه،  من ذلك، فيصريّ
وجاز  العابدين،  فاق  قد  أنه  يظن  حتى  نفسه،  عن  ورضاه  بأعامله  لعجبه 
 . يف عبادته حدّ التقصري، فيتباعد مني عند ذلك، وهو يظن أنه يتقرب إيلّ
لو  فإهنم  لثوايب،  يعملوهنا  التي  أعامهلم  عىل  العاملون  يتّكل  فال 
غري  مقرصين،  عباديت، كانوا  وأفنوا أعامرهم يف  اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
والنعيم  كرامتي،  من  عندي  يطلبون  فيام  عباديت  كنه  عبادهتم  يف  بالغني 
وا،  ثِقُ يَ فلْ فربمحتي  ولكن  جواري،  يف  العىل  درجايت  ورفيع  جنايت،  يف 
ذلك  عند  رمحتي  فإن  فليطمئنوا،  يب  الظنّ  حسن  وإىل  فليفرحوا،  وبفضيل 
لبسهم عفوي، فإين أنا اهللا  تداركهم(٣)، ومني يبلغهم رضواين، ومغفريت تُ

يت. الرمحن الرحيم، وبذلك تسمّ
بن  حممد  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٤ـ 
قال:  اهلروي(٤)  بياع  هنيك  بن  عمرو  عن  النعامن،  بن  عيل  عن  إسامعيل، 
يشء  يف  أرصفه  ال  املؤمن  عبدي  وجل:  عز  اهللا  قال   :Aاهللا عبد  أبو  قال 
ر نعامئي،  كُ ربِ عىل بالئي، وليشْ ض بقضائي، وليصْ إال جعلته خرياً له، فلْريَ

أكتبْه يا حممد من الصديقني عندي.

(١) املاقت: املبغض.
(٢) الزارئ: العاتب.

(٣) أي: تتداركهم.
(٤) أي: بياع الثوب املعمول يف هراة بخراسان.



١٨

٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن سنان، عن 
صالح بن عقبة، عن عبد اهللا بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفرA قال: أحق 
لق اهللا أن يسلّم ملا قىض اهللا عز وجل، من عرف اهللا عز وجل، ومن ريض  خَ
م اهللا أجره، ومن سخط القضاء مىض عليه  بالقضاء أتى عليه القضاء وعظّ

القضاء وأحبط اهللا أجره.
٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
عيل بن هاشم بن الربيد، عن أبيه قال: قال يل عيل بن احلسني (صلوات اهللا 
عليهام): الزهد عرشة أجزاء، أعىل درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعىل 

درجة الورع أدنى درجة اليقني، وأعىل درجة اليقني أدنى درجة الرضا.
٧ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن حممد بن عيل، عن 
 Cقال: لقي احلسنُ بن عيل Aعيل بن أسباط، عمن ذكره، عن أيب عبد اهللا
عبدَ اهللا بنَ جعفر، فقال: يا عبد اهللا، كيف يكون املؤمن مؤمناً وهو يسخط 
ر منزلته، واحلاكم عليه اهللا؟! وأنا الضامن ملن مل هيجس(٢)  قسمه(١)، وحيقّ

يف قلبه إال الرضا أن يدعو اهللا فيستجاب له.
 Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره،  عمن  سنان،  ابن  عن  أبيه،  عن  عنه،  ٨ـ 
قال: قلت له: بأي يشء يعلم املؤمن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم هللا، والرضا 

فيام ورد عليه من رسور أو سخط.
٩ـ عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن احلسني بن املختار، عن عبد اهللا 
بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: مل يكن رسول اهللاF يقول ليشء 

ره عليه. (١) أي: ما يقسمه له ويقدّ
ث نفسه وخطر بباله. (٢) هجس: حدّ



١٩

قد مىض: لو كان غريه.

باب (٥)
التفويض إىل اهللا والتوكل عليه

عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
ما   :Aداود إىل  وجل  عز  اهللا  أوحى  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  مفضل، 
اعتصم يب عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، ثم 

تكيده الساموات واألرض ومن فيهن، إال جعلت له املخرج من بينهن. 
وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، 
(١) من  إال قطعت أسباب الساموات واألرض من يديه، وأسختُ األرضَ

بالِ بأيّ وادٍ هلك. حتته، ومل أُ
٢ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن حمبوب، عن 
أيب حفص األعشى، عن عمر[و] بن خالد، عن أيب محزة الثاميل، عن عيل بن 
احلسني (صلوات اهللا عليهام) قال: خرجت حتى انتهيت إىل هذا احلائط(٢) 
فاتكأت عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان، ينظر يف جتاه وجهي، ثم قال: 
يا عيل بن احلسني، ما يل أراك كئيباً حزيناً؟! أعىل الدنيا، فرزق اهللا حارض 
للربّ والفاجر؟ قلت: ما عىل هذا أحزن، وإنه لكام تقول. قال: فعىل اآلخرة، 
فوعد صادق حيكم فيه ملك قاهر؟ أوقال: قادر، قلت: ما عىل هذا أحزن، 

(١) ساخت األرض: انخسفت.
(٢) احلائط: اجلدار.



٢٠

وإنه لكام تقول، فقال: ممّ حزنك؟ قلت: نتخوف من فتنة ابن الزبري(١) وما 
فيه الناس، قال: فضحك، ثم قال: يا عيل بن احلسني، هل رأيت أحداً دعا 
يكفِه؟  فلم  اهللا  عىل  توكل  أحداً  رأيت  فهل  قال:  ال،  قلت:  بْه؟  جيُ فلم  اهللا 
ه؟ قلت: ال. ثم غاب عني. قلت: ال، قال: فهل رأيت أحداً سأل اهللا فلم يُعطِ

٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 
عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: أيّام عبد أقبل قِبَل ما حيب اهللا 
عز وجل أقبل اهللا قِبَل ما حيب، ومن اعتصم باهللا عصمه اهللا، ومن أقبل اهللا 
بالِ لو سقطت السامء عىل األرض، أو كانت نازلة نزلت  قِبَله وعصمه مل يُ
بليّة.  من كل   اهللا بالتقو حزب  يف  بليّة، كان  فشملتهم  األرض  عىل أهل 

أليس اهللا عز وجل يقول: (إن املتقني يف مقام أمني)(٢).
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن غري واحد، 
ل، عن عيل بن سويد، عن أيب  عن عيل بن أسباط، عن أمحد بن عمر احلالّ
احلسن األولA قال: سألته عن قول اهللا عز وجل: (ومن يتوكل عىل اهللا 
اهللا  عىل  تتوكل  أن  منها  درجات،  اهللا  عىل  التوكل  فقال:  حسبه)(٣)،  فهو 
خرياً  يألوك(٤)  ال  أنه  تعلم  راضياً،  عنه  كنت  بك  فعل  فام  كلها،  أمورك  يف 
، وتعلم أن احلكم يف ذلك له، فتوكل عىل اهللا بتفويض ذلك إليه،  وفضالً

وثق به فيها ويف غريها.

(١) هو: عبد اهللا بن الزبري
(٢) سورة الدخان: ٥١.

(٣) سورة الطالق: ٣.
(٤) أي: ال يمنعك.



٢١

باب (٦)
اخلوف والرجاء

عن  حديد،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  أبيه،  أو  املغرية،  بن  احلارث  عن  يونس،  بن  منصور 
وكان  األعاجيب،  فيها  كان  قال:  لقامن؟  وصية  يف  كان  ما  له:  قلت  قال: 
بربّ  جئته  لو  خيفة  وجل  عز  اهللا  خف  البنه:  قال  أن  فيها  كان  ما  أعجب 

بك، وارج اهللا رجاء لو جئته بذنوب الثقلني لرمحك.  الثقلني لعذّ
إال  مؤمن  عبد  من  ليس  إنه  يقول:  أيب  كان   :Aاهللا عبد  أبو  قال  ثم 
[و] يف قلبه نوران؛ نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا مل يزد عىل هذا، ولو 

وزن هذا مل يزد عىل هذا.
عن  املبارك،  بن  حييى  عن  زياد،  بن  سهل  عن  احلسن،  بن  حممد  ٢ـ 
عبد اهللا بن جبلة، عن إسحاق بن عامر قال: قال أبوعبد اهللاA: يا إسحاق، 
خف اهللا كأنك تراه، وإن كنت ال تراه فإنه يراك، فإن كنت تر أنه ال يراك 
فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له باملعصية فقد جعلته من 

أهون الناظرين عليك.
بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
حمبوب، عن اهليثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من خاف 
يشء. كلّ  من  اهللا  أخافه  اهللا  خيف  مل  ومن  يشء،  كلّ  منه  اهللا  أخاف  اهللا 
٤ـ ورواه عيل بن حممد، رفعه قال: قلت أليب عبد اهللاA: إن قوماً 



٢٢

ليسوا  كذبوا،  فقال:  نرجو(٢)،  ويقولون  باملعايص  يلمون(١)  مواليك  من 
حت هبم األماين، من رجا شيئاً عمل له، ومن  ، أولئك قوم ترجّ والٍ لنا بمَ

خاف من يشء هرب منه.
بعض  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
من  إن   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  رفعه  محزة،  بن  صالح  عن  أصحابه، 
العبادة شدة اخلوف من اهللا عز وجل، يقول اهللا: (إنام خيشى اهللاَ من عباده 
)(٣)، وقال جل ثناؤه: (فال ختشوا الناس واخشون)(٤)، وقال تبارك  العلامءُ

 .(٥)( وتعاىل: (ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً
يف  يكونان  ال  والذكر  الرشف  حب  إن   :Aاهللا عبد  أبو  وقال  قال: 

قلب اخلائف الراهب.
بن  احلسن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٦ـ 
احلسني، عن حممد بن سنان، عن أيب سعيد املكاري، عن أيب محزة الثاميل، 
البحر  ركب  رجالً  إن  [قال]:  عليهام)  اهللا  (صلوات  احلسني  بن  عيل  عن 
رس هبم، فلم ينجُ ممن كان يف السفينة إال امرأة الرجل، فإهنا نجت  بأهله فكُ
عىل لوح من ألواح السفينة حتى أجلأت عىل جزيرة من جزائر البحر، وكان 
فلم  انتهكها،  إال  حرمة  هللا  يدع  ومل  الطريق،  يقطع  رجل  اجلزيرة  تلك  يف 
يعلم إال واملرأة قائمة عىل رأسه، فرفع رأسه إليها، فقال: إنسية أم جنية؟ 

، وهو صغار الذنوب. : بارش اللمّ (١) أملّ
(٢) أي: نرجو رمحة اهللا وغفرانه.

(٣) سورة فاطر: ٢٨.
(٤) سورة املائدة: ٤٤.
(٥) سورة الطالق: ٢.



٢٣

فقالت: إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها جملس الرجل من أهله، 
 (١) رقُ أفْ فقالت:  تضطربني؟  لك  ما  هلا:  فقال  اضطربت،  هبا  همّ  أن  فلام 
من هذا وأومأت بيدها إىل السامء، قال: فصنعتِ من هذا شيئاً؟ قالت: ال 
ق ومل تصنعي من هذا شيئاً، وإنام  رَ تِه، قال: فأنت تفرقني منه هذا الفَ وعزّ

استكرهك استكراهاً، فأنا واهللا أوىل هبذا الفرق واخلوف وأحق منك. 
ة إال التوبة  دِث شيئاً، ورجع إىل أهله وليست له مهّ قال: فقام، ومل حيُ
فحميت  الطريق،  يف  يميش  راهب  صادفه  إذ  يميش  هو  فبينا  واملراجعة، 
نا بغاممة(٢)، فقد محيت  عليهام الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع اهللا يظلّ
علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن يل عند ريب حسنة، فأجتارس عىل أن 
ن أنت(٣)؟ قال: نعم، فأقبل الراهب يدعو  أسأله شيئاً، قال: فأدعو أنا وتؤمّ
(٤) من  اً ن، فام كان بأرسع من أن أظلتهام غاممة، فمشيا حتتها مليّ والشاب يؤمّ
قت اجلادة جادتني، فأخذ الشاب يف واحدة وأخذ الراهب  النهار، ثم تفرّ
لك  مني،  خري  أنت  الراهب:  فقال  الشاب،  مع  السحابة  فإذا  واحدة،  يف 
ب يل، فأخربين ما قصتك؟ فأخربه بخرب املرأة، فقال:  استجيب ومل يُستَجَ

فر لك ما مىض حيث دخلك اخلوف، فانظر كيف تكون فيام تستقبل. غُ
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن محزة بن 
 Fفظ من خطب النبي محران قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن مما حُ

(١) الفرق: اخلوف.
(٢) الغاممة: السحابة.
(٣) أي: تقول: أمني.
. (٤) أي: زماناً كثرياً
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هناية  لكم  وإن  معاملكم،  إىل  فانتهوا  معامل  لكم  إن  الناس،  أهيا  يا  قال:  أنه 
مىض  قد  أجل  بني  خمافتني؛  بني  يعمل  املؤمن  إن  أال  هنايتكم.  إىل  فانتهوا 
فيه،  قاضٍ  اهللا  ما  يدري  ال  بقي  قد  أجل  وبني  فيه،  صانع  اهللا  ما  يدري  ال 
فليأخذ العبد املؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه آلخرته، ويف الشيبة(١) قبل 
من  الدنيا  بعد  ما  بيده  حممد  نفس  فوالذي  املامت،  قبل  احلياة  ويف  الكرب، 

مستعتب(٢)، وما بعدها من دار إال اجلنة أو النار.
عن  مسكان،  ابن  عن  سنان،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٨ـ 
املؤمن  يكون  ال  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  سارة  أيب  بن  احلسن 
مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً، وال يكون خائفاً راجياً حتى يكون عامالً 

ملا خياف ويرجو.
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن 
عثامن، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب عبد اهللاA قال: املؤمن بني خمافتني؛ 
ذنب قد مىض ال يدري ما صنع اهللا فيه، وعمر قد بقي ال يدري ما يكتسب 

فيه من املهالك، فهو ال يصبح إال خائفاً، وال يصلحه إال اخلوف.

باب (٧)
حسن الظن باهللا عز وجل

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن داود 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aبن كثري، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر

(١) يف بعض النسخ: الشبيبة.
(٢) أي: ليس بعد الدنيا اسرتضاء وإقالة ذنب. قال تعاىل: (وإن يَستعتبوا فام هم من املُعتبني) سورة فصلت: ٢٤.
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قال اهللا تبارك وتعاىل: ال يتّكل العاملون عىل أعامهلم التي يعملوهنا لثوايب، 
فإهنم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم [أعامرهم] يف عباديت كانوا مقرصين، غري 
بالغني يف عبادهتم كنه(١) عباديت فيام يطلبون عندي من كرامتي، والنعيم يف 
جنايت، ورفيع الدرجات العىل يف جواري، ولكن برمحتي فليثقوا، وفضيل 
تدركهم،  ذلك  عند  رمحتي  فإن  فليطمئنوا،  يب  الظن  حسن  وإىل  فلريجوا، 
ومني يبلغهم رضواين، ومغفريت تلبسهم عفوي، فإين أنا اهللا الرمحن الرحيم 

وبذلك تسميت.
عـن  معاوية،  بن  بريـد  عن  صالـح،  بن  مجيل  عن  حمبوب،  ابن  ٢ـ 
وهو  قال   Fاهللا رسول  أن   Aعيل كتاب  يف  وجدنا  قال:   Aجعفر أيب 
عىل منربه ـ:والذي ال إله إال هو، ما أُعطي مؤمن قطّ خري الدنيا واآلخرة 
إال بحسن ظنه باهللا ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب املؤمنني، 
والذي ال إله إال هو، ال يعذب اهللا مؤمناً بعد التوبة واالستغفار إال بسوء 
ظنه باهللا وتقصريه من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنني، والذي ال إله 
إال هو، ال حيسن ظن عبد مؤمن باهللا إال كان اهللا عند ظن عبده املؤمن، ألن 
ه املؤمن قد أحسن به الظن  اهللا كريم، بيده اخلريات، يستحيي أن يكون عبدُ

ثم خيلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا باهللا الظن وارغبوا إليه.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن إسامعيل 
عز  اهللا  فإن  باهللا،  الظن  أحسن  قال:   Aالرضا احلسن  أيب  عن  بزيع،  بن 
. وجل يقول: أنا عند ظن عبدي املؤمن يب، إن خرياً فخرياً، وإن رشاً فرشاً

(١) أي: حقيقة العبادة.
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٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: حسن الظن باهللا أن ال 

ترجو إال اهللا، وال ختاف إال ذنبك. 

باب (٨)
االعرتاف بالتقصري

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
قال  قال:   Aموسى احلسن  أيب  عن  خلف،  أيب  ابن  سعد  عن  حمبوب، 
يف  التقصري  حد  من  نفسك  خترجن  ال   ، باجلدّ عليك   ، بنيّ يا  ولده:  لبعض 

عبادة اهللا عز وجل وطاعته، فإن اهللا ال يُعبد حق عبادته.
 A٢ـ عنه، عن ابن فضال، عن احلسن بن اجلهم قال: سمعت أبا احلسن
فلم  قرباناً  قرّب  ثم  سنة،  اهللا أربعني  عبد  إرسائيل  بني  يف  رجالً  إن  يقول: 
تيتُ إال منك، وما الذنب إال لك. قال: فأوحى  يقبل منه، فقال لنفسه: ما أُ

اهللا تبارك وتعاىل إليه: ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعني سنة.
مهزيار،  بن  عيل  عن  أيوب،  بن  عيسى  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٣ـ 
عن الفضل بن يونس، عن أيب احلسنA قال: أكثر من أن تقول: اللهم ال 

جتعلني من املعارين(١)، وال خترجني من التقصري. 
قال: قلت: أما املعارون فقد عرفت، أن الرجل يُعار الدين ثم خيرج 
عز  اهللا  به  تريد  عمل  كل  فقال:  التقصري؟  من  خترجني  ال  معنى  فام  منه، 
اً عند نفسك، فإن الناس كلهم يف أعامهلم فيام بينهم  وجل فكن فيه مقرصّ

(١) املعارون هم الذين كانوا مؤمنني ثم سلب منهم اإليامن. انظر الكايف ج٢ ص٤١٧.
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وبني اهللا مقرصون، إال من عصمه اهللا عز وجل.

باب (٩)
الطاعة والتقو

عن  نرص،  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
تذهب  ال  قال:   Aجعفر أيب  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  عرام،  أخي  حممد 

بكم املذاهب(١)، فواهللا ما شيعتنا إال من أطاع اهللا عز وجل.
٢ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن سامل وأمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه 
 Aمجيعاً، عن أمحد بن النرض، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر
بحبنا  يقول  أن  التشيع  ينتحل(٢)  من  أيكتفي  جابر،  يا  يل:  قال  قال: 
أهل البيت؟! فواهللا ما شيعتنا إال من اتقى اهللا وأطاعه، وما كانوا يعرفون 
والصوم  اهللا،  ذكر  وكثرة  واألمانة،  والتخشع(٣)  بالتواضع  إال  جابر  يا 
املسكنة  وأهل  الفقراء  من  للجريان  والتعاهد  بالوالدين،  والربّ  والصالة، 
عن  األلسن  وكفّ  القرآن،  وتالوة  احلديث،  وصدق  واأليتام،  والغارمني 

الناس إال من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء.
قال جابر: فقلت: يا ابن رسول اهللا، ما نعرف اليوم أحداً هبذه الصفة، 
فقال: يا جابر، ال تذهبنّ بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول: أحب علياً 
اهللا،  رسول  أحب  إين  قال:  فلو  ؟!  االً فعّ ذلك  مع  اليكون  ثم  وأتواله، 

(١) لعل املعنى: ال تذهبن بكم املذاهب الباطلة إىل الضالل والوبال.
عيه من غري أن يتصف به.  (٢) ينتحل التشيع: يدّ

(٣) وهو التذلل هللا مع اخلوف منه.
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فرسول اهللاF خري من عيلA، ثم ال يتّبع سريته وال يعمل بسنته، ما نفعه 
حبّه إياه شيئاً، فاتقوا اهللا واعملوا ملا عند اهللا، ليس بني اهللا وبني أحد قرابة، 
بطاعته.  وأعملهم  أتقاهم  عليه]  وجل [وأكرمهم  عز  اهللا  إىل  العباد  أحب 
معنا  وما  بالطاعة،  إال  وتعاىل  تبارك  اهللا  إىل  يُتقرب  ما  واهللا  ياجابر، 
ة، من كان هللا مطيعاً فهو لنا  براءة من النار(١)، وال عىل اهللا ألحد من حجّ
نال واليتنا إال بالعمل والورع. ، وما تُ ، ومن كان هللا عاصياً فهو لنا عدوّ ويلّ
بن  الفضل  عن  إسامعيل،  بن  وحممد  أبيه  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
 Aشاذان مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا
اجلنة  باب  فيأتون  الناس  من  عنق(٢)  يقوم  القيامة  يوم  كان  إذا  قال: 
هلم:  فيقال  الصرب،  أهل  نحن  فيقولون:  أنتم؟  من  هلم:  فيقال  فيرضبونه، 
عىل ما صربتم؟ فيقولون: كنا نصرب عىل طاعة اهللا، ونصرب عن معايص اهللا، 
فيقول اهللا عز وجل: صدقوا، أدخلوهم اجلنة، وهو قول اهللا عز وجل: (إنام 

يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب)(٣).
عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٤ـ 
فضيل بن عثامن، عن أيب عبيدة، عن أيب جعفرA قال: كان أمري املؤمنني 
تقبل. (صلوات اهللا عليه) يقول: ال يقلّ عمل مع تقو، وكيف يقلّ ما يُ
٥ـ محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن بعض أصحابه، 
عن أبان، عن عمرو بن خالد، عن أيب جعفرA قال: يا معرش الشيعة شيعة 

(١) أي: ليس معنا صك وحكم برباءة شيعتنا من النار إن اقرتفوا املعايص.
(٢) العنق: اجلامعة.

(٣) سورة الزمر: ١٠.
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قة الوسطى(١)، يرجع إليكم الغايل، ويلحق بكم التايل.  رُ مْ آل حممد، كونوا النُ
الغايل؟  ما  فداك،  جعلت  سعد:  له  يقال  األنصار  من  رجل  له  فقال 
قال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا، فليس أولئك منا ولسنا منهم. 

قال: فام التايل؟ قال: املرتاد يريد اخلري، يبلغه اخلري يؤجر عليه. 
اهللا  وبني  بيننا  وال  براءة،  اهللا  من  معنا  ما  واهللا  فقال:  علينا،  أقبل  ثم 
ة، وال تقرب إىل اهللا إال بالطاعة، فمن كان منكم  قرابة، وال لنا عىل اهللا حجّ
مطيعاً هللا تنفعه واليتنا، ومن كان منكم عاصياً هللا مل تنفعه واليتنا، وحيكم 

وا. وا، وحيكم ال تغرتّ ال تغرتّ
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٦ـ 
عيسى، عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أيب عبد اهللاA فذكرنا األعامل 
قليل  إن  يل:  قال  ثم  اهللا.  استغفر  مه!  فقال:  عميل،  أضعف  ما  أنا:  فقلت 
العمل مع التقو خري من كثري العمل بال تقو. قلت: كيف يكون كثري 
ويوطئ  جريانه،  ويرفق  طعامه،  يطعم  الرجل  مثل  نعم،  قال:  تقو؟  بال 
 ،تقو بال  العمل  فهذا  فيه،  دخل  احلرام  من  الباب  له  ارتفع  فإذا  رحله، 

ويكون اآلخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من احلرام مل يدخل فيه.
٧ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن أيب داود املسرتق، عن 
حمسن امليثمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: 
ما نقل اهللا عز وجل عبداً من ذلّ املعايص إىل عزّ التقو إال أغناه من غري 

قة: الوســادة. وكأن مراده A بالتشبيه بالوسادة الوســطى هو أن الوسادة الوسطى يعتمد عليها  (١) النُمرُ
اجلالســون من كال جانبيها، بخالف الوســادة املوضوعة يف طرف، فإهنا يعتمد عليها فقط اجلالس يف 
أحد جانبيها، فينبغي أن يكون أتباع األئمة A كالوسادة الوسطى، يرجع إليهم كلٌّ من الغايل والتايل.
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مال، وأعزه من غري عشرية، و آنسه من غري برش.

باب (١٠)
الورع

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب املغرا، عن 
زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هالل الثقفي، عن أيب عبد اهللاA قال: 
قلت له: إين ال ألقاك إال يف السنني، فأخربين بيشء آخذ به، فقال: أوصيك 
فيه. ورع  ال  اجتهاد  ينفع  ال  أنه  واعلم  واالجتهاد(١)،  والورع  اهللا   بتقو

عن  حمبوب،  بن  احلسن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٢ـ 
وصونوا  اهللا،  اتقوا  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  حكيم  بن  حديد 

دينكم بالورع.
بن  صفوان  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٣ـ 
د، ثم قال:  حييى، عن يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبد اهللاA فأمر وزهّ

عليكم بالورع، فإنه ال ينال ما عند اهللا إال بالورع.
٤ـ عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن احلسن بن زياد الصيقل، 
الورع. العبادة  أشد  إن   :Aجعفر أبو  قال  قال:  يسار  بن  فضيل  عن 

٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن إسامعيل 
 :Aبن بزيع، عن حنان بن سدير قال: قال أبو الصباح الكناين أليب عبد اهللا
ما نلقى من الناس فيك؟! فقال أبو عبد اهللاA: وما الذي تلقى من الناس 
؟ فقال: ال يزال يكون بيننا وبني الرجل الكالم فيقول: جعفريٌّ خبيث،  يفَّ

(١) أي: بذل اجلهد يف العبادة.
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فقال: يعريكم الناس يب؟ فقال له أبو الصباح: نعم. قال: فقال: ما أقل واهللا 
من يتّبع جعفراً منكم، إنام أصحايب من اشتد ورعه، وعمل خلالقه، ورجا 

ثوابه، فهؤالء أصحايب.
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن النعامن، 
عن أيب أسامة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: عليك بتقو اهللا والورع 
اجلوار،  وحسن  اخللق  وحسن  االمانة  وأداء  احلديث  وصدق  واالجتهاد 
شيناً،  تكونوا  وال  زيناً،  وكونوا  ألسنتكم،  بغري  أنفسكم  إىل  دعاة  وكونوا 
وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا طال الركوع والسجود 

هتف إبليس من خلفه، وقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن أيب زيد، عن 
أبيه قال: كنت عند أيب عبد اهللاA فدخل عيسى بن عبد اهللا القمي، فرحب 
به وقرب من جملسه، ثم قال: يا عيسى بن عبد اهللا، ليس منا وال كرامة من 
كان يف مرص(١) فيه مائة ألف أو يزيدون، وكان يف ذلك املرص أحد أورع منه.

٨ـ عنه، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عيل بن عقبة، 
 :Aعن أيب كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هالل قال: قلت أليب عبد اهللا
ينفع  ال  أنه  واعلم  واالجتهاد،  والورع  اهللا   بتقو أوصيك  قال:  أوصني، 

اجتهاد ال ورع فيه.
٩ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن عمرية، 
من  فإنه  بالورع،  أعينونا  قال:   Aجعفر أيب  عن  الكناين،  الصباح  أيب  عن 

(١) املرص: البلد.
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وجل  عز  اهللا  وإن  فرجاً،  اهللا  عند  له  كان  بالورع  منكم  وجل  عز  اهللا  لقي 
يقول: (من يطع اهللا ورسوله فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني 
النبي،  فمنّا   ،(١)( رفيقاً أولئك  وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني 

ومنّا الصديق والشهداء والصاحلون.
رئاب،  ابن  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٠ـ 
عن أيب عبد اهللاA قال: إنا ال نعدّ الرجل مؤمناً حتى يكون بجميع أمرنا 
. أال وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرمحكم اهللا،  متّبعاً مريداً

كم اهللا(٣). وكبّدوا(٢) أعدائنا [به] ينعشْ
١١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلجال، عن العالء، عن 
ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد اهللاA: كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم، 

وا منكم الورع واالجتهاد والصالة واخلري، فإن ذلك داعية. لِريَ
بن  حممد  عن  سعيد،  بن  حممد  بن  عيل  عن  حممد،  بن  احلسني  ١٢ـ 
أيب  عن  عيل،  بن  اهللا  عبيد  أخربين  قال:  العلوي  محزة  بن  حممد  عن  مسلم، 
احلسن األولA قال: كثرياً ما كنت أسمع أيب يقول: ليس من شيعتنا من 
يف  هو  من  أوليائنا  من  وليس  خدورهن،  يف  بورعه  املخدرات  تتحدث  ال 

قرية فيها عرشة آالف رجل فيهم [من] خلق [ا]هللا أورع منه.

(١) سورة النساء: ٦٩.
ة. (٢) أي: أوقعوهم باألمل واملشقّ

(٣) أي: يرفعكم اهللا.
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باب (١١)
العفة

عن  حريز،  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  ابراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
زرارة، عن أيب جعفرA قال: ما عبد اهللا بيشء أفضل من عفة بطن وفرج.
حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
كان  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  القداح،  ميمون  بن  اهللا  عبد  عن  األشعري، 

أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه) يقول: أفضل العبادة العفاف.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن النرض بن 
سويد، عن حييى بن عمران احللبي، عن معىلّ أيب عثامن، عن أيب بصري قال: 
قال رجل أليب جعفرA: إين ضعيف العمل، قليل الصيام، ولكني أرجو أن 
. قال: فقال له: أيّ االجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟!. ال آكل إال حالالً
أيب  عن  السكوين،  عن  النـوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٤ـ 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: أكثر ما تلج به أمتي النار األجوفان؛ 

البطن والفرج.
٥ـ وبإسناده قال: قال رسول اهللاF: ثالث أخافهن عىل أمتي من 

بعدي؛ الضاللة بعد املعرفة، ومضالّت الفتن، وشهوة البطن والفرج.

باب (١٢)
اجتناب املحارم

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر 
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اليامين، عن أيب جعفرA قال: كل عني باكية يوم القيامة غري ثالث؛ عني 
ت عن حمارم اهللا. سهرت يف سبيل اهللا، وعني فاضت من خشية اهللا، وعني غضّ
 A٢ـ عيل، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أيب عبد اهللا
قال: فيام ناجى اهللا عز وجل به موسىA: يا موسى، ما تقرب إيلّ املتقربون 
. ن(١)، ال أرشك معهم أحداً دْ بمثل الورع عن حمارمي، فإين أبيحهم جنان عَ

بن  هشام  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم]،  [بن  عيل  ٣ـ 
عىل  اهللا  فرض  ما  أشد  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  عبيدة،  أيب  عن  سامل، 
. ثم قال: ال أعني: «سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال  خلقه ذكرُ اهللا كثرياً
م، فإن كان  اهللا واهللا أكرب»، وإن كان منه، ولكن ذكر اهللا عند ما أحل وحرّ

طاعة عمل هبا، وإن كان معصية تركها.
قال:  خالد  بن  سليامن  عن  سامل،  بن  هشام  عن  عمري،  أيب  ابن  ٤ـ 
من  عملوا  ما  إىل  (وقدمنا  وجل:  عز  اهللا  قول  عن   Aاهللا عبد  أبا  سألت 
)(٢)، قال: أما واهللا إن كانت أعامهلم أشد بياضاً  عمل فجعلناه هباءً منثوراً

وه. عُ من القباطي(٣)، ولكن كانوا إذا عرض هلم احلرام مل يَدَ
 Aاهللا عبد  أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٥ـ 
قال: قال رسول اهللاF: من ترك معصية هللا خمافة اهللا تبارك وتعاىل أرضاه 

اهللا يوم القيامة.

(١) عدن: استقرار وثبات.
(٢) سورة الفرقان: ٢٣.

(٣) القباطي بالفتح ـ: الثياب البيض الرقاق املرصية.
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باب (١٣)
أداء الفرائض

إبراهيـم،  بن  وعيل  زيـاد،  بن  سهـل  عن  أصحابنـا،  من  عـدة  ١ـ 
بن  عيل  قـال  قـال:  الثاميل  محزة  أيب  عن  حمبـوب،  ابن  عن  مجيعاً،  أبيه  عـن 
من  فهو  عليه  اهللا  افتـرض  بـام  عمـل  مـن  عليهام):  اهللا  احلسني (صلوات 

خري الناس.
أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
نجران، عن محاد بن عيسى، عن أيب السفاتج، عن أيب عبد اهللاA يف قول 
اهللا عز وجل:(اصربوا وصابروا ورابطوا)(١)، قال: اصربوا عىل الفرائض، 

.Bوصابروا عىل املصائب، ورابطوا عىل األئمة
أيب  عن  فضال،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٣ـ 
مجيلة، عن حممد احللبي، عن أيب عبد اهللاA قال: قال اهللا تبارك وتعاىل: ما 

حتبّب إيلّ عبدي بأحب مما افرتضت عليه.

باب (١٤)
استواء العمل واملداومة عليه

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي 
ثم  سنة،  عليه  فليدم  عمل  عىل  الرجل  كان  إذا   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال: 
يتحول عنه إن شاء إىل غريه، وذلك أن ليلة القدر يكون فيها يف عامه ذلك 

ما شاء اهللا أن يكون.
(١) سورة آل عمران: ٢٠٠.
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مهزيار،  بن  عيل  عن  أيوب،  بن  عيسى  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٢ـ 
 Aجعفر أيب  عن  نجبة،  عن  عامر،  بن  معاوية  عن  أيوب،  بن  فضالة  عن 
. قلّ وإن  عليه،  يداوم  عمل  من  وجل  عز  اهللا  إىل  أحب  يشء  من  ما  قال: 
 A٣ـ عنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهللا
قال: كان عيل بن احلسني (صلوات اهللا عليهام) يقول: إين ألحب أن أداوم 

. عىل العمل، وإن قلّ
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن إسامعيل، عن 
جعفر بن بشري، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليامن بن خالد قال: قال أبو 
. عبد اهللاA: إياك أن تفرض عىل نفسك فريضة فتفارقها اثني عرش هالالً

باب (١٥)
العبادة

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عمر 
تفرغ  آدم،  ابن  يا  مكتوب:  التوارة  يف  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  يزيد،  بن 
لُك إىل طلبك، وعيلّ أن أسدّ فاقتك، وأمأل  ، وال أكِ لعباديت أمأل قلبك غنىً
قلبك خوفاً مني، وإن ال تفرغ لعباديت أمأل قلبك شغالً بالدنيا، ثم ال أسدُّ 

لُك إىل طلبك. فاقتك، وأكِ
قال  قال:  مجيلة  أيب  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
موا بعباديت  أبو عبد اهللاA: قال اهللا تبارك وتعاىل: يا عبادي الصديقني، تنعّ

مون هبا يف اآلخرة. يف الدنيا، فإنكم تتنعّ
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن 
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ق  مجيع، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: أفضل الناس من عشِ
العبادة، فعانقها، وأحبها بقلبه، وبارشها بجسده، وتفرغ هلا، فهو ال يبايل 

عىل ما أصبح من الدنيا، عىل عرس أم عىل يرس.
٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مجيل، عن هارون 
اهللا  عبدوا  قوم  ثالثة؛  العباد  [إن]  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  خارجة،  بن 
طلب  وتعاىل  تبارك  اهللا  عبدوا  وقوم  العبيد،  عبادة  فتلك  خوفاً،  وجل  عز 
راء(١)، وقوم عبدوا اهللا عز وجل حباً له، فتلك  جَ الثواب، فتلك عبادة األُ

عبادة األحرار، وهي أفضل العبادة.
٥ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن الوشاء، عن عاصم بن 
محيد، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسنيC قال: من عمل بام افرتض اهللا 

عليه فهو من أعبد الناس.

باب (١٦)
النية

 Aاهللا عبد  أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  عيل،  ١ـ 
من  رشّ  الكافر  ونيّة  عمله،  من  خري  املؤمن  نيّة   :Fاهللا رسول  قال  قال: 

عمله، و كل عامل يعمل عىل نيّته.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن هشام 
الفقري  املؤمن  العبد  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  بصري،  أيب  عن  سامل،  بن 
ليقول: يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من الرب ووجوه اخلري، فإذا علم 

راء مجع أجري. (١) األجَ
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اهللا عز وجل ذلك منه بصدق نيّة كتب اهللا له من األجر مثل ما يكتب له لو 
عمله، إن اهللا واسع كريم.

٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
لّد أهل النار  أمحد بن يونس، عن أيب هاشم قال: قال أبو عبد اهللاA: إنام خُ
دوا فيها أن يعصوا اهللا أبداً، وإنام  لّ يف النار ألن نياهتم كانت يف الدنيا أن لو خُ
لّد أهل اجلنة يف اجلنة ألن نياهتم كانت يف الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا  خُ
لّد هؤالء وهؤالء، ثم تال قوله تعاىل: (قل كلٌّ يعمل  اهللا أبداً، فبالنيات خُ

عىل شاكلته)(١)، قال: عىل نيّته.

باب (١٧)
االقتصاد يف العبادة

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن احلسن 
بن اجلهم، عن منصور، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: مرّ يب أيب وأنا 
بالطواف، وأنا حدث(٢)، وقد اجتهدت يف العبادة، فرآين وأنا أتصابّ عرقاً، 
فقال يل: يا جعفر، يا بني، إن اهللا إذا أحب عبداً أدخله اجلنة، وريض عنه باليسري.
بن  حفص  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
البخرتي وغريه، عن أيب عبد اهللاA قال: اجتهدت يف العبادة وأنا شاب، 
فقال يل أيب: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن اهللا عز وجل إذا أحب عبداً 

ريض عنه باليسري.

(١) سورة األرساء: ٨٤.
(٢) أي: شاب.
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باب (١٨)
من بلغه ثواب من اهللا عىل عمل

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 
عن أيب عبد اهللاA قال: من سمع شيئاً من الثواب عىل يشء فصنعه كان 

له، وإن مل يكن عىل ما بلغه.
عن  سنان،  بن  حممد  عن  احلسني،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ٢ـ 
عمران الزعفراين، عن حممد بن مروان قال: سمعت أبا جعفرA يقول: 
من بلغه ثواب من اهللا عىل عمل، فعمل ذلك العمل التامس ذلك الثواب 

وتِيَه، وإن مل يكن احلديث كام بلغه. أُ

باب (١٩)
الصرب

١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احلسن بن حمبوب، عن عيل 
بن رئاب، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: الصرب رأس اإليامن.

بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٢ـ 
اإليامن  من  الصرب  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  فضيل،  بن  العالء  عن  سنان، 
بمنزلة الرأس من اجلسد، فإذا ذهب الرأس ذهب اجلسد، كذلك إذا ذهب 

الصرب ذهب اإليامن.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن عيل بن 
 Aالنعامن، عن عبد اهللا بن مسكان، عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهللا
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رّ عىل مجيع أحواله، إن نابته نائبة صرب هلا، وإن تداكّت(١)  رّ حُ يقول: إن احلُ
كان  كام  عرساً،  باليرس  واستبدل  وقهر  أُرس  وإن  تكرسه،  مل  املصائب  عليه 
استُعبد  أن  حريّته  يرضر  مل  عليه)  اهللا  (صلوات  األمني  الصديق  يوسف 
(٢) ووحشته، وما ناله أن منّ اهللا عليه،  هر وأُرس، ومل ترضره ظلمة اجلبّ وقُ
فجعل اجلبّار العايتّ له عبداً، بعد إذ كان [له] مالكاً، فأرسله ورحم به أمة، 
نوا أنفسكم عىل الصرب تؤجروا. وكذلك الصرب يعقب خرياً، فاصربوا ووطّ
٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
اجلنة  قال:   Aجعفر أيب  عن  محران،  بن  محزة  عن  بكري،  بن  اهللا  عبد  عن 
حمفوفة باملكاره والصرب، فمن صرب عىل املكاره يف الدنيا دخل اجلنة، وجهنم 

حمفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذهتا وشهوهتا دخل النار.
بن  اهللا  عبد  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٥ـ 
قربه  يف  املؤمن  دخل  إذا  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  سيار،  أيب  عن  مرحوم، 
ويتنحى  عليه،  مطلّ  والربّ  يساره،  عن  والزكاة  يمينه،  عن  الصالة  كانت 
الصرب  قال  مساءلته  يليان  اللذان  امللكان  عليه  دخل  فإذا  ناحية،  الصرب 

: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. للصالة والزكاة والربّ
٦ـ عيل، عن أبيـه، عن جعفـر بن حممـد األشعري، عن عبد اهللا بن 
اهللا  (صلـوات  املؤمنـني  أمـري  دخـل  قال:   Aاهللا عبـد  أيب  عن  ميمون، 
عليه) املسجـد، فإذا هو بـرجل عىل بـاب املسجـد كئيب حزيـن، فقـال 

(١) لعل املعنى: ازدمحت. قال ابن األثري: «يف حديث عيل: ثم تداككتم عيلّ تداكك اإلبل اهليم عىل حياضها.
أي: ازدمحتم. وأصل الدك: الكرس».

: البئر. (٢) اجلبّ



٤١

لـه أمـري املؤمننيA: ما لك؟ قال: يا أمري املؤمنني، أُصبت بأيب [وأمي] 
وأخي، وأخشى أن أكون قد وجلت(١)، فقال له أمري املؤمننيA: عليك 
من  الرأس  بمنزلة  األمور  يف  والصرب  غداً،  عليه  م  تقدِ والصرب،  اهللا   بتقو
األمور  الصرب  فارق  وإذا  اجلسد،  د  فسَ اجلسد  الرأس  فارق  فإذا  اجلسد، 

فسدت األمور.
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن سامعة بن مهران، عن أيب احلسنA قال: قال يل: ما حبسك عن احلج؟ 
قال: قلت: جعلت فداك، وقع عيلّ دين كثري، وذهب مايل، وديني الذي قد 
لزمني هو أعظم من ذهاب مايل، فلوال أن رجالً من أصحابنا أخرجني ما 
نْفِذ اهللا مقاديره،  غتبط، وإالّ تصرب يُ قدرت أن أخرج، فقال يل: إن تصرب تُ

. راضياً كنت أم كارهاً
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن سنان، عن أيب اجلارود، 
صربان؛  الصرب  عليه):  اهللا  (صلوات  املؤمنني  أمري  قال  قال:  األصبغ  عن 
صرب عند املصيبة حسن مجيل، وأحسن من ذلك الصرب عند ما حرم اهللا عز 
وجل عليك. والذكر ذكران؛ ذكر اهللا عز وجل عند املصيبة، وأفضل من 

. ذلك ذكر اهللا عند ما حرم عليك، فيكون حاجزاً
بن  العباس  عن  الكويف،  عيل  بن  احلسن  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٩ـ 
عامر، عن العرزمي، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: سيأيت عىل 
، وال الغنى إال بالغصب  نال املُلك فيه إال بالقتل والتجربّ الناس زمان ال يُ

(١) الوجل: الفزع وخمالفة الصرب.



٤٢

والبخل، وال املحبة إال باستخراج الدين(١) واتباع اهلو، فمن أدرك ذلك 
ضة(٢) وهو  غْ وصرب عىل البُ يقدر عىل الغنى،  فصرب عىل الفقر وهو  الزمان 
يقدر عىل املحبة، وصرب عىل الذلّ وهو يقدر عىل العز، آتاه اهللا ثواب مخسني 

ق يب. يقاً ممن صدّ صدّ
بن  إسامعيل  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٠ـ 
مهران، عن درست بن أيب منصور، عن عيسى بن بشري، عن أيب محزة قال: 
إىل  ني  ضمّ الوفاة   Cاحلسني بن  عيل  أيب  حرضت  ملا   :Aجعفر أبو  قال 
صدره، وقال: يا بني، أوصيك بام أوصاين به أيب حني حرضته الوفاة، وبام 

. اً ذكر أن أباه أوصاه به، يا بني اصرب عىل احلق وإن كان مرّ
 A١١ـ عنه، عن أبيه، [عن يونس بن عبد الرمحن] رفعه، عن أيب جعفر
قال: الصرب صربان؛ صرب عىل البالء حسن مجيل، وأفضل الصربين الورع 

عن املحارم.
١٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى قال: أخربين حييى بن 
 Aسليم الطائفي قال: أخربين عمرو بن شمر اليامين، يرفع احلديث إىل عيل
قال: قال رسول اهللاF: الصرب ثالثة؛ صرب عند املصيبة، وصرب عىل الطاعة، 
ها بحسن عزائها(٣) كتب  وصرب عن املعصية، فمن صرب عىل املصيبة حتى يردّ
اهللا له ثالثامئة درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كام بني السامء إىل األرض، 
ومن صرب عىل الطاعة كتب اهللا له ستامئة درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كام 

(١) لعل املعنى: طلب خروجهم من الدين.
(٢) أي: بغض الناس له.

(٣) أي: بحسن الصرب الالئق بتلك املصيبة.



٤٣

وم(١) األرض إىل العرش، ومن صرب عن املعصية كتب اهللا له تسعامئة  ُ بني ختُ
درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كام بني ختوم األرض إىل منتهى العرش.
أمرين  قال:  يعقوب  بن  يونس  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  عنه،  ١٣ـ 
املفضل  اقرأ  وقال:  بإسامعيل،  يه  وأعزّ املفضل  آيت  أن   Aاهللا عبد  أبو 
السالم، وقل له: إنا قد أُصبنا بإسامعيل فصربنا، فاصرب كام صربنا، إنا أردنا 

منا ألمر اهللا عز وجل. أمراً وأراد اهللا عز وجل أمراً، فسلّ
بن  سيف  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٤ـ 
عمرية، عن أيب محزة الثاميل قال: قال أبو عبد اهللاA: من ابتُيل من املؤمنني 

ببالء فصرب عليه كان له مثل أجر ألف شهيد.
بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٥ـ 
اهللا  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  سامعة،  عن  مروان،  بن  عامر  عن  سنان، 
(٢)، وابتىل قوماً  عز وجل أنعم عىل قوم فلم يشكروا، فصارت عليهم وباالً

باملصائب فصربوا، فصارت عليهم نعمة.
١٦ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aإسحاق بن عامر وعبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا
(٣)، فمن أقرضني منها  قال اهللا عز وجل: إين جعلت الدنيا بني عبادي قرضاً
ذلك،  من  شئت  وما  ضعف  سبعامئة  إىل  عرشاً  واحدة  بكل  أعطيته  قرضاً 
ومن مل يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً قرساً [فصرب] أعطيته ثالث 

ْم ـ: منتهى كل أرض. (١) ختوم ـ مجع ختَ
(٢) الوبال: الثقل واملكروه، واملقصود هنا العذاب يف اآلخرة.

(٣) أي: أعطيتهم مقسوماً بينهم ليقرضوين، فأعوضهم أضعافها.



٤٤

خصال، لو أعطيت واحدة منهن مالئكتي لرضوا هبا مني. 
قال: ثم تال أبو عبد اهللاA قول اهللا عز وجل: (الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا اهللا وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من رهبم)، 
املهتدون)(١)،  هم  اثنتان (وأولئك  خصال(ورمحة)  ثالث  من  واحدة  فهذه 

. ثالث. ثم قال أبو عبد اهللاA: هذا ملن أخذ اهللا منه شيئاً قرساً
١٧ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن أمحد بن النرض، 
ما  اهللا،  يرمحك   :Aجعفر أليب  قلت  قال:  جابر  عن  شمر،  بن  عمرو  عن 

الصرب اجلميل؟ قال: ذلك صرب ليس فيه شكو إىل الناس.
بعض  عن  سامعة،  بن  حممد  بن  احلسن  عن  زياد،  بن  محيد  ١٨ـ 
أيب  عن  النعامن،  أيب  عن  سيابة،  بن  الرمحن  عبد  عن  أبان،  عن  أصحابه، 
عبد اهللا أو أيب جعفرC قال: من ال يعدّ الصربَ لنوائب الدهر يعجز(٢).

١٩ـ أبو عيل األشعري، عن معىل بن حممد، عن الوشاء، عن بعض 
قلت:  منا،  أصرب  وشيعتنا   ،(٣) ربّ صُ إنا  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أصحابه 
ما  عىل  نصرب  ألنا  قال:  منكم؟  أصرب  شيعتكم  صار  كيف  فداك،  جعلت 

نعلم، وشيعتنا يصربون عىل ما ال يعلمون.

(١) سورة البقرة: ١٥٦ـ١٥٧.
(٢) أي: تعجز نفسه عن مقاومة النوائب.

(٣) صربّ مجع صابر.



٤٥

باب (٢٠)
الشكر

 A١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
الصائم  كأجر  األجر  من  له  الشاكر  الطاعم   :Fاهللا رسول  قال  قال: 
واملعطى  الصابر،  املبتىل  كأجر  األجر  من  له  الشاكر  واملعاىف  املحتسب، 

الشاكر له من األجر كأجر املحروم القانع.
٢ـ وهبذا اإلسناد قال: قال رسول اهللاF: ما فتح اهللا عىل عبد باب 

شكر فخزن عنه باب الزيادة.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن جعفر بن حممد 
البغدادي، عن عبد اهللا بن إسحاق اجلعفري، عن أيب عبد اهللاA قال: مكتوب 
يف التوراة: اشكر من أنعم عليك، وأنعم عىل من شكرك، فإنه ال زوال للنعامء 
.(١) ريَ فِرت، الشكر زيادة يف النعم وأمان من الغِ رت، وال بقاء هلا إذا كُ كِ إذا شُ

بن  وهيب  عن  سامعة،  بن  حممد  بن  احلسن  عن  زياد،  بن  محيد  ٤ـ 
عند   Fاهللا رسول  كان  قال:   Aجعفر أيب  عن  بصري،  أيب  عن  حفص، 
ما  لك  اهللا  غفر  وقد  نفسك،  تُتعب   َ ملِ اهللا  رسول  يا  فقالت:  ليلتها،  عائشة 

 . تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أال أكون عبداً شكوراً
قال: وكان رسول اهللاF يقوم عىل أطراف أصابع رجليه، فأنزل اهللا 

سبحانه وتعاىل: (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)(٢).

(١) أي: تغري احلال، وانتقاهلا عن الصالح إىل الفساد.
(٢) سورة طه: ١ـ٢.



٤٦

٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن حسن بن 
 Aجهم، عن أيب اليقظان، عن عبيد اهللا بن الوليد قال: سمعت أبا عبد اهللا
عند  واالستغفار  الكرب،  عند  الدعاء  يشء؛  معهن  يرضّ  ال  ثالث  يقول: 

الذنب، والشكر عند النعمة.
٦ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حييى بن املبارك، عن 
عبد اهللا ابن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهللاA قال: من أُعطي 

الشكر أُعطي الزيادة، يقول اهللا عز وجل: (لئن شكرتم ألزيدنكم)(١).
عن  صفوان،  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  االشعري،  عيل  أبو  ٧ـ 
إسحاق بن عامر، عن رجلني من أصحابنا سمعاه عن أيب عبد اهللاA قال: 
فتمّ  بلسانه،  ظاهراً  اهللا  ومحد  بقلبه،  فعرفها  نعمة  من  عبد  عىل  اهللا  أنعم  ما 

كالمه، حتى يؤمر له باملزيد.
بعض  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٨ـ 
عبد اهللاA قال: شكر  حممد بن هشام، عن ميرس، عن أيب  أصحابنا، عن 

النعمة اجتناب املحارم، ومتام الشكر قول الرجل: احلمد هللا رب العاملني.
٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن معمر بن خالد 
قال: سمعت أبا احلسن (صلوات اهللا عليه) يقول: من محد اهللا عىل النعمة 

فقد شكره(٢)، وكان احلمد أفضل [من] تلك النعمة.
صفوان  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  أمحد،  عن  حييى،  بن  حممد  ١٠ـ 

(١) سورة إبراهيم: ٧.
(٢) الفرق بني احلمد والشكر...



٤٧

اجلامل، عن أيب عبد اهللاA قال: قال يل: ما أنعم اهللا عىل عبد بنعمة صغرت 
 شكرها. أو كربت فقال: احلمد هللا، إالّ أدّ

بن  منصور  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١١ـ 
منكم ليرشب  إن الرجل   :Aعبد اهللا بصري قال: قال أبو  يونس، عن أيب 
الرشبة من املاء فيوجب اهللا له هبا اجلنة. ثم قال: إنه ليأخذ اإلناء فيضعه عىل 
يه وهو يشتهيه، فيحمد اهللا، ثم يعود فيرشب،  ي ثم يرشب، فينحّ فيه، فيسمّ
ثم ينحيه فيحمد اهللا، ثم يعود فيرشب، ثم ينحيه فيحمد اهللا، فيوجب اهللا 

عز وجل هبا له اجلنة.
١٢ـ ابن أيب عمري، عن احلسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت 
وإين  فرزقني،  ماالً  يرزقني  أن  وجل  عز  اهللا  سألت  إين   :Aاهللا عبد  أليب 
سألت اهللا أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألته أن يرزقني داراً فرزقني، 
فال. احلمد  مع  واهللا  أما  فقال:   ،(١) استدراجاً ذلك  يكون  أن  خفت  وقد 

١٣ـ احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن الوشاء، عن محاد بن 
عثامن قال: خرج أبو عبد اهللاA من املسجد وقد ضاعت دابته، فقال: لئن 
ردها اهللا عيلّ ألشكرنّ اهللا حقّ شكره. قال: فام لبث أن أُيت هبا، فقال: احلمد 
شكره؟  حق  اهللا  ألشكرنّ  قلت:  أليس  فداك،  جعلت  قائل:  له  فقال  هللا، 

فقال أبو عبد اهللاA: أمل تسمعني قلت: احلمد اهللا؟!.
بن  القاسم  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٤ـ 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  احلناط،  املثنى  عن  راشد،  بن  احلسن  جده  عن  حييى، 

د اهللا تعاىل له نعمة، وأنساه االستغفار. د العبد خطيئةً جدّ (١) استدراج اهللا تعاىل العبد هو أنه كلام جدّ



٤٨

هذه  عىل  هللا  احلمد  قال:  ه  يرسّ أمر  عليه  ورد  إذا   Fاهللا رسول  كان  قال: 
النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتمّ به قال: احلمد هللا عىل كل حال.

أيوب  أيب  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٥ـ 
اخلزاز، عن أيب بصري، عن أيب جعفرA قال: تقول ثالث مرات إذا نظرت 
عه: احلمد اهللا الذي عافاين مما ابتالك به، ولو شاء  إىل املبتىل من غري أن تُسمِ

. فعل. قال: من قال ذلك مل يصبه ذلك البالء أبداً
بن  عثامن  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٦ـ 
عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا رأيت الرجل وقد 
ابتُيل وأنعم اهللا عليك فقل: اللهم إين ال أسخر وال أفخر، ولكن أمحدك عىل 

. عظيم نعامئك عيلّ
١٧ـ عنه، عن أبيه، عن هارون بن اجلهم، عن حفص بن عمر، عن 
أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: إذا رأيتم أهل البالء فامحدوا اهللا، 

عوهم، فإن ذلك حيزهنم. وال تُسمِ
 A١٨ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن عبد اهللا بن مسكان، عن أيب عبد اهللا
قال: إن رسول اهللاF كان يف سفر يسري عىل ناقة له، إذا نزل فسجد مخس 
مل  شيئاً  صنعت  رأيناك  إنا  اهللا،  رسول  يا  قالوا:  ركب  أن  فلام  سجدات، 
عز  اهللا  من  ببشارات  فبرشين   Aجربئيل استقبلني  نعم،  فقال:  تصنعه؟ 

وجل، فسجدت هللا شكراً لكل برش سجدة.
 A١٩ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن يونس بن عامر، عن أيب عبد اهللا
شكراً  الرتاب  عىل  خده  فليضع  وجل  عز  اهللا  نعمة  أحدكم  ذكر  إذا  قال: 
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هللا، فإن كان راكباً فلينزل فليضع خده عىل الرتاب، وإن مل يكن يقدر عىل 
خده  فليضع  يقدر  مل  وإن  قربوسه(٢)،  عىل  خده  فليضع  للشهرة(١)  النزول 

عىل كفه، ثم ليحمد اهللا عىل ما أنعم اهللا عليه.
٢٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل بن عطية، 
أطراف  بعض  يف   Aاحلسن أيب  مع  أسري  كنت  قال:  أمحر  بن  هشام  عن 
املدينة إذ ثنى رجله عن دابته، فخر ساجداً، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه 
وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود، فقال: إنني ذكرت 

نعمة أنعم اهللا هبا عيلّ فأحببت أن أشكر ريب.
صاحب  اهللا  عبد  أيب  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٢١ـ 
عز  اهللا  أوحى  فيام  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  غريه،  أو  أعلم  فيام  السابري 
رب،  يا  فقال:  شكري،  حق  اشكرين  موسى،  يا   :Aموسى إىل  وجل 
وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إال وأنت أنعمت به 

؟ قال: يا موسى، اآلن شكرتني حني علمت أن ذلك مني. عيلّ
قال:  الفضل  بن  إسامعيل  عن  رئاب،  ابن  عن  عمري،  أيب  ابن  ٢٢ـ 
ما  «اللهم  مرات:  عرش  فقل  وأمسيت  أصبحت  إذا   :Aاهللا عبد  أبو  قال 
رشيك  ال  وحدك  فمنك،  دنيا  أو  دين  من  عافية  أو  نعمة  من  يب  أصبحت 
الرضا»،  وبعد  ترىض  حتى  يارب،  عيلّ  هبا  الشكر  ولك  احلمد  لك  لك، 
فإنك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم اهللا به عليك يف ذلك اليوم 

ويف تلك الليلة.
(١) املقصود بالشهرة هو فعل ما ال يتعارف فعله ملثله، بحيث يكون سبباً لشهرته.

(٢) القربوس: املوضعان املرتفعان من الرسج، من القدام والعقب، ألن الرسج شبه املقوّس.
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 Aاهللا عبد  أيب  عن  البخرتي،  بن  حفص  عن  عمري،  أيب  ابن  ٢٣ـ 
. وقال:  قال: كان نوحA يقول ذلك إذا أصبح، فسمي بذلك عبداً شكوراً

قال رسول اهللاF: من صدق اهللا نجا.
٢٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، 
 Cعن سفيان بن عيينة، عن عامر الدهني قال: سمعت عيل بن احلسني
يقول: إن اهللا حيب كل قلب حزين، وحيب كل عبد شكور، يقول اهللا تبارك 
رْت فالناً؟ فيقول: بل شكرتك يا  كَ وتعاىل لعبد من عبيده يوم القيامة: أشَ

رب، فيقول: مل تشكرين إذ مل تشكره. 
كم للناس. رُ كم هللا أشكَ رُ ثم قال: أشكَ

باب (٢١)
حسن اخللق

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفرA قال: 

. إن أكمل املؤمنني إيامناً أحسنهم خلقاً
٢ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن الوشاء، عن عبد اهللا بن سنان، 
 :Fقال: قال رسول اهللا Cعن رجل من أهل املدينة، عن عيل بن احلسني

ما يوضع يف ميزان امرء يوم القيامة أفضل من حسن اخللق.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن أيب والد 
كان  وإن  إيامنه،  كمل  فيه  نّ  كُ من  أربع  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلناط، 
من قرنه إىل قدمه ذنوباً مل ينقصه ذلك، [قال:] وهو الصدق وأداء األمانة 
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واحلياء وحسن اخللق.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن حمبوب، 
عن عنبسة العابد قال: قال يل أبو عبد اهللاA: ما يقدم املؤمن عىل اهللا عز 
بخلقه. الناس  يسع  أن  من  تعاىل  اهللا  إىل  أحب  الفرائض  بعد  بعمل  وجل 
أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٥ـ 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: أكثر ما تلج به أمتي اجلنة تقو اهللا 

وحسن اخللق.
٦ـ عنه، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب 

عبد اهللاA قال: الربّ وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعامر.
٧ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عبد احلميد 
 :Aقال: حدثني حييى بن عمرو، عن عبد اهللا بن سنان قال: قال أبو عبد اهللا
يميث(١)  احلسن  اخللق   :Bأنبيائه بعض  إىل  وتعاىل  تبارك  اهللا  أوحى 

اخلطيئة كام متيث الشمس اجلليد.
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن عيل 
عىل  رجل  هلك  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  سنان،  بن  اهللا  عبد  عن  الوشاء، 
إىل  ذلك  وشكوا  شيئاً،  حيفروا  مل  هبم  فإذا  ارين  احلفّ فأُيت   ،Fالنبي عهد 
رسول اهللاF، فقالوا: يا رسول اهللا، ما يعمل حديدنا يف األرض، فكأنام 
نرضب به يف الصفا(٢)، فقال: ومل؟ إن كان صاحبك حلسن اخللق، ايتوين 

(١) يميث: يذيب.
(٢) الصفا: احلجر الصلد.
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بقدح من ماء، فأتوه به، فأدخل يده فيه، ثم رشه عىل األرض رشاً، ثم قال: 
احفروا. قال: فحفر احلفارون، فكأنام كان رمالً يتهايل عليهم.

 A٩ـ عنه، عن حممد بن سنان، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهللا
ومنه  سجية(٢)  فمنه  خلقه،  جل  عزو  اهللا  يمنحها  منيحة(١)  لُق  اخلُ إن  قال: 
يستطيع  ال  جمبول  هو  السجية  صاحب  فقال:  أفضل؟  فأيتهام  فقلت:  نية، 

اً، فهو أفضلهام. غريه، وصاحب النية يصرب عىل الطاعة تصربّ
١٠ـ وعنه، عن بكر بن صالح، عن احلسن بن عيل، عن عبد اهللا بن 
إبراهيم، عن عيل بن أيب عيل اللهبي، عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا تبارك 
يف  املجاهد  يعطي  كام  اخللق  حسن  عىل  الثواب  من  العبد  ليعطي  تعاىل  و 

سبيل اهللا، يغدو عليه ويروح.
١١ـ عنه، عن عبد اهللا احلجال، عن أيب عثامن القابويس، عمن ذكره، 
عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا تبارك وتعاىل أعار أعداءه أخالقاً من أخالق 

أوليائه، ليعيش أولياؤه مع أعدائه يف دوالهتم.
اً هللا إال قتلوه. ويف رواية أخر: ولوال ذلك ملا تركوا وليّ

احلسني  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٢ـ 
خالطت  إذا   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  كامل  بن  العالء  عن  املختار،  بن 
الناس فإن استطعت أن ال ختالط أحداً من الناس إال كانت يدك العليا عليه 
حسن  له  ويكون  العبادة  من  التقصري  بعض  فيه  يكون  العبد  فإن  فافعل، 

(١) أي: عطية.
بل عليها. (٢) أي: عادة وطبيعة جُ
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خلق، فيبلغه اهللا بـ [حسن] خلقه درجة الصائم القائم.
حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٣ـ 
قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  القداح،  ميمون  بن  اهللا  عبد  عن  األشعري، 

أمري املؤمننيA: املؤمن مألوف، وال خري فيمن ال يألف واليؤلف.

باب (٢٢)
حسن البرش

عن  احلكم،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
 :Fيقول: قال رسول اهللا Aاحلسن بن احلسني قال: سمعت أبا عبد اهللا
يا بني عبد املطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطالقة الوجه 

وحسن البرش.
 A٢ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن سامعة بن مهران، عن أيب عبد اهللا
من  اإلنفاق  اجلنة؛  له  اهللا  أوجب  منهن  بواحدة  اهللا  أتى  من  ثالث  قال: 

إقتار(١)، والبِرش جلميع العامل، واإلنصاف من نفسه.
سامل،  بن  هشام  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
عن أيب بصري، عن أيب جعفرA قال: أتى رسول اهللاF رجل، فقال: يا 

رسول اهللا أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال: القَ أخاك بوجه منبسط.
 Aاهللا عبد  أيب  عن  أصحابه،  بعض  عن  حمبوب،  ابن  عن  عنه،  ٤ـ 
قال: قلت له: ما حدّ حسن اخللق؟ قال: تلني جناحك(٢)، وتطيب كالمك، 

(١) إقتار: الرزق: تضييقه.
(٢) أي: تتواضع.
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وتلقى أخاك ببِرش حسن.
صنائع  قال:  فضيل  عن  ربعي،  عن  محاد،  عن  أبيه،  عن  عنه،  ٥ـ 
وعبوس  والبخل  اجلنة،  ويدخالن  املحبة  يكسبان  البرش  وحسن  املعروف 

الوجه يبعدان من اهللا ويدخالن النار.
٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عثامن بن عيسى، عن 
البرش  حسن   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aموسى احلسن  أيب  عن  سامعة، 

يذهب بالسخيمة(١).

باب (٢٣)
الصدق وأداء االمانة

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
مل  وجل  عز  اهللا  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  العالء،  أيب  ابن  احلسني  عن 

يبعث نبياً إال بصدق احلديث وأداء االمانة إىل الرب والفاجر.
٢ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن إسحاق بن عامر وغريه، عن أيب 
هلج  ربام  الرجل  فإن  بصيامهم،  وال  بصالهتم  تغرتوا  ال  قال:   Aاهللا عبد 
بالصالة و الصوم، حتى لو تركه استوحش، ولكن اختربوهم عند صدق 

احلديث وأداء االمانة.
عن  نجران،  أيب  ابن  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٣ـ 
صدق  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  احلناط،  مثنى 

لسانه زكى عمله.
(١) السخيمة: احلقد.
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٤ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن موسى بن سعدان، عن 
عبد اهللا بن القاسم، عن عمرو بن أيب املقدام قال: قال يل أبو جعفرA يف 

أول دخلة دخلت عليه: تعلموا الصدق قبل احلديث.
٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، 
عن أيب كهمس قال: قلت أليب عبد اهللاA: عبد اهللا بن أيب يعفور يُقرئك 
السالم، قال: عليك وعليه السالم، إذا أتيت عبد اهللا فاقرأه السالم، وقل له: 
إن جعفر بن حممد يقول لك: انظر ما بلغ به عيلA عند رسول اهللاF فالزمه، 
A إنام بلغ ما بلغ به عند رسول اهللاF بصدق احلديث وأداء األمانة. فإن علياً

إسامعيل  أيب  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٦ـ 
إن  فضيل،  يا   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  يسار  بن  فضيل  عن  البرصي، 
نفسه،  قه  وتصدّ صادق،  أنه  يعلم  وجل،  عز  اهللا  قه  يصدّ من  أول  الصادق 

تعلم أنه صادق.
٧ـ ابن أيب عمري، عن منصور بن حازم، عن أيب عبد اهللاA قال: إنام 
ذلك  يف  فانتظره  مكان،  يف  رجالً  وعد  ألنه  الوعد  صادق  إسامعيل  سمي 
أتاه  الرجل  إن  ثم [قال:]  الوعد.  صادق  وجل  عز  اهللا  فسامه  سنة،  املكان 

بعد ذلك، فقال له إسامعيل: ما زلت منتظراً لك.
٨ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن سامل، عن أمحد بن النرض اخلزاز، 
الرجل  إن  ربيع،  يا   :Aجعفر أبو  يل  قال  قال:  سعد  بن  الربيع  جده  عن 

. يقاً ليصدق حتى يكتبه اهللا صدّ
عيل  عن  الوشاء،  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٩ـ 
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العبد  إن  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  بصري  أيب  عن  محزة،  أيب  بن 
ليصدق حتى يُكتب عند اهللا من الصادقني، ويكذب حتى يُكتب عند اهللا 
، وإذا كذب قال اهللا  من الكاذبني، فإذا صدق قال اهللا عز وجل: صدق وبرّ

عز وجل: كذب وفجر.
١٠ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن عبد اهللا بن أيب 
يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: كونوا دعاة للناس باخلري بغري ألسنتكم، 

لريوا منكم االجتهاد والصدق والورع.
١١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم 
قال: قال أبو الوليد حسن بن زياد الصيقل: قال أبو عبد اهللاA: من صدق 
ه بأهل بيته  يد يف رزقه، ومن حسن برّ لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زِ

دّ له يف عمره. مُ

باب (٢٤)
احلياء

 ١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن عيل 
بن رئاب، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب عبد اهللاA قال: احلياء من اإليامن، 

واإليامن يف اجلنة.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عيسى، عن احلسن 
بن عيل بن يقطني، عن الفضل بن كثري، عمن ذكره، عن أيب عبد اهللاA قال: 

ال إيامن ملن الحياء له.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن بعض أصحابنا 
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رفعه قال: قال رسول اهللاF: احلياء حياءان؛ حياء عقل وحياء محق، فحياء 
العقل هو العلم، وحياء احلمق هو اجلهل.

باب (٢٥)
العفو

بن  اهللا  عبد  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF يف خطبته: أال أخربكم 
قطعك،  من  وتصل  ظلمك،  عمن  العفو  واآلخرة؟  الدنيا  خالئق  بخري 

واإلحسان إىل من أساء إليك، وإعطاء من حرمك.
٢ـ عيل، عن أبيه وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاً، 
عن  الثاميل،  محزة  أيب  عن  احلميد،  عبد  بن  إبراهيم  عن  عمري،  أيب  ابن  عن 
عيل بن احلسنيC قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة مجع اهللا تبارك 
أهل  أين   : منادٍ ينادي  ثم  واحد،  صعيد  يف  واآلخرين  األولني  وتعاىل 
الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، فتلقاهم املالئكة، فيقولون: وما كان 
فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن 

ظلمنا. قال: فيقال هلم: صدقتم، ادخلوا اجلنة.
بن  جهم  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٣ـ 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  السكوين،  زياد  أيب  بن  إسامعيل  عن  املدائني،  احلكم 
قال: قال رسول اهللاF: عليكم بالعفو، فإن العفو ال يزيد العبد إال عزاً، 

كم اهللا. فتعافوا(١) يعزّ
(١) تعافوا: لِيعفُ كل منكم عن صاحبه.
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عن  سعدان،  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٤ـ 
إىل  فنظرت  يرصم(١)،  له  حائط  يف   Aموسى احلسن  أبو  كان  قال:  معتب 
وأخذته  فأتيته  احلائط،  وراء  هبا  فرمى  متر  من  كارة(٢)  أخذ  قد  له  غالم 
وذهبت به إليه، فقلت: جعلت فداك، إين وجدت هذا وهذه الكارة، فقال 
للغالم: يا فالن، قال: لبيك، قال: أجتوع؟ قال: ال يا سيدي، قال: فتعر؟ 
قال: ال يا سيدي، قال: فألي يشء أخذت هذه؟ قال: اشتهيت ذلك، قال: 

وا عنه. اذهب فهي لك، وقال: خلّ
٥ـ عنه، عن ابن فضال قال: سمعت أبا احلسنA يقول: ما التقت 

. فئتان قط إال نرص أعظمهام عفواً
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن 
بكري، عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: إن رسول اهللاF أُيت باليهودية التي 
ت الشاة للنبيF، فقال هلا: ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان  سمّ
ه، وإن كان ملكاً أرحت الناس منه. قال: فعفا رسول اهللاF عنها. نبياً مل يرضّ
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن 
شمر، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: ثالث ال يزيد اهللا هبن املرء املسلم 

إال عزاً؛ الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة ملن قطعه.

ه. (١) رصم النخل: جزّ
د من الطعام. (٢) الكارة: مقدار حمدّ
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باب (٢٦)
كظم الغيظ

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن 
أيب عبد اهللاA قال: كان عيل بن احلسنيC يقول: ما أحب أن يل بذلّ نفيس 
عت جرعة أحب إيلّ من جرعة غيظ ال أكايف هبا صاحبها. محرَ النَّعم(١). وما جترّ

٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان 
 Aوعيل بن النعامن، عن عامر بن مروان، عن زيد الشحام، عن أيب عبد اهللا
قال: نِعمَ اجلرعةُ الغيظ ملن صرب عليها، فإن عظيم األجر ملن عظيم البالء، 

وما أحب اهللا قوماً إال ابتالهم.
حصني  بن  مالك  عن  أصحابه،  بعض  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
السكوين قال: قال أبو عبد اهللاA: ما من عبد كظم غيظاً إال زاده اهللا عز 
الغيظ  وجل: (والكاظمني  عز  اهللا  قال  وقد  واآلخرة،  الدنيا  يف  عزاً  وجل 

والعافني عن الناس واهللا حيب املحسنني)(٢)، وأثابه اهللا مكان غيظه ذلك.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
مهران، بن سيف بن عمرية قال: حدثني من سمع أبا عبد اهللاA يقول: 

من كظم غيظاً ولوشاء أن يمضيه أمضاه، أمأل اهللا قلبه يوم القيامة رضاه.
٥ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 
 Aعن عبد الكريم بن عمرو، عن أيب أسامة زيد الشحام، عن أيب عبد اهللا

(١) النَّعم: اإلبل. واملراد هنا نفائس أموال الدنيا
(٢) سورة آل عمران: ١٣٤.
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قال: قال يل: يا زيد، اصرب عىل أعداء النعم(١)، فإنك لن تكايف من عىص اهللا 
فيك بأفضل من أن تطيع اهللا فيه. يا زيد، إن اهللا اصطفى اإلسالم واختاره، 

فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق.
٦ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن حفص بياع 
 :Fقال: قال رسول اهللا Cالسابري، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسني
بحلم،  تردها  غيظ  جرعة  جرعتان؛  وجل  عز  اهللا  إىل  السبيل  أحبِّ  مِن 

وجرعة مصيبة تردها بصرب.

باب (٢٧)
احللم

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أمحد بن حممد 
بن أيب نرص، عن حممد بن عبيد اهللا قال: سمعت الرضاA يقول: ال يكون 
الرجل عابداً حتى يكون حليامً، وإن الرجل كان إذا تعبد يف بني إرسائيل مل 

عدّ عابداً حتى يصمت قبل ذلك عرش سنني. يُ
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن ابن 
مسكان، عن أيب محزة قال: املؤمن خلط عمله باحللم(٢)، جيلس ليعلم، وينطق 
يفعل  وال  األعداء،  شهادته  واليكتم  األصدقاء،  أمانته  حيدث  ال  ليفهم، 
ي خاف مما يقولون، واستغفر  كّ شيئاً من احلق رياء، وال يرتكه حياء، إن زُ
عمله. قد  ما  إحصاء  وخيشى  جهله،  من  قول  ه  يغرّ ال  اليعلمون،  مما  اهللا 

(١) أعداء النعم: احلاسدون الذين حيبّون زوال النعم عن غريهم.
(٢) يف أمايل الصدوق ص٥٨٢: «خلط علمه باحللم».
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فضال،  ابن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
 Cقال: كان عيل بن احلسني Aعن ابن بكري، عن زرارة، عن أيب جعفر

ه عند غضبه. يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمُ
 A٤ـ عنه، عن عيل بن حفص العويس الكويف رفعه إىل أيب عبد اهللا

. ، وال أذلّ بحلم قطّ قال: قال رسول اهللاF: ما أعز اهللا بجهل قطّ
كفى   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  رفعه  أصحابه  بعض  عن  عنه،  ٥ـ 

. وقال: إذا مل تكن حليامً فتحلّم(١). باحللم نارصاً
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عبد اهللا احلجال، 
حاجة  يف  له  غالماً   Aاهللا عبد  أبو  بعث  قال:  عائشة  أيب  ابن  حفص  عن 
عند  فجلس  نائامً،  فوجده  أبطأ،  ملا  أثره  عىل   Aاهللا عبد  أبو  فخرج  فأبطأ، 
حه حتى انتبه، فلام تنبّه قال له أبو عبد اهللاA: يا فالن، واهللا ما  رأسه يروّ

ذلك لك، تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار.
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن عمرو 
بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إن اهللا حيب 

احلييّ احلليم العفيف املتعفف.
بن  أيوب  عن  حمبوب،  بن  عيل  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٨ـ 
عن  حممد،  أيب  عن  املسيل،  حممد  بن  ربيع  عن  عامر،  بن  عباس  عن  نوح، 
عمران، عن سعيد بن يسار، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا وقع بني رجلني 
منازعة نزل ملَكان، فيقوالن للسفيه منهام: قلت وقلت وأنت أهل ملا قلت، 

. فاً ر احللم تكلّ (١) حتلّم: أظهِ
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ستُجز بام قلت، ويقوالن للحليم منهام: صربت وحلمت سيغفر اهللا لك 
إن أمتمت ذلك. قال: فإن ردّ احلليم عليه ارتفع امللَكان.

باب (٢٨)
الصمت وحفظ اللسان

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أمحد بن حممد بن 
أيب نرص قال: قال أبو احلسن الرضاA: من عالمات الفقه احللم والعلم 
والصمت، إن الصمت باب من أبواب احلكمة، إن الصمت يكسب املحبة، 

إنه دليل عىل كل خري.
٢ـ عنه، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب محزة 

قال: سمعت أبا جعفرA يقول: إنام شيعتنا اخلرس(١).
٣ـ عنه، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب عيل اجلواين قال: شهدت أبا 
عبد اهللاA وهو يقول ملوىل له يقال له: سامل ووضع يده عىل شفتيه وقال: 

يا سامل، احفظ لسانك تسلم، وال حتمل الناس عىل رقابنا.
(صلوات  احلسن  أبا  حرضت  قال:  عيسى  بن  عثامن  عن  عنه،  ٤ـ 
، وال متكن  زّ اهللا عليه) وقال له رجل: أوصني، فقال له: احفظ لسانك تَعُ

ل رقبتك(٢). الناس من قيادك فتذِّ
 A٥ـ عنه، عن اهليثم بن أيب مرسوق، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا

ــرْس مجع األخرس. واملراد هنا الذين ال يتكلمون بالباطــل، ويف ما ال يعلمون، وال ما ينايف التقية،  (١) اخلُ
خوفاً عىل أئمتهم وعىل أنفسهم وإخواهنم، فكأهنم خرس.

قاد به الدابة. ومتكني الناس من القياد كناية عن تسلطهم وإعطاء حجة هلم عىل إيذائه وإهانته. (٢) القياد: حبل تُ
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قال: قال رسول اهللاF لرجل أتاه: أال أدلّك عىل أمر يدخلك اهللا به 
اجلنة؟ قال: بىل يا رسول اهللا، قال: أنِل مما أنالك اهللا، قال: فإن كنت أحوج 
نيله؟ قال: فانرص املظلوم، قال: وإن كنت أضعف ممن أنرصه؟ قال:  ممن أُ
فاصنع لألخرق(١)، يعني: أرش عليه، قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له؟ 
ك أن تكون فيك خصلة من هذه  قال: فاصمت لسانك إال من خري، أما يرسّ

ك إىل اجلنة؟!. اخلصال جترّ
حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٦ـ 
يا  البنه:  لقامن  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  القداح،  ابن  عن  األشعري، 

بني، إن كنت زعمت أن الكالم من فضة، فإن السكوت من ذهب.
احللبي،  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٧ـ 
ق هبا عىل  رفعه قال: قال رسول اهللاF: أمسك لسانك، فإهنا صدقة تصدّ

نفسك. ثم قال: وال يعرف عبد حقيقة اإليامن حتى خيزن من لسانه.
٨ـ يونس، عن مثنى، عن أيب بصري قال: سمعت أبا جعفرA يقول: 
كان أبو ذرK يقول: يا مبتغي العلم(٢)، إن هذا اللسان مفتاح خري ومفتاح 

رش، فاختم عىل لسانك كام ختتم عىل ذهبك وورقك.
ثابت،  بن  معاذ  بقاح، عن  ابن  اخلشاب، عن  زياد، عن  محيد بن  ٩ـ 
ال  يقول:   Aاملسيح كان  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  مجيع،  بن  عمرو  عن 
تكثروا الكالم يف غري ذكر اهللا، فإن الذين يكثرون الكالم يف غري ذكر اهللا 

قاسية قلوهبم ولكن ال يعلمون.
(١) األخرق: اجلاهل األمحق. ولعل املراد الذي ليس يف يده صنعة يتكسب هبا.

(٢) أي: يا طالب العلم.
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١٠ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
 Cاحلسني بن  عيل  عن  محزة،  أيب  عن  األسدي،  مهزم  بن  إبراهيم  عن 
قال: إن لسان ابن آدم يُرشف عىل مجيع جوارحه كل صباح، فيقول: كيف 
ويناشدونه  فينا،  اهللا  اهللا  ويقولون:  تركتنا،  إن  بخري  فيقولون:  أصبحتم؟ 

ويقولون: إنام نُثاب ونُعاقب بك.
١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان 
مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن قيس أيب إسامعيل 
وذكر أنه ال بأس به، من أصحابنا رفعه قال: جاء رجل إىل النبيF فقال: 
أوصني،  اهللا  رسول  يا  قال:  لسانك،  احفظ  فقال:  أوصني،  اهللا  رسول  يا 
لسانك،  احفظ  قال:  أوصني،  اهللا  رسول  يا  قال:  لسانك،  احفظ  قال: 

وحيك، وهل يكبُّ الناسَ عىل مناخرهم يف النار إال حصائدُ ألسنتهم؟!.
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١٢ـ 
حيسب  مل  من   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  رواه،  عمن 

كالمه من عمله كثرت خطاياه وحرض عذابه.
إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب  ١٣ـ عيل بن 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: يعذب اهللا اللسان بعذاب ال يعذب 
شيئاً،  به  تعذب  مل  بعذاب  عذبتني   ، ربّ أي  فيقول:  اجلوارح،  من  شيئاً  به 
فك  فيقال له: خرجت منك كلمة، فبلغت مشارق األرض ومغارهبا، فسُ
هبا الدم احلرام، وانتُهب هبا املال احلرام، وانتهك هبا الفرج احلرام، وعزيت 

[وجاليل] ألعذبنك بعذاب ال أعذب به شيئاً من جوارحك.
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شؤم  يشء  يف  كان  إن   :Fاهللا رسول  قال  قال:  اإلسناد  وهبذا  ١٤ـ 
ففي اللسان.

عن  صالح،  بن  بكر  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٥ـ 
قال  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  إبراهيم  بن  جعفر  عن  الغفاري، 

رسول اهللاF: من رأ موضع كالمه من عمله قلّ كالمه إال فيام يعنيه.
بن  عثامن  عن  الكويف،  عيل  بن  احلسن  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١٦ـ 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  يونس،  بن  منصور  عن  يسار،  بن  سعيد  عن  عيسى، 
قال: يف حكمة آل داود: عىل العاقل أن يكون عارفاً بزمانه(١)، مقبالً عىل 

شأنه، حافظاً للسانه.
بن  احلسن  بن  عيل  عن  احلسني،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٧ـ 
املؤمن  العبد  يزال  ال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  رجاله،  بعض  عن  رباط، 

. تب حمسناً أو مسيئاً يكتب حمسناً ما دام ساكتاً، فإذا تكلّم كُ

باب (٢٩)
املداراة

 A١ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: ثالث من مل يكنَّ فيه مل يتم له عمل؛ ورع حيجزه 

لُق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل اجلاهل. عن معايص اهللا، وخُ
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 

ه ومــن هيديه، وبني من جتب متابعته  (١) لعل املقصود هــو أن يكون عارفاً بأهل زمانه، ليميّز بني من يضلّ
ومن جتب مفارقته.
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A يقول: جاء جربئيلA إىل  عن احلسني بن احلسن قال: سمعت جعفراً
النبيF فقال: يا حممد، ربك يقرئك السالم ويقول لك: دارِ خلقي.

٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن حممد بن إسامعيل 
بن بزيع، عن محزة بن بزيع، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: 

قال رسول اهللاF أمرين ريب بمداراة الناس كام أمرين بأداء الفرائض.
صدقة،  بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٤ـ 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: مداراة الناس نصف اإليامن، 

والرفق هبم نصف العيش. 
(١)، وخالطوا الفجار جهاراً،  ثم قال أبو عبد اهللاA: خالطوا األبرار رساً
وال متيلوا عليهم فيظلموكم، فإنه سيأيت عليكم زمان ال ينجو فيه من ذوي 
الدين إال من ظنوا أنه أبله، وصرب نفسه عىل أن يقال [له]: إنه أبله ال عقل له.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن بعض أصحابه ذكره، عن حممد بن سنان، 
من  قوماً  إن  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  منصور  بن  حذيفة  عن 
الناس قلّت مداراهتم للناس، فأنفوا من قريش، وايم اهللا ما كان بأحساهبم 

بأس، وإن قوماً من غري قريش حسنت مداراهتم، فأحلقوا بالبيت الرفيع. 
قال: ثم قال: من كفّ يده عن الناس فإنام يكفّ عنهم يداً واحدة، 

ون عنه أيدي كثرية. ويكفّ

هتم  (١) لعل املعنى: أحبوهم بقلوبكم، بخالف الفجار، فإنه إنام حيســن خمالطتهم يف الظاهر، وال جتوز مودّ
يف القلب.
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باب (٣٠)
الرفق

عمن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
 Aجعفر أيب  عن  أبيه،  عن  ليىل،  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  عن  ذكره، 

قال: إن لكل يشء قفالً وقفل اإليامن الرفق.
٢ـ حممد بن حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن معاوية 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aبن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أيب عبد اهللا

الرفق يُمن واخلرق شوم.
 A٣ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر
قال: إن اهللا عز وجل رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف.

٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن أذينة، 
عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إن الرفق مل يوضع 

عىل يشء إال زانه، وال نزع من يشء إال شانه.
٥ـ عيل، عن أبيه، عن عبد اهللا بن املغرية، عن عمرو بن أيب املقدام، رفعه 
إىل النبيF قال: إن يف الرفق الزيادة والربكة. ومن حيرم الرفق حيرم اخلري.

٦ـ عنه، عن عبد اهللا بن املغرية، عمن ذكره، عن أيب عبد اهللاA قال: 
ما زوي الرفق عن أهل بيت إال زوي عنهم اخلري.

٧ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن إبراهيم بن حممد 
بن  زياد  بن  أمحد  عن  يسار،  بن  إسامعيل  عن  املعىل،  بن  عيل  عن  الثقفي، 
أعطوا  بيت  أهل  أيام  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  رجل،  عن  الكويف،  أرقم 
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حظهم من الرفق فقد وسع اهللا عليهم يف الرزق، والرفق يف تقدير املعيشة 
خري من السعة يف املال، والرفق ال يعجز عنه يشء، والتبذير ال يبقى معه 

يشء، إن اهللا عز وجل رفيق حيب الرفق.
٨ـ عيل بن إبراهيم رفعه، عن صالح بن عقبة، عن هشام بن أمحر، عن 
أيب احلسنA قال: قال يل وجر بيني وبني رجل من القوم كالم فقال يل: 
فرَ أحدهم يف غضبه، وال خري فيمن كان كفره يف غضبه. ارفق هبم، فإنّ كُ
عن  حسان،  بن  عيل  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٩ـ 

موسى بن بكر، عن أيب احلسن موسىA قال: الرفق نصف العيش.
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاA: إن اهللا حيب الرفق ويعني عليه، فإذا 
جمدبة(٢)  األرض  كانت  فإن  منازهلا،  فأنزلوها  ف(١)  جْ العُ الدواب  ركبتم 

فانجوا عنها، وإن كانت خمصبة فأنزلوها منازهلا.
١١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن عثامن بن عيسى، 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر

لقاً يُر ما كان مما خلق اهللا يشءٌ أحسن منه. لو كان الرفق خَ
١٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب 
هام  عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: ما اصطحب اثنان إال كان أعظمُ

هام بصاحبه. أجراً وأحبُّهام إىل اهللا عز وجل أرفقَ

ف مجع عجفاء: الدابة املهزولة. جْ (١) العُ
ب: انقطاع املطر ويبس األرض.  (٢) اجلدْ
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١٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن حسان، عن احلسن بن احلسني، 
عن فضيل بن عثامن قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من كان رفيقاً يف 

أمره نال ما يريد من الناس.
باب (٣١)
التواضع

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، 
عن أيب عبد اهللاA قال: أرسل النجايش إىل جعفر بن أيب طالب وأصحابه، 
فدخلوا عليه وهو يف بيت له جالس عىل الرتاب، وعليه خلقان الثياب(١).
فلام  احلال،  تلك  عىل  رأيناه  حني  منه  فأشفقنا   :Aجعفر فقال  قال: 
رأ ما بنا وتغريّ وجوهنا قال: احلمد هللا الذي نرص حممداً وأقر عينه، أال 
ا امللك، فقال: إنه جاءين الساعة من نحو أرضكم  أبرشكم؟ فقلت: بىل أهيّ
F، وأهلك  عني من عيوين هناك، فأخربين أن اهللا عز وجل قد نرص نبيه حممداً
َ فالن وفالن وفالن، التقوا بواد يقال له: بدر، كثري األراك(٢)،  عدوه، وأُرسِ
لكأين أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك، وهو رجل من بني ضمرة. 
وعليك  الرتاب،  عىل  جالساً  أراك  يل  فام  امللك،  ا  أهيّ جعفر:  له  فقال 
أنزل اهللا عىل عيسىA أن  فيام  نجد  إنا  جعفر،  يا  فقال له:  اخللقان؟  هذه 
دث هلم من نعمة، فلام  دثوا له تواضعاً عندما حيُ من حقّ اهللا عىل عباده أن حيُ

أحدث اهللا عز وجل يل نعمة بمحمدF أحدثت هللا هذا التواضع.

(١) أي: ثياب بالية.
(٢) األراك: شجر يُستاك بقضبانه.
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كثرة،  صاحبها  زيد  تُ الصدقة  إن  ألصحابه:  قال   Fالنبي بلغ  فلام 
فتصدقوا يرمحكم اهللا، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعه، فتواضعوا يرفعكم 

كم اهللا. اً، فاعفوا يعزّ اهللا، وإن العفو يزيد صاحبه عزّ
٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، 
لني بالعباد،  عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: إن يف السامء ملكني موكّ

فمن تواضع هللا رفعاه، ومن تكرب وضعاه.
 A٣ـ ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد اهللا
من  هل  فقال:  قبا(١)،  مسجد  يف  مخيس  عشية   Fاهللا رسول  أفطر  قال: 
فلام  بعسل(٣)،  خميض  بعسّ  األنصاري(٢)  خويل  بن  أوس  فأتاه  رشاب؟ 
وضعه عىل فيه نحاه، ثم قال: رشابان يكتفى بأحدمها من صاحبه، ال أرشبه 
تكرب  ومن  اهللا،  رفعه  هللا  تواضع  من  فإن  هللا،  أتواضع  ولكن  أحرمه،  وال 
ومن  اهللا،  حرمه  ر  بذّ ومن  اهللا،  رزقه  معيشته  يف  اقتصد  ومن  اهللا،  خفضه 

با: قرية عىل ميلني من املدينة عىل يســار القاصد إىل مكة، وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية هبا، وهي  (١) قُ
با إىل  مســاكن بني عمرو بن عوف من األنصار. ذكر املؤرخون أن النبيF ملا هاجر إىل املدينة بقي يف قُ
 Fأن خيط للمســجد ويعنيّ مكانه، ثم أسسه Fومعه الفواطم، فأمره النبي Aأن جاء أمري املؤمنني
وأكمل عامر بن يارس بناءه. وهو املســجد الذي أســس عىل التقو، قال اهللا تعاىل: (ملسجدٌ أسس عىل 
هرين). ســورة البقرة:  التقو من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطّ

٢٢٢، وانظر موسوعة التأريخ اإلسالمي ج٢ ص١٤، معجم البلدان ج٤ ص٣٠١.
(٢) أوس بن خويل بن عبد اهللا بن احلارث، شــهد مع النبي F بدراً وأحداً واملشاهد كلها، وآخىF بينه 
وبني شــجاع بن وهب األسدي من أهل بدر. وكان أوس من الكملة، وكان الكامل عندهم يف اجلاهلية 

وأول اإلسالم هو الذي يكتب بالعربية وحيسن العوم والرمي.
وملا قبض النبيF قال أوس ألمري املؤمننيA: أنشــدك اهللا وحظنا من رســول اهللاF، فأمره فحرض 

غسله، ونزل يف حفرته. أسد الغابة ج١ ص١٤٤، الطبقات الكرب البن سعد ج٣ ص٥٤٢.
: القدح العظيم. ولعل املراد من: «خميض بعسل» هو لبن خميض أي: ممزوج بعسل. سّ (٣) العُ
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أكثر ذكر املوت أحبه اهللا.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن فضال، 
عن العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرA يذكر 
عبداً  تكون  أن  ك  خيريّ وجل  عز  اهللا  إن  فقال:  ملَك   Fاهللا رسول  أتى  أنه 
أن  بيده  وأومأ  جربئيل،  إىل  فنظر  قال:   ، رسوالً ملكاً  أو  متواضعاً  رسوالً 
، فقال الرسول : مع أنه ال ينقصك مما  تواضع، فقال: عبداً متواضعاً رسوالً

. قال: ومعه مفاتيح خزائن األرض. عند ربك شيئاً
 A٥ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
من  عىل  تسلّم  وأن  املجلس،  دون  باملجلس  ترىض  أن  التواضع  من  قال: 
.تلقى، وأن ترتك املراء(١) وإن كنت حمقاً، وأن ال حتب أن حتمد عىل التقو
٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ايب عمري، عن عيل بن يقطني، 
عمن رواه عن أيب عبد اهللاA قال: أوحى اهللا عز وجل إىل موسىA أن 
يا موسى أتدري مل اصطفيتك بكالمي دون خلقي؟ قال: يارب ومل ذاك؟ 
ظهراً  عبادي  قلبت  إين  موسى  يا  أن  إليه  وتعاىل  تبارك  اهللا  فأوحى  قال: 
لبطن(٢)، فلم أجد فيهم أحداً أذلّ يل نفساً منك، يا موسى إنك إذا صليت 

وضعت خدك عىل الرتاب. أو قال: عىل األرض.
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 
عىل  عليهام)  اهللا  (صلوات  احلسني  بن  عيل  مر  قال:   :Aاهللا عبد  أيب  عن 

(١) املراء: املجادلة واملنازعة لغرض الغلبة، فإن كانت املجادلة لغرض إظهار احلق مل يكن مراء.
(٢) أي: اختربهتم.
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ون، فدعوه إىل الغداء، فقال: أما  املجذمني(١)، وهو راكب محاره، وهم يتغدّ
إين لوال أين صائم لفعلت، فلام صار إىل منزله أمر بطعام فصنع، وأمر أن 

قوا فيه(٢)، ثم دعاهم فتغدوا عنده وتغد معهم. يتنوّ
٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن عثامن بن عيسى، 
عن هارون بن خارجة، عن أيب عبد اهللاA قال: إن من التواضع أن جيلس 

الرجل دون رشفه.
٩ـ عنه، عن ابن فضال وحمسن بن أمحد، عن يونس بن يعقوب قال: نظر 
أبو عبد اهللاA إىل رجل من أهل املدينة قد اشرت لعياله شيئاً وهو حيمله، فلام 
رآه الرجل استحيى منه، فقال أبو عبد اهللاA: اشرتيته لعيالك ومحلته إليهم، 
أما واهللا لوال أهل املدينة(٣) ألحببت أن أشرتي لعيايل اليشء ثم أمحله إليهم.

١٠ـ عنه، عن عدة من أصحابه، عن عيل بن أسباط، عن احلسن بن 
ما  الناس  تعطي  أن  التواضع  قال:  قال:   Aالرضا احلسن  أيب  عن  اجلهم، 

حتب أن تُعطاه.

باب (٣٢)
احلب يف اهللا والبغض يف اهللا

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، وأمحد بن حممد 
ابن  عن  مجيعاً،  زياد  بن  وسهل  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  و  خالد،  بن 

(١) أي: املصابني بمرض اجلذام.
. فوا فيه، ليكون لذيذاً (٢) أي: يتكلّ

(٣) أي: لوال مالمة أهل املدينة.
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حمبوب، عن عيل بن رئاب، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب عبد اهللاA قال: 
من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا فهو ممن كمل إيامنه.

 A٢ـ ابن حمبوب عن مالك بن عطية، عن سعيد األعرج، عن أيب عبد اهللا
ر اإليامن أن حتب يف اهللا، وتبغض يف اهللا، وتعطي يف اهللا،  قال: من أوثق عُ

ومتنع يف اهللا.
صاحب  األحول  النعامن  بن  حممد  جعفر  أيب  عن  حمبوب،  ابن  ٣ـ 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aالطاق، عن سالم ابن املستنري، عن أيب جعفر
اهللا  يف  أحب  ومن  أال  اإليامن.  شعب  أعظم  من  اهللا  يف  للمؤمن  املؤمن  ودّ 

وأبغض يف اهللا وأعطى يف اهللا ومنع يف اهللا فهو من أصفياء اهللا(١).
٤ـ احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 
عن عيل ابن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: 
إن املتحابّني يف اهللا يوم القيامة عىل منابر من نور، قد أضاء نورُ وجوههم 
هؤالء  فيقال:  به،  يُعرفوا  حتى  يشء،  كلَ  منابرهم  ونورُ  أجسادهم  ونورُ 

املتحابّون يف اهللا.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن فضيل بن يسار 
اإليامن  أمن  والبغض  احلب  عن  السالم)  اهللا (عليهم  عبد  أبا  سألت  قال: 
(حبّب  اآلية:  هذه  تال  ثم  والبغض؟  احلب  إال  اإليامن  وهل  فقال:  هو؟ 
والعصيان  والفسوق  الكفر  إليكم  ه  وكرّ قلوبكم  يف  وزيّنه  اإليامن  إليكم 

أولئك هم الراشدون)(٢).
(١) الصفي: احلبيب، واخلالص من كل يشء.

(٢) سورة احلجرات: ٧.
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٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن حممد بن عيسى، عن أيب 
 Aاحلسن عيل بن حييى فيام أعلم، عن عمرو بن مدرك الطائي، عن أيب عبد اهللا
اهللا  فقالوا:  أوثق؟  اإليامن   ر عُ أيّ  ألصحابه:   Fاهللا رسول  قال  قال: 
وقال  الزكاة،  بعضهم:  وقال  الصالة،  بعضهم:  وقال  أعلم،  ورسوله 
اجلهاد،  بعضهم:  وقال  والعمرة،  احلج  بعضهم:  وقال  الصيام،  بعضهم: 
فقال رسول اهللاF: لكلّ ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عر اإليامن 
احلب يف اهللا، والبغض يف اهللا، وتوايل أولياء اهللا، و التربّي من أعداء اهللا.

٧ـ عنه، عن أبيه، عن النرض بن سويد، عن هشام بن سامل، عن أيب 
األولني  وجل  عز  اهللا  مجع  إذا  قال:   Cاحلسني بن  عيل  عن  الثاميل،  محزة 
اهللا؟  يف  املتحابّون  أين  فيقول:  الناس،  ع  يُسمِ  فناد منادٍ  قام  رين  واآلخِ
حساب.  بغري  اجلنة  إىل  اذهبوا  هلم:  فيقال  الناس،  من  نُق(١)  عُ فيقوم  قال: 
اهم املالئكة، فيقولون: إىل أين؟ فيقولون: إىل اجلنة بغري حساب.  قال: فتلقّ
املتحابّون  نحن  فيقولون:  الناس؟  من  أنتم  رضب(٢)  فأيّ  فيقولون:  قال: 
يف اهللا. قال: فيقولون: وأيّ يشء كانت أعاملكم؟ قالوا: كنا نحب يف اهللا 

ونبغض يف اهللا. قال: فيقولون: نعم أجر العاملني.
٨ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل 
وما  ليحبكم  الرجل  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  البخرتي،  بن  وحفص 
يعرف ما أنتم عليه، فيدخله اهللا اجلنة بحبكم، وإن الرجل ليبغضكم وما 

يعرف ما أنتم عليه، فيدخله اهللا ببغضكم النار.
(١) العنق: اجلامعة من الناس.

(٢) أي: أيّ صنف أنتم من الناس.
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٩ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن العرزمي، 
عن أبيه، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفرA قال: إذا أردت أن تعلم أن 
أهل  ويبغض  اهللا  طاعة  أهل  حيب  كان  فإن  قلبك،  إىل  فانظر  خرياً  فيك 
معصيته ففيك خري واهللا حيبك، وإن كان يبغض أهل طاعة اهللا وحيب أهل 

. معصيته، فليس فيك خري واهللا يبغضك، واملرء مع من أحبّ
١٠ـ عنه، عن أيب عيل الواسطي، عن احلسني بن أبان، عمن ذكره، 
عن أيب جعفرA قال: لو أن رجالً أحب رجالً هللا ألثابه اهللا عىل حبه إياه، 
وإن كان املحبوب يف علم اهللا من أهل النار، ولو أن رجالً أبغض رجالً هللا 

ألثابه اهللا عىل بغضه إياه، وإن كان املبغض يف علم اهللا من أهل اجلنة.
بن  احلسني  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١١ـ 
سعيد، عن النرض بن سويد، عن حييى احللبي، عن بشري الكنايس، عن أيب 
عبد اهللاA قال: قد يكون حبٌّ يف اهللا ورسوله وحبٌّ يف الدنيا، فام كان يف 

اهللا ورسوله فثوابه عىل اهللا، وما كان يف الدنيا فليس بيشء.
عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٢ـ 
نيِ يلتقيان،  عيسى، عن سامعة بن مهران، عن أيب عبد اهللاA قال: إن املسلِمَ

مها حباً لصاحبه. فأفضلهام أشدّ

باب (٣٣)
ذم الدنيا والزهد فيها

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
زهد  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلريري،  واقد  بن  اهليثم  عن  حمبوب، 



٧٦

ه عيوب الدنيا،  يف الدنيا أثبت اهللا احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا لسانه، وبرصّ
داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا ساملاً إىل دار السالم.

٢ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب أيوب 
اخلزاز، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: قال أمري املؤمننيA إن من 

أعون األخالق عىل الدين الزهد يف الدنيا(١).
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه وعيل بن حممد، عن القاسم بن حممد، 
أن  أبيه،  عن  الربيد،  بن  هاشم  بن  عيل  عن  املنقري،  داود  بن  سليامن  عن 
فأعىل  أشياء،  عرشة  فقال:  الزهد،  عن   Cاحلسني بن  عيل  سأل  رجال 
اليقني،  درجة  أدنى  الورع  درجة  وأعىل  الورع،  درجة  أدنى  الزهد  درجة 
وأعىل درجة اليقني أدنى درجة الرضا. أال وإن الزهد يف آية من كتاب اهللا 

عز وجل: (لكيال تأسوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا بام آتاكم)(٢).
سمعت  قال:  عيينة  بن  سفيان  عن  املنقري،  عن  اإلسناد،  وهبذا  ٤ـ 
أبا عبد اهللاA وهو يقول: كل قلب فيه شك أو رشك فهو ساقط(٣)، وإنام 

أرادوا بالزهد يف الدنيا لتفرغ قلوهبم لآلخرة.
٥ـ عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حممد بن 
مسلم، عن أيب عبد اهللاA قال: قال أمري املؤمننيA: إن عالمة الراغب يف 
ثواب اآلخرة زهده يف عاجل زهرة الدنيا. أما إن زهد الزاهد يف هذه الدنيا 

(١) بمعنى أن أكثر ما يعني عىل الدين من حماسن األخالق هو الزهد يف الدنيا. 
(٢) سورة احلديد: ٢٣.

(٣) املقصود بالشــك هو عدم اليقني الكامل باآلخرة، واملقصود بالرشك عدم التوكل التامّ عىل اهللا تعاىل يف 
. وساقط: أي: عن درجة القبول.  الرزق وغريه، وهو من مراتب الرشك اخلفيّ
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الينقصه مما قسم اهللا عز وجل له فيها، وإن زهد، وإن حرص احلريص عىل 
رم  عاجل زهرة [احلياة] الدنيا ال يزيده فيها، وإن حرص، فاملغبون من حُ

ه من اآلخرة. حظَّ
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن حييى اخلثعمي، 
عن طلحة بن زيد، عن أيب عبد اهللاA قال: ما أعجب رسول اهللاF يشء 

. من الدنيا إال أن يكون فيها جائعاً خائفاً
بن  القاسم  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٧ـ 
 Aحييى، عن جده احلسن بن راشد، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا
قال: خرج النبيF وهو حمزون، فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن األرض، 
فقال: يا حممد، هذه مفاتيح خزائن األرض، يقول لك ربك: افتح وخذ منها 
ما شئت من غري أن تنقص شيئاً عندي، فقال رسول اهللاF: الدنيا دار من 
ال دار له، وهلا جيمع من العقل له، فقال امللك: والذي بعثك باحلق نبياً لقد 
سمعت هذا الكالم من ملَك يقوله يف السامء الرابعة، حني أعطيت املفاتيح.
٨ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، 
(١) ملقى عىل مزبلة  عن أيب عبد اهللاA قال: مرّ رسول اهللاF بجدي أسكّ
يساوِ  مل  حياً  كان  لو  لعله  فقالوا:  هذا؟  يساوي  كم  ألصحابه:  فقال  ميتاً، 
هذا  من  اهللا  عىل  أهون  لَلدنيا  بيده  نفيس  والذي   :Fالنبي فقال  درمهاً، 

اجلدي عىل أهله.
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن عيل بن حممد القاساين، عمن ذكره، عن عبد اهللا 

(١) األسك: األصم، ومقطوع األذنني.
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هه  ده يف الدنيا، وفقّ بن القاسم، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا أراد اهللا بعبد خرياً زهّ
ه عيوهبا، ومن أوتيهن فقد أويت خري الدنيا واآلخرة. احلديث.  يف الدين، وبرصّ
وقال: أال من صبّار كريم، فإنام هي أيام قالئل. أال إنه حرام عليكم 

أن جتدوا طعم اإليامن حتى تزهدوا يف الدنيا.
١٠ـ عيل، [عن أبيه]، عن عيل بن حممد القاساين، عن القاسم بن حممد، 
عن سليامن بن داود املنقري، عن عبد الرزاق بن مهام، عن معمر بن راشد، 
 :Cاحلسني بن  عيل  سئل  قال:  شهاب  بن  مسلم  بن  حممد  الزهري  عن 
أي األعامل أفضل عند اهللا عز وجل؟ فقال: ما من عمل بعد معرفة اهللا عز 
وجل ومعرفة رسولهF أفضل من بغض الدنيا، وإن لذلك لشعباً كثرية، 

 . وللمعايص شعباً
فأول ما عُيص اهللا به الكرب، وهي معصية إبليس حني (أبى واستكرب 
اهللا  قال  حني  وحوا  آدم  معصية  وهي  واحلرص،  الكافرين)(١).  من  وكان 
من  فتكونا  الشجرة  هذه  تقربا  وال  شئتام  حيث  من  (كال  هلام:  وجل  عز 
الظاملني)(٢)، فأخذا ما ال حاجة هبام إليه، فدخل ذلك عىل ذريتهام إىل يوم 

القيامة، وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما الحاجة به إليه. 
فتشعّب  فقتله،  أخاه  حسد  حيث  آدم  ابن  معصية  وهي  احلسد،  ثم 
وحبّ  الراحة  وحبّ  الرئاسة  وحبّ  الدنيا  وحبّ  النساء  حبّ  ذلك  من 
الكالم وحبّ العلو والثروة، فرصن سبع خصال، فاجتمعن كلهن يف حبّ 
الدنيا، فقال األنبياء والعلامء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة، 

(١) سورة البقرة: ٣٥.

(٢) سورة البقرة: ٣٥.
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والدنيا دنياآن؛ دنيا بالغ(١) ودنيا ملعونة.
١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن بكري، عن 
أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: إن يف طلب الدنيا إرضاراً باآلخرة، 

ويف طلب اآلخرة إرضاراً بالدنيا، فأرضوا بالدنيا فإهنا أوىل باإلرضار.
١٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن أيب أيوب اخلزاز، عن أيب عبيدة احلذاء قال: قلت أليب جعفرA: حدثني 
ذكرَ  إنسانٌ  يُكثر  مل  فإنه  املوت،  ذكر  أكثر  عبيدة،  أبا  يا  فقال:  به،  أنتفع  بام 

املوت إال زهد يف الدنيا.
١٣ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن احلكم بن أيمن، عن داود األبزاري 
قال: قال أبو جعفرA: ملك ينادي كل يوم: ابنَ آدم، لِد للموت، وامجع 

للفناء، وابنِ للخراب.
١٤ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن عمر بن أبان، عن أيب محزة، عن 
الدنيا  إن  عليهام):  اهللا  (صلوات  احلسني  بن  عيل  قال  قال:   Aجعفر أيب 
منهام  واحدة  ولكل  مقبلة(٢)،  ارحتلت  قد  اآلخرة  وإن  مدبرة،  ارحتلت  قد 
بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا، [أال] وكونوا 

من الزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف اآلخرة.
فراشاً،  والرتاب  بساطاً،  األرض  اختذوا  الدنيا  يف  الزاهدين  إن  أال 

.(٣) واملاء طيباً، وقرضوا من الدنيا تقريضاً
(١) أي: بقدر ما يبلغ به إىل اآلخرة وحيصل به رضا اهللا تعاىل.

(٢) املقصود بإدبار الدنيا انرصافها، وبإقبال اآلخرة قرب املوت. 
. (٣) التقريض: التقطيع. ولعل املعنى أهنم قطعوا عالئق الدنيا، أو: أخذوا من الدنيا قليالً



٨٠

أال ومن اشتاق إىل اجلنة سال(١) عن الشهوات، ومن أشفق من النار 
رجع عن املحرمات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصائب.

دين، وكمن رأ أهل  أال إن هللا عباداً كمن رأ أهل اجلنة يف اجلنة خملّ
بني، رشورهم مأمونة، وقلوهبم حمزونة، أنفسهم عفيفة،  النار يف النار معذّ
ا  أمّ طويلة،  راحة  بعقبى  فصاروا  قليلة،  أياماً  صربوا  خفيفة،  وحوائجهم 
إىل  جيأرون  وهم  خدودهم،  عىل  دموعهم  جتري  أقدامهم،  فصافّون  الليل 
أتقياء،  بررة  علامء،  فحلامء  النهار  وأما  رقاهبم،  فكاك  يف  يسعون  رهبم(٢)، 
كأهنم القِداح(٣)، قد براهم اخلوف من العبادة، ينظر إليهم الناظر فيقول: 
مرىض، وما بالقوم من مرض، أم خولطوا، فقد خالط القوم أمر عظيم، من 

ذكر النار وما فيها.
١٥ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن أيب عبد اهللا املؤمن، عن جابر قال: 
ملشغول  وإين  ملحزون،  إين  واهللا  جابر،  يا  فقال:   Aجعفر أيب  عىل  دخلت 
القلب. قلت: جعلت فداك، وما شغلك؟ وما حزن قلبك؟ فقال: يا جابر، 

إنه من دخل قلبَه صايف خالصُ دين اهللا شغل قلبه عام سواه. 
طعام  إال  هي  هل  الدنيا؟!  تكون  أن  عسى  وما  الدنيا  ما  جابر،  يا 

أكلته، أو ثوب لبسته، أو امرأة أصبتها؟!.
يأمنوا  ومل  فيها،  ببقائهم  الدنيا  إىل  يطمئنوا  مل  املؤمنني  إن  جابر،  يا 

قدومهم اآلخرة. 
(١) أي: نسيها وتركها.

(٢) جيأرون: يرفعون أصواهتم بالدعاء ويترضعون ويستغيثون.
(٣) القداح: السهام.
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يا جابر، اآلخرة دار قرار، والدنيا دار فناء وزوال، ولكن أهل الدنيا 
عن  هم  يصمّ مل  وعربة،  فكرة  أهل  الفقهاء،  هم  املؤمنني  وكأن  غفلة،  أهل 
ذكر اهللا جل اسمه ما سمعوا بآذاهنم، ومل يعمهم عن ذكر اهللا ما رأوا من 

الزينة بأعينهم، ففازوا بثواب اآلخرة، كام فازوا بذلك العلم.
لك  وأكثرهم  مؤونة،  الدنيا  أهل  أيرس   التقو أهل  جابر  يا  واعلم 
امون  قوّ اهللا،  بأمر  الون  قوّ روك،  ذكّ نسيت  وإن  فيعينونك،  تذكر  معونة، 
عىل أمر اهللا(١)، قطعوا حمبتهم بمحبة رهبم، ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم، 
ونظروا إىل اهللا عز وجل وإىل حمبته بقلوهبم، وعلموا أن ذلك هو املنظور 

إليه، لعظيم شأنه. 
فأنزِل الدنيا كمنزلٍ نزلتَه ثم ارحتلتَ عنه، أو كاملٍ وجدتَه يف منامك 
فاستيقظت وليس معك منه يشء، إين [إنام] رضبت لك هذا مثالً ألهنا عند 

أهل اللبّ والعلم باهللا كفيء الظالل. 
وال  وحكمته،  دينه  من  وجل  عز  اهللا  اسرتعاك  ما  فاحفظ  جابر،  يا 
ما  غري  عىل  الدنيا  تكن  فإن  نفسك(٢)،  عند  له  ما  إال  عنده  لك  عام  تسألن 
ل إىل دار املستعتب، فلعمري لربّ حريص عىل أمر قد  وصفت لك فتحوّ
شقي به حني أتاه، ولربّ كارهٍ ألمر قد سعد به حني أتاه، وذلك قول اهللا 

عز وجل: (وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين)(٣).

(١) أي: حيفظون دين اهللا ورشائعه.
(٢) لعــلّ املعنى: أن ما لك عند اهللا من الثواب إنــام هو بقدر ما هللا عندك من العمل، فيمكنك معرفة ما لك 

عند اهللا بالرجوع إىل نفسك وعملك.
(٣) سورة آل عمران: ١٤١.
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 A١٦ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن موسى بن بكر، عن أيب إبراهيم
الشعري،  من  رغيفني  بعد  ة  مذمّ عني  الدنيا  اهللا   جز  Kذر أبو  قال  قال: 
(١)، أتّزر بإحدامها  تَيْ الصوفِ لَ مْ أتغد بأحدمها وأتعشى باآلخر، وبعد شَ

.(٢)باألخر  وأتردّ
 A١٧ـ وعنه عن عيل بن احلكم، عن املثنى، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا
قال: كان أبو ذرN يقول يف خطبته: يا مبتغي العلم، كأن شيئاً من الدنيا مل 

ه، إال من رحم اهللا.  يكن شيئاً، إال ما ينفع خريه ويرضّ رشّ
يا مبتغي العلم، اليشغلك أهل وال مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم 
لت  كضيف بتّ فيهم ثم غدوت عنهم إىل غريهم، والدنيا واآلخرة كمنزلٍ حتوّ
منها.  استيقظت  ثم  نمتها  كنومة  إال  والبعث  املوت  بني  وما  غريه،  إىل  منه 
ثابٌ  مُ فإنك  وجل،  عز  اهللا  يدي  بني  ملقامك  م  قدّ العلم،  مبتغي  يا 

بعملك، كام تدين تُدان، يا مبتغي العلم.
١٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن القاسم بن 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aحييى، عن جده احلسن بن راشد، عن أيب عبد اهللا
يوم  يف  شجرة  له  رفعت  الراكب  كمثل  ومثلها  مثيل  إنام  وللدنيا،  يل  ما 

صائف، فقال(٣) حتتها، ثم راح وتركها.
١٩ـ عيل بن إبراهيم، عن حممدبن عيسى، عن حييى بن عقبة األزدي، 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال أبو جعفرA: مثل احلريص عىل الدنيا كمثل دودة 

ى به ويتلفّف فيه. (١) الشملة: كساء يتغطّ
(٢) أي: أختذ إحدامها أزاراً واألخر رداء.

(٣) يوم صائف أي: حار. قال أي: نام يف الظهرية.
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 . ، كلّام ازدادت عىل نفسها لفاً كان أبعد هلا من اخلروج، حتى متوت غامً القزّ
إن  بني،  يا  ابنه:  لقامن  به  وعظ  فيام  كان   :Aاهللا عبد  أبو  وقال  قال: 
مجعوا  ن  مَ يبقَ  ومل  مجعوا،  ما  يبقَ  فلم  ألوالدهم،  قبلك  مجعوا  قد  الناس 
فأوفِ  أجراً،  عليه  عدت  ووُ بعمل  أُمرت  قد  ر،  ستأجَ مُ عبد  أنت  وإنام  له، 
عملك واستوف أجرك، وال تكن يف هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت يف زرع 
أخرض فأكلت حتى سمنت، فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا 
الدهر،  آخر  إليها  ترجع  ومل  وتركتها،  عليها  زت  جُ هنر  عىل  قنطرة  بمنزلة 

رها، فإنك مل تؤمر بعامرهتا(١). مُ ا وال تَعْ هبْ أخرِ
واعلم أنك ستُسأل غداً إذا وقفت بني يدي اهللا عز وجل عن أربع؛ 
أنفقته،  وفيام  اكتسبته  مما  ومالك  أفنيته،  فيام  وعمرك  أبليته،  فيام  شبابك 
ب لذلك، وأعدّ له جواباً، وال تأس عىل ما فاتك من الدنيا، فإن قليل  فتأهّ
دَّ يف أمرك،  ذْ حذرك، وجُ ن بالؤه، فخُ الدنيا اليدوم بقاؤه، وكثريها ال يؤمَ
التوبة  د  وجدّ ربك،  ملعروف  تعرّض  و  وجهك(٢)،  عن  الغطاء  واكشف 
قضاؤك،  ويقىض  قصدك(٣)،  يُقصد  أن  قبل  فراغك  يف  واكمش  قلبك،  يف 

ال بينك وبني ماتريد. وحيُ
٢٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن بعض أصحابه، 
عز  اهللا  ناجى  فيام  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  يعفور  أيب  ابن  عن 

(١) لعل املراد من إخراهبا هو ترك ما ال حيتاج إليه من املطاعم واملشارب واملالبس وغريها، واالقتصار عىل 
القدر الرضوري فيها.

(٢) أي: ارفع غطاء الغفلة عن وجه قلبك، او عن اجلهة التي تتوجه إليها.
(٣) اكمش: ارسع. و: «قصدك» أي: نحوك. وكأنه كناية عن توجه ملك املوت لقبض روحه.
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وجل به موسىA: يا موسى، ال تركن إىل الدنيا ركون الظاملني، وركون 
 . اً من اختذها أباً وأمّ

يا موسى لو وكلْتك إىل نفسك لتنظر هلا إذاً لغلب عليك حب الدنيا 
وزهرهتا. 

كاسمه،  اخلري  فإن  إليه،  واستبقهم  أهله،  اخلري  يف  نافس  موسى  يا 
ل  واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه، وال تنظر عينك إىل كلّ مفتون هبا وموكَ
إىل نفسه، واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، وال تغبط أحداً بكثرة املال، 
فإن مع كثرة املال تكثر الذنوب لواجب احلقوق، وال تغبطن أحداً برىض 
الناس عنه، حتى تعلم أن اهللا راضٍ عنه، وال تغبطن خملوقاً بطاعة الناس 

له، فإن طاعة الناس له واتّباعهم إياه عىل غري احلق هالك له وملن اتّبعه.
٢١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهللا بن املغرية، عن غياث بن 
عليه):  اهللا  عيل (صلوات  كتاب  يف  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  إبراهيم، 
ها، ويف جوفها السمّ الناقع، حيذرها  إنام مثل الدنيا كمثل احليّة، ما ألنيَ مسَّ

الرجل العاقل، و هيو إليها الصبي اجلاهل.
٢٢ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب مجيلة 
قال: قال أبوعبد اهللاA: كتب أمري املؤمننيA إىل بعض أصحابه يعظه: 
الغنى  وال  غريه،  يُرجى  وال  معصيته،  حتل  ال  من   بتقو ونفيس  أوصيك 
إال به، فإن من اتّقى اهللا عزّ وجل وقوي وشبع وروي ورفع عقله عن أهل 
الدنيا، فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين اآلخرة، فأطفأ بضوء قلبه 
وأرضّ  شبهاهتا،  وجانب  حرامها،  ر  فقذّ الدنيا،  حب  من  عيناه  أبرصت  ما 
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واهللا باحلالل الصايف، إال ما البدّ له من كرسة [منه] يشدّ هبا صلبه، وثوب 
يواري به عورته، مِن أغلظِ ما جيد وأخشنه، ومل يكن له فيام البدّ له منه ثقة 
وال رجاء، فوقعت ثقته ورجاؤه عىل خالق األشياء، فجدّ واجتهد وأتعب 
قوة  ذلك  من  له  اهللا  فأبدل  العينان،  وغارت  األضالع  بدت  حتى  بدنه، 
فإن  الدنيا،  فارفض  أكثر،  اآلخرة  يف  له  ذخر  وما  عقله،  يف  وشدة  بدنه  يف 
حب الدنيا يعمي ويصم ويُبكم ويُذلّ الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك، 
وال تقل غداً [أ]و بعد غد، فإنام هلك من كان قبلك بإقامتهم عىل األماين 
أعوادهم  عىل  قلوا  فنُ غافلون،  وهم  بغتة  اهللا  أمر  أتاهم  حتى  والتسويف، 
إىل قبورهم املظلمة الضيّقة، وقد أسلمهم األوالد واألهلون، فانقطع إىل 
اهللا بقلب منيب(١)، من رفض الدنيا وعزم ليس فيه انكسار وال انخزال(٢). 

أعاننا اهللا وإياك عىل طاعته، ووفقنا اهللا وإياك ملرضاته.
عن  وغريه،  املغرية  بن  اهللا  عبد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢٣ـ 
طلحة بن زيد، عن أيب عبد اهللاA قال: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلام 

رشب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله.
٢٤ـ احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن الوشاء قال: سمعت 
يا  للحواريني:  عليه)  اهللا  مريم (صلوات  بن  عيسى  قال  يقول:   Aالرضا
بني إرسائيل، ال تأسوا عىل ما فاتكم من الدنيا، كام ال يأسى أهل الدنيا عىل 

مافاهتم من دينهم إذا أصابوا دنياهم.

(١) اإلنابة: الرجوع إىل اهللا تعاىل.
(٢) االنخزال: التثاقل أو االنقطاع.
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باب (٣٤)
القناعة

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن 
 :Aعامر بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هالل قال: قال أبو جعفر
 :Fإياك أن تطمح(١) برصك إىل من هو فوقك، فكفى بام قال اهللا عز وجل لنبيه
ما  إىل  عينيك  نّ  متدّ (وال  وقال:  أوالدهم)(٢)،  وال  أمواهلم  تعجبك  (وال 
يشء  ذلك  من  دخلك  فإن  الدنيا)(٣)،  احلياة  زهرة  منهم  أزواجاً  به  متعنا 
فاذكر عيش رسول اهللاF، فإنام كان قوته الشعري، وحلواه التمر، ووقوده 

السعف إذا وجده.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن عبد اهللا 
بن القاسم، عن عمرو بن أيب املقدام، عن أيب عبد اهللاA قال: مكتوب يف 
التوراة: ابن آدم، كن كيف شئت كام تدين تُدان، من ريض من اهللا بالقليل 
احلالل  من  باليسري  ريض  ومن  العمل،  من  اليسري  منه  اهللا  قبل  الرزق  من 

خفت مؤنته، وزكت مكسبته، وخرج من حدّ الفجور.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن حممد بن عرفة، عن أيب 
احلسن الرضاA قال: من مل يقنعه من الرزق إال الكثري مل يكفِه من العمل 

إال الكثري، ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.

(١) تطمح: ترفع.
(٢) سورة التوبة، يف اآلية ٥٥ هكذا: (فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم)، ويف اآلية ٨٥ هكذا: (وال تعجبك 

أمواهلم وأوالدهم).
(٣) سورة طه: ١٣١.
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٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 
عن أيب عبد اهللاA قال: كان أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه) يقول: ابن 
آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيرس ما فيها يكفيك، وإن كنت 

إنام تريد ما ال يكفيك فإن كلّ ما فيها ال يكفيك.
٥ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبد الرمحن بن حممد 
األسدي، عن سامل بن مكرم، عن أيب عبد اهللاA قال: اشتدت حال رجل 
من أصحاب النبيF، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اهللاF فسألته، 
فجاء إىل النبيF، فلام رآه النبيF قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى 
أغناه اهللا، فقال الرجل: ما يعني غريي، فرجع إىل امرأته فأعلمها، فقالت: 
من  قال:   Fاهللا رسول  رآه  فلام  فأتاه  فأعلمه،  برش(١)،   Fاهللا رسول  إن 
ثم  ثالثاً،  ذلك  الرجل  فعل  حتى  اهللا،  أغناه  استغنى  ومن  أعطيناه،  سألنا 
ثم  حطباً،  فقطع  فصعده  اجلبل،  أتى  ثم   (٢) معوالً فاستعار  الرجل،  ذهب 
جاء به فباعه بنصف مدّ من دقيق، فرجع به فأكله، ثم ذهب من الغد، فجاء 
، ثم مجع  بأكثر من ذلك فباعه، فلم يزل يعمل وجيمع حتى اشرت معوالً
 ،F(٤) حتى أيرس، فجاء إىل النبيبكرين(٣) وغالماً، ثم أثر حتى اشرت
فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبيF، فقال النبيF: قلت لك: 

من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه اهللا.

(١) أي: ال يعلم الغيب، ومل يقصدك يف قوله هذا.
نقر هبا الصخر. (٢) املعول: الفأس العظيمة التي يُ

(٣) البكر: الفتى من اإلبل.
اً (٤) أي: أصبح ثريّ
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٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عيل بن احلكم، 
 Aعن احلسني بن الفرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر
قال: قال رسول اهللاF: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بام يف يد اهللا 

أوثق منه بام يف يد غريه.
٧ـ عنه، عن ابن فضال، عن عاصم بن محيد، عن أيب محزة، عن أيب 
جعفر [أ]و أيب عبد اهللاC قال: من قنع بام رزقه اهللا فهو من أغنى الناس.

٨ـ عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن محزة بن محران قال: شكا 
رجل إىل أيب عبد اهللاA أنه يطلب فيصيب وال يقنع، وتنازعه نفسه إىل ما 
هو أكثر منه، وقال: علمني شيئاً أنتفع به، فقال أبو عبد اهللاA: إن كان ما 
يكفيك يُغنيك، فأدنى ما فيها يُغنيك، وإن كان ما يكفيك ال يُغنيك، فكل 

ما فيها ال يُغنيك.

باب (٣٥)
الكفاف(١)

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن غري واحد، عن عاصم بن محيد، 
 :Fيقول: قال رسول اهللا Aعن أيب عبيدة احلذاء قال: سمعت أبا جعفر
قال اهللا عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي رجالً خفيف احلال، ذا حظ 
من صالة، أحسن عبادة ربه بالغيب، وكان غامضاً يف الناس(٢)، جعل رزقه 

جلت منيّته، فقلّ تراثه وقلّت بواكيه. كفافاً، فصرب عليه، عُ
(١) وهو ما يكون بقدر احلاجة من دون أن يزيد عليها.

(٢) أي: كان مغموراً غري مشهور.



٨٩

 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
. قال: قال رسول اهللاF: طوبى ملن أسلم وكان عيشه كفافاً

 :Fقال: قال رسول اهللا A٣ـ النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
 ، اللهم ارزق حممداً وآل حممد ومن أحب حممداً وآل حممد العفافَ والكفافَ

وارزق من أبغض حممداً وآل حممد املال والولد.
٤ـ عنه، عن أبيه، عن أيب البخرتي، عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا 
ت عليه، وذلك أقرب له منّي،  عز وجل يقول: حيزن عبدي املؤمن إن قرتّ

عت عليه، وذلك أبعد له مني. ويفرح عبدي املؤمن إن وسّ

باب (٣٦)
تعجيل فعل اخلري

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن النعامن 
همّ  إذا  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  محران  بن  محزة  حدثني  قال: 
أحدكم بخري فال يؤخره، فإن العبد ربام صىل الصالة أوصام اليوم فيقال 

له: اعمل ما شئت بعدها، فقد غفر [اهللا] لك.
 :A٢ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن أيب مجيلة قال: قال أبو عبد اهللا
افتتحوا هناركم بخري، وأملوا عىل حفظتكم يف أوله خرياً ويف آخره خرياً، 

يغفر لكم ما بني ذلك إن شاء اهللا.
 A٣ـ عنه، عن ابن أيب عمري، عن مرازم بن حكيم، عن أيب عبد اهللا

قال: كان أيب يقول: إذا مهمت بخري فبادر، فإنك ال تدري ما حيدث.



٩٠

٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن زرارة، 
ل. عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إن اهللا حيب من اخلري ما يُعجّ
٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عيل بن احلكم، 
عن أبان بن عثامن، عن بشري بن يسار، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا أردت 
شيئاً من اخلري فال تؤخره، فإن العبد يصوم اليوم احلار يريد ما عند اهللا فيعتقه 
مترة. شقّ  ولو  وجل،  عزّ  اهللا  إىل  به  يتقرب  ما  تستقل  وال  النار،  من  به  اهللا 
 A٦ـ عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا
لع  اطّ ربام  وجل  عزّ  اهللا  فإن  تؤخره،  فال  اخلري  من  بيشء  مهمت  إذا  قال: 
أعذبك  ال  وجاليل  وعزيت  فيقول:  الطاعة،  من  يشء  عىل  وهو  العبد  عىل 
العبد  عىل  اهللا  اطلع  ربام  فإنه  تعملها،  فال  بسيئة  مهمت  وإذا  أبداً،  بعدها 
. وهو عىل يشء من املعصية، فيقول: وعزيت وجاليل ال أغفر لك بعدها أبداً
٧ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال، عن 
أحدكم  همّ  إذا  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  محران،  بن  حممد  عن  مجيلة،  أيب 

اه عن ذلك. بخري أو صلة فإن عن يمينه وشامله شيطانني، فليبادر ال يكفّ
أيب  عن  بن سنان،  حممد  حممد، عن  بن  أمحد  حييى، عن  بن  حممد  ٨ـ 
اجلارود قال: سمعت أبا جعفرA يقول: من همّ بيشء من اخلري فليعجله، 

رة(١). فإن كل يشء فيه تأخري فإن للشيطان فيه نَظِ
عن  أسباط،  بن  عيل  عن  احلسني،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ٩ـ 
ل  العالء، عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرA يقول: إن اهللا ثقّ

(١) أي: يكون سبباً يف تأخريه، وربام عدم حصوله.



٩١

وجل  عز  اهللا  وإن  القيامة،  يوم  موازينهم  يف  كثقله  الدنيا  أهل  عىل  اخلري 
خفّف الرش عىل أهل الدنيا كخفته يف موازينهم يوم القيامة.

باب (٣٧)
االنصاف والعدل

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن احلسن بن محزة، عن جده، [عن] أيب محزة الثاميل، عن عيل بن احلسني 
(صلوات اهللا عليهام) قال: كان رسول اهللاF يقول يف آخر خطبته: طوبى 
قه، وطهرت سجيّته(١)، وصلحت رسيرته، وحسنت عالنيته،  لُ ملن طاب خُ
وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، وأنصف الناس من نفسه.
 A٢ـ عنه، عن حممد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهللا
قال: من يضمن يل أربعة بأربعة أبيات يف اجلنة؟ أنفق وال ختف فقراً، وأفشِ 
السالم يف العامل، واترك املراء وإن كنت حمقاً، وأنصف الناس من نفسك.
٣ـ عنه، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن عيل بن عقبة، عن جارود 
أيب املنذر قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: سيد األعامل ثالثة؛ إنصاف 
الناس من نفسك، حتى ال ترىض بيشء إال رضيت هلم مثله، ومؤاساتك 
األخ يف املال، وذكر اهللا عىل كل حال، ليس سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله 
إالاهللا واهللا أكرب فقط، ولكن إذا ورد عليك يشء أمر اهللا عزّ وجل به أخذت 

به، أو إذا ورد عليك يشء هنى اهللا عزّ وجل عنه تركته.

لُق. (١) السجيّة: الطبيعة واخلُ
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٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إبراهيم بن 
حممد الثقفي، عن عيل بن املعىل، عن حييى بن أمحد، عن أيب حممد امليثمي، 
 Aقال: قال أمري املؤمنني Aعن رومي بن زرارة، عن أبيه، عن أيب جعفر

. اً يف كالم له: أال إنه من ينصف الناس من نفسه مل يزده اهللا إال عزّ
٥ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن عبد اهللا بن مسكان، عن حممد بن 
مسلم، عن أيب عبد اهللاA قال: ثالثة هم أقرب اخللق إىل اهللا عز وجل يوم 
القيامة حتى يفرغ من احلساب؛ رجل مل تدعه قدرة يف حال غضبه إىل أن 
لْ مع أحدمها عىل  حييف عىل من حتت يده(١)، ورجل مشى بني اثنني فلم يمِ

عرية، ورجل قال باحلق فيام له وعليه. اآلخر بشُ
٦ـ عنه، عن أبيه، عن النرضبن سويد، عن هشام بن سامل، عن زرارة، 
عن احلسن البزاز، عن أيب عبد اهللاA قال يف حديث له: أال أخربكم بأشدّ 
ما فرض اهللا عىل خلقه؟ فذكر ثالثة أشياء، أوهلا إنصاف الناس من نفسك.
ابتُيل  ما   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  اسامة  أيب  عن  حمبوب،  ابن  ٧ـ 
قال:  هن؟  وما  قيل:  ها،  مُ رَ حيُ ثالث  خصال  من  عليه  أشد  بيشء  املؤمن 
املؤاساة يف ذات يده، واإلنصاف من نفسه، وذكر اهللا كثرياً، أما إين الأقول: 
«سبحان اهللا واحلمد هللا، [وال إله إالاهللا]»، ولكن ذكر اهللا عند ما أحلّ له 

وذكر اهللا عند ما حرم عليه.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن حييى بن إبراهيم بن 
 Fأيب البالد، عن أبيه، عن جده أيب البالد رفعه قال: جاء أعرايب إىل النبي

(١) احليف: الظلم واجلور.
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وهو يريد بعض غزواته، فأخذ بغرز راحلته(١)، فقال: يا رسول اهللا، علّمني 
عمالً أدخل به اجلنة، فقال: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما 

كرهت أن يأتيه الناس إليك فال تأته إليهم، خلّ سبيل الراحلة.
بن  عبيس  عن  الكويف،  عيل  بن  احلسن  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٩ـ 
هشام، عن عبد الكريم، عن احللبي، عن أيب عبد اهللاA قال: العدل أحىل 

. دل فيه، وإن قلّ من املاء يصيبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عُ
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن بعض أصحابه، 
يضَ به حكامً لغريه. عن أيب عبد اهللاA قال: من أنصف الناس من نفسه رُ

بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١١ـ 
أيب  عن  شعيب،  بن  يعقوب  عن  ميثم،  بن  عمران  بن  يوسف  عن  سنان، 
عبد اهللاA قال: أوحى اهللا عز وجل إىل آدمA: إين سأمجع لك الكالم يف 
أربع كلامت، قال: يا رب وما هن؟ قال: واحدة يل، وواحدة لك، وواحدة 
يل  بيّنهن  رب  يا  قال:  الناس.  وبني  بينك  فيام  وواحدة  وبينك،  بيني  فيام 
التي  وأما  شيئاً،  يب  ترشك  ال  فتعبدين،  يل  التي  أما  قال:  أعلمهن.  حتى 
فعليك  وبينك  بيني  التي  وأما  إليه،  تكون  ما  أحوج  بعملك  فأجزيك  لك 
الدعاء وعيلّ اإلجابة، وأما التي بينك وبني الناس فرتىض للناس ما ترىض 

لنفسك، وتكره هلم ما تكره لنفسك.
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١٢ـ 
، عن أيب عبد اهللاA قال:  عن غالب بن عثامن، عن روح ابن اخت املعىلّ

ز: ركاب الراحلة. رْ (١) الغَ
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اتقوا اهللا واعدلوا، فإنكم تعيبون عىل قوم ال يعدلون.
 A١٣ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهللا

قال: العدل أحىل من الشهد، وألني من الزبد، وأطيب رحياً من املسك.
إسامعيل  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٤ـ 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aبن مهران، عن عثامن بن جبلة، عن أيب جعفر
ثالث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان يف ظل عرش اهللا يوم ال ظل 
م رِجالً  إال ظله؛ رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، ورجل مل يقدّ
ر رِجالً حتى يعلم أن ذلك هللا رىض، ورجل مل يعب أخاه املسلم  ومل يؤخّ
له  بدا  إال  عيباً  منها  الينفي  فإنه  نفسه،  عن  العيب  ذلك  ينفي  حتى  بعيب 

عيب، وكفى باملرء شغالً بنفسه عن الناس.
١٥ـ عنه، عن عبد الرمحن بن محاد الكويف، عن عبد اهللا بن إبراهيم 
قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  اجلعفري،  إبراهيم  بن  جعفر  عن  الغفاري، 
رسول اهللاF: من واسى الفقري من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك 

. املؤمن حقاً
١٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن خالد 
بن نافع بياع السابري، عن يوسف البزاز قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: 
ما تدارأ(١) اثنان يف أمر قط، فأعطى أحدمها النصف صاحبه فلم يقبل منه، 

إال أُديل منه(٢).

(١) تدارأ: تدافع يف اخلصومة.
ف لصاحبه. بة والنرصة ملن أعطى النصَ (٢) أي: كانت الغلَ
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أيب  عن  حمبوب،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٧ـ 
أيوب، عن حممد بن قيس، عن أيب جعفرA قال: إن هللا جنة ال يدخلها إال 

ثالثة، أحدهم من حكم يف نفسه باحلق.

باب (٣٨)
االستغناء عن الناس

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: رشف املؤمن قيام 

ه استغناؤه عن الناس.  الليل، وعزّ
عن  مجيعاً،  القاساين  حممد  بن  وعيل  أبيه  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
القاسم بن حممد، عن سليامن بن داود املنقري، عن حفص بن غياث قال: 
قال أبو عبد اهللاA: إذا أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئاً إال أعطاه فلييأس 
وجل  عز  اهللا  علم  فإذا  اهللا،  عند  إال  رجاء  له  يكون  وال  كلهم،  الناس  من 

ذلك من قلبه مل يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه.
عن  معمر،  عن  عبدالرزاق،  عن  املنقري،  عن  اإلسناد  وهبذا  ٣ـ 
الزهري، عن عيل بن احلسني (صلوات اهللا عليهام) قال: رأيت اخلري كله قد 
اجتمع يف قطع الطمع عام يف أيدي الناس، ومن مل يرجُ الناس يف يشء، وردّ 
أمره إىل اهللا عز وجل يف مجيع أموره استجاب اهللا عز وجل له يف كل يشء.

٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن احلسني 
بن أيب العالء، عن عبد األعىل بن أعني قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: 
يف  مما  واليأس  للحياء،  ومذهبة  للعز،  استالب  الناس  إىل  احلوائج  طلب 



٩٦

أيدي الناس عزّ للمؤمن يف دينه، والطمع هو الفقر احلارض. 
٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن عامر الساباطي، عن أيب عبد اهللاA قال: كان أمري املؤمنني (صلوات 
عنهم،  واالستغناء  الناس  إىل  االفتقار  قلبك  يف  ليجتمع  يقول:  عليه)  اهللا 
استغناؤك  ويكون  برشك،  وحسن  كالمك  لني  يف  إليهم  افتقارك  فيكون 

عنهم يف نزاهة عرضك وبقاء عزك.

باب (٣٩)
صلة الرحم

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج 
الذي  اهللا  (واتقوا  ذكره:  جل  اهللا  قول  عن   Aاهللا عبد  أبا  سألت  قال: 
أرحام  هي  فقال:  قال:   (١)( رقيباً عليكم  كان  اهللا  إن  واألرحام  به  تساءلون 

مها، أال تر أنه جعلها منه(٢). الناس، إن اهللا عز وجل أمر بصلتها وعظّ
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن النعامن، 
 Fأن رجالً أتى النبي Aعن إسحاق بن عامر قال: بلغني عن أيب عبد اهللا
وشتيمة،  يل  وقطيعة   (٣) عيلّ باً  توثّ إال  أبوا  بيتي  أهل  اهللا  رسول  يا  فقال: 
تصل  قال:  أصنع؟  فكيف  قال:   . مجيعاً اهللا  يرفضكم  إذاً  قال:  فأرفضهم؟ 
فعلت  إذا  فإنك  ظلمك،  عمن  وتعفو  حرمك،  من  وتعطي  قطعك،  من 

(١) سورة النساء: ١.
.(٢) لعل املقصود أنه تعاىل قرهنا باسمه يف األمر بالتقو

. (٣) التوثّب: االستيالء ظلامً
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ذلك كان لك من اهللا عليهم ظهري.
أيب  بن  حممد  بن  أمحد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  وعنه،  ٣ـ 
نرص، عن حممد بن عبيد اهللا قال: قال أبو احلسن الرضاA: يكون الرجل 
يصل رمحه فيكون قد بقي من عمره ثالث سنني فيصريها اهللا ثالثني سنة، 

ويفعل اهللا ما يشاء.
٤ـ وعنه، عن عيل بن احلكم، عن خطاب األعور، عن أيب محزة قال: 
قال أبو جعفرA: صلة األرحام تزكي األعامل، وتنمي األموال، وتدفع 

البلو، وتيرسّ احلساب، وتنسئ يف األجل.
عن  املقدام،  أيب  بن  عمرو  عن  حمبوب،  بن  احلسن  عن  وعنه،  ٥ـ 
جابر، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: أويص الشاهد من أمتي 
والغائب منهم ومن يف أصالب الرجال وأرحام النساء إىل يوم القيامة أن 

يصل الرحم، وإن كانت منه عىل مسرية سنة، فإن ذلك من الدين.
 A٦ـ وعنه، عن عيل بن احلكم، عن حفص، عن أيب محزة، عن أيب عبد اهللا
ن اخللق، وتسمح الكف، وتطيب النفس، وتزيد  قال: صلة االرحام حتسّ

يف الرزق، وتنسئ يف األجل.
٧ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 
عن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: 
لْ من وصلني واقطع من قطعني،  قة بالعرش تقول: اللهم صِ إن الرحم معلّ
وهي رحم آل حممد، وهو قول اهللا عز وجل: (الذين يصلون ما أمر اهللا به 



٩٨

أن يوصل)(١)، ورحم كل ذي رحم.
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مالك بن 
عطية، عن يونس بن عامر قال: قال أبو عبد اهللاA: أول ناطق من اجلوارح 
ل اليوم ما بينك  يوم القيامة الرحم، تقول: يا رب من وصلني يف الدنيا فصِ

وبينه، ومن قطعني يف الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
٩ـ عنه، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن أيب احلسن الرضاA قال: 
قال أبو عبد اهللاA: صل رمحك ولو برشبة من ماء، وأفضل ما توصل به 
الرحم كف األذ عنها، وصلة الرحم منسأة يف األجل(٢)، حمببة يف األهل.

بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٠ـ 
إسامعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أيب جعفرA قال: قال 
تا الرصاط يوم القيامة الرحم  أبو ذرN: سمعت رسول اهللاF يقول: حافّ
صول للرحم املؤدي لألمانة نفذ إىل اجلنة، وإذا مر اخلائن  واألمانة، فإذا مر الوَ
لألمانة القطوع للرحم مل ينفعه معهام عمل، وتكفأ(٣) به الرصاط يف النار.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١١ـ 
ابن أيب عمري، عن حفص بن قرط، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: 
وتزيد يف  النفس،  وتسمح الكف(٤)، وتطيب  اخللق،  صلة األرحام حتسن 

الرزق، وتنسئ يف األجل.

(١) سورة الرعد: ٢١.
(٢) أي: سبب يف تأخري أجل الواصل للرحم.

(٣) أي: ينقلب به إىل النار.
. (٤) أي: جتعل اإلنسان جواداً كريامً
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بن  الفضل  عن  إسامعيل،  بن  وحممد  أبيه  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٢ـ 
احلكم  عن  احلميد،  عبد  بن  إبراهيم  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  مجيعاً،  شاذان 
احلناط قال: قال أبو عبد اهللاA: صلة الرحم وحسن اجلوار يعمران الديار 

ويزيدان يف األعامر.
١٣ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن حممد األشعري، 
 :Aعن عبد اهللا بن ميمون القداح، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر

قال: قال رسول اهللاF: إن أعجل اخلري ثواباً صلة الرحم.
إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب  ١٤ـ عيل بن 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: من رسه النَّساء(١) يف األجل والزيادة 

يف الرزق فليصل رمحه.
إسحاق  عن  حييى،  بن  صفوان  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٥ـ 
صلة  إال  العمر  يف  يزيد  شيئاً  نعلم  ما   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  عامر  بن 
الرحم، حتى أن الرجل يكون أجله ثالث سنني، فيكون وصوالً للرحم، 
فيزيد اهللا يف عمره ثالثني سنة، فيجعلها ثالثاً وثالثني سنة، ويكون أجله 
ثالثاً وثالثني سنة، فيكون قاطعاً للرحم، فينقصه اهللا ثالثني سنة، وجيعل 

أجله إىل ثالث سنني.
بن  عثامن  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٦ـ 
عيسى، عن سليامن بن هالل قال: قلت أليب عبد اهللاA: إن آل فالن يربّ 
بعضهم بعضاً ويتواصلون، فقال: إذاً تنمى أمواهلم وينمون، فال يزالون يف 

(١) النَّساء: التأخري.
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ذلك حتى يتقاطعوا، فإذا فعلوا ذلك انقشع(١) عنهم.
١٧ـ عنه، عن غري واحد، عن زياد القندي، عن عبد اهللا بن سنان، 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: إن القوم ليكونون فجرة، وال 
يكونون بررة، فيصلون أرحامهم فتنمى أمواهلم، وتطول أعامرهم، فكيف 

إذا كانوا أبراراً بررة.
١٨ـ وعنه، عن القاسم بن حييى، عن جده احلسن بن راشد، عن أيب 
بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: قال أمري املؤمننيA: صلوا أرحامكم ولو 
بالتسليم، يقول اهللا تبارك وتعاىل: (واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام 

.(٢)( إن اهللا كان عليكم رقيباً
١٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن صفوان اجلامل قال: وقع بني أيب عبد اهللاA وبني عبد اهللا بن احلسن 
عشيتهام  فافرتقا  الناس،  واجتمع  بينهم،  الضوضاء  وقعت  حتى  كالم، 
بن  اهللا  عبد  باب  عىل   Aاهللا عبد  بأيب  أنا  فإذا  حاجة،  يف  وغدوت  بذلك، 
احلسن، وهو يقول: يا جارية، قويل أليب حممد [خيرج]. قال: فخرج، فقال: 
يا أبا عبد اهللا ما يكربك؟ فقال: إين تلوت آية من كتاب اهللا عز وجل البارحة 
يصلون  (الذين  ذكره:  وجل  عز  اهللا  قول  قال:  هي؟  وما  قال:  فأقلقتني، 
فقال:  احلساب)(٣)،  سوء  وخيافون  رهبم  وخيشون  يوصل  أن  به  اهللا  أمر  ما 
صدقت، لكأين مل أقرأهذه اآلية من كتاب اهللا عز وجل قط، فاعتنقا وبكيا.

(١) انقشع: انكشف.

(٢) سورة النساء: ١.
(٣) سورة الرعد: ٢١.
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قلت  قال:  سنان  بن  اهللا  عبد  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  وعنه،  ٢٠ـ 
حتى  فيقطعني،  ه  لُ وأصِ فيقطعني،  ه  لُ أصِ عم  ابن  يل  إن   :Aاهللا عبد  أليب 
لقد مهمت لقطيعته إياي أن أقطعه، أتأذن يل قطعه؟ قال: إنك إذا وصلته 

وقطعك وصلكام اهللا عز وجل مجيعاً وإن قطعته وقطعك قطعكام اهللا.
 :A٢١ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن داود بن فرقد قال: قال يل أبو عبد اهللا
إين أحب أن يعلم اهللا أين قد أذللت رقبتي يف رمحي. وإين ألبادر أهل بيتي، 

أصلهم قبل أن يستغنوا عني.
 A٢٢ـ عنه، عن الوشاء، عن حممد بن فضيل الصرييف، عن الرضا
من  ل  صِ اللهم  تقول:  بالعرش  ملعلقة   Bاألئمة حممد  آل  رحم  إن  قال: 
ثم  املؤمنني،  أرحام  يف  بعدها  جارية  هي  ثم  قطعني،  من  واقطع  وصلني، 

تال هذه اآلية: (واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام)(١).
فضال،  ابن  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢٣ـ 
عن ابن بكري، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اهللاA عن قول اهللا عز 

وجل: (الذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل)(٢)، فقال: قرابتك.
٢٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن حممد بن عيل، عن 
 :Fقال: قال رسول اهللا Cأيب مجيلة، عن الوصايف، عن عيل بن احلسني
ه أن يمدّ اهللا يف عمره وأن يبسط له يف رزقه فليصل رمحه، فإن الرحم  من رسّ
من  واقطع  وصلني،  من  ل  صِ ربّ  يا  تقول:  ذلق(٣)،  القيامة  يوم  لسان  هلا 

(١) سورة النساء: ١.
(٢) سورة الرعد: ٢١.
(٣) ذلق: فصيح بليغ.
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قطعني، فالرجل لري بسبيل خري إذا أتته الرحم التي قطعها، فتهوي به إىل 
أسفل قعر يف النار.

٢٥ـ عيل بن حممد، عن صالح بن أيب محاد، عن احلسن بن عيل، عن 
صفوان، عن اجلهم بن محيد قال: قلت أليب عبد اهللاA: تكون يل القرابة 
ُم عيلّ حق؟ قال: نعم حق الرحم ال يقطعه يشء، وإذا  عىل غري أمري، أهلَ

كانوا عىل أمرك كان هلم حقان؛ حق الرحم وحق اإلسالم.
٢٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن إسحاق 
نان  بن عامر قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن صلة الرحم والربّ ليهوّ
وا بإخوانكم، ولو  احلساب، ويعصامن من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبرّ

بحسن السالم وردّ اجلواب.
٢٧ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الصمد 
ن احلساب يوم القيامة، وهي  بن بشري قال: قال أبو عبد اهللاA: صلة الرحم هتوّ
ة يف العمر(١)، وتقي مصارع السوء، وصدقة الليل تطفئ غضب الرب. أَ نْسَ مَ
عمن  عثامن،  بن  حسني  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٢٨ـ 
وتنمي  األعامل،  تزكي  الرحم  صلة  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره، 

األموال، وتيرسّ احلساب، وتدفع البلو، وتزيد يف الرزق.

باب (٤٠)
الرب بالوالدين

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى وعيل بن إبراهيم، عن أبيه 
(١) أي: تؤخر األجل وتطيل العمر.
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 Aمجيعاً، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب والد احلناط قال: سألت أبا عبد اهللا
فقال:  اإلحسان؟  هذا  ما   (١)( إحساناً (وبالوالدين  وجل:  عز  اهللا  قول  عن 
فهام أن يسأالك شيئاً مما حيتاجان  سن صحبتهام، وأن ال تكلّ اإلحسان أن حتُ
حتى  الرب  تنالوا  (لن  وجل:  عز  اهللا  يقول  أليس  مستغنيني،  كانا  وإن  إليه، 

تنفقوا مما حتبون)(٢). 
قال: ثم قال أبو عبد اهللاA: وأما قول اهللا عز وجل: (إما يبلغنّ عندك 
مها أو كالمها فال تقل هلام أُفٍّ وال تنهرمها)(٣)، قال: إن أضجراك  الكربَ أحدُ
) قال:  »، وال تنهرمها إن رضباك. قال: (وقل هلام قوالً كريامً فال تقل هلام: «أُفّ
إن رضباك فقل هلام: غفر اهللا لكام، فذلك منك قول كريم. قال (واخفض هلام 
جناح الذل من الرمحة)(٤) قال: ال متأل عينيك من النظر إليهام إال برمحة ورقة، 
امهام. م قدّ وال ترفع صوتك فوق أصواهتام، واليدك فوق أيدهيام، وال تقدّ
٢ـ ابن حمبوب، عن خالد بن نافع البجيل، عن حممد بن مروان قال: 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن رجالً أتى النبيF فقال: يا رسول اهللا 
بت، إالّ وقلبك  أوصني، فقال: ال ترشك باهللا شيئاً، وإن حرقت بالنار وعذّ
مها حيّني كانا أو ميّتني، وإن أمراك  مطمئن باإليامن، ووالديك فأطعهام وبرّ

أن خترج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من اإليامن.
منصور  عن  الوشاء،  عن  حممد،  بن  معىلّ  عن  حممد،  بن  احلسني  ٣ـ 

(١) سورة البقرة: ٨٣.
(٢) سورة آل عمران: ٩٢.

(٣) سورة اإلرساء: ٢٣.

(٤) سورة اإلرساء: ٢٤.
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بن حازم، عن أيب عبد اهللاA قال: قلت: أي األعامل أفضل؟ قال: الصالة 
لوقتها، وبرّ الوالدين، واجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل.

٤ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد 
الرمحن، عن درست بن أيب منصور، عن أيب احلسن موسىA قال: سأل 
رجل رسول اهللاF: ما حق الوالد عىل ولده؟ قال: ال يسميه باسمه، وال 

يميش بني يديه، والجيلس قبله، وال يستسبّ له(١).
بن  حممد  عن  مسكني،  بن  احلكم  عن  عيل،  بن  حممد  عن  عنه،  ٥ـ 
مروان قال: قال أبو عبد اهللاA: ما يمنع الرجل منكم أن يربّ والديه حيّني 
وميتني، يصيل عنهام، ويتصدق عنهام، وحيج عنهام، ويصوم عنهام، فيكون 
. ه وصلته خرياً كثرياً الذي صنع هلام، وله مثل ذلك، فيزيده اهللا عز وجل بربّ

٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن معمر بن خالد 
قال: قلت أليب احلسن الرضاA: أدعو لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلق؟ 
قال: ادع هلام وتصدق عنهام، وإن كانا حيّني ال يعرفان احلق فدارمها، فإن 

رسول اهللاF قال: إن اهللا بعثني بالرمحة ال بالعقوق.
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 
عن أيب عبد اهللاA قال: جاء رجل إىل النبيF فقال: يا رسول اهللا، من 
؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال:  برّ أُ

ثم من؟ قال: أباك.
أمحد بن النرض، عن  حممد بن سامل، عن  ٨ـ أبو عيل األشعري، عن 

(١) أي: ال يفعل ما يصري سبباً لسبّ الناس ألبيه.
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 Fقال: أتى رجل رسول اهللا Aعمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب عبد اهللا
 :Fفقال: يا رسول اهللا، إنى راغب يف اجلهاد نشيط. قال: فقال له النبي
اً عند اهللا ترزق، وإن متت فقد  فجاهد يف سبيل اهللا، فإنك إن تقتل تكن حيّ
لدت. قال: يا  وقع أجرك عىل اهللا، وإن رجعت رجعت من الذنوب كام وُ
رسول اهللا، إن يل والدين كبريين يزعامن أهنام يأنسان يب ويكرهان خروجي، 
رّ مع والديك، فوالذي نفيس بيده ألنسهام بك يوماً  قَ فقال رسول اهللاF: فَ

وليلة خري من جهاد سنة.
بن  عيل  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٩ـ 
نرصانياً،  كنت  قال:  إبراهيم  بن  زكريا  عن  وهب،  بن  معاوية  عن  احلكم، 
فأسلمت وحججت، فدخلت عىل أيب عبد اهللاA، فقلت: إين كنت عىل 
النرصانية، وإين أسلمت، فقال: وأيّ يشء رأيت يف اإلسالم؟ قلت: قول 
نوراً  جعلناه  ولكن  اإليامن  وال  الكتاب  ما  تدري  كنت  (ما  وجل:  عز  اهللا 
هند به من نشاء)(١)، فقال: لقد هداك اهللا. ثم قال: اللهم اهده ثالثاً سل 
وأمي  بيتي،  وأهل  النرصانية  عىل  وأمي  أيب  إن  فقلت:  بني،  يا  شئت  عام 
مكفوفة البرص، فأكون معهم وآكل يف آنيتهم؟ فقال: يأكلون حلم اخلنزير؟ 
ها، فإذا ماتت فال  فقلت: ال، وال يمسونه، فقال: ال بأس، فانظر أمك فربّ
ها إىل غريك، كن أنت الذي تقوم بشأهنا، وال ختربن أحداً أنك أتيتني،  لْ تكِ

حتى تأتيني بمنى إن شاء اهللا. 
يسأله  هذا  صبيان،  معلم  كأنه  حوله  والناس  بمنى،  فأتيته  قال: 
وهذا يسأله، فلام قدمت الكوفة ألطفت ألمي، وكنت أطعمها وأفيلّ ثوهبا 

.٥٢ :(١) سورة الشور
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عىل  وأنت  هذا  يب  تصنع  ماكنت  بني،  يا  يل:  فقالت  وأخدمها،  ورأسها، 
ديني، فام الذي أر عنك منذ هاجرت فدخلت يف احلنيفية؟ فقلت: رجل 
ولكنه  ال،  فقلت:  نبي؟  هو  الرجل  هذا  فقالت:  هبذا،  أمرين  نبينا  ولد  من 
يا  فقلت:  األنبياء،  وصايا  هذه  إن  نبي،  هذا  إن  بني،  يا  فقالت:  نبي،  ابن 
خري  دينك  بني،  يا  فقالت:  ابنه،  ولكنه  نبي،  نبينا  بعد  يكون  ليس  إنه  ه،  أمّ
متها، فصلت  دين، أعرضه عيل، فعرضته عليها، فدخلت يف اإلسالم، وعلّ
الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة، ثم عرض هلا عارض يف الليل، 
متني، فأعدته عليها، فأقرت به وماتت، فلام  فقالت: يا بني، أعد عيلّ ما علّ
عليها،  صليت  الذي  أنا  وكنت  غسلوها،  الذين  املسلمون  كان  أصبحت 

ونزلت يف قربها.
١٠ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
وعدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن إسامعيل بن مهران مجيعاً، 
قال:  حيان  بن  عامر  عن  مسكان،  بن  اهللا  عبد  عن  عمرية،  بن  سيف  عن 
وقد  أحبه،  كنت  لقد  فقال:  يب،  ابني  إسامعيل  بربّ   Aاهللا عبد  أبا  خربت 
ازددتُ له حباً، إن رسول اهللاF أتته أخت له من الرضاعة، فلام نظر إليها 
يف  ويضحك  ثها  حيدّ أقبل  ثم  عليه،  فأجلسها  هلا  ملحفته  وبسط  هبا،   ّ رسُ
وجهها، ثم قامت وذهبت، وجاء أخوها، فلم يصنع به ما صنع هبا، فقيل 
ألهنا  فقال:  رجل؟!  وهو  به،  تصنع  مل  ما  بأخته  صنعت  اهللا،  رسول  يا  له: 

كانت أبرّ بوالدهيا منه.
١١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن سيف بن عمرية، عن عبد اهللا بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: 
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قلت أليب عبد اهللاA: إن أيب قد كرب جداً، وضعف، فنحن نحمله إذا أراد 
فإنه  بيدك،  مه  ولقّ فافعل،  منه  ذلك  تيل  أن  استطعت  إن  فقال:  احلاجة؟ 

. نّة(١) لك غداً جُ
١٢ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن عمرية، عن أيب الصباح، 
عن جابر قال: سمعت رجالً يقول أليب عبد اهللاA: إن يل أبوين خمالفني؟ 

مها كام تربّ املسلمني ممن يتوالنا  فقال: برّ
١٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، 
مجيعاً، عن ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن 
أداء  رخصة؛  فيهن  ألحد  وجل  عز  اهللا  جيعل  مل  ثالث  قال:   Aجعفر أيب 
األمانة إىل الرب والفاجر، والوفاء بالعهد للرب والفاجر، وبرّ الوالدين برين 

كانا أو فاجرين.
 A١٤ـ الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أيب خدجية، عن أيب عبد اهللا
إذا  حتى  وربيتها،  بنتاً  ولدت  قد  إين  فقال:   Fالنبي إىل  رجل  جاء  قال: 
يتها، ثم جئت هبا إىل قليب(٢)، فدفعتها يف جوفه، وكان  بلغت فألبستها وحلّ
أمٌّ  ألك  قال:  ذلك؟  كفارة  فام  أبتاه،  يا  تقول:  وهي  منها  سمعت  ما  آخر 
حية؟ قال: ال، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، قال: فأبررها، فإهنا بمنزلة 

األم، يكفرْ عنك ما صنعت. 
قال أبوخدجية: فقلت أليب عبد اهللاA: متى كان هذا؟ فقال: كان يف 

اجلاهلية، وكانوا يقتلون البنات خمافة أن يُسبني فيلدن يف قوم آخرين.
(١) أي: وقاية من النار.

(٢) القليب: البئر.
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بن  إسامعيل  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٥ـ 
بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت أليب جعفرA: هل جيزي 
مملوكاً  الوالد  يكون  خصلتني؛  يف  إال  جزاء  له  ليس  فقال:  ه؟  والدَ الولدُ 

فيشرتيه ابنه فيعتقه، أويكون عليه دين فيقضيه عنه.
١٦ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن 
العبد  إن  قال:   Aجعفر أيب  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  سنان،  بن  اهللا  عبد 
وال  ديوهنام،  عنهام  يقيض  فال  يموتان  ثم  حياهتام،  يف  بوالديه  براً  ليكون 
يستغفر هلام، فيكتبه اهللا عاقاً، وإنه ليكون عاقاً هلام يف حياهتام، غري بارٍّ هبام، 

. اً فإذا ماتا قىض دينهام واستغفر هلام، فيكتبه اهللا عز وجل بارّ

باب (٤١)
االهتامم بأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم

 A١ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: من أصبح ال هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم.

نسكاً  الناس  أنسك(١)   :Fاهللا رسول  قال  قال:  اإلسناد  وهبذا  ٢ـ 
أنصحهم حبيباً، وأسلمهم قلباً جلميع املسلمني.

٣ـ عيل بن إبراهيم، عن عيل بن حممد القاساين، عن القاسم بن حممد، 
 Aعن سليامن بن داود املنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد اهللا

يقول: عليك بالنصح هللا يف خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
عمه  عن  سامعة،  بن  سليامن  عن  اخلطاب،  بن  سلمة  عن  عنه،  ٤ـ 

(١) أي: أعبدهم عبادة.
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عاصم الكوزي، عن أيب عبد اهللاA أن النبيF قال: من أصبح ال هيتم 
فلم  للمسلمني،  يا  ينادي:  رجالً  سمع  ومن  منهم،  فليس  املسلمني  بأمور 

جيبه فليس بمسلم.
 A٥ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: اخللق عيال اهللا، فأحب اخللق إىل اهللا من نفع عيال 

. اهللا، وأدخل عىل أهل بيت رسوراً
بن  عيل  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٦ـ 
احلكم، عن سيف بن عمرية قال: حدثني من سمع أبا عبد اهللاA يقول: 

سئل رسول اهللاF من أحب الناس إىل اهللا؟ قال: أنفع الناس للناس.
فطر  عن  احلناط،  الوليد  بن  مثنى  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  عنه،  ٧ـ 
عليهام)  اهللا  (صلوات  أبيه  عن  احلسني،  بن  عيل  بن  عمر  عن  خليفة،  بن 
قال: قال رسول اهللاF من رد عن قوم من املسلمني عادية(١) [ماء] أو ناراً 

وجبت له اجلنة.
عن  صالح،  بن  املفضل  مجيلة  أيب  عن  نجران،  أيب  ابن  عن  عنه،  ٨ـ 
جابر بن يزيد، عن أيب جعفرA قال يف قول اهللا عز وجل: (وقولوا للناس 

)(٢) قال: قولوا للناس أحسن ما حتبون أن يُقال فيكم. حسناً
٩ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حييى بن املبارك، عن 
عبد اهللا بن جبلة، عن رجل، عن أيب عبد اهللاA قال يف قول اهللا عز وجل: 

. (١) العادية: الذي يتجاوز احلدّ
(٢) سورة البقرة: ٨٣.
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. اعاً (وجعلني مباركاً أينام كنت)(١) قال: نفّ

باب (٤٢)
إجالل الكبري

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، 
ذي  إجالل  اهللا  إجالل  من   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن 

الشيبة املسلم.
 :A٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد رفعه، قال: قال أبو عبد اهللا

ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهللا بن أبان، 
عن الوصايف قال: قال أبو عبد اهللاA: عظموا كباركم، وصلوا أرحامكم، 

وليس تصلوهنم بيشء أفضل من كف األذ عنهم.

باب (٤٣)
ة املؤمنني بعضهم لبعض أخوّ

بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
عيسى، عن املفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اهللاA: إنام املؤمنون إخوة 

بنو أب وأم، وإذا رضب عىل رجل منهم عرقٌ سهر له اآلخرون.
 ٢ـ عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن جابر 
ربام  فداك،  جعلت  فقلت:   Aجعفر أيب  يدي  بني  تقبّضت  قال:  اجلعفي 

(١) سورة مريم: ٣١.
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حزنت من غري مصيبة تصيبني أو أمر ينزل يب، حتى يعرف ذلك أهيل يف 
وجهي، وصديقي، فقال: نعم، يا جابر، إن اهللا عز وجل خلق املؤمنني من 
طينة اجلنان، وأجري فيهم من ريح روحه، فلذلك املؤمن أخو املؤمن ألبيه 
وأمه، فإذا أصاب روحاً من تلك األرواح يف بلد من البلدان حزنٌ حزنت 

هذه ألهنا منها.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن 
عيل بن عقبة، عن أيب عبد اهللاA قال: املؤمن أخو املؤمن، عينه ودليله، ال 

ة فيخلفه. دَ ه عِ دُ خيونه، وال يظلمه، وال يغشه، وال يَعِ
٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي 
قال: كنت عند أيب عبد اهللاA ودخل عليه رجل، فقال يل: حتبه؟ فقلت: 
نعم، فقال يل: ومل ال حتبه، وهو أخوك، ورشيكك يف دينك، وعونك عىل 

عدوك، ورزقه عىل غريك؟!.
رجل،  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  ٥ـ 
عن مجيل، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: املؤمنون خدمٌ بعضهم 
بعضهم  يفيد  قال:  لبعض؟  بعضهم  خدماً  يكونون  وكيف  قلت:  لبعض. 

. احلديث. بعضاً
حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  وحممد  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٦ـ 
بن عيسى مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن إسامعيل البرصي، عن فضيل بن 
إىل  خرجوا  املسلمني  من  نفراً  إن  يقول:   Aجعفر أبا  سمعت  قال:  يسار 
نوا، ولزموا أصول  وا الطريق، فأصاهبم عطش شديد، فتكفّ سفر هلم، فضلّ



١١٢

الشجر، فجاءهم شيخ وعليه ثياب بيض، فقال: قوموا، فال بأس عليكم، 
فهذا املاء، فقاموا ورشبوا وارتووا، فقالوا: من أنت يرمحك اهللا؟ فقال: أنا 
يقول:   Fاهللا رسول  سمعت  إين   ،Fاهللا رسول  بايعوا  الذين  اجلن  من 

املؤمن أخواملؤمن، عينه ودليله، فلم تكونوا تضيعوا بحرضيت.
بن  الفضل  عن  إسامعيل،  بن  وحممد  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٧ـ 
قال:  يسار  بن  فضيل  عن  ربعي،  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  مجيعاً،  شاذان 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول: املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله [وال 
يغتابه وال خيونه وال حيرمه]. قال ربعي: فسألني رجل من أصحابنا باملدينة 
[فـ]ـإين  فقال:  نعم،  له:  فقلت  قال:  ذلك؟  يقول  فضيل  سمعت  فقال: 
وال  ه  يغشّ وال  يظلمه  ال  أخواملسلم،  املسلم  يقول:   Aاهللا أباعبد  سمعت 

خيذله وال يغتابه وال خيونه وال حيرمه.

باب (٤٤)
حق املؤمن عىل أخيه وأداء حقه

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
 Aجعفر أيب  عن  جابر،  عن  شمر،  بن  عمرو  عن  عمرية،  بن  سيف  عن 
عورته،  ويواري  جوعته،  يشبع  أن  املؤمن  أخيه  عىل  املؤمن  حق  من  قال: 

ويفرج عنه كربته، ويقيض دينه، فإذا مات خلفه يف أهله وولده.
٢ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن عبد اهللا بن بكري اهلجري، عن معىلّ 
بن خنيس، عن أيب عبد اهللاA قال: قلت له: ما حقّ املسلم عىل املسلم؟ 
قال: له سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إال وهو عليه واجب، إن ضيع 
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منها شيئاً خرج من والية اهللا وطاعته، ومل يكن هللا فيه من نصيب، قلت له: 
جعلت فداك وماهي؟ قال: يا معىل، إين عليك شفيق، أخاف أن تضيع وال 

حتفظ، وتعلم والتعمل. قال: قلت له: ال قوة إال باهللا. 
تكره  ما  له  وتكره  لنفسك  حتب  ما  له  حتب  أن  منها  حقّ  أيرس  قال: 
لنفسك، واحلق الثاين أن جتتنب سخطه وتتّبع مرضاته وتطيع أمره، واحلق 
الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، واحلق الرابع أن 
 تكون عينه ودليله ومرآته، واحلق اخلامس [أن] ال تشبع وجيوع، وال تُرو
وليس  خادم  لك  يكون  أن  السادس  واحلق   ،ويعر تلبس  وال  ويظمأ، 
طعامه  ويصنع  ثيابه  فيغسل  خادمك،  تبعث  أن  فواجب  خادم،  ألخيك 
مريضه  وتعود  دعوته  وجتيب  قسمه  تربّ  أن  السابع  واحلق  فراشه،  ويمهد 
وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إىل قضائها، وال تلجئه أن 
بواليته  واليتك  وصلت  ذلك  فعلت  فإذا  مبادرة،  تبادره  ولكن  ها،  كَ يسألُ

وواليته بواليتك.
أبيه  عن  سيف،  بن  عيل  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  عنه،  ٣ـ 
يسألون  أصحابنا  [بعض]  كتب  قال:  أعني  بن  األعىل  عبد  عن  سيف، 
أخيه،  عىل  املسلم  حق  عن  أسأله  أن  وأمروين  أشياء،  عن   Aاهللا عبد  أبا 
عه فقلت: سألتك فلم جتبني؟ فقال: إين  فسألته فلم جيبني، فلام جئت ألودّ
افرتض اهللا عىل خلقه ثالثاً؛ إنصاف  تكفروا(١)، إن من أشدّ ما  أخاف أن 
منه،  لنفسه  يرىض  بام  إال  نفسه  من  ألخيه  يرىض  ال  حتى  نفسه،  من  املرء 
ومؤاساة األخ يف املال، وذكر اهللا عىل كل حال، ليس سبحان اهللا واحلمد 

(١) أي: ختالفوا بعد العلم بام يلزم عليكم.



١١٤

اهللا، ولكن عند ما حرم اهللا عليه، فيدعه.
٤ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن مجيل، عن 
مرازم، عن أيب عبد اهللاA قال: ما عبد اهللا بيشء أفضل من أداء حق املؤمن.
٥ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال، عن 
عيل بن عقبة، عن أيب عبد اهللاA قال: للمسلم عىل أخيه املسلم من احلق 
ته إذا  أن يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمّ

عطس(١)، وجييبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات(٢).
٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن منصور بن يونس، 
عن أيب املأمون احلارثي قال: قلت أليب عبد اهللا: ما حق املؤمن عىل املؤمن؟ 
قال: إن من حق املؤمن عىل املؤمن املودة له يف صدره، واملؤاساة له يف ماله، 
واخللف له يف أهله، والنرصة له عىل من ظلمه، وإن كان نافلة(٣) يف املسلمني 
وكان غائباً أخذ له بنصيبه، وإذا مات الزيارة إىل قربه، وأن ال يظلمه، وأن 
له:  اليقول  وأن  يكذبه،  ال  وأن  خيذله،  ال  وأن  خيونه،  ال  وأن  ه،  يغشّ ال 
» فليس بينهام والية، وإذا قال له: «أنت عدوي»  »، وإذا قال له: «أفّ «أفّ
مه انامث اإليامن يف قلبه كام ينامث امللح يف املاء. فقد كفر أحدمها، وإذا اهتّ
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، 
مع  أطوف  كنت  قال:  تغلب  بن  أبان  عن  الكلل(٤)،  صاحب  عيل  أيب  عن 

(١) أي: يدعو له.
(٢) أي: يتبع جنازته.

(٣) أي: عطية من بيت املال.
ة: غشاء رقيق يتوقى به من البعوض. لّ (٤) أي: يبيعها، والكِ



١١٥

أيب عبد اهللاA فعرض يل رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه يف 
أنا  فبينا  إليه،  وأذهب   Aاهللا عبد  أبا  أدع  أن  فكرهت   ، إيلّ فأشار  حاجة، 
يريد  إياك  أبان،  يا  فقال:   ،Aاهللا عبد  أبو  فرآه  أيضاً،  إيلّ  أشار  إذ  أطوف 
هذا؟ قلت: نعم، قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو عىل 
مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم، قال: فاذهب إليه، قلت: فأقطع الطواف؟ 

قال: نعم، قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم. 
، فسألته، فقلت: أخربين عن  قال: فذهبت معه، ثم دخلت عليه بعدُ
حق املؤمن عىل املؤمن، فقال: يا أبان، دعه، ال ترده(١)، قلت: بىل جعلت 
قاسمه شطر مالك، ثم نظر إيلّ  د عليه، فقال: يا أبان، تُ فداك، فلم أزل أردّ
فرأ ما دخلني(٢)، فقال: يا أبان، أما تعلم أن اهللا عز وجل قد ذكر املؤثرين 
عىل أنفسهم؟ قلت: بىل جعلت فداك، فقال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره 
اآلخر. النصف  من  أعطيته  أنت  إذا  تؤثره  إنام  سواء،  وهو  أنت  إنام  بعد، 
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٨ـ 
فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أيب منصور قال: كنت 
ابتداء  فقال  طلحة،  بن  اهللا  وعبد  يعفور  أيب  وابن  أنا   Aاهللا عبد  أيب  عند 
منه: يا ابن أيب يعفور، قال رسول اهللاF: ست خصال من كنّ فيه كان بني 
يدي اهللا عز وجل، وعن يمني اهللا(٣)، فقال ابن أيب يعفور: وما هن، جعلت 
فداك؟ قال: حيب املرء املسلم ألخيه ما حيب ألعزّ أهله، ويكره املرء املسلم 

(١) أي: ال تطلبه. 
ب، أو من خوف عدم العمل به. (٢) أي: ما دخلني من التعجّ

ه كناية عن غاية القرب واملنزلة عنده تعاىل. (٣) لعلّ



١١٦

ألخيه ما يكره ألعزّ أهله، ويناصحه الوالية، فبكى ابن أيب يعفور، وقال: 
كيف يناصحه الوالية؟ قال: يا ابن أيب يعفور، إذا كان منه بتلك املنزلة بثّه 
مهه، ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن حلزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما 

ج عنه، وإال دعا اهللا له.  ج عنه فرّ يفرّ
تعرفوا  أن  لنا،  وثالث  لكم  ثالث   :Aاهللا عبد  أبو  قال  ثم  قال: 
بنا(١)، وأن تنتظروا عاقبتنا، فمن كان هكذا كان بني  فضلنا، وأن تطؤوا عقِ

يدي اهللا عز وجل، فيستضيئ بنورهم من هو أسفل منهم. 
ن دوهنم مل هينئهم العيش  وأما الذين عن يمني اهللا فلو أهنم يراهم مَ
مما يرون من فضلهم، فقال ابن أيب يعفور: وما هلم ال يُرون وهم عن يمني 
اهللا؟ فقال: يا ابن أيب يعفور، إهنم حمجوبون بنور اهللا، أما بلغك احلديث أن 
رسول اهللاF كان يقول: إن هللا خلقاً عن يمني العرش بني يدي اهللا وعن 
يمني اهللا وجوههم أبيض من الثلج وأضوء من الشمس الضاحية، يسأل 

السائل ما هؤالء؟ فيقال: هؤالء الذين حتابّوا يف جالل اهللا.
٩ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن حممد بن عجالن قال: كنت عند 
م، فسأله كيف من خلّفت من إخوانك؟  أيب عبد اهللاA فدخل رجل فسلّ
عىل  أغنيائهم  عيادة  كيف  له:  فقال   ،(٢)وأطر ى  وزكّ الثناء  فأحسن  قال: 
فقرائهم؟ فقال: قليلة، قال: وكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة، 
لتذكر  إنك  فقال:  أيدهيم؟  ذات  يف  لفقرائهم  أغنيائهم  صلة  فكيف  قال: 
أخالقاً قلّ ما هي يف من عندنا. قال: فقال: فكيف تزعم هؤالء أهنم شيعة.

(١) أي: تتابعوننا يف مجيع األقوال واألفعال.
(٢) أطر: مدح.



١١٧

١٠ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن العالء بن فضيل، عن أيب عبد اهللاC قال: كان أبو جعفر (صلوات اهللا 
م(١) بعضكم بعضاً،  روهم، وال يتجهّ موا أصحابكم، ووقّ عليه) يقول: عظّ
املخلصني. اهللا  عباد  كونوا  والبخل،  وإياكم  حتاسدوا،  وال  وا،  والتضارّ

احلكم،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١١ـ 
عن أيب املغرا، عن أيب عبد اهللاA قال: املسلم أخواملسلم، ال يظلمه، وال 
خيذله، وال خيونه، وحيق عىل املسلمني االجتهاد يف التواصل، والتعاون عىل 
حتى  بعض،  عىل  بعضهم  وتعاطف  احلاجة،  ألهل  واملؤاساة  التعاطف، 
غاب  ملا  ني  مغتمّ مرتامحني،  بينكم،  رمحاء  وجل  عز  اهللا  أمركم  كام  تكونوا 
.Fعنكم من أمرهم، عىل ما مىض عليه معرش األنصار عىل عهد رسول اهللا
عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٢ـ 
أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: حقّ عىل املسلم إذا أراد سفراً أن 

يُعلم إخوانه، وحقّ عىل إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

باب (٤٥)
الرتاحم والتعاطف

بن  احلسن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
حمبوب، عن شعيب العقرقويف قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول ألصحابه: 
اتقوا اهللا، وكونوا إخوة بررة، متحابّني يف اهللا، متواصلني مرتامحني، تزاوروا 

وتالقوا وتذاكروا أمرنا، وأحيوه.
(١) يتجهم: يستقبله بوجه كريه.



١١٨

٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
وا وترامحوا،  عن كليب الصيداوي، عن أيب عبد اهللاA قال: تواصلوا وتبارّ

وكونوا إخوة بررة، كام أمركم اهللا عز وجل.
قال:  الكاهيل  حييى  بن  اهللا  عبد  عن  سنان،  بن  حممد  عن  عنه،  ٣ـ 

وا وترامحوا وتعاطفوا. سمعت أبا عبد اهللاA يقول: تواصلوا وتبارّ

باب (٤٦)
 زيارة االخوان

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن [عيل] بن فضال، 
عن عيل بن عقبة، عن أيب محزة، عن أيب عبد اهللاA قال: من زار أخاه هللا ال 
ل اهللا به سبعني ألف ملك  ز(١) ما عند اهللا وكّ لغريه التامس موعد اهللا وتنجّ

ينادونه: أال طبت وطابت لك اجلنة.
٢ـ عنه، عن عيل بن النعامن، عن ابن مسكان، عن خيثمة قال: دخلت 
عه، فقال: يا خثيمة، أبلغ من تر من موالينا السالم،  عىل أيب جعفرA أودّ
عىل  م  وقوهيّ فقريهم،  عىل  غنيهم  يعود  وأن  العظيم،  اهللا   بتقو وأوصهم 
ضعيفهم، وأن يشهد حيّهم جنازة ميتهم، وأن يتالقوا يف بيوهتم، فإن لقيا 

بعضهم بعضاً حياة ألمرنا، رحم اهللا عبداً أحيا أمرنا.
يا خيثمة، أبلغ موالينا أنا ال نغني عنهم من اهللا شيئاً إال بعمل، إهنم 
لن ينالوا واليتنا إال بالورع، وإن أشد الناس حرسة يوم القيامة من وصف 

عدالً ثم خالفه إىل غريه.
(١) أي: طلب الوفاء بالوعد.



١١٩

بن  إبراهيم  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
عمر اليامين، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: حدثني 
امللك  ذلك  فأقبل  ملكاً،  األرض  إىل  أهبط  وجل  عز  اهللا  أن   Aجربئيل
يميش حتى وقع إىل باب عليه رجل يستأذن عىل رب الدار، فقال له امللك، 
ما حاجتك إىل رب هذه الدار؟ قال: أخ يل مسلم زرته يف اهللا تبارك وتعاىل، 
إين  فقال:  ذاك،  إال  يب  جاء  ما  فقال:  ذاك؟  إال  بك  جاء  ما  امللك:  له  قال 
وقال  اجلنة.  لك  وجبت  ويقول:  السالم،  يقرئك  وهو  إليك،  اهللا  رسول 
امللك: إن اهللا عز وجل يقول: أيام مسلم زار مسلامً فليس إياه زار، إياي زار 

وثوابه عيلّ اجلنة.
٤ـ عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل النهدي، عن احلصني، 
عن أيب عبد اهللاA قال: من زار أخاه يف اهللا قال اهللا عز وجل: إياي زرت 

وثوابك عيل، ولست أرىض لك ثواباً دون اجلنة.
عن  احلكم،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
 Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  شعيب  بن  يعقوب  عن  عمرية،  بن  سيف 
يقول: من زار أخاه يف جانب املرص(١) ابتغاء وجه اهللا فهو زوره(٢)، وحقّ 

عىل اهللا أن يكرم زوره.
عن  جابر،  عن  عمرية،  بن  سيف  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  عنه،  ٦ـ 
أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: من زار أخاه يف بيته قال اهللا عز وجل 

(١) أي: ناحية البلد. وهو كناية عن بعد املسافة بينهام.
(٢) أي: زائر اهللا تعاىل.



١٢٠

له: أنت ضيفي و زائري، عيلّ قراك(١)، وقد أوجبت لك اجلنة بحبّك إياه.
٧ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن إسحاق بن عامر، عن أيب غرة قال: 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من زار أخاه يف اهللا يف مرض أو صحة، ال 
ل اهللا به سبعني ألف ملك ينادون يف قفاه أن  (٢)، وكّ يأتيه خداعاً وال استبداالً
طبت وطابت لك اجلنة، فأنتم زوار اهللا، وأنتم وفد الرمحن، حتى يأيت منزله. 
يا  نعم  قال:  بعيداً؟  املكان  كان  وإن  فداك،  جعلت  يسري:  له  فقال 
يسري، وإن كان املكان مسرية سنة، فإن اهللا جواد، واملالئكة كثرية، يشيعونه 

حتى يرجع إىل منزله.
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد 
واحلسني بن سعيد، عن النرض بن سويد، عن حييى بن عمران احللبي، عن 
بشري، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: إن العبد املسلم إذا خرج من 
بيته زائراً أخاه هللا ال لغريه، التامس وجه اهللا، رغبة فيام عنده، وكل اهللا عز 
أال  منزله:  إىل  يرجع  أن  إىل  خلفه  من  ينادونه  ملك  ألف  سبعني  به  وجل 

طبت وطابت لك اجلنة.
٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعدة من أصحابنا، عن سهل 
عن  قيس،  بن  حممد  عن  أيوب،  أيب  عن  حمبوب،  ابن  عن  مجيعاً،  زياد  بن 
أيب جعفرA قال: إن هللا عز وجل جنة ال يدخلها إال ثالثة؛ رجل حكم عىل 
نفسه باحلق، ورجل زار أخاه املؤمن يف اهللا، ورجل آثر أخاه املؤمن يف اهللا.

(١) قر الضيف: اإلحسان إليه.
 . (٢) أي: ال يطلب بزيارته له بدالً وعوضاً دنيوياً



١٢١

١٠ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل بن 
 Aبزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اهللا بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفر
ل اهللا عز وجل به ملكاً، فيضع  قال: إن املؤمن ليخرج إىل أخيه يزوره فيوكّ
ه، فإذا دخل إىل منزله ناد اجلبار  جناحاً يف األرض وجناحاً يف السامء يظلّ
ي، املتّبع آلثار نبيي، حقّ عيلّ إعظامك،  م حلقّ تبارك وتعاىل: أهيا العبد املعظّ
امللك  شيعه  انرصف  فإذا  أبتدئك،  اسكت  أُجبك،  ادعني  أُعطك،  سلني 
العبد  أهيا  وتعاىل:  تبارك  يناديه  ثم  منزله،  إىل  يدخل  حتى  بجناحه  ه  يظلّ
ي حقّ عيلّ إكرامك، قد أوجبت لك جنتي وشفعتك يف عبادي. م حلقّ املعظّ
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب 
وا. عبد اهللاA قال: قال أمري املؤمننيA: لقاء اإلخوان مغنم جسيم، وإن قلّ

باب (٤٧)
املصافحة

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن 
 ،Aميمون، عن حييى بن زكريا، عن أيب عبيدة قال: كنت زميل أيب جعفر
وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب هو، فإذا استوينا سلّم وساءل مساءلة رجل 

ال عهد له بصاحبه، وصافح. 
قال: وكان إذا نزل نزل قبيل، فإذا استويت أنا وهو عىل األرض سلم 
وساءل مساءلة من ال عهد له بصاحبه، فقلت: يا ابن رسول اهللا، إنك لتفعل 
شيئاً ما يفعله أحد من قِبلنا، وإن فعل مرة فكثري، فقال: أما علمت ما يف 
املصافحة؟! إن املؤمنني يلتقيان، فيصافح أحدمها صاحبه، فال تزال الذنوب 



١٢٢

(١) عنهام كام يتحاتّ الورق عن الشجر، واهللا ينظر إليهام، حتى يفرتقا. تتحاتّ
عن  السميدع،  عن  أيوب،  عن  عقبة،  بن  عيل  عن  فضال،  ابن  ٢ـ 
التقيا  إذا  املؤمنني  إن  قال:   Aجعفر أيب  عن  اجلهني،  أعني  بن  مالك 
أشدمها  عىل  بوجهه  وأقبل  أيدهيام،  بني  يده  وجل  عز  اهللا  أدخل  فتصافحا 
الذنوب  عنهام  حتاتّت  عليهام  بوجهه  وجل  عز  اهللا  أقبل  فإذا  لصاحبه،  حباً 

كام يتحاتّ الورق من الشجر.
حييى  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
احللبي، عن مالك اجلهني قال: قال أبو جعفرA: يا مالك، أنتم شيعتنا، 
عىل  يُقدر  ال  فكام  اهللا،  صفة  عىل  يُقدر  ال  إنه  أمرنا،  يف  تفرط  أنك   تر ال 
صفة اهللا، كذلك ال يُقدر عىل صفتنا، وكام ال يُقدر عىل صفتنا، كذلك ال 
يُقدر عىل صفة املؤمن، إن املؤمن ليلقى املؤمن فيصافحه، فال يزال اهللا ينظر 
إليهام والذنوب تتحاتّ عن وجوههام، كام يتحاتّ الورق من الشجر، حتى 

يفرتقا، فكيف يُقدر عىل صفة من هو كذلك.
عبد  بن  عمر  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٤ـ 
 Aجعفر أبا  زاملت  قال:  محزة  أيب  عن  فضيل،  بن  حممد  عن  العزيز، 
، ثم جاء فأخذ بيدي فغمزها غمزة شديدة،  فحططنا الرحل، ثم مشى قليالً
فقلت: جعلت فداك، أوَ ما كنت معك يف املحمل؟! فقال: أما علمت أن 
املؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيد أخيه نظر اهللا إليهام بوجهه، فلم يزل مقبالً 
عليهام بوجهه ويقول للذنوب تتحاتّ عنهام، فتتحاتّ يا أبا محزة كام يتحاتّ 

(١) أي: تتساقط.
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الورق عن الشجر، فيفرتقان وما عليهام من ذنب.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 

عن أيب عبد اهللاA قال: سألته عن حدّ املصافحة(١)، فقال: دور نخلة.
بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٦ـ 
سنان، عن عمرو بن األفرق، عن أيب عبيدة، عن أيب جعفرA قال: ينبغي 

للمؤمنني إذا توار أحدمها عن صاحبه بشجرة ثم التقيا أن يتصافحا.
بعض  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٧ـ 
أصحابه، عن حممد بن املثنى، عن أبيه، عن عثامن بن زيد، عن جابر، عن 
أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه، 
وليصافحه، فإن اهللا عز وجل أكرم بذلك املالئكة، فاصنعوا صنع املالئكة.

٨ـ عنه، عن حممد بن عيل، عن ابن بقاح، عن سيف بن عمرية، عن 
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إذا 

التقيتم فتالقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا باالستغفار.
٩ـ عنه، عن موسى بن القاسم، عن جده معاوية بن وهب، أوغريه، 
 Fقال: كان املسلمون إذا غزوا مع رسول اهللا Aعن زرين، عن أيب عبد اهللا
بعض  إىل  بعضهم  نظر  الفضاء  إىل  خرجوا  ثم  الشجر  كثري  بمكان  وا  ومرّ

فتصافحوا.
١٠ـ عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن زيد بن اجلهم اهلاليل، عن مالك 
يلزم  فالذي  صاحبه  الرجل  صافح  إذا  قال:   Aجعفر أيب  عن  أعني،  بن 

(١) أي: أدنى حدّ للغيبة والفراق املوجبان لتجديد املصافحة.
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بينهم  فيام  ليتحاتّ  الذنوب  وإن  أال  يدع.  الذي  من  أجراً  أعظم  التصافح 
حتى ال يبقى ذنب.

١١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حييى بن املبارك، عن 
 ،Aعبد اهللا بن جبلة، عن إسحاق بن عامر قال: دخلت عىل أيب عبد اهللا
ك  غريّ الذي  قال:  يل؟  ك  غريّ الذي  ما  فقلت:  قاطب(١)،  بوجه  إيلّ  فنظر 
فقراء  عنك  يردّ  بواباً،  ببابك  أقعدت  أنك  إسحاق  يا  بلغني  إلخوانك، 
خفت  أفال  فقال:  الشهرة(٢)،  خفت  إين  فداك  جعلت  فقلت:  الشيعة، 
وجل  عز  اهللا  أنزل  فتصافحا  التقيا  إذا  املؤمنني  أن  علمت  ما  أو  البليّة؟! 
توافقا  فإذا  لصاحبه،  حباً  ألشدمها  وتسعني  تسعة  فكانت  عليهام،  الرمحة 
غمرهتام الرمحة، فإذا قعدا يتحدثان قال احلفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، 
فلعل هلام رساً وقد سرت اهللا عليهام، فقلت: أليس اهللا عز وجل يقول: (ما 
يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد)(٣)؟ فقال: يا إسحاق، إن كانت احلفظة 

.ال تسمع، فإن عامل الرسّ يسمع وير
 A١٢ـ عنه، عن إسامعيل بن مهران، عن أيمن بن حمرز، عن أيب عبد اهللا
قال: ما صافح رسول اهللاF رجالً قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع 

يده منه 
عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٣ـ 

(١) قطب: زو ما بني عينيه. 
(٢) املقصود بالشهرة هو فعل ما ال يتعارف فعله ملثله، بحيث يكون سبباً لشهرته.

(٣) سورة ق: ١٨.
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أيب عبد اهللاA قال: تصافحوا فإهنا تذهب بالسخيمة(١).
حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٤ـ 
األشعري، عن ابن القداح، عن أيب عبد اهللاA قال: لقي النبيF حذيفة، 
فمدّ النبيF يده فكفّ حذيفة يده، فقال النبيF: يا حذيفة، بسطت يدي 
إليك فكففتَ يدك عني! فقال حذيفة: يا رسول اهللا، بيدك الرغبة، ولكني 
كنت جنباً، فلم أحب أن متس يدي يدك وأنا جنب، فقال النبيF: أما تعلم 
ني إذا التقيا فتصافحا حتاتّت(٢) ذنوهبام كام يتحاتّ ورق الشجر. أن املسلِمَ
رفاعة  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٥ـ 

قال: سمعته يقول: مصافحة املؤمن أفضل من مصافحة املالئكة.

باب (٤٨)
املعانقة

١ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل بن 
بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اهللا بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفر وأيب 
عبد اهللاC قاال: أيّام مؤمن خرج إىل أخيه يزوره عارفاً بحقه كتب اهللا له 
فعت له درجة، وإذا طرق الباب  بكل خطوة حسنة، وحميت عنه سيئة، ورُ
عليهام  اهللا  أقبل  وتعانقا  وتصافحا  التقيا  فإذا  السامء(٣)،  أبواب  له  فتحت 
وحتابّا  تزاورا  عبديّ  إىل  انظروا  فيقول:  املالئكة،  هبام  باهى  ثم  بوجهه(٤)، 

(١) السخيمة: الضغينة واحلقد.
(٢) أي: تساقطت.

(٣) إما كناية عن نزول الرمحة عليه، أو استجابة دعائه.
(٤) لعله كناية عن توجيه رمحته البالغة إليهام.
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، حقّ عيلّ أال أعذهبام بالنار بعد هذا املوقف، فإذا انرصف شيّعه املالئكة  يفّ
سه وخطاه وكالمه، حيفظونه من بالء الدنيا وبوائق اآلخرة إىل مثل  عدد نَفَ
كان  وإن  احلساب،  من  أُعفي  بينهام  فيام  مات  فإن  قابل(١)،  من  الليلة  تلك 
املزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق املزور كان له مثل أجره.

إسحاق  عن  حييى،  بن  صفوان  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
الرمحة،  غمرهتام  اعتنقا  إذا  املؤمنني  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  عامر،  بن 
فإذا التزما(٢) ال يريدان بذلك إال وجه اهللا، وال يريدان غرضاً من أغراض 
قالت  املُساءلة(٣)  عىل  أقبال  فإذا  فاستأنِفا،  لكام،  مغفوراً  هلام:  قيل  الدنيا، 

وا عنهام، فإن هلام رساً، وقد سرت اهللا عليهام.  املالئكة بعضها لبعض: تنحّ
وقد  لفظهام،  عليهام  يُكتب  فال  فداك،  جعلت  فقلت:  إسحاق:  قال 
قال اهللا عز وجل: (ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد)(٤)؟ قال: فتنفّس 
يا  وقال:  حليته،  دموعه  أخضلت  حتى  بكى  ثم  داء،  عَ الصُ  Aاهللا عبد  أبو 
إذا  املؤمنني  عن  تعتزل  أن  املالئكة  أمر  إنام  وتعاىل  تبارك  اهللا  إن  إسحاق، 
تعرف  وال  لفظهام،  تكتب  ال  املالئكة  كانت  وإن  وإنه  هلام،  إجالالً  التقيا 

كالمهام، فإنه يعرفه وحيفظه عليهام عامل الرس وأخفى.

(١) أي: من السنة املقبلة.
. (٢) التزما: اعتنقا. ولعل املراد هو إدامة االعتناق طويالً

(٣) أي: سأل أحدمها صاحبه.
(٤) سورة ق: ١٨.
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باب (٤٩)
التقبيل

بن  عبيس  عن  الكويف،  عيل  بن  احلسن  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١ـ 
 Aهشام، عن احلسني بن أمحد املنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أيب عبد اهللا
قال: إن لكم لنوراً تُعرفون به يف الدنيا، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبّله 

يف موضع النور من جبهته.
٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن رفاعة بن موسى، 
 Fقال: ال يقبّل رأس أحد واليده، إال [يد] رسول اهللا Aعن أيب عبد اهللا

.Fأو من أريد به رسول اهللا
بن  عيل  عن  النريس،  زيد  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٣ـ 
يده  فتناولت   Aاهللا عبد  أيب  عىل  دخلت  قال:  السابري  صاحب  مزيد 

فقبلتها، فقال: أما إهنا ال تصلح إال لنبي أو ويص نبي.

باب (٥٠)
تذاكر االخوان

١ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل بن 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  امللك،  عبد  بن  يزيد  عن  عقبة،  بن  صالح  عن  بزيع، 
قال: تزاوروا، فإن يف زيارتكم إحياءً لقلوبكم، وذكراً ألحاديثنا، وأحاديثنا 
تعطف بعضكم عىل بعض، فإن أخذتم هبا رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها 

ضللتم وهلكتم، فخذوا هبا وأنا بنجاتكم زعيم.
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن 
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املستورد النخعي، عمن رواه، عن أيب عبد اهللاA قال: إن من املالئكة الذين يف 
لعون إىل الواحد واالثنني والثالثة، وهم يذكرون فضل آل حممد.  السامء ليطّ
فضل  يصفون  عدوهم  وكثرة  تهم  قلّ يف  هؤالء  إىل  ترون  أما  فتقول:  قال: 
آل حممدF؟!. قال: فتقول الطائفة األخر من املالئكة: (ذلك فضل اهللا 

يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم)(١).
عن  مسكان،  ابن  عن  فضال،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٣ـ 
ما  وتقولون  ثون  وتتحدّ لون  أختُ يل:  قال  قال:   Aجعفر أيب  عن  ميرس، 
أما  فقال:  شئنا،  ما  ونقول  ونتحدث  لنخلو  إنا  واهللا،  إي  فقلت:  شئتم؟ 
واهللا لودِدت أين معكم يف بعض تلك املواطن. أما واهللا إين ألحب رحيكم 

وأرواحكم، وإنكم عىل دين اهللا ودين مالئكته، فأعينوا بورع واجتهاد.
بن  حممد  بن  عيل  عن  مجيعاً،  حييى  بن  وحممد  حممد،  بن  احلسني  ٤ـ 
بن  خالد  بن  حممد  عن  زكريا،  بن  أمحد  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  سعد، 
 Aميمون، عن عبد اهللا بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن أيب عبد اهللا
قال: ما اجتمع ثالثة من املؤمنني فصاعداً إال حرض من املالئكة مثلهم، فإن 
نوا، وإن استعاذوا من رشّ دعوا اهللا ليرصفه عنهم، وإن سألوا  دعوا بخري أمّ
اجلاحدين  من  ثالثة  اجتمع  وما  قضاها،  وسألوه  اهللا،  إىل  عوا  تشفّ حاجة 
الشيطان  تكلّم  موا  تكلّ فإن  الشياطني،  من  أضعافهم  عرشة  حرضهم  إال 
بنحو كالمهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أولياء اهللا نالوا 
يكن  وال  م،  فليَقُ ذلك  يف  خاضوا  فإذا  هبم  املؤمنني  من  ابتُيل  فمن  معهم، 
رشك شيطان وال جليسه، فإن غضب اهللا عز وجل ال يقوم له يشء، ولعنته 

(١) سورة اجلمعة: ٤.
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ها يشء.  ال يردّ
م، ولو  نكر بقلبه وليَقُ ثم قال (صلوات اهللا عليه): فإن مل يستطع فليُ

حلب شاة أو فواق ناقة(١).
باب (٥١)

إدخال الرسور عىل املؤمنني
١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وحممد بن حييى، عن أمحد 
بن حممد بن عيسى مجيعاً، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل قال: 
ين،  سمعت أبا جعفرA يقول: قال رسول اهللاF من رسّ مؤمناً فقد رسّ

ين فقد رسّ اهللا. ومن رسّ
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
رجل من أهل الكوفة يكنى أبا حممد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن 
م الرجل يف وجه أخيه حسنة، ورصف القذ عنه  أيب جعفرA قال: تبسّ

بد اهللا بيشء أحب إىل اهللا من إدخال الرسور عىل املؤمن. حسنة، وما عُ
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن 
 Aعبد اهللا بن مسكان، عن عبيد اهللا بن الوليد الوصايف قال: سمعت أبا جعفر
عباداً  يل  إن  قال:   Aموسى عبده  به  وجل  عز  اهللا  ناجى  فيام  إن  يقول: 
، ومن هؤالء الذين تبيحهم  أبيحهم جنتي وأحكمهم فيها(٢)، قال: يا ربّ

 . جنتك وحتكمهم فيها؟ قال: من أدخل عىل مؤمن رسوراً

(١) أي: قدر حلب شاة، وفواق الناقة هو الفرتة بني احللبتني. واملقصود أنه يقوم ولو ملدة قصرية.
اماً، يأمرون املالئكة واحلور العني والغلامن بام شاؤوا، أو املقصود أهنم يشفعون ملن شاؤوا. (٢) أي: أجعلهم حكّ
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ثم قال: إن مؤمناً كان يف مملكة جبار، فولع به(١)، فهرب منه إىل دار 
حرضه  فلام  وأضافه،  وأرفقه  ه  فأظلّ الرشك،  أهل  من  برجل  فنزل  الرشك، 
جنتي  يف  [لك]  لوكان  وجاليل،  وعزيت  إليه:  وجل  عز  اهللا  أوحى  املوت 
مسكن ألسكنتك فيها، ولكنها حمرمة عىل من مات يب مرشكاً، ولكن يا نار 
هيديه(٢)، وال تؤذيه، ويؤتى برزقه طريف النهار. قلت: من اجلنة؟ قال: من 

حيث شاء اهللا.
بن  اهللا  عبد  عن  عيل،  بن  احلسن  عن  صالح،  بن  بكر  عن  عنه،  ٤ـ 
إبراهيم، عن عيل بن أيب عيل، عن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن عيل بن احلسني 
(صلوات اهللا عليهم) قال: قال رسول اهللاF: إن أحب األعامل إىل اهللا عز 

وجل إدخال الرسور عىل املؤمنني.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، 
من  العبد  إن   :Aداود إىل  وجل  عز  اهللا  أوحى  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن 
، وما تلك احلسنة؟  عبادي ليأتيني باحلسنة فأبيحه جنّتي، فقال داود: يا ربّ
قال: يدخل عىل عبدي املؤمن رسوراً، ولو بتمرة. قال داود: يا رب، حقّ 

ملن عرفك أن ال يقطع رجاءه منك.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٦ـ 
 ير ال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  عمر،  بن  مفضل  عن  محاد،  بن  خلف 
علينا،  واهللا  فقط، بل  أدخله  رسوراً أنه عليه  إذا أدخل عىل مؤمن  أحدكم 

.Fبل واهللا عىل رسول اهللا
(١) أي: أراده بسوء.

(٢) أي: خوفيه وأزعجيه وال حترقيه.
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بن  حممد  عن  السياري،  عن  أمحد،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ٧ـ 
األهواز  عىل  عامالً  اقني(١)  الدهّ من  رجل  وهو  النجايش  كان  قال:  مجهور 
النجايش  ديوان  يف  إن   :Aاهللا عبد  أليب  عمله  أهل  بعض  فقال  وفارس، 
 . (٢)، وهو مؤمن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب يل إليه كتاباً عيلّ خراجاً
ك اهللا.  قال: فكتب إليه أبو عبد اهللاA: بسم اهللا الرمحن الرحيم. رسّ أخاك يرسّ
قال: فلام ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو يف جملسه، فلام خال ناوله 
الكتاب، وقال: هذا كتاب أيب عبد اهللاA، فقبّله ووضعه عىل عينيه، وقال 
قال:  هو؟  وكم  له:  فقال  ديوانك،  يف  عيلّ  خراجٌ  قال:  حاجتك؟  ما  له: 
عرشة آالف درهم، فدعا كاتبه، وأمره بأدائها عنه، ثم أخرجه منها، وأمر 
ثم  فداك،  جعلت  نعم،  فقال:  رسرتك؟  له:  قال  ثم  لقابل(٣)،  له  يثبتها  أن 
أمر له بمركب وجارية و غالم، وأمر له بتخت ثياب(٤)، يف كل ذلك يقول 
له: هل رسرتك؟ فيقول: نعم، جعلت فداك، فكلّام قال: «نعم» زاده، حتى 
فرغ، ثم قال له: امحل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حني دفعتَ 

إيلّ كتاب موالي الذي ناولتني فيه، وارفع إيلّ حوائجك، قال: ففعل. 
ثه الرجل  وخرج الرجل، فصار إىل أيب عبد اهللاA بعد ذلك، فحدّ
باحلديث عىل جهته، فجعل يُرسّ بام فعل، فقال الرجل: يا ابن رسول اهللا، 

ك ما فعل يب؟ فقال: إي واهللا، لقد رسّ اهللا ورسوله. كأنه قد رسّ

(١) الدهقان: التاجر.
(٢) اخلراج: ما يأخذه السلطان من أجرة األرايض املفتوحة عنوة.

(٣) أي: للسنة املقبلة.
(٤) التخت: وعاء يصان فيه الثياب.
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٨ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن احلسن بن عيل 
بن فضال، عن منصور، عن عامر بن أيب اليقظان، عن أبان بن تغلب قال: 
سألت أبا عبد اهللاA عن حق املؤمن عىل املؤمن. قال: فقال: حق املؤمن 
ثتكم لكفرتم، إن املؤمن إذا خرج من  عىل املؤمن أعظم من ذلك، لو حدّ
والرسور،  اهللا  من  بالكرامة  أبرش  له:  يقول  قربه،  من  مثال  معه  خرج  قربه 

فيقول له: برشك اهللا بخري. 
ليس  قال:  هبول  مرّ  وإذا  قال،  ما  بمثل  ه  يبرشّ معه  يميض  ثم  قال: 
نه مما خياف ويبرشه  هذا لك، وإذا مرّ بخري قال: هذا لك، فال يزال معه يؤمّ
قال  اجلنه  إىل  أمر به  فإذا  وجل،  عز  اهللا  يدي  بني  يقف معه  حتى  حيب،  بام 
من  فيقول:  قال:  اجلنة،  إىل  بك  أمر  قد  وجل  عز  اهللا  فان  أبرش،  املثال:  له 
طريقي،  يف  وآنستني  قربي،  من  خرجت  حني  من  ين  تبرشّ اهللا  رمحك  أنت 
تني عن ريب؟ قال: فيقول: أنا الرسور الذي كنت تُدخله عىل إخوانك  وخربّ

ك وأونس وحشتك. لقت منه، ألبرشّ يف الدنيا، خُ
٩ـ احلسني بن حممد، عن أمحد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، 
عن عبد اهللا بن سنان قال: كان رجل عند أيب عبد اهللاA فقرأ هذه اآلية: 
(والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاناً وإثامً 
الرسور؟  عليه  أدخل  من  ثواب  فام   :Aاهللا عبد  أبو  فقال  قال:   (١)( مبيناً

فقلت: جعلت فداك، عرش حسنات، فقال: إي واهللا، وألف ألف حسنة.
١٠ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن أورمة، عن 

(١) سورة األحزاب: ٥٨.
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عيل بن حييى، عن الوليد بن العالء، عن ابن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: 
من أدخل الرسور عىل مؤمن فقد أدخله عىل رسول اهللاF، ومن أدخله 
. عىل رسول اهللاF، فقد وصل ذلك إىل اهللا، وكذلك من أدخل عليه كرباً

 A١١ـ عنه، عن إسامعيل بن منصور، عن املفضل، عن أيب عبد اهللا
ه اهللا عز وجل. ه رسّ قال: أيّام مسلم لقي مسلامً فرسّ

باب (٥٢)
قضاء حاجة املؤمن

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن عيل، 
عن بكار بن كردم، عن املفضل، عن أيب عبد اهللاA قال: قال يل: يا مفضل، 
ية إخوانك(١). قلت:  لْ اسمع ما أقول لك، واعلم أنه احلق، وافعله، وأخرب به عِ
لية إخواين؟ قال: الراغبون يف قضاء حوائج إخواهنم.  جعلت فداك، وما عِ
قال: ثم قال: ومن قىض ألخيه املؤمن حاجة قىض اهللا عز وجل له 
هلا اجلنة، ومن ذلك أن يُدخل قرابته  يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك أوّ

 .(٢) اباً ومعارفه وإخوانه اجلنة، بعد أن ال يكونوا نصّ
ل إذا سأل احلاجة أخاً من إخوانه قال له: أما تشتهي أن  وكان املفضّ

ية اإلخوان؟!. لْ تكون من عِ
٢ـ عنه، عن حممد بن زياد قال: حدثني خالد بن يزيد، عن املفضل 
خلقه  من  خلقاً  خلق  وجل  عز  اهللا  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  عمر،  بن 

ية: الرشيف. لْ (١) العِ
.F (٢) أي: ينصبون العداء ألهل بيت النبي
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انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا، ليثيبهم عىل ذلك اجلنة، فإن استطعت 
. أن تكون منهم فكن. ثم قال: لنا واهللا ربّ نعبده، ال نرشك به شيئاً

الصباح  أيب  عن  صندل،  عن  زياد،  بن  حممد  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٣ـ 
الكناين قال: قال أبو عبد اهللاA: لَقضاء حاجة امرء مؤمن أحب إىل [اهللا] 

من عرشين حجة، كل حجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٤ـ 
 :Aهارون بن اجلهم، عن إسامعيل بن عامر الصرييف قال: قلت أليب عبد اهللا
جعلت فداك، املؤمن رمحة عىل املؤمن؟ قال: نعم، قلت: وكيف ذاك؟ قال: 
أيّام مؤمن أتى أخاه يف حاجة فإنام ذلك رمحة من اهللا ساقها إليه وسبّبها له، 
فإن قىض حاجته كان قد قبل الرمحة بقبوهلا، وإن رده عن حاجته وهو يقدر 
عىل قضائها فإنام ردّ عن نفسه رمحة من اهللا عز وجل ساقها إليه وسبّبها له، 
عن  املردود  يكون  حتى  القيامة،  يوم  إىل  الرمحة  تلك  وجل  عز  اهللا  وذخر 
حاجته هو احلاكم فيها، إن شاء رصفها إىل نفسه، وإن شاء رصفها إىل غريه. 
قد  اهللا،  من  رمحة  يف  احلاكم  وهو  القيامة  يوم  كان  فإذا  إسامعيل،  يا 
عت له، فإىل من تر يرصفها؟ قلت: ال أظن يرصفها عن نفسه، قال:  رشّ

ها عن نفسه.  ال تظن، ولكن استيقن، فإنه لن يردّ
يا إسامعيل، من أتاه أخوه يف حاجة يقدر عىل قضائها فلم يقضها له سلط 
. اهللا عليه شجاعاً ينهش إهبامه(١) يف قربه إىل يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً

٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن احلكم بن أيمن، 

. (١) الشجاع: احلية، أو نوع من احليّات. ينهش: يعضّ
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بالبيت  طاف  من  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  تغلب  بن  أبان  عن 
آالف  ستة  عنه  وحما  حسنة،  آالف  ستة  له  وجل  عز  اهللا  كتب   (١) أسبوعاً
وقىض  عامر:  بن  إسحاق  فيه  وزاد  قال:  درجة.  آالف  ستة  له  ورفع  سيئة، 
له ستة آالف حاجة. قال: ثم قال: وقضاء حاجة املؤمن أفضل من طواف 

. وطواف، حتى عدّ عرشاً
٦ـ احلسني بن حممد، عن أمحد [بن حممد] بن إسحاق، عن بكر بن 
اهللا  ناداه  إال  حاجة  ملسلم  مسلم  قىض  ما  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  حممد، 

تبارك وتعاىل: عيلّ ثوابك، وال أرىض لك بدون اجلنة.
حمبوب،  ابن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٧ـ 
عن إبراهيم اخلارقي قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من مشى يف حاجة 
أخيه املؤمن يطلب بذلك ما عند اهللا حتى تُقىض له كتب اهللا عز وجل له 
بذلك مثل أجر حجة وعمرة مربورتني، وصوم شهرين من أشهر احلرم، 
له  اهللا  كتب  تُقض  ومل  بنيّة  فيها  مشى  ومن  احلرام،  املسجد  يف  واعتكافهام 

بذلك مثل حجة مربورة، فارغبوا يف اخلري.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن أورمة، عن 
 :Aاحلسن بن عيل بن أيب محزة، عن أبيه، عن أيب بصري قال: قال أبو عبد اهللا
تنافسوا يف املعروف إلخوانكم، وكونوا من أهله، فإن للجنة باباً يقال له: 
العبد  فإن  الدنيا،  احلياة  يف  املعروف  اصطنع  من  إال  يدخله  ال  املعروف، 
عن  واحداً  ملكني؛  به  وجل  عز  اهللا  ل  فيوكّ املؤمن  أخيه  حاجة  يف  ليميش 

(١) أي: سبعة أشواط.
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يمينه وآخر عن شامله، يستغفران له ربه، ويدعوان بقضاء حاجته. 
وصلت  إذا  املؤمن  حاجة  بقضاء  أرسّ   Fاهللا لَرسولُ  واهللا  قال:  ثم 

إليه من صاحب احلاجة(١).
بن  خلف  عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٩ـ 
حجة  أحج  ن  ألَ واهللا  قال:   Aجعفر أيب  عن  أصحابه،  بعض  عن  محاد، 
أحب إيلّ من أن اعتق رقبه ورقبة [ورقبة] ومثلها ومثلها، حتى بلغ عرشاً، 
ن أعول أهل بيت من املسلمني أسدّ  ومثلها ومثلها، حتى بلغ السبعني. وألَ
من  إيلّ  أحبّ  الناس،  عن  وجوههم  فأكف  عورهتم،  وأكسوا  جوعتهم، 
ومثلها  عرشاً،  بلغ  حتى  ومثلها،  ومثلها  [وحجة]  وحجة  حجة  أحج  أن 

ومثلها، حتى بلغ السبعني.
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب عيل صاحب 
الشعري، عن حممد بن قيس، عن أيب جعفرA قال: أوحى اهللا عز وجل إىل 
مه يف اجلنة(٢)، فقال  موسىA: إن من عبادي من يتقرب إيلّ باحلسنة فأحكّ
قضاء  يف  املؤمن  أخيه  مع  يميش  قال:  احلسنة؟  تلك  وما  رب،  يا  موسى: 

حاجته، قضيت أو مل تُقض.
١١ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن أمحد بن حممد بن عبد 
أخوه  أتاه  من  يقول:   Aاحلسن أبا  سمعت  قال:  جعفر  بن  عيل  عن  اهللا، 
قبل  فإن  إليه،  ساقها  وتعاىل  تبارك  اهللا  من  رمحة  هي  فإنام  حاجة  يف  املؤمن 
حاجته  عن  رده  وإن  اهللا،  بوالية  موصول  وهو  بواليتنا،  وصله  فقد  ذلك 

(١) أي: أن النبيF يسرتّ أكثر من صاحب احلاجة بحاجته.
(٢) أي: أجعله حاكامً، يأمر املالئكة واحلور العني والغلامن بام شاء، أو املقصود أنه يشفع ملن شاء.



١٣٧

إىل  قربه  يف  ينهشه  نار  من   (١) شجاعاً عليه  اهللا  سلط  قضائها  يقدرعىل  وهو 
. يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً، فإن عذره الطالب كان أسوء حاالً

١٢ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل بن 
 Aبزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اهللا بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفر
قلبه،  هبا  فيهتمّ  عنده،  تكون  فال  ألخيه  احلاجة  عليه  لرتد  املؤمن  إن  قال: 

ه اجلنة. فيدخله اهللا تبارك وتعاىل هبمّ

باب (٥٣)
السعي يف حاجة املؤمن

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن حممد بن مروان، عن أيب عبد اهللاA قال: قال: ميش الرجل يف حاجة 
أخيه املؤمن يكتب له عرش حسنات، ويمحى عنه عرش سيئات، ويرفع له 
عرش درجات. قال: وال أعلمه إال قال: ويعدل عرش رقاب، وأفضل من 

اعتكاف شهر يف املسجد احلرام.
 A٢ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن معمر بن خالد قال: سمعت أبا احلسن
يقول: إن هللا عباداً يف األرض يسعون يف حوائج الناس، هم اآلمنون يوم 

ح اهللا قلبه يوم القيامة. القيامة، ومن أدخل عىل مؤمن رسوراً فرّ
عبيدة  أيب  عن  رجل،  عن  عيسى،  بن  عثامن  عن  أمحد،  عن  عنه،  ٣ـ 
اهللا  ه  أظلّ املسلم  أخيه  حاجة  يف  مشى  من   :Aجعفر أبو  قال  قال:  احلذاء 
وحطّ  حسنة،  له  اهللا  كتب  إال  قدماً  يرفع  ومل  ملك،  ألف  وسبعني  بخمسة 

ه. (١) الشجاع: احليّة، أو نوع من احليّات. ينهشه: يعضّ



١٣٨

عنه هبا سيئة، ويرفع له هبا درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب اهللا عز وجل له 
هبا أجر حاجّ ومعتمر.

بن  هارون  عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٤ـ 
خارجة، عن صدقة، عن رجل من أهل حلوان، عن أيب عبد اهللاA قال: 
ألن أميش يف حاجة أخ يل مسلم أحب إيل من أن أعتق ألف نسمة، وأمحل 

يف سبيل اهللا عىل ألف فرس مرسجة ملجمة.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
عيسى، عن أيب أيوب اخلزاز، عن أيب عبد اهللاA قال: من سعى يف حاجة 
يغفر  حسنة،  ألف  ألف  له  وجل  عز  اهللا  كتب  اهللا  وجه  طلب  املسلم  أخيه 
الدنيا  يف  معروفاً  إليه  صنع  ومن  ومعارفه،  وإخوانه  وجريانه  ألقاربه  فيها 
إليك  صنع  فيها  وجدته  فمن  النار،  ادخل  له:  قيل  القيامة  يوم  كان  فإذا 

.(١) معروفاً يف الدنيا فأخرجه بإذن اهللا عز وجل، إال أن يكون ناصباً
٦ـ عنه، عن أبيه، عن خلف بن محاد، عن إسحاق بن عامر، عن أيب 
بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: من سعى يف حاجة أخيه املسلم فاجتهد فيها 
فأجر اهللا عىل يديه قضاءها كتب اهللا عز وجل له حجة وعمرة واعتكاف 
شهرين يف املسجد احلرام وصيامهام، وإن اجتهد فيها ومل جير اهللا قضاءها 

عىل يديه كتب اهللا عز وجل له حجة وعمرة.
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن مجيل بن 
دراج، عن أيب عبد اهللاA قال: كفى باملرء اعتامداً عىل أخيه أن يُنزل به حاجته.

.F(١) أي: ينصب العداء ألهل بيت النبي



١٣٩

٨ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسن بن عيل، عن أيب مجيلة، عن 
ابن سنان قال: قال أبو عبد اهللاA: قال اهللا عز وجل: اخللق عيايل، فأحبهم 

إيلّ ألطفهم هبم، وأسعاهم يف حوائجهم.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٩ـ 
بعض أصحابه، عن أيب عامرة قال: كان محاد بن أيب حنيفة إذا لقيني قال: 
ر عيل حديثك، فأحدثه، قلت: روينا أن عابد بني إرسائيل كان إذا بلغ  كرّ

اءً يف حوائج الناس، عانياً بام يصلحهم. الغاية يف العبادة صار مشّ

باب (٥٤)
تفريج كرب املؤمن

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 
زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من أغاث أخاه املؤمن اللهفان 
اللهثان(١) عند جهده، فنفس كربته وأعانه عىل نجاح حاجته، كتب اهللا عز 
وجل له بذلك ثنتني و سبعني رمحة من اهللا، يعجل له منها واحدة، يصلح 
خرله إحد وسبعني رمحة ألفزاع يوم القيامة وأهواله. هبا أمر معيشته، ويدّ
أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
وجل  عز  اهللا  نفّس  مؤمناً  أعان  من   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد 
به  رَ كُ عند  كربة  وسبعني  وثنتني  الدنيا  يف  واحدة  كربة،  وسبعني  ثالثاً  عنه 

العظمى. قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حسني بن نعيم، 

(١) اللهثان: الذي أخرج لسانه عطشاً أو تعباً، وكأنه كناية عن شدة االضطرار.



١٤٠

عن  نفّس  من  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  سيّار،  أيب  مسمع  عن 
رب اآلخرة، وخرج من قربه وهو ثلج الفؤاد،  مؤمن كربة نفّس اهللا عنه كُ
ومن أطعمه من جوع أطعمه اهللا من ثامر اجلنة، ومن سقاه رشبة سقاه اهللا 

من الرحيق املختوم.
٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن مجيل 
بن صالح، عن ذريح املحاريب قال: سمعت أبا عبد اهللاA: يقول أيّام مؤمن 
واآلخرة.  الدنيا  يف  حوائجه  له  اهللا  يرسّ  معرس  وهو  كربة  مؤمن  عن  نفّس 
قال: ومن سرت عىل مؤمن عورة خيافها سرت اهللا عليه سبعني عورة من 

عورات الدنيا واآلخرة. 
فانتفعوا  أخيه،  عون  يف  املؤمن  كان  ما  املؤمن  عون  يف  واهللا  قال: 

ظة وارغبوا يف اخلري. بالعِ

باب (٥٥)
إطعام املؤمن

حييى  أيب  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللاA قال: من أشبع مؤمناً 
من  جوفه  يمأل  أن  اهللا  عىل  حقاً  كان  كافراً  أشبع  ومن  اجلنة،  له  وجبت 

. الزقوم، مؤمناً كان أو كافراً
بن  إبراهيم  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
مؤمنني،  بيتَه  يُدخل  رجل  من  ما  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  اليامين،  عمر 

فيطعمهام شبعهام، إال كان ذلك أفضل من عتق نسمة.



١٤١

عن  محزة،  أيب  عن  إبراهيم،  عن  محاد،  عن  أبيه،  عن  عنه،  ٣ـ 
ثامر  من  اهللا  أطعمه  جوع  من  مؤمناً  أطعم  من  قال:   Cاحلسني بن  عيل 

اجلنة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم.
 A٤ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاA: من سقى مؤمناً رشبة من ماء من حيث يقدر عىل 
املاء، أعطاه اهللا بكل رشبة سبعني ألف حسنة، وإن سقاه من حيث ال يقدر 

عىل املاء فكأنام أعتق عرش رقاب من ولد إسامعيل.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
أحتب   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  الصحاف  نعيم  بن  حسني  عن  عيسى، 
إخوانك يا حسني؟ قلت: نعم، قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم، قال: أما 
إنه حيق عليك أن حتب من حيب اهللا، أما واهللا ال تنفع منهم أحداً حتى حتبه، 
أتدعوهم إىل منزلك؟ قلت: نعم، ما آكل إال ومعي منهم الرجالن والثالثة 
واألقل واألكثر، فقال أبوعبد اهللا: أما إن فضلهم عليك أعظم من فضلك 
عليهم، فقلت: جعلت فداك، أطعمهم طعامي، وأوطئهم رحيل، ويكون 
بمغفرتك  دخلوا  منزلك  دخلوا  إذا  إهنم  نعم،  قال:  أعظم؟!  عيلّ  فضلهم 
ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.
قال:  ربعي  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٦ـ 
قال أبو عبد اهللاA: من أطعم أخاه يف اهللا كان له من األجر مثل من أطعم 
فئاماً من الناس. قلت: وما الفئام [من الناس]؟ قال: مائة ألف من الناس.
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، 



١٤٢

كل  تعتق  أن  منعك  ما   :Aاهللا عبد  أبو  يل  قال  قال:  الصرييف  سدير  عن 
يوم نسمة؟ قلت: ال حيتمل مايل ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلامً، فقلت: 

مورساً أو معرساً؟ قال: فقال: إن املورس قد يشتهي الطعام.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أمحد بن حممد 
بن أيب نرص، عن صفوان اجلامل، عن أيب عبد اهللاA قال: أكلة يأكلها أخي 

املسلم عندي أحب إيلّ من أن أعتق رقبة.
 A٩ـ عنه، عن إسامعيل بن مهران، عن صفوان اجلامل، عن أيب عبد اهللا
هذا  سوقكم  أدخل  أن  من  إيلّ  أحبّ  إخواين  من  رجالً  أُشبع  ألن  قال: 

فأبتاع(١) منها رأساً فأعتقه.
١٠ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن عبد الرمحن بن أيب 
عبد اهللا، عن أيب عبد اهللاA قال: ألن آخذ مخسة دراهم [و] أدخل إىل سوقكم 
هذا، فأبتاع هبا الطعام، وأمجع نفراً من املسلمني، أحبّ إيلّ من أن أعتق نسمة.

١١ـ عنه، عن الوشاء، عن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب 
عتق  يعدل  ما  عليهام)  اهللا  عيل (صلوات  بن  حممد  سئل  قال:   Aاهللا عبد 

رقبة؟ قال: إطعام رجل مسلم.
١٢ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن حممد 
بن إسامعيل، عن صالح بن عقبة، عن أيب شبل قال: قال أبو عبد اهللاA: ما 
أر شيئاً يعدل زيارة املؤمن إال إطعامه، وحقّ عىل اهللا أن يطعم من أطعم 

مؤمناً من طعام اجلنة.

(١) أي: أشرتي.



١٤٣

١٣ـ حممد، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل، عن صالح 
حمتاجاً  مؤمناً  أطعم  ألن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  رفاعة،  عن  عقبة،  بن 
رقاب. عرش  أعتق  أن  من  إيلّ  أحبّ  أزوره  وألن  أزوره،  أن  من  إيلّ  أحبّ 

١٤ـ صالح بن عقبة، عن عبد اهللا بن حممد ويزيد بن عبدامللك، عن 
ولد  من  رقبة  يعدل  له  كان  مورساً  مؤمناً  أطعم  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب 
إسامعيل ينقذه من الذبح، ومن أطعم مؤمناً حمتاجاً كان له يعدل مائة رقبة 

من ولد إسامعيل ينقذها من الذبح.
١٥ـ صالح بن عقبة، عن نرص بن قابوس، عن أيب عبد اهللاA قال: 
قلت:  قال:  حجج.  وعرش  رقاب  عرش  عتق  من  إيلّ  أحبّ  مؤمن  طعام  إلَ
أو  مات،  تطعموه  مل  إن  نرص،  يا  فقال:  قال:  حجج؟  وعرش  رقاب  عرش 

تدلونه(١) فيجيء إىل ناصب فيسأله، واملوت خري له من مسألة ناصب. 
تطعموه  مل  فإن  مجيعاً،  الناس  أحيى  فكأنام  مؤمناً  أحيى  من  نرص،  يا 

فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

باب (٥٦)
من كسا مؤمناً

عبد  بن  عمر  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
العزيز، عن مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهللاA قال: من كسا أخاه كسوة 
ن عليه  شتاء أوصيف كان حقاً عىل اهللا أن يكسوه من ثياب اجلنة، وأن هيوّ
سكرات املوت، وأن يوسع عليه يف قربه، وأن يلقى املالئكة إذا خرج من 

(١) يف بعض النسخ: تذلونه.



١٤٤

هذا  املالئكة  (وتتلقاهم  كتابه:  يف  وجل  عز  اهللا  قول  وهو   ،بالبرش قربه 
يومكم الذي كنتم توعدون)(١).

٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن صفوان، عن أيب محزة، عن 
أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: من كسا أحداً من فقراء املسلمني ثوباً 
ل اهللا عز وجل به سبعني  من عري، أو أعانه بيشء مما يقوته من معيشته، وكّ
ألف ملك من املالئكة يستغفرون لكل ذنب عمله، إىل أن ينفخ يف الصور.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٣ـ 
عيسى، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA أنه كان يقول: من كسا 
مؤمناً ثوباً من عري كساه اهللا من إستربق اجلنة، ومن كسا مؤمناً ثوباً من 

غنى مل يزل يف سرت من اهللا ما بقي من الثوب خرقة.

باب (٥٧)
 إلطاف املؤمن وإكرامه

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن احلسني بن هاشم، عن سعدان بن مسلم، عن أيب عبد اهللاA قال: من 
أخذ من وجه أخيه املؤمن قذاه كتب اهللا عز وجل له عرش حسنات، ومن 

م يف وجه أخيه كانت له حسنة. تبسّ
بن  مجيل  عن  العزيز،  عبد  بن  عمر  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٢ـ 
اهللا  كتب  مرحباً،  املؤمن:  ألخيه  قال  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  دراج، 

تعاىل له مرحباً إىل يوم القيامة.
(١) سورة األنبياء: ١٠٣.



١٤٥

٣ـ عنه، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اهللا بن سنان، 
عن أيب عبد اهللاA قال: من أتاه أخوه املسلم فأكرمه فإنام أكرم اهللا عز وجل 
٤ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن نرص بن إسحاق، 
عن احلارث بن النعامن، عن اهليثم بن محاد، عن أيب داود، عن زيد بن أرقم 
قال: قال رسول اهللاF: ما يف أمتي عبد ألطف أخاه يف اهللا بيشء من لطف 

إال أخدمه اهللا من خدم اجلنة.
٥ـ وعنه، عن أمحد بن حممد، عن بكر بن صالح، عن احلسن بن عيل، 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aعن عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم، عن أيب عبد اهللا
اهللا  ظلّ  يف  يزل  مل  كربته  عنه  وفرج  هبا  يلطفه  بكلمة  املسلم  أخاه  أكرم  من 

املمدود عليه الرمحة ما كان يف ذلك.
٦ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن عمر بن عبد العزيز، عن مجيل، عن 
أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: إن مما خص اهللا عز وجل به املؤمن أن 
فه برّ إخوانه وإن قل، وليس الربّ بالكثرة، وذلك أن اهللا عز وجل يقول  يعرّ
(ومن  قال:  ثم  خصاصة)،  هبم  كان  أنفسهم ولو  عىل  (ويؤثرون  يف كتابه: 
بذلك  وجل  عز  اهللا  عرفه  ومن  املفلحون)(١)،  هم  فأولئك  نفسه  حّ  شُ يوق 
اه أجره يوم القيامة بغري حساب.  أحبّه اهللا، ومن أحبّه اهللا تبارك وتعاىل وفّ

. ثم قال: يا مجيل، اروِ هذا احلديث إلخوانك، فإنه ترغيب يف الربّ
٧ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إسامعيل، عن 
صالح بن عقبة، عن املفضل، عن أيب عبد اهللاA قال: إن املؤمن ليتحف 

(١) سورة املمتحنة: ١٠.



١٤٦

وطعام  ومتكأ  جملس  من  قال:  التحفة؟  يشء  وأي  قلت:  التحفة.  أخاه 
أين  إليها  وجل  عز  اهللا  ويوحي  له،  مكافأة  اجلنة  فتطاول  وسالم،  وكسوة 
كان  فإذا  نبي،  أوويص  نبي  عىل  إال  الدنيا،  أهل  عىل  طعامك  حرمت  قد 
فيخرج  بتحفهم،  أوليائي  كافئي  أن  إليها  وجل  عز  اهللا  أوحى  القيامة  يوم 
فاء ووصائف(١) معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤ، فإذا نظروا  صَ منها وُ
يأكلوا،  أن  وامتنعوا  عقوهلم  طارت  فيها  وما  اجلنة  وإىل  وهوهلا  جهنم  إىل 
فينادي منادٍ من حتت العرش أن اهللا عز وجل قد حرم جهنم عىل من أكل 

من طعام جنته، فيمدّ القوم أيدهيم فيأكلون.
٨ـ احلسني بن حممد وحممد بن حييى مجيعاً، عن عيل بن حممد بن سعد، 
بن  حممد  عيل  أمال  قال:  عدي  بن  عيل  بن  حممد  عن  أسلم،  بن  حممد  عن 
سليامن، عن إسحاق بن عامر قال: قال أبو عبد اهللاA: أحسن يا إسحاق 
مخش  إال  أعانه  وال  مؤمن  إىل  مؤمن  أحسن  فام  استطعت،  ما  أوليائي  إىل 

وجه إبليس وقرح قلبه.

باب (٥٨)
نصيحة املؤمن

 A١ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهللا
قال: جيب للمؤمن عىل املؤمن النصيحة له يف املشهد واملغيب.

 Aجعفر أيب  عن  جابر،  عن  شمر،  بن  عمرو  عن  حمبوب،  ابن  ٢ـ 
قال: قال رسول اهللاF: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه.

(١) وصفاء مجع وصيف: الغالم، ووصائف مجع وصيفة: اجلارية.



١٤٧

 A٣ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: إن أعظم الناس منزلة عند اهللا يوم القيامة أمشاهم 

يف أرضه بالنصيحة خللقه.
٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: عليكم بالنصح هللا يف 

خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه.

باب (٥٩)
اإلصالح بني الناس

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن محاد بن 
أيب طلحة، عن حبيب األحول قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: صدقة 

حيبها اهللا إصالح بني الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.
 Aاهللا عبد  أيب  عن  سامل،  بن  هشام  عن  حمبوب،  ابن  عن  عنه،  ٢ـ 

ن أصلح بني اثنني أحبّ إيلّ من أن أتصدق بدينارين. قال: ألَ
٣ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو 

عبد اهللاA: إذا رأيت بني اثنني من شيعتنا منازعة فافتدها من مايل.
وأنا  املفضل  بنا  مرّ  قال:  احلاج  سابق  حنيفة  أيب  عن  سنان،  ابن  ٤ـ 
إىل  تعالوا  لنا:  قال  ثم  ساعة،  علينا  فوقف  مرياث،  يف  نتشاجر  وختني(١) 
املنزل، فأتيناه، فأصلح بيننا بأربعامئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا 
استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إهنا ليست من مايل، ولكن أبو 

(١) اخلتن: أقارب الزوجة.



١٤٨

عبد اهللاA أمرين إذا تنازع رجالن من أصحابنا يف يشء أن أصلح بينهام، 
.Aوأفتدهيا من ماله، فهذا من مال أيب عبد اهللا

عن  إسامعيل،  بن  عيل  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٥ـ 
إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهللاA يف قول اهللا عز وجل: (وال جتعلوا اهللا 
عيت  دُ إذا  قال:  الناس)(١)  بني  وتصلحوا  وتتقوا  وا  تربّ أن  أليامنكم  رضة  عُ

لصلح بني اثنني فال تقل: عيلّ يمني أال أفعل.
٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن حمبوب، 
عن معاوية بن وهب، أو معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهللاA قال: قال: 
أبلغ عني كذا وكذا يف أشياء أمر هبا. قلت: فأبلغهم عنك وأقول عني ما 
هو  بكذاب، [إنام  ليس  املصلح  إن  نعم،  قال:  قلت؟  الذي  وغري  يل  قلت 

الصلح ليس بكذب].

باب (٦٠)
إحياء املؤمن

بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
عيسى، عن سامعة، عن أيب عبد اهللاA قال: قلت له: قول اهللا عز وجل: 
(من قتل نفساً بغري نفس فكأنام قتل الناس مجيعاً ومن أحياها فكأنام أحيا 
أحياها،  فكأنام   هد إىل  ضالل  من  أخرجها  من  قال:  )(٢)؟  مجيعاً الناس 

(١) سورة البقرة: ٢٢٤.
(٢) اآلية هكذا: (من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس مجيعاً ومن أحياها فكأنام أحيا 

). سورة املائدة: ٣٢. الناس مجيعاً



١٤٩

ومن أخرجها من هد إىل ضالل فقد قتلها.
٢ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن فضيل بن يسار 
قال: قلت أليب جعفرA: قول اهللا عز وجل يف كتابه: (ومن أحياها فكأنام 
من  أخرجها  فمن  قلت:  غرق.  أو  حرق  من  قال:  )؟  مجيعاً الناس  أحيا 

ضالل إىل هد؟ قال: ذاك تأويلها األعظم.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، عن النرض 
محران  عن  القامط،  خالد  أيب  عن  احللبي،  عمران  بن  حييى  عن  سويد،  بن 
فقلت:  نعم،  فقال:  اهللا؟  أصلحك  أسألك،   :Aاهللا عبد  أليب  قلت  قال: 
فأدعو  األرض  أدخل  كنت   ،أخر حال  عىل  اليوم  وأنا  حال  عىل  كنت 
الرجل واالثنني واملرأة، فينقذ اهللا من شاء، وأنا اليوم ال أدعو أحداً؟ فقال: 
وما عليك أن ختيلّ بني الناس وبني رهبم، فمن أراد اهللا أن خيرجه من ظلمة 

إىل نور أخرجه. 
 .(١) ثم قال: وال عليك إن آنست من أحد خرياً أن تنبذ إليه اليشء نبذاً
قلت: أخربين عن قول اهللا عز وجل: (ومن أحياها فكأنام أحيا الناس 
أن  األعظم  تأويلها  قال:  ثم  سكت.  ثم  غرق،  أو  حرق  من  قال:   ،( مجيعاً

دعاها فاستجابت له.

باب (٦١)
الدعاء لألهل إىل االيامن

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن النعامن، 
(١) أي: أن تلقي إليه شيئاً من الدين احلق.



١٥٠

 :Aعن عبد اهللا بن مسكان، عن سليامن بن خالد قال: قلت أليب عبد اهللا
إن يل أهل بيت، وهم يسمعون مني، أفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقال: نعم، 
إن اهللا عز وجل يقول يف كتابه: (يا أهيا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 

ناراً وقودها الناس واحلجارة)(١).

باب (٦٢)
أن اهللا إنام يعطى الدين من حيبه

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن 
 :Aابن بكري، عن محزة بن محران، عن عمر بن حنظلة قال: قال يل أبو عبد اهللا
يعطي  وال  ويبغض،  حيب  من  الدنيا  يعطي  اهللا  إن  الصخر،  أبا  يا 
إبراهيم  آبائي  ودين  ديني  عىل  واهللا  أنتم  خلقه.  من  صفوته  إال  األمر  هذا 
هؤالء  كان  إن  و  عيل،  بن  حممد  وال  احلسني،  بن  عيل  أعني  ال  وإسامعيل، 

عىل دين هؤالء.
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن أيب 
سليامن، عن ميرس قال: قال أبو عبد اهللاA: إن الدنيا يعطيها اهللا عز وجل 

من أحب ومن أبغض، وإن اإليامن ال يعطيه إال من أحبه.

باب (٦٣)
 سالمة الدين

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن أيوب 

(١) سورة التحريم: ٦.



١٥١

ما  سيئات  اهللا  (فوقاه  وجل:  عز  اهللا  قول  يف   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلر،  بن 
مكروا)(١)، فقال: أما لقد بسطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه 

أن يفتنوه يف دينه.
٢ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن أيب مجيلة قال: 
قال أبو عبد اهللاA: كان يف وصية أمري املؤمننيA ألصحابه: اعلموا أن 
القرآن هد الليل والنهار، ونور الليل املظلم عىل ما كان من جهد وفاقة، 
نازلة(٢)  نزلت  وإذا  أنفسكم،  دون  أموالكم  فاجعلوا  بلية  حرضت  فإذا 
ه، واحلريب  فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن اهلالك من هلك دينُ
رب دينه(٣). أال وإنه ال فقر بعد اجلنة. أال وإنه ال غنى بعد النار، ال  من حُ

يُفكّ أسريها، وال يربء رضيرها.
عن  اهللا،  عبد  بن  ربعي  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٣ـ 
فضيل بن يسار، عن أيب جعفرA قال: سالمة الدين وصحة البدن خري 

من املال، واملال زينة من زينة الدنيا حسنة.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن فضال، عن 
 Aيونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه قال: كان رجل يدخل عىل أيب عبد اهللا
من أصحابه، فغرب زماناً ال حيج(٤)، فدخل عليه بعض معارفه، فقال له: فالن 
ما فعل؟ قال: فجعل يضجع الكالم(٥)، يظن أنه إنام يعني: امليرسة والدنيا، 

(١) سورة غافر: ٤٠
(٢) لعل املراد بالبلية ما يمكن دفعه باملال، وبالنازلة ما ال يمكن دفعه إال ببذل النفس أو الدين.

(٣) احلريب: الذي أُخذ مجيع ماله.
(٤) غرب: مىض.

(٥) أي: خيفضه وال يرصح باملقصود.



١٥٢

الغنى. واهللا  هو  فقال:  حتب،  كام  فقال:  دينه؟  كيف   Aاهللا عبد  أبو  فقال 

باب (٦٤)
التقية 

١ـ ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عمر األعجمي قال: 
قال يل أبو عبد اهللاA: يا أبا عمر، إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين 

ملن ال تقية له، والتقية يف كل يشء، إال يف النبيذ واملسح عىل اخلفني.
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد 
واحلسني بن سعيد مجيعاً، عن النرض بن سويد، عن حييى بن عمران احللبي، 
 :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  برش  بن  حبيب  عن  العالء،  أيب  بن  حسني  عن 
سمعت أيب يقول: ال واهللا، ما عىل وجه األرض يشء أحبّ إيلّ من التقية. 
تقية  له  تكن  مل  من  حبيب،  يا  اهللا.  رفعه  تقية  له  كانت  من  إنه  حبيب،  يا 
دنة، فلو قد كان ذلك كان هذا. وضعه اهللا. ياحبيب، إن الناس إنام هم يف هُ

بن  العباس  عن  الكويف،  عيل  بن  احلسن  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٣ـ 
 Aعامر، عن جابر املكفوف، عن عبد اهللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا
قال: اتقوا عىل دينكم، فاحجبوه بالتقية، فإنه ال إيامن ملن ال تقية له، إنام أنتم 
يف الناس كالنحل يف الطري، لو أن الطري تعلم ما يف أجواف النحل ما بقي 
منها يشء إال أكلته، ولو أن الناس علموا ما يف أجوافكم أنكم حتبونا أهل 
البيت ألكلوكم بألسنتهم، ولنحلوكم يف الرس والعالنية(١)، رحم اهللا عبداً 

منكم كان عىل واليتنا.
(١) أي: سبّوكم.



١٥٣

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٤ـ 
 :Aحمبوب، عن هشام بن سامل، عن أيب عمرو الكناين قال: قال أبو عبد اهللا
يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدثتك بحديث، أو أفتيتك بفتياً، ثم جئتني بعد 
ذلك فسألتني عنه، فأخربتك بخالف ما كنت أخربتك، أو أفتيتك بخالف 
ذلك، بأهيام كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهام وأدع اآلخر، فقال: قد أصبت يا 
أبا عمرو، أبى اهللا إال أن يُعبد رساً، أما واهللا لئن فعلتم ذلك إنه [لـ]خري يل 

ولكم، [و]أبى اهللا عز وجل لنا ولكم يف دينه إال التقية.
٥ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن درست الواسطي 
إن  الكهف،  أصحاب  تقيةَ  أحد  تقيةُ  بلغت  ما   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال: 
ون الزنانري(١)، فأعطاهم اهللا أجرهم مرتني. كانوا ليشهدون األعياد، ويشدّ

٦ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن محاد 
عنه  فأعرضت  طريق،  يف   Aاهللا عبد  أبا  استقبلت  قال:  اللحام  واقد  بن 
إين  فداك،  جعلت  فقلت:  ذلك،  بعد  عليه  فدخلت  ومضيت،  بوجهي 
أللقاك فأرصف وجهي كراهة أن أشقّ عليك، فقال يل: رمحك اهللا، ولكن 
رجالً لقيني أمس يف موضع كذا وكذا، فقال: عليك السالم يا أبا عبد اهللا، 

ما أحسن وال أمجل.
صدقة  بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٧ـ 
منرب  عىل  قال   A علياً أن  يروون  الناس  إن   :Aاهللا عبد  أليب  قيل  قال: 
الكوفة: أهيا الناس، إنكم ستُدعون إىل سبّي فسبوين، ثم تُدعون إىل الرباءة 

ه النصار واملجوس عىل أوساطهم. (١) الزنّار: ما يشدّ
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مني، فال تربؤوا مني، فقال: ما أكثر ما يكذب الناس عىل عيلA، ثم قال: 
إنام قال: إنكم ستُدعون إىل سبّي فسبّوين، ثم ستُدعون إىل الرباءة مني، وإين 

لعىل دين حممد، ومل يقل: ال تربؤوا مني. 
فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون الرباءة؟ فقال: واهللا ما 
ذلك عليه، وما له إال ما مىض عليه عامر بن يارس، حيث أكرهه أهل مكة، 
وقلبه مطمئن باإليامن، فأنزل اهللا عز وجل فيه: (إال من أُكره وقلبه مطمئن 
د، فقد أنزل اهللا  باإليامن)(١)، فقال له النبيF عندها: يا عامر، إن عادوا فعُ

عز وجل عذرك، وأمرك أن تعودَ إن عادوا.
٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن هشام 
ونا  الكندي قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إياكم أن تعملوا عمالً يُعريّ
وال  زيناً،  إليه  انقطعتم  ملن  وكونوا  بعمله،  ه  والدُ يُعريّ  السوء  ولد  فإن  به، 
واشهدوا  مرضاهم،  وعودوا  عشائرهم،  يف  وا  صلّ شيناً،  عليه  تكونوا 
ما  واهللا  منهم،  به  أوىل  فأنتم  اخلري،  من  يشء  إىل  يسبقونكم  وال  جنائزهم، 

بد اهللا بيشء أحبّ إليه من اخلبء، قلت: وما اخلبء؟ قال: التقية. عُ
٩ـ عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن حممد بن 
مروان، عن أيب عبد اهللاA قال: [كان] أيبA يقول: وأيُّ يشء أقرّ لعيني 

نّة املؤمن. من التقية؟! إن التقية جُ
١٠ـ عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن حممد بن مروان 
قال: قال يل أبو عبد اهللاA: ما منع ميثمK من التقية؟! فواهللا لقد علم أن 

(١) سورة النحل: ١٠٦.



١٥٥

هذه اآلية نزلت يف عامر وأصحابه: (إالّ من أُكره وقلبه مطمئن باإليامن).
١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن اذينة، عن 
إسامعيل اجلعفي ومعمر بن حييى بن سام وحممد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا 
أبا جعفرA يقول: التقية يف كل يشء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اهللا له.
١٢ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن حممد بن مجهور، عن 
 :Aأمحد بن محزة، عن احلسني بن املختار، عن أيب بصري قال: قال أبو جعفر

انية، إذا كانت اإلمرة صبيانية(١). انية، وخالفوهم باجلوّ خالطوهم بالربّ
١٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن زكريا املؤمن، 
 :Aجعفر إليب  قلت  قال:  عطاء  بن  اهللا  عبد  عن  أسد،  بن  اهللا  عبد  عن 
فربئ  املومنني،  أمري  من  ابرءا  هلام:  فقيل  أُخذا،  الكوفة  أهل  من  رجالن 
تل اآلخر، فقال: أما  يلّ سبيلُ الذي برئ، وقُ واحد منهام، وأبى اآلخر، فخُ

الذي برئ فرجل فقيه يف دينه، وأما الذي مل يربء فرجل تعجل إىل اجلنة.

باب (٦٥)
الكتامن 

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مالك بن 
عطية، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسنيC قال: وددت واهللا أين افتديت 

خصلتني يف الشيعة لنا ببعض حلم ساعدي؛ النزق(٢) وقلة الكتامن.
اً أو مثل الصبي يف قلة العقل  . واإلمرة الصبيانية هي كون األمري صبيّ انية: الــرسّ (١) الربانيّة: العالنية. اجلوّ
والســفاهة، أو املعنى أن اإلمارة مل تكن مبنيّة عىل احلق، بل مبنيّة عىل األهواء الباطلة، شأهنا شأن لعب 

األطفال.
ة عند الغضب. (٢) النزق: الطيش واخلفّ
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٢ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن عامر بن مروان، 
عن أيب أسامة زيد الشحام قال: قال أبو عبد اهللاA: أُمر الناس بخصلتني، 

فضيّعومها، فصاروا منهام عىل غري يشء؛ الصرب والكتامن.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن عبد 
اهللا بن بكري، عن رجل، عن أيب جعفرA قال: دخلنا عليه مجاعة، فقلنا: يا 
كم  قوِّ شديدُ ابن رسول اهللا، إنّا نريد العراق فأوصنا، فقال أبوجعفرA: لِيُ
أمرنا،  تُذيعوا  وال  نا،  رسّ تبثّوا  وال  فقريِكم،  عىل  غنيُّكم  دْ  وليَعُ كم،  ضعيفَ
اهللا  كتاب  من  شاهدين  أو  شاهداً  عليه  فوجدتم  حديث  عنّا  جاءكم  وإذا 
وه إلينا، حتى يستبني لكم، واعلموا أن  فخذوا به، وإال فقفوا عنده، ثم ردّ
املنتظر هلذا األمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه 
له  كان  قائمنا  مع  تل  قُ ومن  شهيداً،  عرشين  أجر  مثل  له  كان  نا  عدوّ فقتل 

. مثل أجر مخسة وعرشين شهيداً
األعىل  عبد  عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٤ـ 
التصديق  أمرنا  احتامل  من  ليس  إنه  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال: 
ئهم  فأقرِ أهله،  غري  من  وصيانته  سرته  أمرنا  احتامل  من  فقط،  والقبول  له 
السالم، وقل هلم: رحم اهللا عبداً اجرتّ مودة الناس إىل نفسه، حدثوهم بام 

يعرفون، واسرتوا عنهم ما يُنكرون. 
الناطق  من  مؤونة  علينا  بأشد  حرباً  لنا  الناصب  ما  واهللا  قال:  ثم 
وه عنها، فإن قبل  علينا بام نكره، فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردّ
منكم  الرجل  فإن  منه،  ويسمع  عليه  يثقل  بمن  عليه  لوا  فتحمّ وإال  منكم 



١٥٧

يطلب احلاجة فيلطف فيها حتى تُقىض له، فألطفوا يف حاجتى كام تلطفون 
وال  أقدامكم،  حتت  كالمه  فادفنوا  وإال  منكم  قبل  هو  فإن  حوائجكم،  يف 

تقولوا: إنه يقول ويقول، فإن ذلك حيمل عيلّ وعليكم. 
أبو  هذا  أصحايب،  أنكم  ألقررت  أقول  ما  تقولون  كنتم  لو  واهللا  أما 
من  امرؤ  وأنا  أصحاب،  له  البرصي  احلسن  وهذا  أصحاب،  له  حنيفة 
قريش، قد ولدين رسول اهللاF، وعلمت كتاب اهللا، وفيه تبيان كل يشء، 
اآلخرين،  وأمر  األولني،  وأمر  األرض،  وأمر  السامء،  وأمر  اخللق،  بدؤ 

وأمر ما كان، وأمر مايكون، كأين أنظر إىل ذلك نصب عيني.
صالح،  بن  مجيل  عن  حمبوب،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٥ـ 
أحبّ  إن  واهللا  يقول:   Aجعفر أبا  سمعت  قال:  احلذاء  عبيدة  أيب  عن 
أصحايب إيلّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا، وإن أسوأهم عندي حاالً 
وأمقتهم لَلذي إذا سمع احلديث يُنسب إلينا ويرو عنا فلم يقبله اشمأزّ 
عندنا  من  احلديث  لعل  يدري،  ال  وهو  به،  دان  من  ر  وكفّ وجحده،  منه 

خرج، وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً عن واليتنا.
٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن عبد 
 :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  خنيس  بن  معىل  عن  حريز،  عن  حييى،  بن  اهللا 
يف  به  اهللا  ه  أعزّ يذعه  ومل  أمرنا  كتم  من  فإنه  تُذعه،  وال  أمرنا  اكتم   ، معىلّ يا 

الدنيا، وجعله نوراً بني عينيه يف اآلخرة، يقوده إىل اجلنة. 
، من أذاع أمرنا ومل يكتمه أذلّه اهللا به يف الدنيا، ونزع النور من  يا معىلّ

بني عينيه يف اآلخرة، وجعله ظلمة تقوده إىل النار. 
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، إن التقية من ديني ودين آبائي، وال دين ملن ال تقية له.  يا معىلّ
، إن اهللا حيب أن يُعبد يف الرس كام حيب أن يعبد يف العالنية.  يا معىلّ

، إن املذيع ألمرنا كاجلاحد له. يا معىلّ
٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن مروان 
بن مسلم، عن عامر قال: قال يل أبو عبد اهللاA: أخربتَ بام أخربتُك به أحداً؟ 
الشاعر: قول  سمعت  أما  أحسنت،  قال:  خالد.  بن  سليامن  إال  ال،  قلت: 

ك ثالثاً ي ورسُّ أال كل رسّ جاوز اثنني شائع فال يعدونْ رسّ
أيب  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٨ـ 
لو  قال:  ثم  وأمسك،  فأبى  مسألة  عن  الرضا  احلسن  أبا  سألت  قال:  نرص 

أعطيناكم كلّام تريدون كان رشاً لكم، وأُخذ برقبة صاحب هذا األمر. 
ها جربئيل  ها إىل جربئيلA، وأرسّ قال أبو جعفرA: والية اهللا أرسّ
ها عيلّ إىل من شاء اهللا، ثم أنتم  ، وأرسّ ها حممد إىل عيلّ إىل حممدF، وأرسّ

تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفاً سمعه(١)؟!. 
يكون  أن  للمسلم  ينبغي  داود:  آل  حكمة  يف   :Aجعفر أبو  قال 
تذيعوا  وال  اهللا  فاتّقوا  زمانه،  بأهل  عارفاً  شأنه،  عىل  مقبالً  لنفسه،  مالكاً 
أما  أعدائه،  من  ألوليائه  وينتقم  أوليائه،  عن  يدافع  اهللا  أن  فلوال  حديثنا، 
رأيت ما صنع اهللا بآل برمك؟!، وما انتقم اهللا أليب احلسنA، وقد كان بنو 
األشعث عىل خطر عظيم(٢)، فدفع اهللا عنهم بواليتهم أليب احلسن، وأنتم 

(١) أي: ال يوجد أحد منكم كتم كالماً سمعه؟!.
(٢) دولة الربامكة وموقفهم من اإلمام الكاظمA وزوال ملكهم وقصة جعفر بن حممد بن األشــعث مع 
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 بتقو فعليكم  هلم،  اهللا  أمهل  وما  الفراعنة،  هؤالء  أعامل  ترون  بالعراق 
وا بمن قد أُمهل له، فكأنّ األمر  اهللا، وال تغرنّكم [احلياة] الدنيا، وال تغرتّ

قد وصل إليكم.
٩ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عثامن بن عيسى، عمن 
ال  فإنه  بيوتكم،  والزموا  ألسنتكم،  وا  كفّ  :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  أخربه 

. صون به أبداً، وال تزال الزيدية(١) لكم وقاء أبداً يصبيكم أمر ختُ
بن  حممد  بن  عيل  عن  مجيعاً،  حييى  بن  وحممد  حممد  بن  احلسني  ١٠ـ 
سعد، عن حممد بن مسلم، عن حممد بن سعيد بن غزوان، عن عيل بن احلكم، 
 Aعن عمر بن أبان، عن عيسى بن أيب منصور قال: سمعت أبا عبد اهللا
وكتامنه  عبادة،  ألمرنا  ه  ومهّ تسبيح،  لظلمنا  املغتمّ  لنا  املهموم  نفس  يقول: 

نا جهاد يف سبيل اهللا.  لرسّ
قال يل حممد بن سعيد: اكتب هذا بالذهب، فام كتبتَ شيئاً أحسن منه.

باب (٦٦)
املؤمن وعالماته وصفاته

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، 
عن عبد اهللا بن غالب، عن أيب عبد اهللاA قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه 
ثامن خصال؛ وقور عند اهلزاهز(٢)، صبور عند البالء، شكور عند الرخاء، 

هارون الرشيد مذكورة يف كتب احلديث والتأريخ، انظر: عيون أخبار الرضاA ج١ ص٧٠. 
(١) باعتبار أن الزيدية ال يعملون بالتقية، فهم جياهرون بمخالفتهم، فيتعرّض هلم اخللفاء باألذ، ويغفلون 

عن الشيعة وال يطلبوهنم، فتكون الزيدية حينئذٍ وقاء للشيعة.
(٢) اهلزاهز: الفتن هيتزّ فيها الناس.
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قانع بام رزقه اهللا، ال يظلم األعداء، وال يتحامل لألصدقاء(١)، وبدنه منه يف 
تعب، والناس منه يف راحة، إن العلم خليل املؤمن، واحللم وزيره، والصرب 

أمري جنوده، والرفق أخوه، واللني والده(٢).
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٢ـ 
عن منصور بن يونس، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسنيC قال: املؤمن 
ث أمانته األصدقاء، وال يكتم شهادته  يصمت ليسلم، وينطق ليغنم، ال حيدّ
ي خاف  كّ من البعداء، وال يعمل شيئاً من اخلري رياء، وال يرتكه حياء، إن زُ
وخياف  جهله،  من  قول  ه  يغرّ ال  يعلمون،  ال  ملا  اهللا  ويستغفر  يقولون،  مما 

إحصاء ما عمله.
مر  قال:   Cأحدمها عن  رفعه،  أصحابنا  بعض  عن  عنه،  ٣ـ 
صافية  ثياهبم،  بيض  بقوم  هو  فإذا  قريش،  من  بمجلس   Aاملؤمنني أمري 
ألواهنم، كثري ضحكهم، يشريون بأصابعهم إىل من يمرّ هبم، ثم مر بمجلس 
الرقاب،  منهم  ودقّت  األبدان،  منهم  بليت  قوم  فإذا  واخلزرج  لألوس 
واصفرّت منهم األلوان، وقد تواضعوا بالكالم، فتعجب عيلA من ذلك 
ودخل عىل رسول اهللاF، فقال: بأيب أنت وأمي، إين مررت بمجلس آلل 
فالن، ثم وصفهم، ومررت بمجلس لألوس واخلزرج فوصفهم، ثم قال: 
 ،Fومجيع مؤمنون، فأخربين يا رسول اهللا بصفة املؤمن؟ فنكس رسول اهللا
يكمل  مل  فيه  تكن  مل  فإن  املؤمن،  يف  خصلة  عرشون  فقال:  رأسه  رفع  ثم 
إىل  واملسارعون  الصالة،  احلارضون  عيل  يا  املؤمنني  أخالق  من  إن  إيامنه، 

ل عنهم ما ال يتمكن من اإلتيان به. (١) لعل املعنى أنه ال يتحمّ
(٢) لعل الفرق بني الرفق واللني هو أن الرفق اللطف واإلحسان واللني لني اجلانب وترك اخلشونة.



١٦١

الزكاة، واملطعمون املسكني، املاسحون رأس اليتيم، املطهرون أطامرهم(١)، 
املتزرون عىل أوساطهم، الذين إن حدثوا مل يكذبوا، وإذا وعدوا مل خيلفوا، 
بالنهار،  د  أُسُ بالليل،  رهبان  صدقوا،  تكلموا  وإذا  خيونوا،  مل  ائتُمنوا  وإذا 
صائمون النهار، قائمون الليل، ال يؤذون جاراً، وال يتأذ هبم جار، الذين 
مشيهم عىل األرض هون(٢)، وخطاهم إىل بيوت األرامل وعىل أثر اجلنائز، 

جعلنا اهللا وإياكم من املتقني.
بن  القاسم  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٤ـ 
عروة، عن أيب العباس قال: قال أبو عبد اهللاA: من رسته حسنته وساءته 

سيئته فهو مؤمن.
٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن احلسن 
بن [ز] عالن، عن أيب إسحاق اخلراساين، عن عمرو بن مجيع العبدي، عن 
أيب عبد اهللاA قال: شيعتنا هم الشاحبون، الذابلون، الناحلون، الذين إذا 

جنهم الليل استقبلوه بحزن.
بن  حممد  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٦ـ 
إياك   :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  مفضل  عن  بزرج،  منصور  عن  إسامعيل، 
وعمل  جهاده،  واشتد  وفرجه،  بطنه  عفّ  من  عيل  شيعة  فإنام  والسفلة(٣)، 
خلالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر.

٧ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن عيل 
(١) األطار مجع طمر: الثوب البايل.

(٢) أي: يمشون بكسينة ووقار.
(٣) السفلة: أراذل الناس.



١٦٢

بن رئاب، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: إن شيعة عيل كانوا 
بالرهبانية،  يعرفون  وحلم،  وعلم  رأفة  أهل  الشفاه،  ذبل  البطون،  مخص 

فأعينوا عىل ما أنتم عليه بالورع واالجتهاد.
صفوان  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٨ـ 
اجلامل، قال: قال أبو عبد اهللاA: إنام املؤمن الذي إذا غضب مل خيرجه غضبه 
من حق، وإذا ريض مل يدخله رضاه يف باطل، وإذا قدر مل يأخذ أكثر مما له.
٩ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن أورمة، عن 
قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أصحابنا،  بعض  عن  األعجمي،  إبراهيم  [أيب] 
لم غفر، وال  هل عليه حيلم، وال يظلم وإن ظُ املؤمن حليم ال جيهل، وإن جُ

يبخل وإن بُخل عليه صرب.
١٠ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
 Aمهران، عن منذر بن جيفر، عن آدم أيب احلسني اللؤلؤي، عن أيب عبد اهللا
قال: املؤمن من طاب مكسبه، وحسنت خليقته، وصحت رسيرته، وأنفق 
الفضل من ماله، وأمسك الفضل من كالمه، وكفى الناس رشه وأنصف 

الناس من نفسه.
١١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن احلسن بن 
 Aحمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أيب جعفر
قال: صىل أمري املؤمننيA بالناس الصبح بالعراق، فلام انرصف وعظهم 
عىل  أقواماً  عهدت  لقد  واهللا  أما  قال:  ثم  اهللا،  خوف  من  وأبكاهم  فبكى 
صاً،  مخُ رباً  غُ عثاً  شُ ويمسون  ليصبحون  وإهنم   Fاهللا رسول  خلييل  عهد 



١٦٣

بني  يراوحون  وقياماً،  سجداً  لرهبم  يبيتون   ،(١)املِعز كَب  كرُ أعينهم  بني 
أقدامهم وجباههم(٢)، يناجون رهبم ويسألونه فكاك رقاهبم من النار، واهللا 

لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون.
بن  حممد  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٢ـ 
بن  اهللا  عبد  عن  األشعث،  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  عن  شمون،  بن  احلسن 
محاد األنصاري، عن عمرو بن أيب املقدام، عن أبيه، عن أيب جعفرA قال: 
مودتنا،  يف  املتحابون  واليتنا،  يف  املتباذلون  شيعتنا   :Aاملؤمنني أمري  قال 
مل  رضوا  وإن  يظلموا،  مل  غضبوا  إن  الذين  أمرنا،  إحياء  يف  املتزاورون 

يرسفوا، بركة عىل من جاوروا، سلم ملن خالطوا.
١٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن 
عامل  من  قال:  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  مهران،  بن  سامعة  عن  عيسى، 
ثهم فلم يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم كان ممن  الناس فلم يظلمهم، وحدّ

ته. حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أخوّ
١٤ـ عنه، عن إسامعيل بن مهران، عن سيف بن عمرية، عن سليامن 
عن  عيل،  أخيه  عن  سيف،  بن  احلسني  وحدثني  قال:  النخعي  عمرو  بن 
سليامن، عمن ذكره، عن أيب جعفرA قال: سئل النبيF عن خيار العباد 
أُعطوا  وإذا  استغفروا،  أساؤوا  وإذا  استبرشوا،  أحسنوا  إذا  الذين  فقال: 

لوا صربوا، وإذا غضبوا غفروا. شكروا، وإذا ابتُ
خياركم  إن   :Fالنبي قال  قال:   Aجعفر أيب  عن  وبإسناده  ١٥ـ 

(١) أي: عندهم ثفنات من كثرة السجود وطوله.
(٢) أي: هم بني قيام وسجود.



١٦٤

أولو النهى. قيل: يا رسول اهللا، ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو األخالق 
احلسنة، واألحالم الرزينة(١)، وصلة األرحام، والربرة باألمهات واآلباء، 
ويفشون  الطعام،  ويطعمون  واليتامى،  واجلريان  للفقراء  واملتعاهدين 

السالم يف العامل، ويصلّون والناس نيام غافلون.
١٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، 
 Cاحلسني بن  عيل  كان  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلناط،  والد  أيب  عن 
يقول: إن املعرفة بكامل دين املسلم تركه الكالم فيام ال يعنيه، وقلة مرائه، 

وحلمه، وصربه، وحسن خلقه.
١٧ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن حممد بن 
عرفة، عن أيب عبد اهللاA قال: قال النبيF: أال أُخربكم بأشبهكم يب؟ 
كم بقرابته، وأشدكم  (٢)، وأبرّ قالوا: بىل، قال: أحسنكم خلقاً، وألينكم كنفاً
وأحسنكم  للغيظ،  وأكظمكم  احلق،  عىل  وأصربكم  دينه،  يف  إلخوانه  حباً 

عفواً، وأشدكم من نفسه إنصافاً يف الرضا والغضب.
١٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مالك 
بن عطية، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسنيC قال: من أخالق املؤمن 
اإلنفاق عىل قدر اإلقتار(٣)، والتوسع عىل قدر التوسع، وإنصاف الناس، 

وابتداؤه إياهم بالسالم عليهم. 
١٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، 

ع إىل االنتقام. الرزينة: الثقيلة. (١) األحالم مجع حلم: العقل وعدم الترسّ
(٢) أي: ال يتأذ أحد من جماورهتم وجمالستهم.

(٣) أي: ينفق بقدر ما رزقه اهللا تعاىل.



١٦٥

عن ابن بكري، عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: املؤمن أصلب من اجلبل، 
اجلبل يُستقلّ منه، واملؤمن ال يستقل من دينه يشء.

٢٠ـ عيل بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشري، 
عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهللاA قال: املؤمن حسن املعونة، خفيف 

املؤونة، جيد التدبري ملعيشته، ال يُلسع من جحر مرتني(١).
٢١ـ عيل بن حممد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن سهل بن 
ال  يقول:   Aالرضا سمعت  قال:   Aالرضا موىل  الدهلاث  عن  احلارث، 
يكون املؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثالث خصال؛ سنّة من ربه وسنّة من نبيه 
وسنّة من وليه، فأما السنة من ربه فكتامن رسه، قال اهللا عز وجل: (عامل الغيب 
فال يظهر عىل غيبه أحداً * إال من ارتىض من رسول)(٢). وأما السنة من نبيه 
فمداراة الناس، فإن اهللا عز وجل أمر نبيهF بمداراة الناس، فقال: (خذ 
العفو وأمر بالعرف)(٣). وأما السنة من وليه فالصرب يف البأساء والرضاء.

باب (٦٧)
قلة عدد املؤمنني

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن 
قتيبة األعشى قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: املؤمنة أعزّ من املؤمن(٤)، 

دع من جهة واحدة مرتني، فإنه ينبغي أن يعترب يف املرة األوىل. (١) أي: ال خيُ
(٢) سورة اجلن: ٢٦-٢٧.

(٣) سورة األعراف: ١٩٩.
(٤) أي: أقل.



١٦٦

األمحر؟!. الكربيت  منكم   رأ فمن  األمحر(١)،  الكربيت  من  أعزّ  واملؤمن 
٢ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن 
الناس  يقول:   Aجعفر أبا  سمعت  قال:  التامر  كامل  عن  احلناط،  مثنى 

كلهم هبائم ـ ثالثاً ـ إال قليل من املؤمنني، واملؤمن غريب ثالث مرات.
قال:  رئاب  ابن  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول أليب بصري: أما واهللا لو أين أجد منكم ثالثة 

. مؤمنني يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثاً
٤ـ حممد بن احلسن وعيل بن حممد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، 
عن عبد اهللا بن محاد األنصاري، عن سدير الصرييف قال: دخلت عىل أيب 
قلت:  سدير؟  يا  ومل  فقال:  القعود،  يسعك  ما  واهللا  له:  فقلت   Aاهللا عبد 
لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، واهللا لو كان ألمري املؤمننيA ما لك 
سدير  يا  فقال:  عدي،  وال  تيم  فيه  طمع  ما  واملوايل  واألنصار  الشيعة  من 
نعم،  قلت:  ألف؟  مائة  قال:  ألف،  مائة  قلت:  يكونوا؟  أن  عسى  وكم 

ومائتي ألف، قال: مائتي ألف؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. 
قال: فسكت عني، ثم قال: خيفّ عليك أن تبلغ معنا إىل ينبع(٢) قلت: 
نعم، فأمر بحامر وبغل أن يرسجا، فبادرت فركبت احلامر، فقال: يا سدير، 
يب،  أرفق  احلامر  قال:  وأنبل،  أزين  البغل  قلت:  باحلامر؟  تؤثرين  أن   أتر
يا  فقال:  الصالة،  فحانت  فمضينا،  البغل،  وركبت  احلامر  فركب  فنزلت، 

(١) الكربيت األمحر هو املادة التي يطلبها علامء الكيمياء يف الزمان القديم.
(٢) ينبــع: حصن فيه نخيل وزروع عىل ســبع مراحل أو أربع مراحل مــن املدينة من جهة البحر، وهو من 

أوقاف أمري املؤمننيA. انظر: جممع البلدان ج٥ ص٤٤٩.



١٦٧

سدير انزل بنا نصيل، ثم قال: هذه أرض سبخة ال جتوز الصالة فيها، فرسنا 
يا  واهللا  فقال:  جداء،  يرعى  غالم  إىل  ونظر  محراء،  أرض  إىل  رصنا  حتى 
سدير لوكان يل شيعة بعدد هذه اجلداء ما وسعني القعود، ونزلنا وصلينا، 
عرش. سبعة  هي  فإذا  فعددهتا  اجلداء  عىل  عطفت  الصالة  من  فرغنا  فلام 

٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن عامر بن مروان، عن سامعة بن مهران قال: قال يل عبد صالح (صلوات 
اهللا عليه): يا سامعة، أمنوا عىل فرشهم وأخافوين، أما واهللا لقد كانت الدنيا 
وما فيها إال واحد يعبد اهللا، ولو كان معه غريه ألضافه اهللا عز وجل إليه، 
ة قانتاً هللا حنيفاً ومل يك من املرشكني)(١)،  حيث يقول: (إن إبراهيم كان أمّ
فغرب بذلك ما شاء اهللا(٢)، ثم إن اهللا آنسه بإسامعيل وإسحاق فصاروا ثالثة، 
فقلت:  ذاك؟  مل  أتدري  لكثري،  الكفر  أهل  وإن  لقليل،  املؤمن  إن  واهللا  أما 
يف  ما  إليهم  يبثّون  للمؤمنني،  أنساً  وا  ريّ صُ فقال:  فداك،  جعلت  أدري  ال 

صدورهم، فيسرتحيون إىل ذلك ويسكنون إليه.
٦ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن أورمة، عن النرض، 
 :Aعن حييى بن أيب خالد القامط، عن محران بن أعني قال: قلت أليب جعفر
نا، لو اجتمعنا عىل شاة ما أفنيناها؟ فقال: أال أحدثك  جعلت فداك، ما أقلّ
بأعجب من ذلك، املهاجرون واالنصار ذهبوا إال وأشار بيده ثالثة. قال 
محران: فقلت: جعلت فداك، ما حال عامر؟ قال: رحم اهللا عامراً أبا اليقظان 
 ، بايع وقتل شهيداً، فقلت يف نفيس: ما يشء أفضل من الشهادة، فنظر إيلّ

(١) سورة النحل: ١٢٠.
(٢) غرب: مكث.



١٦٨

فقال: لعلك تر أنه مثل الثالثة، أهيات أهيات(١).
٧ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، 
قال  من  كل  ليس  يقول:   Aاحلسن أبا  سمعت  قال:  جعفر  بن  عيل  عن 

نساً للمؤمنني. بواليتنا مؤمناً، ولكن جعلوا أُ

باب (٦٨)
الرضا بموهبة اإليامن والصرب عىل كل يشء بعده

ابن  عن  فضال،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
بكري، عن فضيل بن يسار، عن عبد الواحد بن املختار األنصاري قال: قال 
أبو جعفرA: يا عبد الواحد، ما يرضُّ رجالً إذا كان عىل ذا الرأي ما قال 
ه ولو كان عىل رأس جبل يعبد اهللا  الناس له، ولو قالوا: جمنون، وما يرضّ

حتى جييئه املوت.
ابن  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aمسكان، عن معىلّ بن خنيس، عن أيب عبد اهللا
قال اهللا تبارك وتعاىل: لو مل يكن يف األرض إال مؤمن واحد الستغنيت به 

نساً ال حيتاج إىل أحد. عن مجيع خلقي، وجلعلت له من إيامنه أُ
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أمحد بن حممد بن 
 :Aأيب نرص، عن احلسني بن موسى، عن فضيل بن يسار، عن أيب جعفر
ة جبل يأكل من نبات  لّ فه اهللا هذا األمر أن يكون عىل قُ قال: ما يبايل من عرّ

األرض حتى يأتيه املوت.
(١) أهيات ـ كهيهات ـ: كلمة تبعيد.
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 ٤ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، 
عن عمر بن أبان وسيف بن عمرية، عن فضيل بن يسار قال: دخلت عىل 
أيب عبد اهللاA يف مرضة مرضها مل يبق منه إال رأسه، فقال: يا فضيل، إنني 
فه اهللا هذا األمر لو كان يف رأس جبل حتى  كثرياً ما أقول: ما عىل رجل عرّ
يأتيه املوت، يا فضيل بن يسار إن الناس أخذوا يميناً وشامالً وإنا وشيعتنا 
بني  ما  له  أصبح  لو  املؤمن  إن  يسار  بن  فضيل  يا  املستقيم،  الرصاط  دينا  هُ
املرشق واملغرب كان ذلك خرياً له، ولو أصبح مقطعاً أعضاؤه كان ذلك 
يا  له،  خري  هو  ما  إال  باملؤمن  يفعل  ال  اهللا  إن  يسار  بن  فضيل  يا  له،  خرياً 
لَت الدنيا عند اهللا عز وجل جناح بعوضة ما سقى  فضيل بن يسار لو عدَ
اً واحداً كفاه اهللا  ه مهّ ه منها رشبة ماء، يا فضيل بن يسار إنه من كان مهّ عدوّ

ه يف كل وادٍ مل يبالِ اهللا بأيّ وادٍ هلك. ه، ومن كان مهّ مهّ

باب (٦٩)
سكون املؤمن إىل املؤمن

١ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عمن 
يسكن  كام  املؤمن،  إىل  ليسكن  املؤمن  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره، 

الظمآن إىل املاء البارد. 

باب (٧٠)
فيام يدفع اهللا باملؤمن

١ـ حممد بن حييى، عن عيل بن احلسن التيمي، عن حممد بن عبد اهللا 
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بن زرارة، عن حممد بن الفضيل، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: إن 
. اهللا ليدفع باملؤمن الواحد عن القرية الفناءَ

٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا 
بن سنان، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: ال يصيب قرية عذاب وفيها 

سبعة من املؤمنني.
 A٣ـ عيل بن إبراهيم، عن ابن أيب عمري، عن غري واحد، عن أيب عبد اهللا
ولكن  نعم  قال:  املؤمنني؟  يصيب  بقوم  نزل  إذا  العذاب  يف  له  قيل  قال: 

خيلصون بعده(١). 

باب (٧١)
أن املؤمن صنفان

١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عبد اهللا، عن 
ي، عن خرض بن عمرو، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول:  خالد العمّ
املؤمن مؤمنان؛ مؤمن وىف هللا برشوطه التي رشطها عليه، فذلك مع النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وذلك من يَشفع 
وال يُشفع له، وذلك ممن ال تصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة، ومؤمن 
ممن  وذلك  انكفأ،  الريح  كفئته  كيفام  الزرع(٢)  كخامة  فذلك  قدم  به  زلّت 

تصيبه أهوال الدنيا واآلخرة، ويُشفع له، وهو عىل خري.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 

(١) أي: خيلصون بعد نزول العذاب، يف الربزخ والقيامة.
ة اللينة. (٢) خامة الزرع: الطاقة الغضّ
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 Aمهران، عن يونس بن يعقوب، عن أيب مريم األنصاري، عن أيب جعفر
قال: قام رجل بالبرصة إىل أمري املؤمننيA فقال: يا أمري املؤمنني أخربنا 
عن اإلخوان، فقال: اإلخوان صنفان؛ إخوان الثقة وإخوان املكارشة، فأما 
إخوان الثقة فهم الكف واجلناح واألهل واملال، فإذا كنت من أخيك عىل 
حدّ الثقة فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم 
ا السائل أهنم أقل من الكربيت  رسه وعيبه، وأظهر منه احلسن، واعلم أهيّ
تك منهم، فال تقطعن ذلك  األمحر. وأما إخوان املكارشة فإنك تصيب لذّ
منهم، وال تطلبن ما وراء ذلك من ضمريهم، وابذل هلم ما بذلوا لك من 

طالقة الوجه وحالوة اللسان.

باب (٧٢)
ما أخذه اهللا عىل املؤمن من الصرب عىل ما يلحقه فيام ابتىل به

١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وحممد بن حييى، عن أمحد 
 Aبن حممد مجيعاً، عن ابن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: إن اهللا أخذ ميثاق املؤمن عىل باليا أربع، أيرسها 
أو  يغويه،  أوشيطان  أثره،  يقفو  منافق  أو  حيسده،  بقوله  يقول  مؤمن  عليه 

كافر ير جهاده، فام بقاء املؤمن بعد هذا.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
من  املؤمن  أفلت  ما  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  مسكان،  ابن  عن  عيسى، 
واحدة من ثالث، ولربام اجتمعت الثالث عليه، إما بغض من يكون معه 
يف الدار، يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من يف طريقه إىل حوائجه 
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ة جبل لبعث اهللا عز وجل إليه شيطاناً يؤذيه،  يؤذيه، ولو أن مؤمناً عىل قلّ
نساً ال يستوحش معه إىل أحد. وجيعل اهللا له من إيامنه أُ

٣ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد بن أيب 
نرص، عن داود بن رسحان قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: أربع ال خيلو 
منافق  و  عليه،  أشدهن  وهو  حيسده  مؤمن  منهن،  واحدة  أو  املؤمن  منهن 

يقفو أثره، أو عدو جياهده، أو شيطان يغويه.
٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن سنان، عن 
عامر بن مروان، عن سامعة بن مهران، عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا عز 

وجل جعل وليّه يف الدنيا غرضاً لعدوه.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
إليه  فشكا   Aاهللا عبد  أيب  عند  كنت  قال:  عجالن  بن  حممد  عن  عيسى، 
. قال: ثم سكت  رجل احلاجة، فقال له: اصرب، فإن اهللا سيجعل لك فرجاً
هو؟  كيف  الكوفة  سجن  عن  أخربين  فقال:  الرجل  عىل  أقبل  ثم  ساعة، 
يف  أنت  فإنام  قال:  حال،  بأسوء  وأهله  منتن،  ضيّق  اهللا  أصلحك  فقال: 

السجن، فرتيد أن تكون فيه يف سعة، أما علمت أن الدنيا سجن املؤمن.
٦ـ عنه، عن حممد بن عيل، عن إبراهيم احلذاء، عن حممد بن صغري، 
املؤمن  سجن  الدنيا  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  شعيب  جده  عن 

فأي سجن جاء منه خري؟!.
٧ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن عمرو 
بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: سمعته يقول: إذا مات املؤمن 
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يلّ عىل جريانه من الشياطني عدد ربيعة ومرض كانوا مشتغلني به. خُ
بن  معاوية  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٨ـ   
عامر، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: ما كان وال يكون إىل أن تقوم 

الساعة مؤمن إال وله جار يؤذيه.

باب (٧٣)
شدة ابتالء املؤمن

بن  احلسن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
كر عند أيب عبد اهللاA البالء  حمبوب، عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: ذُ
وما خيص اهللا عز وجل به املؤمن، فقال: سئل رسول اهللاF من أشد الناس 
عىل  بعدُ  املؤمن  ويبتيل  فاألمثل،  األمثل  ثم  النبيون،  فقال:  الدنيا؟  يف  بالءً 
قدر إيامنه وحسن أعامله، فمن صحّ إيامنه وحسن عمله اشتد بالؤه، ومن 

سخف إيامنه وضعف عمله قلّ بالؤه.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أمحد بن عبيد، 
عن احلسني بن علوان، عن أيب عبد اهللاA أنه قال وعنده سدير: إن اهللا إذا 

(١)، وإنا وإياكم يا سدير لنصبح به ونميس. اً أحب عبداً غتّه بالبالء غتّ
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
اهللا  إن  قال:   Aجعفر أيب  عن  أبيه،  عن  محاد،  عن  عالء،  بن  الوليد  عن 
(٢)، فإذا دعاه  اً ه بالبالء ثجّ اً، وثجّ تبارك وتعاىل إذا أحب عبداً غتّه بالبالء غتّ

(١) غتّه: غمسه.
(٢) لعل املعنى: ثجّ عليه البالء، أي: أساله عليه.
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ولئن  لقادر،  ذلك  عىل  إين  سألت  ما  لك  لت  عجّ لئن  عبدي،  لبيك  قال: 
خرت لك فهو خري لك.  خرت لك فام ادّ ادّ

عن  الزراد،  زيد  عن  حمبوب،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٤ـ 
عظيم  به  يُكافأ  البالء  عظيم  إن   : Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب 
اهللا  عند  فله  ريض  فمن  البالء،  بعظيم  ابتاله  عبداً  اهللا  أحب  فإذا  اجلزاء، 

الرضا، ومن سخط البالء فله عند اهللا السخط.
٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن بعض أصحابه، 
عن حممد بن املثنى احلرضمي، عن حممد بن هبلول بن مسلم العبدي، عن أيب 
يد يف بالئه. يد يف إيامنه زِ ة امليزان، كلام زِ عبد اهللاA قال: إنام املؤمن بمنزلة كفّ

٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب، عن 
حممد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: املؤمن ال يميض عليه 

ر به(١). أربعون ليلة إال عرض له أمر حيزنه، يذكّ
معاوية  عن  صفوان،  عن  احلسني،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ٧ـ 
بن عامر، عن ناجية قال: قلت أليب جعفرA: إن املغرية يقول: إن املؤمن 
لغافالً  كان  إن  فقال:  بكذا؟  وال  بكذا  وال  بالربص  وال  باجلذام  يبتيل  ال 
(٢) ثم ردّ أصابعه، فقال: كأين أنظر إىل  عن صاحب ياسني، إنه كان مكنعاً
تكنيعه أتاهم فأنذرهم، ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه. ثم قال: إن املؤمن 

يتة، إال أنه ال يقتل نفسه. يبتيل بكل بليّة ويموت بكل مِ

ر به ذنوبه والتوبة منها. (١) أي: يُذكّ

(٢) أي: أصابعه متشنّجة ومنقبضة.
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٨ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن فضيل بن عثامن، عن أيب عبد اهللاA قال: إن يف اجلنة منزلة اليبلغها 

عبد إال باالبتالء يف جسده.
٩ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن إبراهيم 
بن حممد األشعري، عن أيب حييى احلناط، عن عبد اهللا بن أيب يعفور قال: 
شكوت إىل أيب عبد اهللاA ما ألقى من األوجاع وكان مسقاماً (١)ـ فقال يل: يا 
رّض باملقاريض. عبد اهللا، لو يعلم املؤمن ما له من األجر يف املصائب لتمنى أنه قُ
عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٠ـ 
يونس بن رباط قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن أهل احلق مل يزالوا 

منذ كانوا يف شدة، أما إنَّ ذلك إىل مدة قليلة وعافية طويلة.
١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن احلسني بن 
املختار، عن أيب أسامة، عن محران، عن أيب جعفرA قال: إن اهللا عز وجل 
وحيميه  الغيبة،  من  باهلدية  أهله  الرجل  يتعاهد  كام  بالبالء  املؤمن  ليتعاهد 

الدنيا كام حيمي الطبيب املريض.
١٢ـ عيل، عن أبيه، عن عبد اهللا بن املغرية، عن حممد بن حييى اخلثعمي، 
ن اهللا  عن حممد بن هبلول العبدي قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: مل يؤمّ
اآلخرة. يف  والشقاء  فيها  العمى  من  آمنه  ولكنه  الدنيا،  هزاهز  من  املؤمن 
١٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حسني بن نعيم 
 Cقال: كان عيل بن احلسني Aالصحاف، عن ذريح املحاريب، عن أيب عبد اهللا

: كثري السقم. (١) مسقاماً
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املصائب. من  يشء  يصيبه  فال  الدنيا  يف  يعاىف  أن  للرجل  ألكره  إين  يقول: 
بن  نوح  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة   -١٤
 Fعي النبي شعيب، عن أيب داود املسرتق رفعه قال: قال أبو عبد اهللاA: دُ
باضت  قد  حائط  فوق  دجاجة  إىل  نظر  الرجل  منزل  دخل  فلام  طعام،  إىل 
فتقع البيضة عىل وتد يف حائط فثبتت عليه، ومل تسقط ومل تنكرس، فتعجب 
النبيF منها، فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعثك 
من  يأكل  ومل   Fاهللا رسول  فنهض  [قال:]  قط.  شيئاً  زئت(١)  رُ ما  باحلق 

طعامه شيئاً، وقال: من مل يُرزأ فام هللا فيه من حاجة.
١٥ـ عنه، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن عبد الرمحن، عن 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aوأيب بصري، عن أيب عبد اهللا ،Aأيب عبد اهللا

ال حاجة هللا يف من ليس له يف ماله وبدنه نصيب.
عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٦ـ 
يبتيل  وجل  عز  اهللا  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره،  عمن  النوا،  عثامن 
املؤمن بكل بلية، ويميته بكل ميتة، وال يبتليه بذهاب عقله، أما تر أيوب 
كيف سلط إبليس عىل ماله وعىل ولده وعىل أهله وعىل كل يشء منه، ومل 

يسلط عىل عقله، تُرك له ليوحد اهللا به.
عن  أسامة،  أيب  عن  احلناط،  مثنى  عن  فضال،  ابن  عن  عنه،  ١٧ـ 
أيب عبد اهللاA قال: قال اهللا عز وجل: لوال أن جيد عبدي املؤمن يف قلبه 

. بت رأس الكافر بعصابة حديد، اليصدع رأسه أبداً لعصّ

(١) أي: ما أصابتني مصيبة قط.
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١٨ـ عيل بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF يوماً ألصحابه: ملعون كل مال 
ال يزكى، ملعون كل جسد ال يزكى، ولو يف كل أربعني يوماً مرة. فقيل: 
يا رسول اهللا، أما زكاة املال فقد عرفناها، فام زكاة األجساد؟ فقال هلم: أن 
قد  رآهم  فلام  منه،  ذلك  سمعوا  الذين  وجوه  فتغريت  قال:  بآفة.  تصاب 
اهللا،  رسول  يا  ال  قالو:  بقويل؟  عنيت  ما  أتدرون  هلم:  قال  ألواهنم  تغريت 
دش اخلدشة، و يُنكب النكبة، و يَعثر العثرة، و يَمرض  قال: بىل، الرجل خيُ
املرضة، و يُشاك الشوكة، وما أشبه هذا، حتى ذكر يف حديثه اختالج العني.
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١٩ـ 
والربص  باجلذام  املؤمن  أيبتيل   Aاهللا عبد  أبا  سألت  قال:  بكري  ابن  عن 

وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل كتب البالء إال عىل املؤمن.
عن  رواه،  عمن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢٠ـ 
احللبي، عن أيب عبد اهللاA قال: إن املؤمن ليكرم عىل اهللا، حتى لو سأله 
الكافر  وإن   . شيئاً ملكه  من  ينتقص  أن  غري  من  ذلك  أعطاه  فيها  بام  اجلنة 
ليهون عىل اهللا حتى لو سأله الدنيا بام فيها أعطاه ذلك من غري أن ينتقص 
. وإن اهللا ليتعاهد عبده املؤمن بالبالء كام يتعاهد الغائب أهله  من ملكه شيئاً

رَف(١)، وإنه ليحميه الدنيا كام حيمي الطبيب املريض. بالطُ
٢١- حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن 
مالك بن عطية، عن يونس بن عامر قال: قلت أليب عبد اهللاA: إن هذا الذي ظهر 

رَف مجع طرفة: ما يأيت به الغائب ألهله من اهلدايا. (١) الطُ
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يل:  فقال  قال:  حاجة.  فيه  له  عبداً  به  يبتلِ  مل  اهللا  أن  الناس  يزعم  بوجهي 
لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع األصابع(١)، فكان يقول هكذا ويمد يديه 

ويقول: (يا قوم اتبعوا املرسلني)(٢). 
، وقم إىل  ثم قال يل: إذا كان الثلث األخري من الليل يف أوله فتوضّ
صالتك التي تصليها، فإذا كنت يف السجدة األخرية من الركعتني األوليني 
فقل وأنت ساجد: «يا عيل يا عظيم، يا رمحن يا رحيم، يا سامع الدعوات، يا 
معطي اخلريات، صل عىل حممد وآل حممد، وأعطني من خري الدنيا واآلخرة 
ما أنت أهله، وارصف عني من رش الدنيا واآلخرة ما أنت أهله، وأذهب 
الدعاء.  يف  وألحّ  وأحزنني»  غاظني  قد  فإنه  يه،  وتسمّ الوجع  هبذا  عني 

قال: فام وصلت إىل الكوفة حتى أذهب اهللا به عني كله.

باب (٧٤)
فضل فقراء املسلمني

١ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن حممد بن 
سنان، عن العالء، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: إن فقراء 

 .(٣) بون يف رياض اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفاً املسلمني يتقلّ
ثم قال: سأرضب لك مثل ذلك، إنام مثل ذلك مثل سفينتني مرّ هبام 

(١) أي: أصابعه متشنّجة ومنقبضة.
(٢) سورة يس: ٢٠.

(٣) اخلريف: فصل من فصول السنة، فيكون املقصود أربعني سنة، ألن اخلريف ال يأيت إال مرة يف السنة.
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عىل عارش(١)، فنظر يف إحدامها فلم ير فيها شيئاً، فقال:أرسبوها(٢)، ونظر 
يف ا[أل]خر، فإذا هي موقورة(٣)، فقال: احبسوها.

٢ـ وعنه رفعه، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: يا عيل، 
إن اهللا جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن سرته أعطاه اهللا مثل أجر الصائم 
القائم، ومن أفشاه إىل من يقدر عىل قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله(٤)، أما 

إنه ما قتله بسيف وال رمح، ولكنه قتله بام نكى من قلبه.
اء، عن حممد بن صغري، عن  ٣ـ عنه، عن حممد بن عيل، عن داود احلذّ
جده شعيب، عن مفضل قال: قال أبو عبد اهللاA: كلام ازداد العبد إيامناً 

ازداد ضيقاً يف معيشته.
٤ـ وبإسناده قال: قال أبو عبد اهللاA: لوال إحلاح املؤمنني عىل اهللا يف 

طلب الرزق لنقلهم من احلال التي هم فيها إىل حال أضيق منها.
٥ـ عنه، عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال أبو عبد اهللاA ما أُعطي 

.(٥) وي عنه إال اختباراً عبد من الدنيا إال اعتباراً، وما زُ
أبو  قال  قال:  سعدان  عن  احلكم،  بن  عيل  عن  أمحد،  عن  وعنه،  ٦ـ 
عبد اهللاA: إن اهللا عز وجل يلتفت يوم القيامة إىل فقراء املؤمنني، شبيهاً 

(١) العارش: الذي يأخذ العرش، وهي الرضيبة.
وها تذهب. (٢) أي: أرسلوها، وخلّ

لة باحلمل الثقيل. (٣) أي: حممّ

. (٤) أي: قتل املسؤولُ السائلَ
(٥) لعل املعنى: أن اهللا تعاىل ال يعطي املال لعبده إال ليعترب بحال الفقراء، فيشــكر اهللا تعاىل عىل نعمة الغنى، 
أو ليعترب به غريه، فيعلم أن املال ال خري فيه، ملا فيه من املفاســد الدنيوية واألخروية. وال حيرم عبده من 

املال إال ليختربه، فإذا صرب كان خرياً له.
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باملعتذر إليهم، فيقول: وعزيت وجاليل ما أفقرتكم يف الدنيا من هوان بكم 
د أحداً منكم يف دار الدنيا معروفاً  ، ولرتون ما أصنع بكم اليوم، فمن زوّ عيلّ

فخذوا بيده فأدخلوه اجلنة. 
دنياهم،  يف  تنافسوا  الدنيا  إن أهل  رب،  يا  رجل منهم:  فيقول  قال: 
الدور،  وسكنوا  الطعام،  وأكلوا  الليّنة،  الثياب  ولبسوا  النساء،  فنكحوا 
تبارك  فيقول  أعطيتهم،  ما  مثل  فأعطني  الدواب،  من  املشهور  وركبوا 
وتعاىل: لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا 

. إىل أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً
٧ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن 
 Aاهللا عبد  أيب  إىل  يرفعانه  مجيعاً  عباد،  بن  وإسامعيل  سهل  بن  إسامعيل 
جاء  حتى  غنياً،  إال  كافر  وال  فقرياً،  إال  مؤمن  آدم  ولد  من  كان  ما  قال: 
إبراهيمA فقال: (ربنا الجتعلنا فتنة للذين كفروا)(١)، فصريَّ اهللا يف هؤالء 

أمواالً وحاجة، ويف هؤالء أمواالً وحاجة.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن عيسى، 
عمن ذكره، عن أيب عبد اهللاA قال: جاء رجل مورس إىل رسول اهللاF نقي 
الثوب، فجلس إىل رسول اهللاF، فجاء رجل معرس درن الثوب فجلس إىل 
 :Fجنب املورس، فقبض املورس ثيابه من حتت فخذيه، فقال له رسول اهللا
ك من فقره يشء؟ قال: ال. قال: فخفت أن يصيبه من غناك  أخفت أن يمسّ
خ ثيابك؟ قال: ال، قال: فام محلك عىل  يشء؟ قال: ال. قال: فخفت أن يوسّ

(١) سورة املمتحنة: ٥.
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ما صنعت؟ فقال: يا رسول اهللا، إن يل قريناً يزين يل كل قبيح، ويقبح يل كل 
أتقبل؟  للمعرس:   Fاهللا رسول  فقال  مايل،  نصف  له  جعلت  وقد  حسن، 

قال: ال، فقال له الرجل: ومل؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك.
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن عيل بن حممد القاساين، عن القاسم بن حممد، 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  غياث،  بن  حفص  عن  املنقري،  داود  بن  سليامن  عن 
قال: يف مناجات موسىA: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبالً فقل: مرحباً 

لت عقوبته. جّ بشعار الصاحلني، وإذا رأيت الغنى مقبالً فقل: ذنب عُ
١٠ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن عيسى 
الفراء، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفرA قال: إذا كان يوم القيامة أمر 
اهللا تبارك وتعاىل منادياً ينادي بني يديه: أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس 
كثري، فيقول: عبادي، فيقولون: لبيك ربنا، فيقول: إين مل أفقركم هلوان بكم 
فمن  الناس،  وجوه  حوا  تصفّ اليوم،  هذا  ملثل  اخرتتكم  إنام  ولكني   ، عيلّ

صنع إليكم معروفاً مل يصنعه إال يفّ فكافوه عني باجلنة.
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١١ـ 
عن حممد بن احلسني بن كثري اخلزاز، عن أيب عبد اهللاA قال: قال يل: أما 
باع واليشء مما تشتهيه؟ فقلت: بىل، فقال:  تدخل السوق؟ أماتر الفاكهة تُ

أما إن لك بكل ما تراه فال تقدر عىل رشائه حسنة.
١٢- عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن 
عيسى، عن مبارك غالم شعيب قال: سمعت أبا احلسن موسىA يقول: إن 
 ، ، ومل أُفقر الفقري هلوان به عيلّ اهللا عز وجل يقول: إين مل أُغن الغني لكرامة به عيلّ
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وهو مما ابتليت به األغنياء بالفقراء، ولوال الفقراء مل يستوجب األغنياء اجلنة.
١٣ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق 
 :Aبن عيسى، عن إسحاق بن عامر واملفضل بن عمر قاال: قال أبو عبد اهللا

مناؤنا عىل حماوجيهم، فاحفظونا فيهم حيفظكم اهللا. مياسري شيعتنا أُ
١٤ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا 
 ،Cبن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن املسيب قال: سألت عيل بن احلسني
عنى  قال:  واحدة)  أُمة  الناس  يكون  أن  (ولوال  وجل:  عز  اهللا  قول  عن 
بذلك أُمة حممدF أن يكونوا عىل دين واحد كفاراً كلهم (جلعلنا ملن يكفر 
مة حممدF حلزن  بالرمحن لبيوهتم سقفاً من فضة)(١)، ولو فعل اهللا ذلك بأُ

هم ذلك ومل يناكحوهم ومل يوارثوهم. املؤمنون وغمّ

باب (٧٥)
أن للقلب أُذنني ينفث فيهام امللك والشيطان

أيب  عن  محاد،  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
مرشد،  ملك  إحدامها  عىل  أُذنان،  له  و  إال  قلب  من  ما  قال:   Aاهللا عبد 
يأمره  الشيطان  يزجره،  وهذا  يأمره  هذا  مفتن،  شيطان   خر األُ وعىل 
باملعايص، وامللك يزجره عنها، وهو قول اهللا عز وجل: (عن اليمني وعن 

الشامل قعيد*ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد)(٢).

(١) سورة الزخرف: ٣٥.
(٢) سورة ق: ١٧ـ١٨.
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باب (٧٦)
الذنوب

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن طلحة بن زيد، عن أيب عبد اهللاA قال: كان أيبA يقول: ما من يشء 
أفسد للقلب من خطيئة، إن القلب ليواقع اخلطيئة، فام تزال به حتى تغلب 

عليه، فيصري أعاله أسفله(١).
٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن الفضيل بن 
يسار، عن أيب جعفرA قال: ما من نكبة يصيب العبد إال بذنب، وما يعفو 

اهللا عنه أكثر.
٣ـ عنه، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب 
أسامة، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: تعوذوا باهللا من سطوات اهللا 
بالليل و النهار. قال: قلت له: وما سطوات اهللا؟ قال: األخذ عىل املعايص.

٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن سليامن 
اجلعفري، عن عبد اهللا بن بكري، عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: الذنوب 
وإما  مرحوم  إما  ألنه  والدم،  اللحم  عليه  نبت  ما  أشدها  و  شديدة،  كلها 

ب، واجلنة اليدخلها إال طيّب. معذّ
٥ـ احلسني بن حممد عن معىلّ بن حممد، عن الوشاء، عن أبان، عن الفضيل 
بن يسار، عن أيب جعفرA قال: إن العبد ليذنب الذنب فيُزو عنه الرزق.
٦ـ احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن الوشاء، عن عيل بن أيب 

(١) أي: يصري منكوساً، ال يستقرّ فيه يشء من احلق، وال تؤثر فيه املواعظ.
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رات  وا املحقّ محزة، عن أيب بصري، عن أيب جعفرA قال: سمعته يقول: اتقّ
من الذنوب، فإن هلا طالباً، يقول أحدكم: أذنب وأستغفر، إن اهللا عز وجل 
موا وآثارهم وكل يشء أحصيناه يف إمام مبني)(١)،  يقول: سـ(نكتب ما قدّ
وقال عز وجل: (إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف 

الساموات أو يف االرض يأت هبا اهللا إن اهللا لطيف خبري)(٢).
٧ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال، عن 
ثعلبة، عن سليامن بن طريف، عن حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللاA قال: 

سمعته يقول: إن الذنب حيرم العبد الرزق.
٨ـ حممد بن حييى، عن عبد اهللا بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن أبان 
بن عثامن، عن الفضيل، عن أيب جعفرA قال: إن الرجل ليذنب الذنب 
وال  مصبحني  ليرصمنّها  أقسموا  (إذ  اآلية:  هذه  وتال  الرزق،  عنه  فيُدرء 

يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون)(٣).
٩ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن أيب بصري 
قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إذا أذنب الرجل خرج يف قلبه نكتة سوداء 
. فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب عىل قلبه، فال يفلح بعدها أبداً
عن  أيوب،  أيب  عن  حمبوب،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ١٠ـ 
حممد بن مسلم، عن أيب جعفرA قال: إن العبد يسأل اهللا احلاجة فيكون 
من شأنه قضاؤها إىل أجل قريب، أو إىل وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً، 

(١) سورة يس: ١٢.
(٢) سورة لقامن: ١٦.

(٣) سورة القلم: ١٧ـ١٩.
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فإنه  إياها،  واحرمه  حاجته،  تقض  ال  للملك:  وتعاىل  تبارك  اهللا  فيقول 
تعرض لسخطي، واستوجب احلرمان مني. 

 A١١ـ ابن حمبوب عن مالك بن عطية، عن أيب محزة، عن أيب جعفر
قال سمعته يقول: إنه ما من سنة أقل مطراً من سنة، ولكن اهللا يضعه حيث 
يشاء، إن اهللا عز وجل إذا عمل قوم باملعايص رصف عنهم ما كان قدر هلم 
اهللا  وإن  واجلبال،  والبحار  الفيايف  وإىل  غريهم  إىل  السنة  تلك  يف  املطر  من 
ل يف جحرها بحبس املطر عن األرض التي هي بمحلها بخطايا  عَ ليعذب اجلُ
ن بحرضهتا، وقد جعل اهللا هلا السبيل يف مسلك سو حملة أهل املعايص.  مَ

قال: ثم قال أبو جعفرA: (فاعتربوا يا أُويل األبصار)(١).
فضال،  ابن  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ١٢ـ 
فيحرم  الذنب  يذنب  الرجل  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  بكري،  ابن  عن 

ء أرسع يف صاحبه من السكني يف اللحم. صالة الليل، وإن العمل اليسّ
١٣ـ عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن أيب عبد اهللاA قال: من 
همّ بسيئة فال يعملها، فإنه ربام عمل العبد السيئة فرياه الرب تبارك وتعاىل 

. فيقول: وعزيت وجاليل ال أغفر لك بعد ذلك أبداً
بن  عمرو  عن  النهدي،  أمحد  بن  حممد  عن  حممد،  بن  احلسني  ١٤ـ 
عثامن، عن رجل، عن أيب احلسنA قال: حق عىل اهللا أن ال يُعىص يف دار 

إال أضحاها للشمس، حتى تطهرها.
١٥- أبو عيل األشعري، عن عيسى بن أيوب، عن عيل بن مهزيار، 

(١) سورة احلرش: ٢.



١٨٦

قال:   Aجعفر أيب  عن  زرارة،  عن  بكري،  ابن  عن  عروة،  بن  القاسم  عن 
[قال:] ما من عبد إال ويف قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج يف النكتة 
نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن متاد يف الذنوب زاد ذلك 
السواد، حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض مل يرجع صاحبه إىل خري 
أبداً، وهو قول اهللا عز وجل: (كال بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون)(١).
١٦ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عيل بن أسباط، عن 
بدينّ عن واضحة(٢)  أيب احلسن الرضاA قال: قال أمري املؤمننيA: ال تُ

وقد عملت األعامل الفاضحة، وال تأمن البيات(٣) وقد عملت السيئات.
١٧ـ حممد بن حييى وأبو عيل األشعري، عن احلسني بن إسحاق، عن 
 Aعيل بن مهزيار، عن محاد بن عيسى، عن أيب عمر املدائني، عن أيب عبد اهللا
قال: سمعته يقول: كان أيبA يقول: إن اهللا قىض قضاء حتامً أال ينعم عىل 

العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى حيدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة.
١٨ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، 
وجل: (قالوا  عز  اهللا  قول  عن   Aاهللا عبد  أبا  رجل  سأل  قال:  سدير  عن 
ربنا باعد بني أسفارنا وظلموا أنفسهم)(٤) اآلية، فقال: هؤالء قوم كانت 
ظاهرة،  وأموال  جارية،  وأهنار  بعض،  إىل  بعضهم  ينظر  متصلة،   قر هلم 
ما  اهللا  فغريّ  اهللا،  عافية  من  بأنفسهم  ما  وا  وغريّ وجل،  عز  اهللا  نعم  فكفروا 

(١) سورة املطففني: ١٤.
(٢) الواضحة: األسنان. أي ال تضحك ضحكاً تظهر فيه أسنانك يكشف عن رسور قلبك. 

، أو غفلة وإن كان بالنهار. (٣) البيات: نزول احلوادث ليالً
(٤) سورة سبأ: ١٩.



١٨٧

هبم من نعمة، و(إن اهللا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم)(١)، فأرسل 
اهللا عليهم سيل العرم(٢)، فغرق قراهم، وخرب ديارهم، وأذهب أمواهلم، 
وأبدهلم مكان جناهتم (جنتني ذوايت أُكل مخط وأثْل ويشء من سدر قليل)، 

ثم قال: (ذلك جزيناهم بام كفروا وهل نجازي إال الكفور)(٣).
١٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه 
 Aمجيعاً، عن ابن حمبوب، عن اهليثم بن واقد اجلزري قال: سمعت أبا عبد اهللا
قل  أن  إليه  وأوحى  قومه،  إىل  أنبيائه  من  نبياً  بعث  وجل  عز  اهللا  إن  يقول: 
فأصاهبم  طاعتي  عىل  كانوا  [أ]ناس  وال  قرية  أهل  من  ليس  إنه  لقومك: 
لت هلم عام حيبون إىل ما  اء فتحولوا عام أحب إىل ما أكره، إال حتوّ فيها رسّ
يكرهون، وليس من أهل قرية وال أهل بيت كانوا عىل معصيتي فأصاهبم 
اء، فتحولوا عام أكره إىل ما أحب، إال حتولت هلم عام يكرهون إىل  فيها رضّ
ما حيبون، وقل هلم: إن رمحتي سبقت غضبي، فال تقنطوا من رمحتي، فإنه ال 
يتعاظم عندي ذنب أغفره، وقل هلم: ال يتعرضوا معاندين لسخطي، وال 
يستخفوا بأوليائي، فإن يل سطوات عند غضبي، ال يقوم هلا يشء من خلقي.
٢٠ـ حممد بن حييى، عن عيل بن احلسن بن عيل، عن حممد بن الوليد، عن 
يونس بن يعقوب، عن أيب عبد اهللاA [أنه] قال: إن أحدكم ليكثر به اخلوف 
وها ما استطعتم، وال متادوا فيها. من السلطان، وما ذلك إال بالذنوب، فتوقّ
٢١ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس رفعه قال: قال 

(١) سورة الرعد: ١١.
(٢) سيل العرم: السيل الذي ال يطاق.أو: العرم: اسم وادٍ كانت جتتمع فيه السيول من أودية شتى.

(٣) سورة سبأ: ١٧.



١٨٨

أمري املؤمننيA: ال وجع أوجع للقلوب من الذنوب، وال خوف أشدّ من 
. املوت، وكفى بام سلف تفكراً، وكفى باملوت واعظاً

٢٢ـ أمحد بن حممد الكويف، عن عيل بن احلسن امليثمي، عن العباس 
 Aالرضا سمعت  قال:   Aموسى احلسن  أليب  موىل  الشامي  هالل  بن 
يقول: كلام أحدث العباد من الذنوب ما مل يكونوا يعملون، أحدث اهللا هلم 

من البالء ما مل يكونوا يعرفون.
٢٣- عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عباد بن صهيب، 
عن أيب عبد اهللاA قال: يقول اهللا عز وجل: إذا عصاين من عرفني سلّطت 

عليه من ال يعرفني.
٢٤ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عيل بن أسباط، عن 
ابن عرفة، عن أيب احلسنA قال: إن هللا عز وجل يف كل يوم وليلة منادياً 
وصبية  رتّع(١)،  هبائم  فلوال  اهللا،  معايص  عن  اهللا  عباد  مهالً  مهالً  ينادي: 

. اً، ترضون به رضاً ع، لصبّ عليكم العذاب صبّ ع، وشيوخ ركّ رضّ

باب (٧٧)
الكبائر

 A١ـ عنه، عن ابن حمبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إىل أيب احلسن
يسأله عن الكبائر، كم هي وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد اهللا 
النفس  قتل  املوجبات  والسبع  مؤمناً،  كان  إذا  سيئاته  عنه  ر  كفّ النار،  عليه 

تّع مجع راتع: الذي يأكل ويرشب ما يشــاء يف خصب وسعة. قال املجليسK: وكفى بنا عجزاً وذالً  (١) الرُ
بسوء أفعالنا أن يرمحنا ربنا الكريم بربكة هبائمنا وأطفالنا.



١٨٩

وقذف  اهلجرة،  بعد  والتعرّب  الربا،  وأكل  الوالدين،  وعقوق  احلرام، 
املحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف.

 ٢ـ يونس، عن عبد اهللا بن سنان قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: 
اهللا.  ملكر  واألمن  اهللا،  روح  من  واليأس  الوالدين،  عقوق  الكبائر  من  إن 

وقد روي [أن] أكرب الكبائر الرشك باهللا.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن 
احلجاج، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اهللاA عن الكبائر، فقال: 
الوالدين،  وعقوق  النفس،  وقتل  باهللا،  الكفر  سبع:   Aعيل كتاب  يف  هن 
الزحف،  من  والفرار  ظلامً،  اليتيم  مال  وأكل  البيّنة(١)،  بعد  الربا  وأكل 

والتعرب بعد اهلجرة. 
من  درهم  فأكل  قلت:  نعم.  قال:  املعايص؟  أكرب  فهذا  فقلت:  قال: 
مال اليتيم ظلامً أكرب أم ترك الصالة؟ قال: ترك الصالة. قلت: فام عددت 
قلت:  قال:  لك؟  قلت  ما  أول  يشء  أي  فقال:  الكبائر؟  يف  الصالة  ترك 

الكفر. قال: فإن تارك الصالة كافر. يعني: من غري علة.
بن  حممد  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٤ـ 
حبيب، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم، عن عبد اهللا بن مسكان، عن 
عبد  من  ما  عليه):  اهللا  (صلوات  املؤمنني  أمري  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب 
نّة، حتى يعمل أربعني كبرية، فإذا عمل أربعني كبرية  إال وعليه أربعون جُ
بأجنحتكم،  عبدي  اسرتوا  أن  إليهم  اهللا  فيوحي  نَن(٢)،  اجلُ عنه  انكشفت 

(١) أي: بعد البيان والعلم بحرمته.
نَن: الوقاية نّة مجع جُ (٢) جُ



١٩٠

فتسرته املالئكة بأجنحتها. 
الناس  إىل  يمتدح  حتى  قارفه،  إال  القبيح  من  شيئاً  يدع  فام  قال: 
ركبه،  إال  شيئاً  يدع  ما  عبدك  هذا  رب،  يا  املالئكة:  فيقول  القبيح،  بفعله 
وإنا لنستحيي مما يصنع، فيوحي اهللا عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم 
سرته  ينهتك  ذلك  فعند  البيت،  أهل  بغضنا  يف  أخذ  ذلك  فعل  فإذا  عنه، 
بقي  قد  عبدك  هذا  رب،  يا  املالئكة:  فيقول  األرض،  يف  وسرته  السامء  يف 
مهتوك السرت، فيوحي اهللا عز وجل إليهم: لو كانت هللا فيه حاجة ما أمركم 

أن ترفعوا أجنحتكم عنه.
صدقة  بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٥ـ 
قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: الكبائر القنوط من رمحة اهللا، واليأس 
وعقوق  اهللا،  حرم  التي  النفس  وقتل  اهللا،  مكر  من  واألمن  اهللا،  روح  من 
بعد  والتعرب  البينة،  بعد  الربا  وأكل  ظلامً،  اليتيم  مال  وأكل  الوالدين، 
املرتكب  أرأيت  له:  فقيل  الزحف.  من  والفرار  املحصنة،  وقذف  اهلجرة، 
عذابه  فيكون  هبا  عذب  وإن  اإليامن،  من  أخترجه  عليها،  يموت  للكبرية 
أهنا  زعم  إذا  اإلسالم  من  خيرج  قال:  انقطاع؟  له  أو  املرشكني،  كعذاب 
حالل، ولذلك يعذب أشد العذاب، وإن كان معرتفاً بأهنا كبرية وهي عليه 
أهون  وهو  عليها،  معذب  فإنه  حالل،  غري  وأهنا  عليها  يعذب  وأنه  حرام 

عذاباً من األول، وخيرجه من اإليامن وال خيرجه من اإلسالم.
٦ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن الوشاء، عن أبان، عن 
أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: الكبائر سبعة؛ منها قتل 



١٩١

بعد  الربا  وأكل  املحصنة،  وقذف  العظيم،  باهللا  والرشك  متعمداً،  النفس 
الوالدين،  وعقوق  اهلجرة،  بعد  والتعرب  الزحف،  من  والفرار  البينة، 

. قال: والتعرب والرشك واحد.  وأكل مال اليتيم ظلامً
٧ـ أبان، عن زياد الكنايس قال: قال أبو عبد اهللاA: والذي إذا دعاه 

أبوه لعن أباه، والذي إذا أجابه ابنه يرضبه.
 A٨ـ يونس، عن ابن بكري، عن سليامن بن خالد، عن أيب عبد اهللا
قال: (إن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء)(١) الكبائر فام 

سواها، قال: قلت: دخلت الكبائر يف االستثناء قال: نعم. 
٩ـ يونس، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: 
معرفة  قال:   (٢)( كثرياً خرياً  أُويت  فقد  احلكمة  يؤتَ  (ومن  يقول:  سمعته 

اإلمام واجتناب الكبائر التي أوجب اهللا عليها النار.

باب (٧٨)
استصغار الذنب

بن  الفضل  عن  إسامعيل،  بن  وحممد  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
شاذان مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب أسامة 
رات من الذنوب، فإهنا  زيد الشحام قال: قال أبو عبد اهللاA: اتقوا املحقّ
رات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى يل  ال تغفر، قلت: وما املحقّ

لو مل يكن يل غري ذلك.

(١) سورة النساء: ٤٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٦٩.



١٩٢

عيسى،  بن  عثامن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
عن سامعة قال: سمعت أبا احلسنA يقول: ال تستكثروا كثري اخلري وال 
تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب جيتمع حتى يكون كثرياً، وخافوا 

ف(١). اهللا يف الرسّ حتى تعطوا من أنفسكم النَصَ
٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال واحلجال 
مجيعاً، عن ثعلبة، عن زياد قال: قال أبو عبد اهللاA: إن رسول اهللاF نزل 
بأرض قرعاء(٢) فقال ألصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول اهللا، نحن 
بأرض قرعاء، ما هبا من حطب، قال: فليأت كل إنسان بام قدر عليه، فجاؤوا 
به حتى رموا بني يديه، بعضه عىل بعض، فقال رسول اهللاF: هكذا جتتمع 
رات من الذنوب، فإن لكل يشء طالباً، أال  الذنوب. ثم قال: إياكم واملحقّ
وإن طالبها يكتب (ما قدموا وآثارهم وكل يشء أحصيناه يف إمام مبني)(٣).

باب (٧٩)
االرصار عىل الذنب

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عبد اهللا بن 
حممد النهيكي، عن عامر بن مروان القندي، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب 

عبد اهللاA قال: ال صغرية مع اإلرصار، وال كبرية مع االستغفار.

ف: اإلنصاف. أي: تُنصفوا الناس من أنفسكم. (١) النَصَ
(٢) أي: ال نبات فيها وال شجر. سورة يس: ١٢.

(٣) سورة يس: ١٢.



١٩٣

باب (٨٠)
أصول الكفر وأركانه

١ـ احلسني بن حممد، عن أمحد بن إسحاق، عن بكر بن حممد، عن أيب 
بصري قال: قال أبو عبد اهللاA: أُصول الكفر ثالثة؛ احلرص واالستكبار 
ي عن الشجرة محله احلرص عىل  واحلسد، فأما احلرص فإن آدمA حني هنُ
أن أكل منها، وأما االستكبار فإبليس حيث أُمر بالسجود آلدم فأبى، وأما 

احلسد فابنا آدم حيث قتل أحدمها صاحبه.
 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال النبيF: أركان الكفر أربعة؛ الرغبة والرهبة والسخط والغضب.
بن  نوح  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٣ـ 
 Aشعيب، عن عبد اهللا الدهقان، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللا:F إن أول ما عيص اهللا عز وجل به ست؛ حب الدنيا، 
وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة، وحب النساء.

٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن طلحة 
فقال:   Fالنبي إىل  جاء  خثعم  من  رجالً  أن   Aاهللا عبد  أيب  عن  زيد،  بن 
أي األعامل أبغض إىل اهللا عز وجل؟ فقال: الرشك باهللا. قال ثم ماذا؟ قال: 

قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: األمر باملنكر والنهي عن املعروف.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حسن بن عطية، 
عن يزيد الصائغ قال: قلت أليب عبد اهللاA: رجل عىل هذا األمر إن حدث 
كذب، وإن وعد أخلف، وإن ائتمن خان، ما منزلته؟ قال: هي أدنى املنازل 
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من الكفر، وليس بكافر.
 A٦ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: من عالمات الشقاء مجود العني، وقسوة القلب، 

وشدة احلرص يف طلب الدنيا، واإلرصار عىل الذنب.
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أسباط، عن داود بن النعامن، 
فقال:  الناس   Fاهللا رسول  خطب  قال:   Aجعفر أيب  عن  محزة،  أيب  عن 
رفده(١)  يمنع  الذي  قال:  اهللا،  رسول  يا  بىل  قالوا:  برشاركم؟  أُخربكم  أال 
ويرضب عبده ويتزود وحده، فظنوا أن اهللا مل خيلق خلقاً هو رش من هذا. ثم 
قال: أال أخربكم بمن هو رش من ذلك؟ قالوا: بىل يا رسول اهللا، قال: الذي 
ال يرجى خريه وال يؤمن رشه، فظنوا أن اهللا مل خيلق خلقاً هو رش من هذا. 
ثم قال: أال أُخربكم بمن هو رش من ذلك؟ قالوا: بىل يا رسول اهللا، قال: 
لعنوه. ذكروه  وإذا  لعنهم،  املؤمنون  عنده  ذكر  إذا  الذي  عان،  اللّ ش  املتفحّ
٨ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن عبد 
اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: ثالث من كن 
فيه كان منافقاً، وإن صام وصىل وزعم أنه مسلم؛ من إذا ائتمن خان، وإذا 
حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إن اهللا عز وجل قال يف كتابه: (إن اهللا ال حيب 
اخلائنني)(٢)، وقال: (أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني)(٣)، ويف قوله عز 

(١) الرفد: العطاء والصلة.
(٢) سورة األنفال: ٥٨.

(٣) سورة النور: ٧.
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.(١)( وجل: (واذكر يف الكتاب إسامعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبياً
العباس،  بن  منصور  عن  حممد،  بن  معىلّ  عن  حممد،  بن  احلسني  ٩ـ 
عن عيل بن أسباط، رفعه إىل سلامن قال: إذا أراد اهللا عز وجل هالك عبد 
خائناً  كان  فإذا  خموناً،  خائناً  إال  تلقه  مل  احلياء  منه  نزع  فإذا  احلياء،  منه  نزع 
ه إال فظاً غليظاً، فإذا  خموناً نزعت منه األمانة، فإذا نزعت منه األمانة مل تلقَ
كان فظاً غليظاً نزعت منه ربقة اإليامن، فإذا نزعت منه ربقة االيامن مل تلقه 

. إال شيطاناً ملعوناً
عن  ميرس،  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٠ـ 
نبي  وكل  لعنتهم  مخسة   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aجعفر أيب  عن  أبيه، 
ب بقدر اهللا، واملستحل  جماب؛ الزائد يف كتاب اهللا، والتارك لسنتي، واملكذّ

من عرتيت ما حرم اهللا، واملستأثر بالفيء، [و]املستحل له.

باب (٨١)
الرياء

حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
كثري  بن  لعباد  قال  أنه   Aاهللا عبد  أيب  عن  القداح،  ابن  عن  األشعري، 
اهللا  لغري  عمل  من  فإنه  والرياء،  إياك  عباد،  يا  ويلك  املسجد:  يف  البرصي 

ه اهللا إىل من عمل له. لَ وكَ
٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن 
عيل بن عقبة، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: اجعلوا أمركم 

(١) سورة مريم: ٥٤.
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فال  للناس  كان  وما  هللا،  فهو  هللا  كان  ما  فإنه  للناس،  جتعلوه  وال  هللا،  هذا 
يصعد إىل اهللا.

بن  احلسني  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
سعيد، عن النرض بن سويد، عن القاسم بن سليامن، عن جراح املدائني، 
عن أيب عبد اهللاA يف قول اهللا عز وجل: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
من  شيئاً  يعمل  الرجل  قال:   (١)( أحداً ربه  بعبادة  يرشك  وال  صاحلاً  عمالً 
الثواب ال يطلب به وجه اهللا، إنام يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به 

الناس، فهذا الذي أرشك بعبادة ربه. 
له  اهللا  يظهر  حتى  أبداً  األيام  فذهبت  خرياً  أرسّ  عبد  من  ما  قال:  ثم 

. خرياً، وما من عبد يرسّ رشاً فذهبت األيام أبداً حتى يظهر اهللا له رشاً
٤ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن حممد بن عرفة 
قال: قال يل الرضاA: وحيك يا ابن عرفة، اعملوا لغري رياء وال سمعة، 
فإنه من عمل لغري اهللا وكله اهللا إىل ما عمل، وحيك! ما عمل أحد عمالً إال 

. اً فرشّ اه اهللا(٢)، إن خرياً فخري، وإن رشّ ردّ
٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن عمر 
بن يزيد قال: إين ألتعشى مع أيب عبد اهللاA إذ تال هذه اآلية (بل االنسان 
عىل نفسه بصرية * ولو ألقى معاذيره)(٣)، يا أبا حفص ما يصنع اإلنسان أن 
يتقرب إىل اهللا عز وجل بخالف ما يعلم اهللا تعاىل، إن رسول اهللاF كان 

(١) سورة الكهف: ١١٠
(٢) أي: ألبسه رداء بسبب ذلك العمل.

(٣) سورة القيامة: ١٤-١٥.
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يقول: من أرسّ رسيرة رداه اهللا رداءها، إن خرياً فخري وإن رشاً فرش.
 A٦ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
صعد  فإذا  به،  مبتهجاً  العبد  بعمل  ليصعد  امللك  إن   :Fالنبي قال  قال: 
بحسناته يقول اهللا عز وجل: اجعلوها يف سجني، إنه ليس إياي أراد هبا.
للمرائي؛  عالمات  ثالث   :Aاملؤمنني أمري  قال  قال:  وبإسناده  ٧ـ 
ينشط إذا رأ الناس، ويكسل إذا كان وحده، وحيب أن حيمد يف مجيع أُموره.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن عيسى، 
عن عيل بن سامل قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: قال اهللا عز وجل: أنا خري 
. رشيك، من أرشك معي غريي يف عمل عمله مل أقبله إال ما كان يل خالصاً

 A٩ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن داود، عن أيب عبد اهللا
قال: من أظهر للناس ما حيب اهللا وبارز اهللا بام كرهه لقي اهللا وهو ماقت له.
١٠ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن فضل 
أيب العباس، عن أيب عبد اهللاA قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويرسّ 
سيئاً، أليس يرجع إىل نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك، واهللا عز وجل يقول: 
(بل اإلنسان عىل نفسه بصرية)(١). إن الرسيرة إذا صحت قويت العالنية.
١٢ـ عيل بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشري، 
عن عيل ابن أيب محزة، عن أيب بصري قال: قال أبو عبد اهللاA: ما من عبد 
يرسّ خرياً إال مل تذهب األيام حتى يظهر اهللا له خرياً، وما من عبد يرسّ رشاً 

. إال مل تذهب األيام حتى يظهر اهللا له رشاً

(١) سورة القيامة: ١٤.
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١٣ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عيل بن أسباط، عن 
حييى بن بشري، عن أبيه، عن أيب عبد اهللاA قال: من أراد اهللاَ عز وجل بالقليل 
من عمله أظهر اهللا له أكثر مما أراد، ومن أراد الناس بالكثري من عمله يف تعب 
له يف عني من سمعه.  من بدنه وسهر من ليله أبى اهللا عز وجل إال أن يقلّ
١٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب 
فيه  ختبث  زمان  الناس  عىل  سيأيت   Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد 
رسائرهم وحتسن فيه عالنيتهم، طمعاً يف الدنيا، ال يريدون به ما عند رهبم، 
دعاء  فيدعونه  بعقاب،  اهللا  هم  يعمّ خوف،  خيالطهم  ال  رياء،  دينهم  يكون 

الغريق، فال يستجيب هلم.
أسباط،  بن  عيل  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٥ـ 
أشد  العمل  عىل  اإلبقاء  قال:  أنه   Aجعفر أيب  عن  أصحابه،  بعض  عن 
من العمل. قال: وما اإلبقاء عىل العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق 
نفقة هللا وحده ال رشيك له، فكتب له رساً، ثم يذكرها، فتمحى فتكتب له 

عالنية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء.
١٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، 
عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: سألته عن الرجل يعمل اليشء من اخلري 
ه ذلك؟ فقال: ال بأس، ما من أحد إال وهو حيب أن يظهر  فرياه إنسان فيرسّ

له يف الناس اخلري، إذا مل يكن صنع ذلك لذلك.
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باب (٨٢)
طلب الرئاسة

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن معمر بن خالد، 
ذئبان  ما  فقال:  فقال: إنه حيب الرئاسة،  رجالً  احلسنA أنه ذكر  عن أيب 

ضاريان يف غنم قد تفرق رعاؤها بأرض يف دين املسلم من الرئاسة.
عن  عامر،  أيب  أخيه  عن  جناح،  بن  سعيد  عن  أمحد،  عن  عنه،  ٢ـ 

رجل، عن أيب عبد اهللاA قال: من طلب الرئاسة هلك.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن عبد 
اهللا بن املغرية، عن عبد اهللا بن مسكان قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: 
خلف  النعال  خفقت  ما  فواهللا  يرتأسون،  الذين  الرؤساء  وهؤالء  إياكم 

رجل إال هلك وأهلك.
٤ـ عنه، عن حممـد بن إسـامعيل بن بزيـع وغريه رفعوه قـال: قال أبو 
ث هبا نفسه. عبد اهللاA: ملعون من ترأس، ملعون من همّ هبا، ملعون من حدّ

٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن أيوب، 
عن أيب عقيلة الصرييف قال: حدثنا كرام، عن أيب محزة الثاميل قال: قال يل أبو 
عبد اهللاA: إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال(١). قال: قلت: 
جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فام ثلثا 
ما يف يدي إال مما وطئت أعقاب الرجال، فقال يل: ليس حيث تذهب، إياك 

(١) لعل املقصود هو امليش خلفهم من أجل أخذ الرواية عنهم.
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أن تنصب رجالً دون احلجة(١)، فتصدقه يف كل ما قال.
٦ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب الربيع 
تطلبن  ال  الربيع،  أبا  يا  وحيك  يل:  قال  قال:   Aجعفر أيب  عن  الشامي، 
فينا  تقل  وال  اهللا،  فيفقرك  الناس،  بنا  تأكل  وال  ذئباً،  تكن  وال  الرئاسة، 
ما ال نقول يف أنفسنا، فإنك موقوف ومسؤول ال حمالة، فإن كنت صادقاً 

صدقناك، وإن كنت كاذباً كذبناك.

باب (٨٣)
من وصف عدالً وعمل بغريه

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن يوسف البزاز، 
عن معىلّ بن خنيس، عن أيب عبد اهللاA [أنه] قال: إن [من] أشد الناس 

حرسة يوم القيامة من وصف عدالً ثم عمل بغريه.
٢ـ حممد بن حييى، عن احلسني بن إسحاق، عن عيل بن مهزيار، عن 
عبد اهللا بن حييى، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: 
يف قول اهللا عز وجل: (فكبكبوا فيها هم والغاوون)(٢) قال: يا أبا بصري، هم 

قوم وصفوا عدالً بألسنتهم، ثم خالفوه إىل غريه.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، 
عن عيل بن عطية، عن خيثمة قال: قال يل أبو جعفرA: أبلغ شيعتنا أنه لن 
ينال ما عند اهللا إال بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حرسة يوم القيامة 

(١) أي: ليس بإمام.
(٢) سورة الشعراء: ٩٤.
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من وصف عدالً ثم خيالفه إىل غريه.

باب (٨٤)
املراء(١) واخلصومة ومعاداة الرجال

صدقة،  بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
واخلصومة،  واملراء  إياكم   :Aاملؤمنني أمري  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن 

فإهنام يمرضان القلب عىل اإلخوان، وينبت عليهام النفاق.
هبن  وجل  عز  اهللا  لقي  من  ثالث   :Fالنبي قال  قال:  وبإسناده  ٢ـ 
املغيب  يف  اهللا  وخيش  خلقه،  حسن  من  شاء؛  باب  أي  من  اجلنة  دخل 

. واملحرض، وترك املراء وإن كان حمقاً
حمبوب،  ابن  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٣ـ 
عن عنبسة العابد، عن أيب عبد اهللاA قال: إياكم واخلصومة، فإهنا تشغل 

القلب، وتورث النفاق، و تكسب الضغائن.
بن  الفضل  عن  إسامعيل،  بن  وحممد  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٤ـ 
شاذان مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن الوليد بن 
صبيح قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: قال رسول اهللاF: ما عهد إيلّ 

جربئيلA يف يشء ما عهد إيلّ يف معاداة الرجال.
٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن بعض أصحابه 

رفعه قال: قال أبو عبد اهللاA: من زرع العداوة حصد ما بذر.

(١) املراء: اجلدال واالعرتاض عىل كالم الغري ألجل الغلبة.
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باب (٨٥)
الغضب

 A١ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
العسل. اخلل  يفسد  كام  اإليامن،  يفسد  الغضب   :Fاهللا رسول  قال  قال: 
٢ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال، عن عيل 
كر الغضب عند أيب جعفرA فقال: إن  بن عقبة، عن أبيه، عن ميرس قال: ذُ
الرجل ليغضب فام يرىض أبداً حتى يدخل النار، فأيام رجل غضب عىل قوم 
وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وأيام 
ست سكنت. رجل غضب عىل ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مُ

بن  داود  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
فرقد قال: قال أبو عبد اهللاA: الغضب مفتاح كل رش.

٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن النرض 
 Aقال: سمعت أيب Aبن سويد، عن القاسم بن سليامن، عن أيب عبد اهللا
يقول: أتى رسول اهللاF رجل بدوي، فقال: إين أسكن البادية، فعلمني 
املسألة  األعرايب  عليه  فأعاد  تغضب،  ال  أن  آمرك  فقال:  الكالم،  جوامع 
بعد  يشء  عن  أسأل  ال  فقال:  نفسه،  إىل  الرجل  رجع  حتى  مرات،  ثالث 

هذا، ما أمرين رسول اهللاF إال باخلري. 
قال: وكان أيب يقول: أي يشء أشد من الغضب، إن الرجل ليغضب 

فيقتل النفس التي حرم اهللا، ويقذف املحصنة.
٥ـ عنه، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن حممد األشعري، عن عبد األعىل 
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 Fعلمني عظة أتعظ هبا، فقال: إن رسول اهللا :Aقال: قلت أليب عبد اهللا
أتاه رجل، فقال له: يا رسول اهللا، علمني عظة أتعظ هبا، فقال له: انطلق 
مرات. ثالث  تغضب  وال  انطلق  له:  فقال  إليه،  أعاد  ثم  تغضب،  وال 

٦ـ عنه، عن إسامعيل بن مهران، عن سيف بن عمريه، عمن سمع أبا 
عبد اهللاA يقول: من كف غضبه سرت اهللا عورته.

٧ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن حبيب السجستاين، عن 
 :Aقال: مكتوب يف التوراة فيام ناجى اهللا عز وجل به موسى Aأيب جعفر

يا موسى أمسك غضبك عمن ملّكتك عليه أكفّ عنك غضبي.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عبد احلميد، 
عن حييى بن عمرو، عن عبد اهللا بن سنان قال: قال أبو عبد اهللاA: أوحى 
يف  أذكرك  غضبك  يف  اذكرين  آدم  ابن  يا  أنبيائه:  بعض  إىل  وجل  عز  اهللا 
غضبي، ال أحمقك يف من أحمق، وارض يب منترصاً، فإن انتصاري لك خري 

من انتصارك لنفسك.
٩ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، وعيل بن حممد، عن صالح 
بن أيب محاد مجيعاً، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أيب خدجية، عن معىل 
اهللا  رسول  يا   :Fللنبي رجل  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  خنيس،  بن 
فمىض  بذاك،  قداكتفيت  الرجل:  فقال  تغضب،  وال  اذهب  قال:  علمني، 
 إىل أهله، فإذا بني قومه حرب، قد قاموا صفوفاً ولبسوا السالح، فلام رأ
ذلك لبس سالحه، ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول اهللاF: ال تغضب، 
يا  فقال:  قومه،  عدوّ  هم  الذين  القوم  إىل  يميش  جاء  ثم  السالح،  فرمى 
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هؤالء، ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو رضب ليس فيه أثر فعيلّ يف مايل 
أنا أُوفيكموه، فقال القوم: فام كان فهو لكم، نحن أوىل بذلك منكم، قال: 

فاصطلح القوم وذهب الغضب.
١٠ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه 
 Aمجيعاً، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر
قال: إن هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف قلب ابن آدم، وإن أحدكم 
فإذا  فيه،  الشيطان  ودخل  أوداجه،  وانتفخت  عيناه،  امحرت  غضب  إذا 
ليذهب  الشيطان  رجز  فإن  األرض،  فليلزم  نفسه  من  ذلك  أحدكم  خاف 

عنه عند ذلك.
١١ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن أيب محزة، 
عن أيب جعفرA قال: من كف غضبه عن الناس كف اهللا عنه عذاب يوم القيامة.

باب (٨٦)
احلسد

١ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، واحلسني بن سعيد، 
عن النرض بن سويد، عن القاسم بن سليامن، عن جراح املدائني، عن أيب 

عبد اهللاA قال: إن احلسد يأكل اإليامن كام تأكل النار احلطب.
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن حمبوب، عن 
داود الرقي قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: اتقوا اهللا وال حيسد بعضكم 
يف  فخرج  البالد(١)،  يف  السيح  رشايعه  من  كان  مريم  بن  عيسى  إن  بعضاً، 

(١) أي: الذهاب يف األرض للعبادة.
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 ،Aبعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصري، وكان كثري اللزوم لعيسى
عىل  فمشى  منه،  يقني  بصحة  اهللا،  بسم  قال:  البحر  إىل  عيسى  انتهى  فلام 
اهللا،  بسم  جازه:   Aعيسى إىل  نظر  حني  القصري  الرجل  فقال  املاء،  ظهر 
بصحة يقني منه، فمشى عىل املاء وحلق بعيسىA، فدخله العجب بنفسه، 
فقال: هذا عيسى روح اهللا يميش عىل املاء، وأنا أميش عىل املاء، فام فضله 
فأخرجه.  املاء  من  فتناوله  بعيسى،  فاستغاث  املاء،  يف  فرمس  قال:  عيل. 
ثم قال له: ما قلت يا قصري؟ قال: قلت: هذا روح اهللا يميش عىل املاء 
وأنا أميش عىل املاء، فدخلني من ذلك عجب، فقال له عيسى: لقد وضعت 
نفسك يف غري املوضع الذي وضعك اهللا فيه، فمقتك اهللا عىل ما قلت، فتب 
إىل اهللا عز وجل مما قلت، قال الرجل: وعاد إىل مرتبته التي وضعه اهللا فيها، 

. فاتقوا اهللا وال حيسدن بعضكم بعضاً
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن 

وهب قال: قال أبو عبد اهللاA: آفة الدين احلسد والعجب والفخر. 
 :Fقال: قال رسول اهللا A٤ـ يونس، عن داود الرقي، عن أيب عبد اهللا
الناس  حتسدن  ال  عمران،  ابن  يا   :Aعمران بن  وجل ملوسى  عز  اهللا  قال 
عىل ما آتيتُهم من فضيل، وال متدن عينيك إىل ذلك، وال تتبعه نفسك، فإن 
احلاسد ساخط لنعمي، صادٌ لقسمي الذي قسمت بني عبادي، ومن يك 

كذلك فلست منه وليس مني.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
الفضيل بن عياض، عن أيب عبد اهللاA قال: إن املؤمن يغبط وال حيسد، 
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واملنافق حيسد وال يغبط.

باب (٨٧)
العصبية

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن داود بن النعامن، عن منصور بن حازم، عن أيب عبد اهللاA قال: من 

ب له فقد خلع ربقة اإليامن من عنقه. ب أو تُعصّ تعصّ
 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: من كان يف قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه اهللا 

يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أمحد بن حممد 
بن أيب نرص، عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن حبيب بن 
أيب ثابت، عن عيل بن احلسنيC قال: مل يدخل اجلنة محيّة غري محيّة محزة 
السال(١)  حديث  يف   Fللنبي غضباً  أسلم  حني  وذلك  املطلب،  عبد  بن 

.Fالذي ألقي عىل النبي
٤ـ عنه، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أيب عبد اهللاA قال:
ليس  أنه  اهللا  علم  يف  وكان  منهم  إبليس  أنَّ  حيسبـون  كانـوا  املـالئكة  إن   
نار  من  (خلقتني  فقال:  والغضب  باحلميّة  نفسه  يف  ما  فاستخرج  منهم، 

وخلقته من طني)(٢).

(١) السال: هو اجللد الرقيق الذي خيرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً به.
(٢) سورة األعراف: ١٢.
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٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعيل بن حممد القاساين، عن القاسم 
بن حممد، عن املنقري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سئل 
عيل بن احلسنيC عن العصبية، فقال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها 
أن ير الرجل رشار قومه خرياً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية 

أن حيب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعني قومه عىل الظلم.

باب (٨٨)
الكرب

١ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن 
حكيم قال: سألت أبا عبد اهللاA عن أدنى اإلحلاد، فقال: إن الكرب أدناه.

٢ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن احلسني بن أيب العالء، عن أيب عبد اهللاA قال: سمعته يقول: الكرب قد 
يكون يف رشار الناس من كل جنس(١)، والكرب رداء اهللا، فمن نازع اهللا عز 

 . وجل رداءه مل يزده اهللا إال سفاالً
إن رسول اهللاF مرّ يف بعض طرق املدينة وسوداء تلقط الرسقني(٢)، 
ي عن طريق رسول اهللا، فقالت: إن الطريق ملعرض(٣)، فهم  فقيل هلا: تنحّ

هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال رسول اهللاF: دعوها، فإهنا جبارة(٤).
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن عثامن بن عيسى، 

(١) أي: يف كل صنف من أصناف الناس.
(٢) الرسقني: العذرة.

(٣) أي: الطريق عريض. 
ة. (٤) أي: متكربّ
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عن العالء بن الفضيل، عن أيب عبد اهللاA قال: قال أبو جعفرA: العز 
رداء اهللا، والكرب إزاره، فمن تناول شيئاً منه أكبه اهللا يف جهنم.

٤ـ عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد اهللا بن بكري، عن 
قلبه  يف  من  اجلنة  يدخل  ال  قاال:   Cاهللا عبد  وأيب  جعفر  أيب  عن  زرارة، 

. مثقال ذرة من كربْ
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب أيوب، عن 
حممد بن مسلم، عن أحدمهاC قال: ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال 
حبة من خردل من الكرب. قال: فاسرتجعت، فقال: مالك تسرتجع؟ قلت: ملا 
سمعت منك، فقال: ليس حيث تذهب، إنام أعني اجلحود، إنام هو اجلحود.
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
 :Aعن سيف بن عمرية، عن عبد األعىل بن أعني قال: قال أبو عبد اهللا
قال رسول اهللاF:إن أعظم الكرب غمص اخللق وسفه احلق. قال: قلت: 
وما غمص اخللق وسفه احلق؟ قال: جيهل احلق، ويطعن عىل أهله، فمن 

فعل ذلك فقد نازع اهللا عز وجل رداءه.
٧ـ عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن حممد بن عمر بن يزيد، عن أبيه 
قال: قلت أليب عبد اهللاA: إنني آكل الطعام الطيب، وأشم الريح الطيبة، 
وأركب الدابة الفارهة، ويتبعني الغالم، فرت يف هذا شيئاً من التجربّ فال 
أفعله؟ فأطرق أبو عبد اهللاA ثم قال: إنام اجلبار امللعون من غمص الناس، 
وجهل احلق. قال عمر: فقلت: أما احلق فال أجهله، والغمص ال أدري ما 

هو، قال: من حقر الناس وجترب عليهم فذلك اجلبار.
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٨ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن مروك بن عبيد، عمن 
 Aملا قدم عليه الشيخ يعقوب Aقال: إن يوسف Aحدثه، عن أيب عبد اهللا
دخله عزّ امللك، فلم ينزل إليه، فهبط جربئيلA، فقال: يا يوسف، ابسط 
يا  يوسف:  فقال  السامء،  جو  يف  فصار  ساطع،  نور  منها  فخرج  راحتك، 
من  النبوة  نزعت  فقال:  راحتي؟  من  خرج  الذي  النور  هذا  ما  جربئيل، 

عقبك عقوبة ملَّا مل تنزل إىل الشيخ يعقوب، فال يكون من عقبك نبي.
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، 
عن أيب عبد اهللاA قال: ما من عبد إال ويف رأسه حكمة وملك يمسكها، 
فإذا تكرب قال له: اتضع وضعك اهللا، فال يزال أعظم الناس يف نفسه، وأصغر 
الناس يف أعني الناس، وإذا تواضع رفعه اهللا عز وجل، ثم قال له: انتعش 
نعشك اهللا، فال يزال أصغر الناس يف نفسه، وأرفع الناس يف أعني الناس.
عن  أصحابه،  بعض  عن  أمحد،  بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٠ـ 
النهدي، عن يزيد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن املنذر، عن عبد اهللا بن بكري 
قال: قال أبو عبد اهللاA: ما من أحد يتيه إال من ذلة جيدها يف نفسه. ويف 
لذلة  إال  جتربّ  أو  تكرب  رجل  من  ما  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  آخر  حديث 

وجدها يف نفسه.

باب (٨٩)
جب العُ

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن أسباط، 
عن رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن سيار يرفعه، 
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عن أيب عبد اهللاA قال: إن اهللا علم أن الذنب خري للمؤمن من العجب، 
. ولوال ذلك ما ابتيل مؤمن بذنب أبداً

٢ـ عنه، عن سعيد بن جناح، عن أخيه أيب عامر، عن رجل، عن أيب 
عبد اهللاA قال: من دخله العجب هلك.

٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أسباط، عن أمحد بن عمر 
العجب  عن  سألته  قال:   Aاحلسن أيب  عن  سويد،  بن  عيل  عن  احلالل، 
الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات؛ منها أن يزين للعبد سوء عمله 
بربه  العبد  يؤمن  أن  ومنها  صنعاً،  حيسن  أنه  وحيسب  فيعجبه،  حسناً  فرياه 

. فيمنّ عىل اهللا عز وجل، واهللا عليه فيه املنّ
٤ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن 
عليه  فيندم  الذنب  ليذنب  الرجل  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلجاج، 
ن يكون عىل حاله  ويعمل العمل فيرسه ذلك، فيرتاخى عن حاله تلك، فألَ

تلك خري له مما دخل فيه.
٥ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن نرض 
بن قرواش، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهللاA قال: أتى عامل عابداً، 
فقال له: كيف صالتك؟ فقال: مثيل يسأل عن صالته؟! وأنا أعبد اهللا منذ 
فقال له  دموعي،  جتري  حتى  أبكي  قال:  بكاؤك؟  فكيف  قال:  وكذا.  كذا 
إن   ،(١) مدلّ وأنت  بكائك  من  أفضل  خائف  وأنت  ضحكك  فإن  العامل: 

املدلّ ال يصعد من عمله يشء.

: الذي ال خياف من التقصري يف العمل. (١) املدلّ
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 ٦ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن أمحد بن أيب داود، عن بعض أصحابنا، 
عن أحدمهاC قال: دخل رجالن املسجد، أحدمها عابد واآلخر فاسق، 
يق والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد  فخرجا من املسجد والفاسق صدّ
املسجد مدالً بعبادته يدل هبا، فتكون فكرته يف ذلك، وتكون فكرة الفاسق 

يف التندم عىل فسقه، ويستغفر اهللا عز وجل مما صنع من الذنوب.
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرمحن 
بن احلجاج قال: قلت أليب عبد اهللاA: الرجل يعمل العمل وهو خائف 
مشفق، ثم يعمل شيئاً من الرب فيدخله شبه العجب به؟ فقال: هو يف حاله 

األوىل وهو خائف أحسن حاالً منه يف حال عجبه.
إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن  ٨ـ عيل بن 
 Aبينام موسى :Fقال: قال رسول اهللا Aبعض أصحابه، عن أيب عبد اهللا
جالساً إذا أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان، فلام دنى من موسىA خلع 
الربنس وقام إىل موسى فسلم عليه، فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا 
عليك  ألسلم  جئت  إنام  إين  قال:  دارك(١)  اهللا  قرّب  فال  أنت  قال:  إبليس، 
ملكانك من اهللا، قال: فقال له موسىA: فام هذا الربنس؟ قال: به أختطف 
آدم  ابن  أذنبه  إذا  الذي  بالذنب  فأخربين  موسى:  فقال  آدم،  بني  قلوب 
استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر يف عينه ذنبه.

وأنذر  املذنبني،  برشّ  داود  يا   Aلداود وجل  عز  اهللا  قال  وقال: 
برشّ  داود  يا  قال:  الصديقني؟  وأنذر  املذنبني  أبرشّ  كيف  قال:  الصديقني. 

بك من أحد. بك منا، أو: ال قرّ (١) أي: ال قرّ
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يعجبوا  أال  الصديقني  وأنذر  الذنب،  عن  وأعفو  التوبة  أقبل  أين  املذنبني 
بأعامهلم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إال هلك.

باب (٩٠)
حب الدنيا واحلرص عليها

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن درست بن أيب 
منصور، عن رجل، عن أيب عبد اهللاA. وهشام، عن أيب عبد اهللاA قال: 

رأس كل خطيئة حب الدنيا.
٢ـ عنه، عن أبيه، عن عثامن بن عيسى، عن أيب أيوب، عن حممد بن 
مسلم، عن أيب جعفرA قال: ما ذئبان ضاريان يف غنم ليس هلا راع، هذا 
يف أوهلا وهذا يف آخرها، بأرسع فيها من حب املال والرشف يف دين املؤمن.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن حييى 
اخلزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أيب عبد اهللاA قال: إن الشيطان يدير 

ابن آدم يف كل يشء، فإذا أعياه جثم له عند املال فأخذ برقبته.
٤ـ عنه، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن أيب أُسامة زيد، 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: من مل يتعزّ بعزاء اهللا تقطعت 
ه، ومل  نفسه حرسات عىل الدنيا، ومن أتبع برصه ما يف أيدي الناس كثر مهّ
يشف غيظه، ومن مل ير هللا عز وجل عليه نعمة إال يف مطعم أو مرشب أو 

ملبس فقد قرص عمله ودنا عذابه.
٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن يعقوب بن يزيد، 
احلارث  عن  السبيعي،  إسحاق  أيب  عن  وكيع،  أيب  عن  القندي،  زياد  عن 
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األعور، عن أمري املؤمننيA قال: قال رسول اهللاF: إن الدينار والدرهم 
أهلكا من كان قبلكم ومها مهلكاكم.

٦ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن حييى بن عقبة األزدي، 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال أبو جعفرA: مثل احلريص عىل الدنيا مثل 
، كلام ازدادت من القزّ عىل نفسها لفاً كان أبعد هلا من اخلروج،  دودة القزّ

 . حتى متوت غامً
. وقال:  وقال أبو عبد اهللاA: أغنى الغنى من مل يكن للحرص أسرياً
ال تشعروا قلوبكم االشتغال بام قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن االستعداد 

. ملا مل يأتِ
٧ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعيل بن حممد مجيعاً، عن القاسم بن 
حممد، عن سليامن املنقري، عن عبد الرزاق بن مهام، عن معمر بن راشد، 
عن الزهري حممد بن مسلم بن عبيد اهللا قال: سئل عيل بن احلسنيC أي 
األعامل أفضل عند اهللا؟ قال: ما من عمل بعد معرفة اهللا عز وجل ومعرفة 
وللمعايص  كثرية،  لشعباً  لذلك  فإن  الدنيا،  بغض  من  أفضل   Fرسوله
واستكرب  أبى  حني  إبليس  معصية  الكرب،  به  اهللا  عىص  ما  فأول  شعب، 
قال  حني   Cوحواء آدم  معصية  وهي  احلرص،  ثم  الكافرين،  من  وكان 
من  فتكونا  الشجرة  هذه  تقربا  وال  شئتام  حيث  من  هلام:(كال  وجل  عز  اهللا 
الظاملني)(١)، فأخذا ما ال حاجة هبام إليه، فدخل ذلك عىل ذريتهام إىل يوم 
القيامة، وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما ال حاجة به إليه، ثم احلسد وهي 

(١) سورة البقرة: ٣٥.
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النساء،  حب  ذلك  من  فتشعب  فقتله،  أخاه  حسد  حيث  آدم،  ابن  معصية 
وحب الدنيا، وحب الرئاسة، وحب الراحة، وحب الكالم، وحب العلو 
والثروة، فرصن سبع خصال، فاجتمعن كلهن يف حب الدنيا، فقال االنبياء 
والعلامء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنياآن، دنيا 

بالغ(١)، ودنيا ملعونة.
 A٨ـ وهبذا اإلسناد، عن املنقري، عن حفص بن غياث، عن أيب عبد اهللا
قال: يف مناجاة موسىA: يا موسى إن الدنيا دار عقوبة، عاقبت فيها آدم 
عند خطيئته، وجعلتها ملعونة، ملعون ما فيها إال ما كان فيها يل، يا موسى إن 
عبادي الصاحلني زهدوا يف الدنيا بقدر علمهم، وسائر اخللق رغبوا فيها بقدر 
رها أحد إال انتفع هبا. جهلهم، وما من أحد عظمها فقرّت عيناه فيها، ومل حيقّ
٩ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن منصور بن 
العباس، عن سعيد بن جناح، عن عثامن بن سعيد، عن عبد احلميد بن عيل 
 Aقال: مر عيسى بن مريم Aالكويف، عن مهاجر األسدي، عن أيب عبد اهللا
إال  يموتوا  مل  إهنم  أما  فقال:  ودواهبا،  وطريها  أهلها  مات  قد  قرية  عىل 
بسخطة، ولو ماتوا متفرقني لتدافنوا، فقال احلواريون: يا روح اهللا وكلمته، 
 Aادع اهللا أن حيييهم لنا فيخربونا ما كانت أعامهلم فنجتنبها، فدعا عيسى
من  رشف(٢)  عىل  بالليل   Aعيسى فقام  نادهم،  أن  اجلو:  من  فنودي  ربه 
األرض، فقال: يا أهل هذه القرية، فأجابه منهم جميب: لبيك يا روح اهللا 
وحب  الطاغوت،  عبادة  قال:  أعاملكم؟  ماكانت  وحيكم،  فقال:  وكلمته، 

(١) لعل املقصود: دنيا كفاف، أو املقصود: دنيا تبلغ هبا اآلخرة.
. (٢) أي: عىل مكان عالٍ
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الدنيا، مع خوف قليل، وأمل بعيد، وغفلة يف هلو ولعب، فقال: كيف كان 
ورسرنا،  فرحنا  علينا  أقبلت  إذا  ألمه،  الصبي  كحب  قال:  للدنيا؟  حبكم 
وإذا أدبرت عنا بكينا وحزنا. قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: 
الطاعة ألهل املعايص. قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة يف عافية 
وأصبحنا يف اهلاوية، فقال: وما اهلاوية؟ فقال: سجني. قال: وما سجني؟ 
قيل  وما  قلتم  فام  قال:  القيامة.  يوم  إىل  علينا  وقدت  مجر  من  جبال  قال: 
وحيك  قال:  كذبتم.  لنا:  قيل  فيها،  فنزهد  الدنيا  إىل  ردنا  قلنا  قال:  لكم؟ 
كيف مل يكلمني غريك من بينهم؟ قال: يا روح اهللا، إهنم ملجمون بلجام 
فلام  منهم،  أكن  ومل  فيهم  كنت  وإين  شداد،  غالظ  مالئكة  بأيدي  نار،  من 
أدري  ال  شفريجهنم،  عىل  بشعرة  معلّق  فأنا  معهم،  ني  عمّ العذاب  نزل 
يا  فقال:  احلواريني  إىل   Aعيسى فالتفت  منها،  أنجو  أم  فيها   (١) بُ بْكَ كَ أُ
أولياء اهللا أكل اخلبز اليابس بامللح اجلريش والنوم عىل املزابل خري كثري مع 

عافية الدنيا واآلخرة.
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 
عن أيب عبد اهللاA قال: ما فتح اهللا عىل عبد باباً من أمر الدنيا إال فتح اهللا 

عليه من احلرص مثله.
١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
حفص بن غياث، عن أيب عبد اهللاA قال: قال عيسى بن مريم (صلوات 
تعملون  وال  عمل،  بغري  فيها  تُرزقون  وأنتم  للدنيا  تعملون  عليه):  اهللا 
األجر  سوء،  علامء  ويلكم!  بالعمل.  إال  فيها  ترزقون  ال  وأنتم  لآلخرة 

(١) أي: أُطرح فيها عىل وجهي.
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تأخذون، والعمل تضيّعون، يوشك رب العمل أن يقبل عمله، ويوشك 
أن خيرجوا من ضيق الدنيا إىل ظلمة القرب، كيف يكون من أهل العلم من 
هو يف مسريه إىل آخرته وهو مقبل عىل دنياه، وما يرضه أحب إليه مما ينفعه.

١٢ـ عنه، عن أبيه، عن حممد بن عمرو فيام أعلم، عن أيب عيل احلذاء، 
عن حريز، عن زرارة وحممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللاA قال: أبعد ما 

ه إال بطنه وفرجه. يكون العبد من اهللا عز وجل إذا مل هيمّ
١٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا 
 Aبن سنان وعبد العزيز العبدي، عن عبد اهللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا
عينيه،  بني  الفقر  تعاىل  اهللا  جعل  مهه  أكرب  والدنيا  وأمسى  أصبح  من  قال: 
وأمسى  أصبح  ومن  له،  اهللا  قسم  ما  إال  الدنيا  من  ينل  ومل  أمره،  وشتّت 

واآلخرة أكرب مهه جعل اهللا الغنى يف قلبه، ومجع له أمره.
ابن  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٤ـ   
اشتباكه  كثر  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  قرط،  بن  حفص  عن  سنان، 

بالدنيا كان أشد حلرسته عند فراقها.
العزيز  عبد  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١٥ـ 
العبدي، عن ابن أيب يعفور قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من تعلق قلبه 
نال. بالدنيا تعلق قلبه بثالث خصال؛ همّ ال يفنى، وأمل ال يُدرك، ورجاء ال يُ

باب (٩١)
الطمع

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عيل بن حسان، 
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ذلّه. عمن حدثه، عن أيب عبد اهللاA قال: ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تُ
 ٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن 
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: قال عيل بن احلسنيC: رأيت 

اخلري كله قد اجتمع يف قطع الطمع عام يف أيدي الناس.
٣ـ حممد بن حييى، عن حممد بن أمحد، عن بعض أصحابنا، عن عيل 
 Aبن سليامن بن رشيد، عن موسى بن سالم، عن سعدان، عن أيب عبد اهللا
قال: قلت له: [ما] الذي يثبت اإليامن يف العبد؟ قال: الورع. والذي خيرجه 

منه؟ قال: الطمع.

باب (٩٢)
ق لُ سوء اخلُ

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهللا بن سنان، 
لُق ليفسد العمل كام يفسد اخلل العسل. عن أيب عبد اهللاA قال: إن سوء اخلُ

أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
ء  اليسّ لُق  اخلُ لصاحب  وجل  عز  اهللا  أبى   :Fالنبي قال  قال:   Aاهللا عبد 
بالتوبة. قيل: وكيف ذاك يا رسول اهللا؟ قال: ألنه إذا تاب من ذنب وقع يف 

ذنب أعظم منه.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عبد احلميد، 
عن حييى بن عمرو، عن عبد اهللا بن سنان قال: قال أبو عبد اهللاA: أوحى اهللا 
ء يفسد العمل كام يفسد اخلل العسل. لُق اليسِّ عز وجل إىل بعض أنبيائه: اخلُ
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باب (٩٣)
ه  فَ السَ

بن  رشيف  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
خلق  السفه  إن  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  غرة،  أيب  ابن  الفضل  عن  سابق، 

لئيم، يستطيل عىل من [هو] دونه، وخيضع ملن [هو] فوقه.
أصحابه،  بعض  عن  عيسى،  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٢ـ 
عن أيب املغرا، عن احللبي، عن أيب عبد اهللاA قال: ال تسفهوا، فإن أئمتكم 

ليسوا بسفهاء.
وقال أبو عبد اهللاA : من كافأ السفيه بالسفه فقد ريض بام أتى إليه، 

حيث احتذ مثاله.
بن  عبدالرمحن  عن  حمبوب،  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٣ـ 
احلجاج، عن أيب احلسن موسىA يف رجلني يتسابان، فقال: البادي منهام 

أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه، ما مل يتعد املظلوم.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عيص بن 
القاسم، عن أيب عبد اهللاA قال: إن أبغض خلق اهللا عبد اتقى الناس لسانه.

باب (٩٤)
البذاء

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن 
أيب املغرا، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: [إن] من عالمات رشك 



٢١٩

الشيطان الذي ال يشك فيه أن يكون فحاشاً، اليبايل ما قال وال ما قيل فيه.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أيب عياش، عن سليم بن قيس، عن 
أمري املؤمننيA قال: قال رسول اهللاF: إن اهللا حرم اجلنة عىل كل فحاش 
بذيء، قليل احلياء، اليبايل ما قال وال ماقيل له، فإنك إن فتشته مل جتده إال 
شيطان؟  رشك  الناس  ويف  اهللا،  رسول  يا  فقيل:  شيطان.  رشك  أو  لِغيّة(١) 
األموال  يف  (وشاركهم  وجل:  عز  اهللا  قول  تقرأ  أما   :Fاهللا رسول  فقال 

واألوالد)(٢).
: هل يف الناس من ال يبايل ما قيل له؟ قال:  قال: وسأل رجل فقيهاً
من تعرض للناس يشتمهم وهو يعلم أهنم ال يرتكونه، فذلك الذي ال يبايل 

ما قال وال ما قيل فيه.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن 
أيب مجيلة يرفعه، عن أيب جعفرA قال: إن اهللا يبغض الفاحش املتفحش(٣).

عن  النظر،  بن  أمحد  عن  سامل،  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٤ـ 
عمرو بن نعامن اجلعفي قال: كان أليب عبد اهللاA صديق ال يكاد يفارقه 
سندي  له  غالم  ومعه  احلذائني  يف  معه  يميش  هو  فبينام  كان،  ما  ذهب  إذا 
يميش خلفهام إذ التفت الرجل يريد غالمه ثالث مرات فلم يره، فلام نظر 
يده   Aاهللا عبد  أبو  فرفع  قال:  كنت؟  أين  الفاعلة،  ابن  يا  قال:  الرابعة  يف 

(١) أي: غري صحيح النسب، وعكسه: لِرشده
(٢) سورة اإلرساء: ٦٤.

ده، أو الذي يسبّب لفحش غريه له. (٣) لعل املراد باملتفحش هو الذي يتكلف ذلك ويتعمّ



٢٢٠

فصك هبا جبهة نفسه، ثم قال: سبحان اهللا، تقذف أُمه؟! قد كنت أر أن 
لك ورعاً فإذا ليس لك ورع، فقال: جعلت فداك، إن أمه سنديّة مرشكة، 
فقال: أما علمت أن لكل أمة نكاحاً، تنحّ عني. قال: فام رأيته يميش معه 

حتى فرق املوت بينهام. 
ويف رواية أخر: إن لكل أمة نكاحاً حيتجزون به من الزنا.

٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن 
زرارة، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إن الفحش لو كان مثاالً 

لكان مثال سوء.
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 
عمر بن يزيد، عن أيب عبد اهللاA قال: كان يف بني إرسائيل رجل، فدعا اهللا 
أن يرزقه غالماً ثالث سنني، فلام رأ أن اهللا ال جييبه قال: يا رب، أبعيد أنا 
منك فال تسمعني؟ أم قريب أنت مني فال جتيبني؟ قال: فأتاه آت يف منامه 
فقال: إنك تدعو اهللا عز وجل منذ ثالث سنني بلسان بذيء وقلب عاتٍ 
بذائك، وليتقّ اهللا قلبك، و لتحسن  غري تقي ونية غري صادقة، فاقلع عن 

نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك، ثم دعا اهللا فولد له غالم.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٧ـ 
عيسى، عن سامعة، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: إن من رش 

عباد اهللا من تُكره جمالسته لفحشه.
٨ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، 
عن أيب عبيدة، عن أيب عبد اهللاA قال: البذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار.
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بن  عمرو  عن  النعامن،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  عنه،  ٩ـ 
شمر، عن جابر، عن أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: إن اهللا يبغض 

الفاحش البذيء، والسائل امللحف(١).
١٠ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن 
إن  عائشة،  يا  لعائشة:   Fاهللا رسول  قال  قال:   Aجعفر أيب  عن  زرارة، 

الفحش لوكان ممثالً لكان مثال سوء.
١١ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن أمحد بن حممد، عن 
بعض رجاله قال: قال: من فحش عىل أخيه املسلم نزع اهللا منه بركة رزقه، 

ووكله إىل نفسه، وأفسد عليه معيشته.
دخلت  قال:  سامعة  عن  غسان،  بن  أمحد  عن   ، معىلّ عن  عنه،  ١٢ـ 
: يا سامعة، ما هذا الذي كان بينك وبني  عىل أيب عبد اهللاA فقال يل مبتدئاً
(٢) أو لعاناً، فقلت: واهللا لقد كان  الك؟! إياك أن تكون فحاشاً أوصخاباً مجّ
ذلك إنه ظلمني، فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت عليه(٣)، إن هذا ليس من 
فِعايل، وال آمر به شيعتي، استغفر ربك وال تعد. قلت: أستغفراهللا، وال أعود.

باب (٩٥)
من يتقى رشه

بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 

(١) اإلحلاف: املبالغة يف السؤال.
(٢) الصخب: الضجة واضطراب األصوات للخصام.

(٣) أي: أخذت أكثر مما أعطيت.
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 Fالنبي إن  عبد اهللاA قال:  بصري، عن أيب  عيسى، عن سامعة، عن أيب 
 :Fبينا هو ذات يوم عند عائشة إذا استأذن عليه رجل، فقال رسول اهللا
 Fاهللا رسول  وأذن  البيت،  فدخلت  عائشة،  فقامت  العشرية،  أخو  بئس 
فرغ  إذا  حتى  حيدثه،  [إليه]  وبرشه  بوجهه  عليه  أقبل  دخل  فلام  للرجل، 
وخرج من عنده قالت عائشة: يا رسول اهللا، بينا أنت تذكر هذا الرجل بام 
ذكرته به إذا قبلت عليه بوجهك وبرشك؟ فقال رسول اهللاF عند ذلك: 

إن من رشّ عباد اهللا من تُكره جمالسته لفحشه.
أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: رش الناس عند اهللا يوم القيامة الذين 

يُكرمون اتقاء رشهم.
بن  اهللا  عبد  عن  يونس،  عن  عبيد،  بن  عيسى  بن  حممد  عن  عنه،  ٣ـ 

سنان قال: قال أبو عبد اهللاA: من خاف الناس لسانه فهو يف النار.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عن ابن 
رش   :Fاهللا رسول  قال  قال:  اهللا  عبد  بن  جابر  عن  محزة،  أيب  عن  رئاب، 

الناس يوم القيامة الذين يُكرمون اتقاء رشهم.

باب (٩٦)
 البغي

حممد  بن  جعفر  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aاألشعري، عن ابن القداح، عن أيب عبد اهللا

إن أعجل الرش عقوبة البغي.



٢٢٣

 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
عند  يعدالن  فإهنام  والبغي،  احلسد  بينهم  ألقوا  جلنوده:  إبليس  يقول  قال: 

اهللا الرشك.
أبا  أن  سيار  أيب  مسمع  عن  حريز،  عن  محاد،  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٣ـ 
وإن  أبداً،  بغي  بكلمة  تكلمن  ال  أن  انظر  كتاب:  يف  إليه  كتب   Aاهللا عبد 

أعجبتك نفسك وعشريتك.

باب (٩٧)
الفخر والكرب

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، 
 :Cاحلسني بن  عيل  قال  قال:  الثاميل  محزة  أيب  عن  سامل،  بن  هشام  عن 

عجباً للمتكرب الفخور، الذي كان باألمس نطفة ثم هو غداً جيفة.
 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا

قال: قال رسول اهللاF: آفة احلسب االفتخار والعجب.
٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن حممد بن إسامعيل، 
عن حنان عن عقبة بن بشري األسدي قال: قلت أليب جعفر(عليه السالم): 
أنا عقبة بن بشري األسدي، و أنا يف احلسب الضخم من قومي. قال: فقال: 
ما متنّ علينا بحسبك؟ إن اهللا رفع باإليامن من كان الناس يسمونه وضيعاً 
إذا كان مؤمناً، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه رشيفاً إذا كان كافراً، 

.فليس ألحد فضل عىل أحد إال بالتقو
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثامن بن عيسى، 



٢٢٤

عن عيسى بن الضحاك قال: قال أبو جعفرA: عجباً للمختال الفخور، 
وإنام خلق من نطفة، ثم يعود جيفة، وهو فيام بني ذلك ال يدري ما يُصنع به.
أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٥ـ 
عبد اهللاA قال: أتى رسول اهللاF رجل، فقال: يا رسول اهللا، أنا فالن بن 

فالن، حتى عدّ تسعة، فقال له رسول اهللاF: أما إنك عارشهم يف النار.

باب (٩٨)
القسوة

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عمرو بن عثامن، عن 
عيل بن عيسى رفعه، قال: فيام ناجى اهللا عز وجل به موسىA: يا موسى 

ال تطول يف الدنيا أملك، فيقسو قلبك، والقايس القلب مني بعيد.
 A٢ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
ة  فلمّ امللَك،  من  وملّة  الشيطان  من  ملّة  ملّتان(١)؛   :Aاملؤمنني أمري  قال  قال: 

امللَك الرقة والفهم، وملّة الشيطان السهو والقسوة.

باب (٩٩)
الظلم

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن هارون 
 Aبن اجلهم، عن املفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أيب جعفر
قال: الظلم ثالثة؛ ظلم يغفره اهللا، وظلم ال يغفره اهللا، وظلم ال يدعه اهللا، 

ة: اخلطرة تقع يف القلب. (١) اللمّ
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فأما الظلم الذي ال يغفره فالرشك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل 
نفسه فيام بينه وبني اهللا، وأما الظلم الذي ال يدعه فاملداينة بني العباد.

أيب  عن  ذكره،  عمن  حممد،  بن  غالب  عن  احلجال،  عن  عنه،  ٢ـ 
عبد اهللاA يف قول اهللا عز وجل: (إن ربك لباملرصاد)(١) قال: قنطرة عىل 

الرصاط، ال جيوزها عبد بمظلمة.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن وهب بن عبد 
ربه وعبيداهللا الطويل، عن شيخ من النخع قال: قلت أليب جعفرA: إين مل 
أزل والياً منذ زمن احلجاج إىل يومي هذا، فهل يل من توبة؟ قال: فسكت، 

ثم أعدت عليه، فقال: ال، حتى تؤدي إىل كل ذي حق حقه.
٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  صبيح،  بن  الوليد  عن  احلميد،  عبد  بن  إبراهيم  عن 
قال: ما من مظلمة أشدّ من مظلمة ال جيد صاحبها عليها عوناً إال اهللا عز وجل.
٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن إسامعيل بن مهران، 
عن درست بن أيب منصور، عن عيسى بن بشري، عن أيب محزة الثاميل، عن 
أيب جعفرA قال: ملا حرض عيل بن احلسنيC الوفاة ضمني إىل صدره، 
ثم قال: يا بني، أوصيك بام أوصاين به أيبA حني حرضته الوفاة، وبام ذكر 
أن أباه أوصاه به. قال: يا بني، إياك وظلم من ال جيد عليك نارصاً إال اهللا.
٦ـ عنه، عن أبيه، عن هارون بن اجلهم، عن حفص بن عمر، عن أيب 
عبد اهللاA قال: قال أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه): من خاف القصاص 

(١) سورة الفجر: ١٤.
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كفّ عن ظلم الناس.
عن  صفوان،  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٧ـ 
أحد  ينوي ظلم  ال  أصبح  من   :Aاهللا عبد  إسحاق بن عامر قال: قال أبو 
. غفر اهللا له ما أذنب ذلك اليوم، ما مل يسفك دماً، أو يأكل مال يتيم حراماً

 A٨ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: من أصبح ال هيمّ بظلم أحد غفر اهللا له ما اجرتم(١).
٩ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن 
أيب عبد اهللاA قال: من ظلم مظلمة أُخذ هبا يف نفسه أو يف ماله أو يف ولده.

١٠ـ ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، عن أيب عبد اهللاA قال: قال 
رسول اهللاF: اتقوا الظلم فإنه ظلامت يوم القيامة.

١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن أذينة، 
عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: ما من أحد يظلم بمظلمة إال أخذه اهللا 

هبا يف نفسه وماله. وأما الظلم الذي بينه وبني اهللا فإذا تاب غفر اهللا له.
 A١٢ـ عنه، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهللا
قال: إن اهللا عز وجل أوحى إىل نبي من أنبيائه يف مملكة جبار من اجلبارين أن 
ائت هذا اجلبار فقل له: إنني مل أستعملك عىل سفك الدماء واختاذ األموال، 
وإنام استعملتك لتكفّ عني أصوات املظلومني، فإين مل أدع ظالمتهم، وإن 

. كانوا كفاراً
١٣ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 

(١) اجرتم وأجرم: أذنب.



٢٢٧

عن عيل ابن أيب محزة، عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من 
أكل مال أخيه ظلامً، ومل يرده إليه، أكل جذوة من النار يوم القيامة.

عن  سنان،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٤ـ 
طلحة بن زيد، عن أيب عبد اهللاA قال: العامل بالظلم واملعني له والرايض 

به رشكاء ثالثتهم.
١٥ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن 
هشام بن سامل قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن العبد ليكون مظلوماً، 

. فام يزال يدعو حتى يكون ظاملاً
١٦ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن أيب 
هنشل، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: قال: من عذر ظاملاً بظلمه 
سلط اهللا عليه من يظلمه، فإن دعا مل يستجب له، ومل يأجره اهللا عىل ظالمته.
١٧ـ عنه، عن حممد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن عيل 
بن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب جعفرA قال: قال: ما انترص اهللا من ظامل 
.(١)( بعضاً الظاملني  بعض  نويل  (وكذلك  وجل:  عز  وذلك قوله  بظامل،  إال 

١٨ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب 
عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: من ظلم أحداً ففاته فليستغفر اهللا له، 

فإنه كفارة له.
١٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، 
 Aعن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري قال: دخل رجالن عىل أيب عبد اهللا

(١) سورة األنعام: ١٢٩.
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يف مدارأة(١) بينهام ومعاملة، فلام أن سمع كالمهام قال: أما إنه ما ظفر أحد 
يأخذ  مما  أكثر  الظامل  دين  من  يأخذ  املظلوم  إن  أما  بالظلم،  ظفر  ن  مَ بخري 

الظامل من مال املظلوم. 
عل به، أما إنه إنام  ثم قال: من يفعل الرشّ بالناس فال ينكرالرش إذا فُ
حيصد ابن آدم ما يزرع، وليس حيصد أحد من املر حلواً، وال من احللو مراً، 

فاصطلح الرجالن قبل أن يقوما.
باب (١٠٠)
اتباع اهلو

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أيب 
حممد الوابيش قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: احذروا أهواءكم كام حتذرون 
أعداءكم، فليس يشء أعد للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم.

٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن عبد 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aاهللا بن القاسم، عن أيب محزة، عن أيب جعفر
ي  وعلوّ ونوري  وكربيائي  وعظمتي  وجاليل  وعزيت  وجل:  عز  اهللا  يقول 
وارتفاع مكاين ال يؤثر عبد هواه عىل هواي إال شتّت عليه أمره، ولبّست(٢) 
رت له. وعزيت وجاليل  عليه دنياه، وشغلت قلبه هبا، ومل أُؤته منها إال ما قدّ
ي وارتفاع مكاين ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إال  وعظمتي ونوري وعلوّ
من  له  وكنت  رزقه،  واألرضني  الساموات  وكفلت  مالئكتي،  استحفظته 

وراء جتارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة.
(١) املدارأة: التدافع يف اخلصومة.

(٢) أي: أشكلتها، وضيّقت عليه املخرج منها.
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عاصم  عن  الوشاء،  عن  حممد،  بن  معىلّ  عن  حممد،  بن  احلسني  ٣ـ 
بن محيد، عن أيب محزة، عن حييى بن عقيل قال: قال أمري املؤمننيA: إنام 
أخاف عليكم اثنتني؛ اتباع اهلو وطول األمل، أما اتباع اهلو فإنه يصد 

عن احلق، وأما طول األمل فينيس اآلخرة.
بن  احلسن  بن  حممد  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٤ـ 
شمون، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم، عن عبد الرمحن بن احلجاج 

. قال: قال يل أبو احلسنA: اتق املرتقى السهل إذا كان منحدره وعراً
قال: وكان أبو عبد اهللاA يقول: ال تدع النفس وهواها، فإن هواها 

[يف] رداها، وترك النفس وما هتو أذاها، وكف النفس عام هتو دواها.

باب (١٠١)
املكر والغدر واخلديعة

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل رفعه 
قال: قال أمري املؤمننيA: لوال أن املكر واخلديعة يف النار لكنت أمكر الناس. 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٢ـ 
شدقه(١)  مائل  بإمام  القيامة  يوم  غادر  كل  جييء   :Fاهللا رسول  قال  قال: 

(٢) حتى يدخل النار. حتى يدخل النار، وجييء كل ناكث بيعة إمامٍ أجذمَ
 Aاهللا عبد  أيب  عن  السكوين،  عن  النوفيل،  عن  أبيه،  عن  عنه،  ٣ـ 

. قال: قال رسول اهللاF: ليس منّا من ماكر مسلامً
(١) الشدق: جانب الفم.

(٢) األجذم: مقطوع اليد.
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٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن حييى، 
أهل  من  قريتني  عن  سألته  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  زيد،  بن  طلحة  عن 
احلرب لكل واحدة منهام ملك عىل حدة، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد 
امللكني غدر بصاحبه، فجاء إىل املسلمني فصاحلهم عىل أن يغزو معهم تلك 
املدينة؟ فقال أبو عبد اهللاA: ال ينبغي للمسلمني أن يغدروا، وال يأمروا 
حيث  املرشكني  يقاتلون  ولكنهم  غدروا،  الذين  مع  يقاتلوا  وال  بالغدر، 

وجدوهم، وال جيوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أسباط، عن عمه يعقوب 
بن سامل، عن أيب احلسن العبدي، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة 
قال: قال أمري املؤمننيA ذات يوم وهو خيطب عىل املنرب بالكوفة: يا أهيا 
الناس، لوال كراهية الغدر كنت من أدهى الناس، أال إن لكل غدرة فجرة، 

ولكل فجرة كفرة. أال وإن الغدر والفجور واخليانة يف النار.

باب (١٠٢)
الكذب

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن إسحاق بن عامر، عن أيب النعامن قال: قال أبو جعفرA: يا أبا النعامن، 
ال تكذب علينا كذبة فتسلب احلنيفية(١)، وال تطلبن أن تكون رأساً فتكون 
ذنباً، وال تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف ال حمالة ومسؤول، فإن 

صدقت صدقناك، وإن كذبت كذبناك.
ة املحمدية املستقيمة. (١) أي: امللّ



٢٣١

٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
مهران، عن سيف بن عمرية، عمن حدثه، عن أيب جعفرA قال: كان عيل 
بن احلسني (صلوات اهللا عليهام) يقول لولده: اتقوا الكذب، الصغري منه 
عىل   اجرت الصغري  يف  كذب  إذا  الرجل  فإن  وهزل،  جدّ  كل  يف  والكبري، 
الكبري، وأما علمتم أن رسول اهللاF قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه 

. اهللا صديقاً، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اهللا كذاباً
٣ـ عنه، عن عثامن بن عيسى، عن ابن مسكان، عن حممد بن مسلم، 
، وجعل مفاتيح  عن أيب جعفرA قال: إن اهللا عز وجل جعل للرش أقفاالً

تلك األقفال الرشاب، والكذب رشّ من الرشاب.
٤ـ عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل، 

عن أبيه، عن أيب جعفرA قال: إن الكذب هو خراب اإليامن.
٥ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد وعيل بن حممد، عن صالح 
بن أيب محاد مجيعاً، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أيب خدجية، عن أيب 

عبد اهللاA قال: الكذب عىل اهللا وعىل رسولهF من الكبائر.
٦ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، 
عن أبان األمحر، عن فضيل بن يسار، عن أيب جعفرA قال: إن أول من 
يكذب الكذابَ اهللاُ عز وجل، ثم امللكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب.
أبا  سمعت  قال:  يزيد  بن  عمر  عن  أبان،]  احلكم، [عن  بن  عيل  ٧ـ 

عبد اهللاA يقول: إن الكذاب هيلك بالبينات، وهيلك أتباعه بالشبهات.
بن  منصور  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٨ـ 
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يونس، عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن الكذبة لتفطر 
الصائم. قلت: وأيّنا ال يكون ذلك منه؟! قال: ليس حيث ذهبت، إنام ذلك 

الكذب عىل اهللا وعىل رسوله وعىل األئمة (صلوات اهللا عليه وعليهم).
٩ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن بعض أصحابه 
رفعه إىل أيب عبد اهللاA قال: ذكر احلائك أليب عبد اهللاA أنه ملعون فقال: 

.Fإنام ذاك الذي حيوك الكذب عىل اهللا وعىل رسوله
عن  أبيه،  عن  اهللا،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٠ـ 
القاسم بن عروة، عن عبد احلميد الطائي، عن األصبغ بن نباتة قال: قال 
ه. أمري املؤمننيA: ال جيد عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله وجدّ

١١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن 
احلجاج قال: قلت أليب عبد اهللاA: الكذاب هو الذي يكذب يف اليشء؟ 

قال: ال، ما من أحد إال يكون ذلك منه، ولكن املطبوع عىل الكذب.
١٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن احلسن بن ظريف، 
 :Aمريم بن  عيسى  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره،  عمن  أبيه،  عن 

من كثر كذبه ذهب هباؤه.
قـال  قال:  رفعه  سامل  بن  حممد  عن  عثامن،  بن  عمرو  عن  عنه،  ١٣ـ 
فإنه  الكذاب،  مواخاة  جيتنب  أن  املسلم  للرجل  ينبغي   :Aاملؤمنني أمري 

ق. يكذب حتى جييء بالصدق فال يُصدّ
عن  األشعري،  حممد  بن  إبراهيم  عن  فضال،  ابن  عن  عنه،  ١٤ـ 
عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إن مما أعان اهللا [به] عىل 
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الكذابني النسيان.
حييى  أيب  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١٥ـ 
الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللاA قال: الكالم ثالثة؛ صدق 
وكذب وإصالح بني الناس. قال: قيل له: جعلت فداك، ما اإلصالح بني 
فتقول:  فتلقاه،  نفسه  فتخبث  يبلغه  كالماً  الرجل  من  تسمع  قال:  الناس؟ 
منه. سمعت  ما  خالف  وكذا،  كذا  اخلري  من  فيك  قال  فالن  من  سمعت 
١٦ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بن أيب نرص، عن محاد بن عثامن، 
 Aإنا قد روينا عن أيب جعفر :Aعن احلسن الصيقل قال: قلت أليب عبد اهللا
يف قول يوسفA: (أيتها العري إنكم لسارقون)(١)؟ فقال: واهللا ما رسقوا 
كانوا  إن  فاسألوهم  هذا  كبريهم  فعله  (بل   :Aإبراهيم وقال  كذب،  وما 
ينطقون)(٢)؟ فقال: واهللا ما فعلوا وما كذب. قال: فقال أبو عبد اهللاA: ما 
عندكم فيها يا صيقل؟ قال: فقلت: ما عندنا فيها إال التسليم. قال: فقال: 
إن اهللا أحب اثنني وأبغض اثنني، أحب اخلطر(٣) فيام بني الصفني، وأحب 
الكذب يف اإلصالح، وأبغض اخلطر يف الطرقات، وأبغض الكذب يف غري 
اإلصالح، إن إبراهيمA إنام قال: (بل فعله كبريهم هذا) إرادة اإلصالح، 

وداللة عىل أهنم ال يفعلون، وقال يوسفA إرادة اإلصالح.
١٧ـ عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أيب خملد الرساج، عن عيسى بن 
حسان قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه 

(١) سورة يوسف: ٧٠.

(٢) سورة األنبياء: ٦٣.
(٣) خيطر يف مشيته: يتاميل ويميش مشية املعجب بنفسه.
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] يف ثالثة؛ رجل كائد يف حربه، فهو موضوع عنه، أورجل  يوماً إال [كذباً
أصلح بني اثنني، يلقى هذا بغري ما يلقى به هذا، يريد بذلك اإلصالح ما 

بينهام، أو رجل وعد أهله شيئاً وهو ال يريد أن يتمّ هلم.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١٨ـ 
عبد اهللا بن مغرية، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهللاA قال: املصلح 

ليس بكذاب.
١٩ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عيل بن أسباط، عن 
يقول:  عليه)  اهللا  أمرياملومنني (صلوات  كان   : قال  اخلراساين  إسحاق  ايب 

إياكم والكذب، فإن كل راجٍ طالب وكل خائف هارب(١).

باب (١٠٣)
ذي اللسانني

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن عون القالنيس، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاA قال: من لقي 

املسلمني بوجهني ولسانني جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.
بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
عيسى، عن أيب شيبة، عن الزهري، عن أيب جعفرA قال: بئس العبد عبد 
أعطي  إن  غائباً،  ويأكله  شاهداً  أخاه  يطري  لسانني،  وذا  وجهني  ذا  يكون 

حسده، وإن ابتيل خذله.

(١) أي: ال تكذبوا يف ادعاء خوف اهللا ورجاءه، فالذي خياف شــيئاً  هيرب منه، والذي يرجو شــيئاً يطلبه، 
وأنتم لستم كذلك.
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٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أسباط، عن عبد الرمحن بن 
محاد رفعه قال: قال اهللا تبارك وتعاىل لعيسى بن مريمA: يا عيسى، ليكن 
لسانك يف الرس والعالنية لساناً واحداً، وكذلك قلبك، إين أحذرك نفسك 
وكفى يب خبرياً، ال يصلح لسانان يف فم واحد، وال سيفان يف غمد واحد، 

وال قلبان يف صدر واحد، وكذلك األذهان(١).
باب (١٠٤)
اهلجرة

الربيع،  بن  القاسم  عن  حممد،  بن  جعفر  عن  حممد،  بن  احلسني  ١ـ 
وعدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد رفعه، قال يف وصية املفضل: 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول: ال يفرتق رجالن عىل اهلجران إال استوجب 
أحدمها الرباءة واللعنة،وربام استحق ذلك كالمها، فقال له معتب: جعلني 
اهللا فداك، هذا الظامل فام بال املظلوم؟ قال: ألنه ال يدعو أخاه إىل صلته، وال 
أحدمها   (٢) فعازّ اثنان  تنازع  إذا  يقول:  أيب  سمعت  كالمه.  عن  له  يتغامس 
اآلخر فلريجع املظلوم إىل صاحبه، حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظامل، 
عدل  حكم  وتعاىل  تبارك  اهللا  فإن  صاحبه،  وبني  بينه  اهلجران  يقطع  حتى 

يأخذ للمظلوم من الظامل.
بن  وهيب  عن  سامعة،  بن  حممد  بن  احلسن  عن  زياد،  بن  محيد  ٢ـ 
حفص، عن أيب بصري قال: سألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يرصم(٣) ذوي 

(١) لعل الفرق بني القلب والذهن هو أن القلب يف احلب والبغض والذهن يف االعتقاد.
(٢) أي: غلبه يف اخلصومة.

(٣) أي: يقطع عالقته به.



٢٣٦

قرابته ممن ال يعرف احلق؟ قال: ال ينبغي له أن يرصمه.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحدبن حممد، عن عيل بن حديد، عن عمه 
يلقب  أصحابنا  من  رجل   Aاهللا عبد  أيب  عند  كان  قال:  حكيم  بن  مرازم 
 : شلقان(١)، وكان قد صريه يف نفقته، وكان يسء اخللق، فهجره(٢)، فقال يل يوماً
يا مرازم [و] تُكلم عيسى؟ فقلت نعم، فقال: أصبت، ال خري يف املهاجرة.

٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سنان، عن أيب سعيد 
 :Aيقول: قال أيب Aالقامط، عن داود بن كثري قال: سمعت أبا عبد اهللا
قال رسول اهللاF: أيام مسلمني هتاجرا فمكثا ثالثا اليصطلحان إال كانا 
خارجني من اإلسالم، ومل يكن بينهام والية، فأهيام سبق إىل كالم أخيه كان 

السابق إىل اجلنة يوم احلساب.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن 
زرارة، عن أيب جعفرA قال: إن الشيطان يُغري بني املؤمنني ما مل يرجع 
أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقا عىل قفاه ومتدد. ثم قال: فزت، 

فرحم اهللا امرءاً ألّف بني وليني لنا. يا معرش املؤمنني تألفوا وتعاطفوا.
باب (١٠٥)
قطيعة الرحم

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن أذينة، عن 
مسمع بن عبد امللك، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF يف حديث: 

(١) هو عيسى بن أيب منصور، وقيل أنه لقّب هبذا لسوء خلقه.
.A(٢) أي: هجر مرازمٌ عيسى، أو هجر عيسى اإلمامَ الصادق



٢٣٧

الدين. حالقة  ولكن  الشعر،  حالقة  أعني  ال  احلالقة،  التباغض  يف  إن  أال 
٢ـ - عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن حممد بن 
 :Aعيل، عن حممد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد اهللا
الرحم. قطيعة  قال:  احلالقة؟  وما  قلت:  الرجال.  متيت  فإهنا  احلالقة  اتقوا 

٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عثامن بن عيسى، 
وبني  إخويت  إن  له:  قلت  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أصحابنا،  بعض  عن 
عمي قد ضيّقوا عيل الدار، وأجلؤوين منها إىل بيت، ولو تكلمت أخذت ما 

 . يف أيدهيم، قال: فقال يل: اصرب، فإن اهللا سيجعل لك فرجاً
قال: فانرصفت، ووقع الوبا يف سنة إحد وثالثني [ومائة]، فامتوا 
واهللا كلهم، فام بقي منهم أحد. قال: فخرجت، فلام دخلت عليه قال: ما 
أحد،  منهم  بقي  فام  كلهم،  واهللا  ماتوا  قد  له:  قلت  قال:  بيتك؟  أهل  حال 
أهنم  أحتب  بُرتوا.  رمحهم  وقطع  إياك  وبعقوقهم  بك  صنعوا  بام  هو  فقال: 

بقوا وأهنم ضيّقوا عليك؟ قال: قلت: إي واهللا.
٤ـ عنه، عن أمحد، عن احلسن بن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن 
أيب عبيدة، عن أيب جعفرA قال: يف كتاب عيلA ثالث خصال ال يموت 
صاحبهن أبداً حتى ير وباهلن؛ البغي وقطيعة الرحم واليمني الكاذبة يبارز 
اهللا هبا. وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجاراً 
ران  فيتواصلون فتنمى أمواهلم ويثرن(١)، وإن اليمني الكاذبة وقطيعة الرحم لتَذَ

(١) أي: يكثرن.



٢٣٨

الديار بالقع(١) من أهلها، وتنقل الرحم(٢)، وإن نقل الرحم انقطاع النسل.
بشري،  بن  جعفر  عن  السندي،  بن  صالح  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٥ـ 
عن عنبسة العابد قال: جاء رجل فشكا إىل أيب عبد اهللاA أقاربه، فقال له: 
اكظم غيظك وافعل، فقال: إهنم يفعلون ويفعلون، فقال: أتريد أن تكون 

مثلهم؟ فال ينظر اهللا إليكم.
 A٦ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا

قال: قال رسول اهللاF: ال تقطع رمحك وإن قطعتك.
٧ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه رفعه، عن 
أيب محزة الثاميل قال: قال أمري املؤمننيA يف خطبته: أعوذ باهللا من الذنوب 
أمري  يا  فقال:  اليشكري،  الكواء  بن  اهللا  عبد  إليه  فقام  الفناء،  ل  تعجّ التي 
الرحم،  قطيعة  ويلك  نعم  فقال:  الفناء؟  ل  تعجّ ذنوب  تكون  أوَ  املؤمنني، 
أهل  وإن  اهللا،  فريزقهم  فجرة،  وهم  ويتواسون  ليجتمعون  البيت  أهل  إن 

البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضاً، فيحرمهم اهللا، وهم أتقياء.
محـزة،  أيب  عـن  عطيـة،  بن  مالك  عن  حمبوب،  ابن  عن  عنه،  ٨ـ 
علت  جُ األرحام  قطعوا  إذا   :Aاملؤمنني أمري  قال  قال:   Aجعفر أيب  عن 

األموال يف أيدي األرشار.

(١) أي: أرض قفر ال يشء فيها.
(٢) أي: تقطع النسل.



٢٣٩

باب (١٠٦)
العقوق 

 A١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهللا بن املغرية، عن أيب احلسن
عاقاً  كنت  وإن  اجلنة،  عىل  واقترص(١)  باراً  كن   :Fاهللا رسول  قال  قال: 

] فاقترص عىل النار. اً [فظّ
٢ـ أبو عيل األشعري، عن احلسن بن عيل الكويف، عن عبيس بن هشام، 
عن صالح احلذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا كان 
يوم القيامة كشف غطاء من أغطية اجلنة فوجد رحيها من كانت له روح من 
مسرية مخسامئة عام، إال صنف واحد. قلت: من هم؟ قال: العاقّ لوالديه.
 A٣ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين عن أيب عبد اهللا
سبيل  يف  الرجل  يقتل  حتى   ، برٌّ برٍّ  ذي  كل  فوق   :Fاهللا رسول  قال  قال: 
، وإن فوق كل عقوق عقوقاً، حتى  اهللا، فإذا قتل يف سبيل اهللا فليس فوقه برّ

يقتل الرجل أحد والديه، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
 ٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
مهران، عن سيف بن عمرية، عن أيب عبد اهللاA قال: من نظر إىل أبويه نظر 

ماقتٍ ومها ظاملان له مل يقبل اهللا له صالة.
 Aجعفر أيب  عن  فرات،  بن  حممد  عن  عيل،  بن  حممد  عن  عنه،  ٥ـ 
قال: قال رسول اهللاF يف كالم له: إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح اجلنة 
توجد من مسرية ألف عام، وال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان 

(١) أي: اكتفِ باجلنة.



٢٤٠

وال جارٌّ إزاره خيالء(١)، إنام الكربياء هللا رب العاملني.
٦ـ عنه، عن حييى بن إبراهيم بن أيب البالد [السلمي]، عن أبيه، عن 
جده، عن أيب عبد اهللاA قال: لو علم اهللا شيئاً أدنى من «أف» لنهى عنه، وهو 
من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه فيحدّ النظر إليهام.
٧ـ عيل، عن أبيه، عن هارون بن اجلهم، عن عبد اهللا بن سليامن، عن 
أيب جعفرA قال: إن أيب نظر إىل رجل ومعه ابنه يميش، واالبن متكئ عىل 

ذراع األب. قال: فام كلمه أيبA مقتاً له حتى فارق الدنيا.

باب (١٠٧)
االنتفاء

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب بصري، عن 
.(٢) أ من نسب وإن دقّ ن تربّ أيب عبد اهللاA قال: كفر باهللا مَ

باب (١٠٨)
من آذ املسلمني واحتقرهم

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن هشام بن 
سامل قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: قال اهللا عز وجل: لِيأذن بحرب مني 
من آذ عبدي املؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي املؤمن، ولو مل يكن 
من خلقي يف األرض فيام بني املرشق واملغرب إال مؤمن واحد مع إمام عادل 

. اً . واملعنى: جير ثوبه تكربّ (١) اخليالء: التكربّ
. اً (٢) أي: وإن كان النسب خسيساً دنيّ



٢٤١

الستغنيت بعبادهتام عن مجيع ما خلقت يف أريض، ولَقامت سبع ساموات 
سوامها. أُنس  إىل  حيتاجان  ال  نساً  أُ إيامهنام  من  هلام  وجلعلت  هبام،  وأرضني 

بن  احلسني  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  ذكره،  عمن  محزة،  أيب  بن  حممد  عن  عثامن، 
 (١) ماقتاً له  حاقراً  وجل  عز  اهللا  يزل  مل  مسكني  غري  أو  مسكيناً  مؤمناً  ر  حقّ

حتى يرجع عن حمقرته إياه.
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن ابن 
اهللا  إن  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  خنيس  بن  معىلّ  عن  مسكان، 
تبارك وتعاىل يقول: من أهان يل ولياً فقد أرصد ملحاربتي، وأنا أرسع يشء 

إىل نرصة أوليائي.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
مهران، عن أيب سعيد القامط، عن أبان بن تغلب، عن أيب جعفرA قال: 
ملا أرسي بالنبيF قال: يا ربّ ما حال املؤمن عندك؟ قال: يا حممد، من 
أهان يل ولياً فقد بارزين باملحاربة، وأنا أرسع يشء إىل نرصة أوليائي، وما 
وأكره  املوت  يكره  املؤمن،  وفاة  عن  كرتددي  فاعله  أنا  يشء  عن  دت  تردّ
ساءته(٢)، وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الغنى، ولو رصفته  مَ
إىل غري ذلك هللك، وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الفقر، ولو 
رصفته إىل غري ذلك هللك، وما يتقرب إيلّ عبد من عبادي بيشء أحب إيلّ 
كنت  أحببته  فإذا  أحبه،  حتى  بالنافلة  إيلّ  ليتقرب  وإنه  عليه،  افرتضت  مما 

  . : مبغضاً . ماقتاً : مذالً (١) حاقراً
(٢) لعل املعنى أنه لو جاز عيلّ الرتدد ملا ترددت يف يشء كرتددي يف وفاة املؤمن.



٢٤٢

سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ولسانه الذي ينطق به، ويده 
التي يبطش هبا، إن دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته.

٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، 
ة ذات يده ولفقره  عن أيب عبد اهللاA قال: من استذلّ مؤمناً واستحقره لقلّ

شهره اهللا يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق.
معاوية،  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٦ـ 
عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: لقد أرس ريب يب فأوحى إيلّ 
من وراء احلجاب ما أوحى، وشافهني، [إىل] أن قال يل: يا حممد، من أذل 
، ومن  يل ولياً فقد أرصدين باملحاربة، ومن حاربني حاربته. قلت: يا ربّ
أخذت  من  ذاك  يل:  قال  حاربته.  حاربك  من  أن  علمت  فقد  هذا؟  وليك 

ميثاقه لك ولوصيك ولذريتكام بالوالية.

باب (١٠٩)
من طلب عثرات املؤمنني وعوراهتم

عن  النعامن،  بن  عيل  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ١ـ 
إسحاق بن عامر قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: قال رسول اهللاF: يا 
معرش من أسلم بلسانه ومل خيلص اإليامن إىل قلبه، ال تذموا املسلمني، وال 
تتبعوا عوراهتم، فإنه من تتبّع عوراهتم تتبّع اهللا عورته، ومن تتبّع اهللا تعاىل 

عورته يفضحه ولو يف بيته.
بن  عيل  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
احلكم، عن عبد اهللا بن بكري، عن زرارة، عن أيب جعفرA قال: إن أقرب 



٢٤٣

ما يكون العبد إىل الكفر أن يواخي الرجلُ الرجلَ عىل الدين فيحيص عليه 
عثراته وزالته، ليعنّفه هبا يوماً ما.

 A٣ـ عنه، عن احلجال، عن عاصم بن محيد، عن أيب بصري، عن أيب جعفر
قال: قال رسول اهللاF: يا معرش من أسلم بلسانه ومل يسلم بقلبه، التتبعوا 
عثرات املسلمني، فإنه من تتبّع عثرات املسلمني تتبّع اهللا عثرته، ومن تتبع 

اهللا عثرته يفضحه.

باب (١١٠)
التعيري

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن احلسني، عن عثامن، 
عن رجل، عن أيب عبد اهللاA قال: من أنّب مؤمناً أنّبه اهللا يف الدنيا واآلخرة.
عن  عامر،  بن  إسامعيل  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عنه،  ٢ـ 
أذاع  من   :Fاهللا رسول  قال  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  عامر،  بن  إسحاق 

فاحشة كان كمبتدئها، ومن عريّ مؤمناً بيشء مل يمت حتى يركبه(١).
٣ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبد 
اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: من عريّ مؤمناً بذنب مل يمت حتى يركبه.

٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن فضال، 
 Aاهللا عبد  أيب  عن  عامر،  بن  معاوية  عن  سليامن،  بن  عمر  بن  حسني  عن 

قال: من لقي أخاه بام يؤنّبه أنّبه اهللا يف الدنيا واآلخرة.

(١) أي: حتى يقرتفه.



٢٤٤

باب (١١١)
الغيبة والبهت

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، 
عن أيب عبد اهللاA قال: من قال يف مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو 
من الذين قال اهللا عز وجل: (إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين 

آمنوا هلم عذاب أليم)(١).
٢ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، 
عن داود بن رسحان قال: سألت أبا عبد اهللاA عن الغيبة قال: هو أن تقول 
ألخيك يف دينه ما مل يفعل، وتبث عليه أمراً قد سرته اهللا عليه، مل يقم عليه فيه حد.
٣ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن هارون 
بن اجلهم، عن حفص بن عمر، عن أيب عبد اهللاA قال: سئل النبيF: ما 

كفارة االغتياب؟ قال: تستغفر اهللا ملن اغتبته كلّام ذكرته.
٤ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن العباس بن عامر، عن أبان، 
عن رجل ال نعلمه إال حييى األزرق قال: قال يل أبو احلسن (صلوات اهللا 
عليه): من ذكر رجالً من خلفه بام هو فيه مما عرفه الناس مل يغتبْه، ومن ذكره 
من خلفه بام هو فيه مما ال يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بام ليس فيه فقد هبته.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن، 
أن  الغيبة  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  سيابة  بن  الرمحن  عبد  عن 
ة والعجلة  تقول يف أخيك ما سرته اهللا عليه. وأما األمر الظاهر فيه مثل احلدّ

(١) سورة النور: ١٩.
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فال. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. 

باب (١١٢)
الرواية عىل املؤمن

١ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، 
عن مفضل بن عمر قال: قال يل أبو عبد اهللاA: من رو عىل مؤمن رواية 
يريد هبا شينه وهدم مروءته ليسقط من أعني الناس أخرجه اهللا من واليته 

إىل والية الشيطان، فال يقبله الشيطان.
٢ـ عيل إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن احلسني بن خمتار، 
عن زيد، عن أيب عبد اهللاA فيام جاء يف احلديث: «عورة املؤمن عىل املؤمن 
حرام» قال: ما هو أن ينكشف فرت منه شيئاً، إنام هو أن تروي عليه أو تعيبه.

باب (١١٣)
الشامتة

بن  احلسن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
عيل بن فضال، عن إبراهيم بن حممد األشعري، عن أبان بن عبدامللك، عن 
ها بك.  أيب عبد اهللاA أنه قال: ال تبدي الشامتة ألخيك فريمحه اهللا ويصريّ

وقال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه مل خيرج من الدنيا حتى يفتتن(١).

(١) أي: يبتليه اهللا تعاىل.
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باب (١١٤)
السبَاب 

 A١ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: سباب املؤمن كاملرشف عىل اهللكة.

احلسني  عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد اهللا بن بكري، عن أيب بصري، عن 
أيب جعفرA قال: قال رسول اهللاF: سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، 

وأكل حلمه معصية(١)، وحرمة ماله كحرمة دمه.
٣ـ عنه، عن احلسن بن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن أيب بصري، 
عن أيب جعفرA قال: إن رجالً من بني متيم أتى النبيF فقال: أوصني، 

فكان فيام أوصاه أن قال: ال تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم.
 A٤ـ ابن حمبوب، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب احلسن موسى
يف رجلني يستابّان قال: البادي منهام أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه، ما 

مل يعتذر إىل املظلوم.
٥ـ احلسن بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن احلسن بن عيل الوشاء، عن 
عيل بن أيب محزة، عن أحدمهاC قال: سمعته يقول: إن اللعنة إذا خرجت 
(٣) وإال رجعت عىل صاحبها. دت، فإن وجدت مساغاً من يف(٢) صاحبها تردّ
٦ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن حسان، عن حممد بن عيل، عن 

(١) املراد بأكل اللحم هو الغيبة. 
(٢) أي: من فمه.

ها. (٣) أي: وجدت من يستحقّ
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حممد بن الفضيل، عن أيب محزة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إذا قال 
الرجل ألخيه املؤمن: «أف» خرج من واليته، وإذا قال: «أنت عدوي» كفر 
. أحدمها، وال يقبل اهللا من مؤمن عمالً وهو مضمر عىل أخيه املؤمن سوءاً

بن  محاد  عن  سنان،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  ٧ـ 
عثامن، عن ربعي، عن الفضيل، عن أيب جعفرA قال: ما من إنسان يطعن 

(٢) أن ال يرجع إىل خري.  يتة، وكان قمناً يف عني مؤمن(١) إال مات برشّ مِ

باب (١١٥)
التهمة وسوء الظن

بن  إبراهيم  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ١ـ 
عمر اليامين، عن أيب عبد اهللاA قال: إذا اهتم املؤمن أخاه انامث(٣) اإليامن 

من قلبه كام ينامث امللح يف املاء.
بعض  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
أصحابه، عن احلسني بن حازم، عن حسني بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: 
سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من اهتم أخاه يف دينه فال حرمة بينهام، ومن 

عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو برئ مما ينتحل(٤).
 A٣ـ عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن احلسني بن املختار، عن أيب عبد اهللا
حتى  أحسنه  عىل  أخيك  أمر  ضع  له:  كالم  يف   Aاملؤمنني أمري  قال  قال: 

(١) أي: يواجهه بالطعن.
(٢) أي: جديراً بأن ال يرجع إىل خري.

(٣) أي: ذاب.
.B(٤) أي: من عامل أخاه املؤمن بام يعامل اآلخرين من غري الشيعة فهو بريء من والية أهل البيت
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يأتيك ما يغلبك منه(١)، وال تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت 
. جتد هلا يف اخلري حممالً

باب (١١٦)
من مل يناصح أخاه املؤمن

بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
عيسى، عن سامعة قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: أيام مؤمن مشى يف 

حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان اهللا ورسوله.
عيل  وأبو  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 
األشعري، عن حممد بن حسان مجيعاً، عن إدريس بن احلسن، عن مصبح 
أيام  يقول:   Aاهللا عبد  أبا  سمعت  قال:  بصري  أبو  أخربنا  قال:  هلقام  بن 
رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه يف حاجة فلم يبالغ فيها بكل 

جهد فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني. 
قال أبو بصري: قلت: اليب عبد اهللاA: ما تعني بقولك: «واملؤمنني»؟ 

قال: من لدن أمري املؤمنني إىل آخرهم.
 A٣ـ عنهام مجيعاً، عن حممد بن عيل عن أيب مجيلة قال: سمعت أبا عبد اهللا
اهللا  خان  كمن  كان  فيها  يناصحه  مل  ثم  أخيه  حاجة  يف  مشى  من  يقول: 

ورسوله، وكان اهللا خصمه.
٤ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن بعض أصحابه، 

(١) أي: امحل ما صدر من أخيك عىل حممل حسن، حتى يأتيك ما ال يمكنك تأويله.
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 Aعن حسني بن حازم، عن حسني بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا
قال: من استشار أخاه فلم يمحضه حمض الرأي(١) سلبه اهللا عز وجل رأيه.

باب (١١٧)
خلف الوعد

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل 
ة املؤمن أخاه نذر ال كفارة له، فمن  دَ قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: عِ
 َ ض، وذلك قوله: (يا أهيا الذين آمنوا ملِ أخلف فبخلف اهللا بدأ، وملِقته تعرّ

تقولون ما ال تفعلون*كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون)(٢).
عن  العقرقويف،  شعيب  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  عيل،  ٢ـ 
أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF: من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

فليفِ إذا وعد.

باب (١١٨)
من حجب أخاه املؤمن

١ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن حسان، وعدة من أصحابنا، عن 
أمحد بن حممد بن خالد مجيعاً، عن حممد بن عيل، عن حممد بن سنان، عن 
املفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اهللاA: أيام مؤمن كان بينه وبني مؤمن 
حجاب رضب اهللا عز وجل بينه وبني اجلنة سبعني ألف سور، ما بني السور 

(١) املحض: اخلالص.
(٢) سورة الصف: ٢ـ٣.
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إىل السور مسرية ألف عام.
عن  احلسني،  بن  أمحد  عن  مجهور،  بن  حممد  عن  حممد،  بن  عيل  ٢ـ 
الرضا  عند  كنت  قال،  سنان  بن  حممد  عن  حممد،  بن  إسامعيل  عن  أبيه، 
(صلوات اهللا عليه) فقال يل: يا حممد، إنه كان يف زمن بني إرسائيل أربعة 
نفر من املؤمنني، فأتى واحدٌ منهم الثالثةَ وهم جمتمعون يف منزل أحدهم يف 
مناظرة بينهم، فقرع الباب، فخرج إليه الغالم، فقال: أين موالك؟ فقال: 
ليس هو يف البيت، فرجع الرجل ودخل الغالم إىل مواله، فقال له: من كان 
الذي قرع الباب؟ قال: كان فالن، فقلت له: لست يف املنزل، فسكت ومل 
م غالمه، وال اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب، وأقبلوا  يكرتث(١)، ومل يَلُ
ر(٢) إليهم الرجل، فأصاهبم وقد خرجوا  يف حديثهم، فلام كان من الغد بكّ
يريدون ضيعة لبعضهم، فسلم عليهم، وقال: أنا معكم؟ فقالوا له: نعم، 
بعض  يف  كانوا  فلام  احلال،  ضعيف  حمتاجاً  الرجل  وكان  إليه،  يعتذروا  ومل 
تهم، فظنوا أنه مطر، فبادروا، فلام استوت الغاممة  الطريق إذا غاممة قد أظلّ
وأنا  خذهيم،  النار  أيتها  الغاممة:  جوف  من  ينادي  منادٍ  إذا  رؤوسهم  عىل 
النفر،  الثالثة  اختطفت  قد  الغاممة  جوف  من  نار  فإذا  اهللا،  رسول  جربئيل 

وبقي الرجل مرعوباً، يعجب مما نزل بالقوم وال يدري ما السبب. 
 رأ وما  اخلرب  فأخربه   Aنون بن  يوشع  فلقي  املدينة،  إىل  فرجع 
بعد  عليهم  سخط  اهللا  أن  علمت  أما   :Aنون بن  يوشع  فقال  سمع،  وما 
فحدثه  يب؟  فعلهم  وما  فقال:  بك،  بفعلهم  وذلك  راضياً،  عنهم  كان  أن 

(١) أي: مل يبالِ به.
: أتاهم بكرة. رَ (٢) بكّ
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يوشع، فقال الرجل: فأنا أجعلهم يف حلّ وأعفو عنهم. قال: لو كان هذا 
قبل لنفعهم، فأما الساعة فال، وعسى أن ينفعهم من بعد.

٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حييى بن املبارك، عن عبد اهللا بن 
جبلة، عن عاصم بن محيد، عن أيب محزة، عن أيب جعفرA قال: قلت له: 
جعلت فداك، ما تقول يف مسلم أتى مسلامً زائرا [أو طالب حاجة] وهو يف 
منزله، فاستأذن عليه فلم يأذن له، ومل خيرج إليه؟ قال: يا أبا محزة، أيام مسلم 
أتى مسلامً زائراً أو طالب حاجة وهو يف منزله فاستأذن له ومل خيرج إليه مل 
يزل يف لعنة اهللا حتى يلتقيا، فقلت: جعلت فداك، يف لعنة اهللا حتى يلتقيا؟ 

قال: نعم يا أبا محزة. 
باب (١١٩)

من استعان به أخوه فلم يُعنه
عيل  وأبو  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
األشعري، عن حممد بن حسان، عن حممد بن عيل، عن سعدان، عن حسني 
بن أمني، عن أيب جعفرA قال: من بخل بمعونة أخيه املسلم والقيام له يف 

حاجته [إال] ابتُيل بمعونة من يأثم عليه وال يؤجر. 
ابن  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللاA قال: إيام رجل من شيعتنا أتى 
رجالً من إخوانه فاستعان به يف حاجته فلم يُعنه وهو يقدر إال ابتاله اهللا بأن 

يقيض حوائج غريه من أعدائنا، يعذبه اهللا عليها يوم القيامة.
٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن حسان، عن حممد بن أسلم، عن 
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عْ رجل معونة  اخلطاب بن مصعب، عن سدير، عن أيب عبد اهللاA قال: مل يَدَ
أخيه املسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إال ابتيل بمعونة من يأثم وال يؤجر.
٤ـ احلسني بن حممد، عن معىلّ بن حممد، عن أمحد بن حممد بن عبد 
اهللا، عن عيل بن جعفر، عن [أخيه] أيب احلسنA قال: سمعته يقول: من 
ِره بعد أن  قصد إليه رجل من إخوانه مستجرياً به يف بعض أحواله فلم جيُ

يقدر عليه فقد قطع والية اهللا عز وجل.

باب (١٢٠)
من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غريه

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، وأبو عيل األشعري، عن 
فرات  حممد بن سنان، عن  حممد بن عيل، عن  مجيعاً، عن  حسان  حممد بن 
حيتاج  مما  شيئاً  مؤمناً  منع  مؤمن  أيام  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  أحنف،  بن 
اً  إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غريه أقامه اهللا يوم القيام مسودّ
وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إىل عنقه، فيقال: هذا اخلائن الذي خان 

اهللا ورسوله، ثم يؤمر به إىل النار.
٢ـ ابن سنان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد اهللا: يا يونس، 
عىل  عام  مخسامئة  القيامة  يوم  وجل  عز  اهللا  أقامه  املؤمن  حق  حبس  من 
رجليه، حتى يسيل عرقه أو دمه، وينادي منادٍ من عند اهللا: هذا الظامل الذي 

حبس عن اهللا حقه. قال: فيوبّخ أربعني يوماً، ثم يؤمر به إىل النار.
 :Aاهللا عبد  أبو  قال  قال:  عمر  بن  مفضل  عن  سنان،  بن  حممد  ٣ـ 
من كانت له دار فاحتاج مؤمن إىل سكناها فمنعه إياها قال اهللا عز وجل: 
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لَ عبدي عىل عبدي بسكنى الدار الدنيا؟ وعزيت وجاليل  يا مالئكتي، أبَخِ
. ال يسكن جناين أبداً

٤ـ احلسني بن حممد، معىلّ بن حممد، عن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، 
عن عيل بن جعفر قال: سمعت أبا احلسنA يقول: من أتاه أخوه املؤمن 
فقد  ذلك  قبل  فإن  إليه،  ساقها  وجل  عز  اهللا  من  رمحة  هي  فإنام  حاجة  يف 
ه عن حاجته وهو  وصله بواليتنا وهو موصول بوالية اهللا عز وجل، وإن ردّ
يوم  إىل  قربه  يف  ينهشه  نار  من   (١) شجاعاً عليه  اهللا  سلط  قضائها  عىل  يقدر 

 . ره الطالب كان أسوء حاالً ذَ القيامة، مغفور له أو معذب، فإن عَ
قال: وسمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجرياً به يف 
ره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع والية اهللا تبارك وتعاىل. بعض أحواله فلم جيُ

باب (١٢١)
من أخاف مؤمناً

بن  حممد  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١ـ 
قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  سنان،  بن  اهللا  عبد  عن  األنصاري،  عن  عيسى، 
ه هبا أخافه اهللا عز وجل  قال رسول اهللاF: من نظر إىل مؤمن نظرة ليخيفَ

يوم ال ظل إال ظله.
بعض  عن  اخلفاف،  إسحاق  أيب  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  ٢ـ 
منه  ليصيبة  بسلطان  مؤمناً  ع  روّ من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  الكوفيني، 
ع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه  مكروه فلم يصبه فهو يف النار، ومن روّ

(١) أي: حيّة.
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فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون يف النار.
٣ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، 
عن أيب عبد اهللاA قال: من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز وجل 

يوم القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رمحتي.

باب (١٢٢)
النميمة

١ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن 
عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللاA قال: قال رسول اهللاF أال أنبئكم 
قون بني  برشاركم؟ قالوا: بىل يا رسول اهللا. قال: املشاؤون بالنميمة، املفرّ

.(١) األحبة، الباغون للرباء املعايبَ

باب (١٢٣)
من أطاع املخلوق يف معصية اخلالق

 A١ـ عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا
قال: قال رسول اهللاF: من طلب رضا الناس بسخط اهللا جعل اهللا حامده 

. اً من الناس ذامّ
٢ـ عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن إسامعيل بن 
 Aمهران، عن سيف بن عمرية، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر
قال: قال رسول اهللاF: من طلب مرضاة الناس بام يسخط اهللا كان حامده 

(١) الباغون: الطالبون. الرباء: الربيء. واملعنى: أهنم يثبتون عيباً ملن ال عيب له.
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من الناس ذاماً، ومن آثر طاعة اهللا بغضب الناس كفاه اهللا عداوة كل عدو، 
. وظهرياً نارصاً  له  وجل  عز  اهللا  وكان  باغ،  كل  وبغي  حاسد،  كل  وحسد 
 A٣ـ عنه، عن رشيف بن سابق، عن الفضل بن أيب قرة، عن أيب عبد اهللا
فكتب  بحرفني،  عظني  عليه):  اهللا  احلسني (صلوات  إىل  رجل  كتب  قال: 
إليه: من حاول أمراً بمعصية اهللا كان أفوت ملا يرجو، وأرسع ملجيء ما حيذر.
عن  صفوان،  عن  اجلبار،  عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  عيل  أبو  ٤ـ 
العالء، عن حممد بن مسلم قال: قال أبو جعفرA: ال دين ملن دان بطاعة 
من عىص اهللا، والدين ملن دان بفرية باطل عىل اهللا، وال دين ملن دان بجحود 

يشء من آيات اهللا.
٥ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد 
 :Fعن جابر بن عبد اهللا [األنصاري] قال: قال رسول اهللا ،Cاهللا عن أبيه

من أرىض سلطاناً بسخط اهللا خرج من دين اهللا.

باب (١٢٤)
 عقوبات املعايص العاجلة

١ـ عيل بن إبراهيم، عن ابيه، وعدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد 
 Aمجيعاً، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن أبان، عن رجل، عن أيب جعفر
قال: قال رسول اهللاF: مخس إن أدركتموهن فتعوذوا باهللا منهن؛ مل تظهر 
الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوها إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع التي 
أُخذوا  إال  وامليزان  املكيال  ينقصوا  ومل  مضوا،  الذين  أسالفهم  يف  تكن  مل 
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نعوا القطر  بالسنني(١) وشدة املؤونة وجور السطان، ومل يمنعوا الزكاة إال مُ
من السامء، ولوال البهائم مل يُمطروا، ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسول إال 
سلط اهللا عليهم عدوهم، وأخذوا بعض ما يف أيدهيم، ومل حيكموا بغري ما 

أنزل اهللا [عز وجل] إال جعل اهللا عز وجل بأسهم بينهم.
٢ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد 
 Aمجيعاً، عن ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن أيب محزة، عن أيب جعفر
كثر  بعدي  من  الزنا  إذاظهر   :Fاهللا رسول  كتاب  يف  وجدنا  قال: 
موت الفجأة، وإذا طففت املكيال وامليزان أخذهم اهللا بالسنني والنقص، 
كلها،  واملعادن  والثامر  الزرع  من  بركتها  األرض  منعت  الزكاة  منعوا  وإذا 
العهد  نقضوا  وإذا  والعدوان،  الظلم  عىل  تعاونوا  األحكام  يف  جاروا  وإذا 
أيدي  يف  االموال  جعلت  األرحام  قطعوا  وإذا  عدوهم،  عليهم  اهللا  سلط 
األخيار  يتّبعوا  ومل  املنكر  عن  ينهوا  ومل  باملعروف  يأمروا  مل  وإذا  األرشار، 
من أهل بيتي سلط اهللا عليهم رشارهم، فيدعوا خيارهم فال يستجاب هلم.

باب (١٢٥)
جمالسة أهل املعايص

١ـ عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب زياد النهدي، 
عن عبد اهللا بن صالح، عن أيب عبد اهللاA قال: ال ينبغي للمؤمن أن جيلس 

جملساً يُعىص اهللا فيه وال يقدر عىل تغيريه.
عن  حممد،  بن  بكر  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  اصحابنا،  من  عدة  ٢ـ 

(١) أي: القحط واجلدب.
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اجلعفري قال: سمعت أبا احلسنA يقول: ما يل رأيتك عند عبد الرمحن 
بن يعقوب؟ فقال: إنه خايل، فقال: إنه يقول يف اهللا قوالً عظيامً، يصف اهللا 
وال يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته، فقلت: 
 :Aهو يقول ما شاء، أيّ يشء عيلّ منه إذا مل أقل ما يقول؟ فقال أبو احلسن
من  كان  بالذي  علمت  أما  مجيعاً؟!  فتصيبكم  نقمة  به  تنزل  أن  ختاف  أما 
خيل  حلقت  فلام  فرعون،  أصحاب  من  أبوه  وكان   Aموسى أصحاب 
وهو  أبوه  فمىض  بموسى،  فيلحقه  أباه،  ليعظ  عنه  ختلف  موسى  فرعون 
يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر، فغرقا مجيعاً، فأتى موسىA اخلرب، فقال: 
هو يف رمحة اهللا، ولكن النقمة إذا نزلت مل يكن هلا عمن قارب املذنب دفاع.
٣ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن الرمحن بن أيب 
نجران، عن عمر بن يزيد، عن أيب عبد اهللاA أنه قال: ال تصحبوا أهل البدع، 
 :Fاهللا رسول  قال  منهم.  كواحد  الناس  عند  فتصريوا  جتالسوهم،  وال 

املرء عىل دين خليله وقرينه.
٤ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن أمحد بن حممد بن أيب 
 :Fقال: قال رسول اهللا Aنرص، عن داود بن رسحان، عن أيب عبد اهللا
إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منهم، وأكثروا من 
يف  الفساد  يف  يطمعوا  كيال  وباهتوهم(١)،  والوقيعة،  فيهم  والقول  سبهم، 
رهم الناس، وال يتعلمون من بدعهم، يكتب اهللا لكم بذلك  اإلسالم، وحيذّ

احلسنات، ويرفع لكم به الدرجات يف اآلخرة.

(١) لعل املقصود هو إفحامهم باحلجج القاطعة، وجعلهم متحريين.
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بن  عثامن  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ٥ـ 
عيسى، عن حممد بن يوسف، عن ميرس، عن أيب عبد اهللاA قال: ال ينبغي 

للمسلم أن يواخي الفاجر وال األمحق وال الكذاب. 
٦ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثامن، عن 
حممد بن عذافر، عن بعض أصحابه، عن حممد بن مسلم أو أيب محزة، عن أيب 
عبد اهللا، عن أبيهC قال: قال يل عيل بن احلسني (صلوات اهللا عليهام): يا 
بني، انظر مخسة فال تصاحبهم وال حتادثهم وال ترافقهم يف طريق، فقلت: 
يا أبه من هم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة الرساب، يقرّب 
بائعك  فإنه  الفاسق،  ومصاحبة  وإياك  القريب،  لك  ويباعد  البعيد،  لك 
بأكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه خيذلك يف ماله أحوج 
فيرضك،  ينفعك  أن  يريد  فإنه  األمحق،  ومصاحبة  وإياك  إليه،  تكون  ما 
وإياك ومصاحبة القاطع لرمحه، فإين وجدته ملعوناً يف كتاب اهللا عز وجل 
تفسدوا  أن  توليتم  إن  عسيتم  (فهل  وجل:  عز  اهللا  قال  مواضع،  ثالث  يف 
يف األرض وتقطعوا أرحامكم*أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى 
ويقطعون  ميثاقه  بعد  من  اهللا  عهد  ينقضون  (الذين  وقال:  أبصارهم)(١)، 
ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء 
الدار)(٢)، وقال يف البقرة: (الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون 
اخلارسون)(٣). هم  أولئك  األرض  يف  ويفسدون  يوصل  أن  به  اهللا  أمر  ما 

(١) سورة حممد: ٢٢.
(٢) سورة الرعد: ٢٤.
(٣) سورة البقرة: ٢٧.



٢٥٩

٧ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن سيف 
بن عمرية، عن عبد األعىل قال: سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من كان يؤمن 
باهللا واليوم اآلخر فال يقعدن يف جملس يُعاب فيه إمام، أو ينتقص فيه مؤمن.
٨ـ احلسني بن حممد، عن عيل بن حممد بن سعد، عن حممد بن مسلم، 
عن إسحاق بن موسى قال: حدثني أخي وعمي، عن أيب عبد اهللاA قال: 
وال  تقاعدوهم  فال  أهلها،  عىل  نقمته  ويرسل  اهللا  يمقتها  جمالس  ثالثة 
جتالسوهم؛ جملساً فيه من يصف لسانه كذباً يف فتياه، وجملساً ذكر أعدائنا 
قال:  تعلم.  وأنت  عنا  يصدّ  من  فيه  وجملساً   ،(١) رثّ فيه  وذكرنا  جديد  فيه 
ثم تال أبو عبد اهللاA ثالث آيات من كتاب اهللا كأنام كن يف فيه ـ أو قال: 
بغري  عدواً  اهللا  فيسبّوا  اهللا  دون  من  يدعون  الذين  تسبّوا  (وال  ـ:  كفه  [يف] 
علم)(٢)، (وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حتى خيوضوا 
يف حديث غريه)(٣)، (وال تقولوا ملا تصف ألسنتم الكذب هذا حالل وهذا 

حرام لتفرتوا عىل اهللا الكذب)(٤).
 ٩ـ وهبذا اإلسناد، عن حممد بن مسلم، عن داود بن فرقد قال: حدثني 
 Aحممد بن سعيد اجلمحي قال: حدثني هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا
قال: إذا ابتُليت بأهل النصب وجمالستهم فكن كأنك عىل الرضف(٥) حتى 
من  إمام  ذكر  يف  خيوضون  رأيتهم  فإذا  ويلعنهم،  يمقتهم  اهللا  فإن  تقوم، 

(١) الرث: البايل.
(٢) سورة األنعام: ١٠٨.

(٣) سورة األنعام: ٦٨.
(٤) سورة النحل: ١١٦.

(٥) الرضف: احلجارة املحامة عىل النار.
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م، فإن سخط اهللا ينزل هناك عليهم. األئمة فقُ
١٠ـ أبو عيل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن 
سباب  عند  قعد  من  قال:   Aاهللا عبد  أيب  عن  احلجاج،  بن  الرمحن  عبد 

ألولياء اهللا فقد عىص اهللا تعاىل.
عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  ١١ـ 
القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أيب جعفرA قال: من 
قعد يف جملس يُسب فيه إمام من األئمة، يقدر عىل االنتصاب فلم يفعل ألبسه 
اهللا الذل يف الدنيا وعذبه يف اآلخرة، وسلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا.

سعد  بن  حممد  بن  عيل  عن  حييى،  بن  وحممد  حممد  بن  احلسني  ١٢ـ 
عيل  أيب  حدثني  قال:  النعامن  بن  عيل  بن  احلسن  عن  مسلم،  بن  حممد  عن 
بن النعامن، عن ابن مسكان، عن اليامن بن عبيداهللا قال: رأيت حييى بن أم 
الطويل وقف بالكناسة، ثم ناد بأعىل صوته: معرشأولياء اهللا! إنا براء مما 
A فعليه لعنة اهللا، ونحن براء من آل مروان وما  تسمعون، من سب علياً
فال  اهللا  أولياء  سب  من  فيقول:  صوته  بخفض  ثم  اهللا،  دون  من  يعبدون 
تقاعدوه، ومن شك فيام نحن عليه فال تفاحتوه، ومن احتاج إىل مسألتكم 
هبم  أحاط  ناراً  للظاملني  أعتدنا  (إنا  يقرأ:  ثم  خنتموه،  فقد  إخوانكم  من 
الرشاب  بئس  الوجوه  يشوي  كاملهل  بامء  يغاثوا  يستغيثوا  وإن  رسادقها 

.(١)( وساءت مرتفقاً

(١) سورة الكهف: ٢٩.
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