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الحمد لله رّب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محّمدP وآله الطاهرين.

كامالً  إنسانيّاً  يتناول هذا الكتاب شخصيّة رسول الله P؛ بوصفه منوذجاً 

اإلنسان  يحتاجها  التي  الشاملة  القيميّة  أبعاده  مبيّناً  اإلنسانيّة،  به  تقتدي 

األحاديث  استعراض  خالل  من  واآلخرة،  الدنيا  يف  والنجاح  الفالح  تحقيق  يف 

للقيمة  املقصدّي  البعد  معيار  وفق  موضوعيّاً  وتصنيفها   ،P عنه الصادرة 

وربطه باملقصد الحقيقّي؛ وهو تحقيق الغاية املثىل التي رام أنبياء الله تعاىل 

ورسلهR أن يرشدوا الناس إليها؛ وهي إيصال البرشيّة إىل كاملها.

الرجوع إىل ما ُروي عنه ملعرفة  العظيم  النبّي  إّن من طرق تعرّف شخصيّة هذا   

األبعاد اإلنسانيّة يف الشخصيّة املحّمديّة. لذا، يتوّخى هذا الكتاب تحقيق األهداف 

اآلتية:

فهم الرسالة اإلسالميّة فهامً شامالً يغطّي جوانب الحياة كلّها، من . 	

اللهP؛ بوصفه املصداق األتّم  خالل الوقوف عىل أقوال رسول 

واألكمل لتجسيداتها الواقعيّة يف حياة اإلنسانيّة.

مة
قّد

م
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البرشيّة . 	 هداية  يف   P الله  رسول  شخصيّة  خصوصيّة  تأكيد 

وإيصالها نحو كاملها املطلوب.

	 . ،P املساهمة يف بناء الشخصيّة اإلسالميّة الواعية والبصرية برسولها

والعمل عىل متثّل منهجه وعمله يف ميادين الحياة كافّة.

التي . 	 اإلنسانيّة  الكامليّة  الرؤية  يف  والكامل  القّوة  نقاط  إدراك 

طرحها رسول الله P لهداية البرشيّة، استناداً إىل الوحي اإللهّي.

تنشيط العمل البحثّي يف العلوم اإلنسانيّة، وتوجيهه نحو اعتامد . 	

الوجوديّة  األبعاد  دراســة  يف  معياراً   P الله رسول  شخصيّة 

لإلنسان.

مساعدة الباحثني يف شتّى مجاالت العلوم واملعارف يف الرجوع إىل . 	

أقوال رسول الله P يف هذه املجاالت واالستفادة منها.

إنسانياً . 	 منوذجاً  بوصفه   ،Pالله برسول  التمّسك  عىل  الرتبية 

واقعيّاً يجّسد قّمة الكامل البرشّي، وما ميكن أن يصل إليه النوع 

اإلنسايّن من كامل. 

الرتبية عىل خاّصيّة التمّسك برسول الله P، مرجعاً أساساً يحتكم . 	

إليه املسلمون عند اختالفهم وتنازعهم.

الكامل لغري املسلم؛ مبا . 	 P بواقعها  الله  تقديم شخصيّة رسول 

P وضّد رسالة  التي يحملونها ضّده  االفرتاءات  إزالة  يسهم يف 

عامليّة  يف  الرصني  والبحث  الجاّد  التفّكر  عىل  وحثّهم  اإلسالم، 

الرسالة اإلسالميّة وشمولها.

مة
قّد

م
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وقد تّم تصنيف هذا الكتاب ضمن العناوين اآلتية:

القيم العلميّة والعقليّة. 	

القيم العقديّة. 	

القيم األخالقيّة. 	

القيم الرتبويّة. 	

القيم االجتامعيّة. 	

القيم االقتصاديّة واملاليّة. 	

ونظراً لوجود بعض الصفات األخالقيّة املنافية لبعض القيم، تّم إدراج عنوان 

وعنوان  مستقّل،  باب  يف  األخالقيّة  القيم  استعراض  بعد  األخالق(  )مساوئ 

)املساوئ االجتامعيّة( بعد باب )القيم االجتامعيّة(.

مة
قّد

م
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العقل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

َساِبِق . 	 ِف  َمكُْنوٍن  َمْخُزوٍن  نُوٍر  ِمْن  الَْعْقَل  َخلََق  وَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  »إِنَّ 

َفَجَعَل  ُمَقرٌَّب،  َملٌَك  وَل  ُمرَْسٌل،  نَِبيٌّ  َعلَْيِه  يَطَّلِْع  لَْم  الَِّذي  ِعلِْمِه 

الِْعلَْم نَْفَسُه، والَْفْهَم ُروَحُه، والزُّْهَد َرأَْسُه، والَْحَياَء َعْيَنْيِه، والِحكَْمَة 

اُه ِبَعَشَِة أَْشَياَء:  ُه، والرَّْحَمَة َقلَْبُه، ثُمَّ َحَشاُه وَقوَّ لَِسانَُه، والرَّأَْفَة َهمَّ

والَْعِطيَِّة  والرِّْفِق  واْلِْخَلِص  ِكيَنِة  والسَّ ْدِق  والصِّ واْلِميَاِن  ِبالَْيِقنِي 

: أَْدِبْر َفأَْدبََر، ثُمَّ َقاَل  كِْر، ثُمَّ َقاَل َعزَّ وَجلَّ والُْقُنوعِ والتَّْسلِيِم والشُّ

لَُه: أَْقِبْل، َفأَْقَبَل، ثُمَّ َقاَل لَُه: تَكَلَّْم، َفَقاَل: الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي لَْيَس لَُه 

ٍء  كُلُّ َشْ الَِّذي  ِمْثٌل،  َعِديٌل وَل  كُْفٌو وَل  َشِبيٌه وَل  نِدٌّ وَل  ِضدٌّ وَل 

لَِعظََمِتِه َخاِضٌع َذلِيٌل، َفَقاَل الرَّبُّ تََبارََك وتََعاَل: وِعزَِّت وَجَلِل، َما 

وَل  ِمْنَك،  أَْرَفَع  وَل  ِمْنَك،  ِل  أَطَْوَع  وَل  ِمْنَك،  أَْحَسَن  َخلْقاً  َخلَْقُت 

ُد،  أَُوحَّ وِبَك  أُْعِطي،  وِبَك  أَُؤاِخُذ،  ِبَك  ِمْنَك،  أََعزَّ  وَل  ِمْنَك،  أَْشََف 

وِبَك أُْعَبُد، وِبَك أُْدَعى، وِبَك أُْرتََجى، وِبَك أُبَْتَغى، وِبَك أَُخاُف، وِبَك 

َساِجداً،  َذلَِك  ِعْنَد  الَْعْقُل  َفَخرَّ  الِْعَقاُب،  وِبَك  الثََّواُب،  وِبَك  أُْحَذُر، 

َفكَاَن ِف ُسُجوِدِه أَلَْف َعاٍم. َفَقاَل الرَّبُّ تََبارََك وتََعاَل: اْرَفْع َرأَْسَك، 

أَْسأَلَُك  إِلَِهي،  َفَقاَل:  َرأَْسُه  الَْعْقُل  َفرََفَع  ْع،  وَسْل تُْعَط، واْشَفْع تَُشفَّ

ل
عق

ال
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لَِمَلئِكَِتِه:  َجَللُُه  َجلَّ  اللَُّه  َفَقاَل  ِفيِه،  َخلَْقَتِني  ِفيَمْن  َعِني  تَُشفِّ أَْن 

ْعُتُه ِفيَمْن َخلَْقُتُه ِفيِه«)	(. أُْشِهُدكُْم أَنِّ َقْد َشفَّ

 أهّمّية العقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

َا يُْدرَُك الَْخْيُ كُلُُّه ِبالَْعْقِل، وَل ِديَن لَِمْن َل َعْقَل لَُه«)	(.. 	 »إِنَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َحتَّى . 	 ِبِه  تَُباُهوا  َفَل  َياِم،  الصِّ كَِثيَ  َلِة  الصَّ كَِثيَ  الرَُّجَل  َرأَيُْتُم  »إَِذا 

تَْنظُُروا كَْيَف َعْقلُُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

أَْفَضُل . 	 الَْعاِقِل  َفَنْوُم  الَْعْقِل،  ِمَن  أَْفَضَل  َشْيئاً  لِلِْعَباِد  اللَُّه  َقَسَم  »َما 

ِمْن َسَهِر الَْجاِهِل، وإِْفطَاُر الَْعاِقِل أَْفَضُل ِمْن َصْوِم الَْجاِهِل، وإَِقاَمُة 

نَِبّياً  وَل  َرُسوًل  اللَُّه  بََعَث  وَل  الَْجاِهِل،  ُشُخوِص  ِمْن  أَْفَضُل  الَْعاِقِل 

ِتِه،  أُمَّ َعْقلُُه أَْفَضَل ِمْن ُعُقوِل َجِميعِ  الَْعْقَل ويَكُوَن  يَْسَتكِْمَل  َحتَّى 

وَما يُْضِمُر النَِّبيُّ ِف نَْفِسِه أَْفَضَل ِمِن اْجِتَهاِد َجِميعِ الُْمْجَتِهِدين، وَما 

أَدَّى الَْعاِقُل َفَرائَِض اللَِّه َحتَّى َعَقَل ِمْنُه، وَل بَلََغ َجِميُع الَْعاِبِديَن ِف 

َفْضِل ِعَباَدتِِهْم َما بَلََغ الَْعاِقُل، إِنَّ الُْعَقَلَء ُهْم أُولُو اْلَلَْباِب الَِّذيَن 

ۡلَبِٰب﴾)	(«)	(.
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ : ﴿إِنَّ َقاَل اللَُّه َعزَّ وَجلَّ

الخصال، ص			، ح	؛ معاين األخبار، ص			، ح	؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ كنز   )	(
العامل، ج	، ص			)جزء منه(. 

تحف العقول، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص0		، ح			؛ مستدرك الوسائل، ج		، ص	0	،   )	(
ح					. مكارم االخالق، ابن أيب الدنيا، ص		.

الكايف، ج	، ص		، ح		.  )	(
سورة الرعد، اآلية 		؛ سورة الزمر، اآلية 	.  )	(

املحاسن، ج	، ص	0	، ح	0	؛ الكايف، ج	، ص		، ح		؛ رشح نهج البالغة، ابن ايب الحديد،   )	(
ج		، ص			.
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:P وأَثَْنى قَْوٌم ِبَحْضَتِِه َعىَل رَُجٍل َحتَّى ذَكَُروا َجِميَع ِخَصاِل الَْخرْيِ، فََقاَل رَُسوُل اللَِّه

»كَْيَف َعْقُل الرَُّجِل؟«، فََقالُوا: يَا رَُسوَل اللَِّه، نُْخِبَُك َعْنُه ِباْجِتَهاِدِه يِف . 	

ْحَمَق  الِْعبَاَدِة وأَْصَناِف الَْخرْيِ، تَْسأَلَُنا)	( َعْن َعْقلِِه؟! فََقاَل P: »إِنَّ الَْ

َا يَرْتَِفُع الِْعَباُد َغداً ِف  يُِصيُب ِبُحْمِقِه أَْعظََم ِمْن ُفُجوِر الَْفاِجِر، وإِنَّ

َرَجاِت ويََنالُوَن الزُّلَْفى ِمْن َربِِّهْم َعَل َقْدِر ُعُقولِِهْم«)	(. الدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

»أَْعَقُل النَّاِس أَْفَضلُُهْم، وَمْن لَْم يَكُْن َعْقلُُه أَْغلََب ِخَصاِل الَْخْيِ ِفيِه . 	

ٍء إَِذا كَُثَ َرُخَص، إِلَّ  ِّ ِفيِه. وكُلُّ َشْ ُه ِف أَْغلَِب ِخَصاِل الشَّ كَاَن َحقُّ

لَْت ِبِه الَْجنَُّة، والَْعاِقُل  ِحيُح َما ُحصِّ الَْعْقَل إَِذا كَُثَ َغَل. والَْعْقُل الصَّ

يَأْلَُف الَْعاِقَل، والَْجاِهُل يَأْلَُف الَْجاِهَل«)	(.

 عالمات العقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

َعْن َداِر الُْغُروِر، واْلِنَابََة إَِل َداِر . 	 »وإِنَّ ِمْن َعَلَماِت الَْعْقِل التََّجاِفَ 

َب لَِيْوِم النُُّشوِر«)	(. َد لُِسكَْنى الُْقُبوِر، والتَّأَهُّ الُْخلُوِد، والتََّزوُّ

وروي أنّه قيَل للنبّي P: َما الَْعْقُل؟ فََقاَل:

َل ِبطَاَعِة اللَِّه ُهُم الُْعَقَلُء«)	(.. 	 »الَْعَمُل ِبطَاَعِة اللَِّه، وإنَّ الُْعمَّ

يف بعض النسخ ]تسأله[.  )	(
تحف العقول، ص		؛ مجمع البيان، ج0	، ص			؛ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث،   )	(

عيل بن أيب بكر الهيثمي، ص			.
إرشاد القلوب، ج	، ص			.  )	(

أعالم الدين، ص			؛ إرشاد القلوب، ج	، ص		.  )	(
روضة الواعظني، ص	؛ مشكاة األنوار، ص			، ح				.  )	(
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 خصال العاقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

ُهَو . 	 لَِمْن  ْن ظَلََمه،ُ ويََتَواَضُع  َعمَّ يَْحلُُم  ِبَها،  يُْعرَُف  ِخَصاٌل  »لِلَْعاِقِل 

 ُدونَُه، ويَُساِرُع إَِل ِبرِّ َمْن ُهَو َفْوَقُه، إِْن َرأَى َفِضيلًَة انَْتَهزََها، َل يَُفارُِقُه 

الَْخْوُف، وَل يَْغَتُّ ِبلََعلَّ وَسْوَف، يَُدبُِّر َقْبَل أَْن يََتكَلََّم، َفإِْن تَكَلََّم َغِنَم، 

وإِْن َسكََت َسلَِم، وإِْن َعرََضْت لَُه ِفْتَنٌة اْعَتَصَم ِباللَِّه َفَسكََّنَها«)	(.

 دور العقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»الَْعْقُل نُوٌر ِف الَْقلِْب، يَُفرَُّق ِبِه بَنْيَ الَْحقِّ والَْباِطِل«)	(.. 0	

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ٍء . 		 الَْعْقل، ولِكُلِّ َشْ تُُه  الُْمْؤِمِن وُعدَّ ًة وآلَُة  ٍء آلًَة وُعدَّ »إِنَّ لِكُلِّ َشْ

يِن الَْعْقُل،  ٍء ِدَعاَمٌة وِدَعاَمُة الدِّ َمِطيٌَّة وَمِطيَُّة الَْمْرِء الَْعْقُل، ولِكُلِّ َشْ

وَراِعي  َراعٍ  َقْوٍم  ولِكُلِّ  الَْعْقُل،  الِْعَباَدِة  وَغايَُة  َغايٌَة  ٍء  َشْ ولِكُلِّ 

الَْعْقُل،  الُْمْجَتِهِديَن  وِبَضاَعُة  ِبَضاَعٌة  تَاِجٍر  ولِكُلِّ  الَْعْقُل،  الَْعاِبِديَن 

ُفْسطَاٌط  َسَفٍر  ولِكُلِّ  الَْعْقُل،  اْلِخرَِة  وِعَمَرُة  ِعَمَرٌة  َخَراٍب  ولِكُلِّ 

يَلَْجأوَن إِلَْيِه وُفْسطَاُط الُْمْسلِِمنَي الَْعْقل«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ رشح نهج البالغة البن أيب الحديد، ج0	، ص0	.  )	(

بغية  منه(؛ ص0		، ح		؛  )جزء  األنوار، ج	، ص		، ح		  بحار  الفوائد، ج	، ص		؛  كنز   )	(
الباحث عن زوائد مسند الحارث، عيل بن أيب بكر الهيثمي )قريب منه(.
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 الجهل عدّو العقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»َل َفْقَر أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل، وَل َماَل أَْعَوُد ِمَن الَْعْقل«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ه جهلُه«)	(.. 		 »صديُق كّل امرٍئ عقلُه، وعدوُّ

الكايف، ج	، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج		، ص		.  )	(
املحاسن، ج	، ص	0	، ح0		؛ عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص			، ح		؛ ج	، ص		،   )	(
ج	،  الوسائل،  مستدرك  ح		؛  ص		،  ج	،  األنوار،  بحار  ح	؛  ص	0	،  الرشائع،  علل  ح	؛ 

ص		، ح		؛ ج		، ص	0	، ح				؛ مسند اإلمام الرضا Q، ج	، ص	، ح	.
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العلم

 فضل العلم ومكانته 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»تََعلَُّموا الِْعلَْم؛ َفإِنَّ تََعلَُّمُه َحَسَنٌة، وُمَداَرَسَتُه تَْسِبيٌح، والَْبْحَث َعْنُه . 		

ِجَهاٌد، وتَْعلِيَمُه َمْن َل يَْعلَُمُه َصَدَقٌة، وبَْذلَُه ِلَْهلِِه ُقْربٌَة؛ ِلَنَُّه َمَعالُِم 

الَْوْحَدِة،  ِف  وُمونٌِس  الَْجنَِّة،  ُسُبَل  ِبطَالِِبِه  وَسالٌِك  والَْحَراِم،  الَْحَلِل 

َّاِء، وِسَلٌح َعَل اْلَْعَداِء، وَزيُْن  وَصاِحٌب ِف الُْغْربَِة، وَدلِيٌل َعَل السَّ

ِبِهْم  يُْقَتَدى  أَئًَِّة  الَْخيِْ  ِف  يَْجَعلُُهْم  أَْقَواماً  ِبِه  اللَُّه  يَرَْفُع  ِء)))،  اْلَِخلَّ

َخلَِّتِهْم)))؛  ِف  الَْملَئِكَُة  وتَْرَغُب  آثَاُرُهْم  وتُْقَتَبُس  أَْعَملُُهْم)))  تُرَْمُق 

ُة اْلَبَْداِن ِمَن  ِلَنَّ الِْعلَْم َحَياُة الُْقلُوِب، ونُوُر اْلَبَْصاِر ِمَن الَْعَمى، وُقوَّ

ْعِف، ويُْنِزُل اللَُّه َحاِملَُه َمَناِزَل اْلَِحبَّاِء، ومَيَْنُحُه ُمَجالََسَة اْلَبَْراِر  الضَّ

اللَُّه  يُْعرَُف  وِبالِْعلِْم  ويُْعَبُد،  اللَُّه  يُطَاُع  ِبالِْعلِْم  واْلِخرَِة؛  نَْيا  الدُّ ِف 

األخـاّلء جمع خليل؛ أي زينة لهم.  )	(
يُقال:  أعاملهم عىل طريقتهم،  الناس  فيجعلون  منها،  إليها وتكتسب  تنظر  أعاملهم:  ترمق   )	(

رمقه رمقاً: أطال وأدام النظر إليه.
زيد هنا يف بعض نسخ الحديث ]ميسحونهم بأجنحتهم يف صالتهم[.  )	(
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ُد، وِبِه تُوَصُل اْلَْرَحاُم، ويُْعرَُف الَْحَلُل والَْحَراُم، والِْعلُْم إَِماُم  ويَُوحَّ

ْشِقَياء«)	(. َعَداَء ويَْحرُِمُه الَْ ، والَْعْقُل يُلِْهُمُه اللَُّه السُّ
الَْعْقِل)	(

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َمظَانِِّه، . 		 ِف  الِْعلَْم  َفاطْلُُبوا  ُمْسلٍِم؛  كُلِّ  َعَل  َفِريَضٌة  الِْعلِْم  »طَلَُب 

واْقَتِبُسوُه ِمْن أَْهلِِه؛ َفإِّن تََعلَُّمُه لِلَِّه َحَسَنٌة، وطَلََبُه ِعَباَدٌة، والُْمَذاكَرََة 

ِفيِه تَْسِبيٌح، والَْعَمَل ِبِه ِجَهاٌد، وتَْعلِيَمُه ِمْن َل يَْعلَُمُه َصَدَقٌة، وبََذلَُه 

وَمَناُر  والَْحَراِم،  الَْحَلِل  َمَعالُِم  ِلَنَُّه  )تََعاَل)؛  اللَِّه  إَِل  ُقْربٌَة  ِلَْهلِِه 

والَْوْحَدِة،  الُْغْربَِة  ِف  اِحُب  والصَّ الَْوْحَشِة،  ِف  واملؤنُس  الَْجنَِّة،  ُسُبِل 

َعَل  َلُح  والسِّ َّاِء،  والضَّ َّاِء  السَّ ِف  لِيُل  والدَّ الَْخلَْوِة،  ِف  ُث  والُْمْحدِّ

يُْن ِعْنَد الخّلء. اْلَْعَداِء، والزَّ

يَرَْفُع اللَُّه ِبِه أَْقَواماً َفَيْجَعلُُهُم ِف الَْخْيِ َقاَدًة، تُقتبس آثَاُرهْم، ويُْهَتَدى 

بفعالهم، ويُْنَتَهى إَِل آَرائِِهْم، تَْرَغُب الَْمَلئِكَُة ِف خلّتهم، وِبأَْجِنَحِتَها 

ويَاِبٍس  َرطٍْب  كُلُّ  لَُهْم  يَْسَتْغِفُر  َعلَْيِهْم،  تَُبارُِك  َصَلتَِها  وِف  متّسهم، 

ُه، وِسَباُع الَْبِّ وأنعاُمه. َحتَّى ِحيَتاُن الَْبْحِر وَهَوامُّ

الظُّلَْمِة،  ِمْن  اْلَبَْصاِر  وِضَياُء  الَْجْهِل،  ِمْن  الُْقلُوِب  َحَياُة  الِْعلَْم  إِّن 

وَمَجالَِس  اْلَْخَياِر،  َمَناِزَل  ِبالَْعْبِد  يَْبلُُغ  ْعِف،  الضَّ ِمْن  اْلَبَْداِن  ُة  وُقوَّ

َياِم،  كُْر ِفيِه يَْعِدُل ِبالصِّ نَْيا واْلِخرَِة، الذِّ َرَجاِت الُْعَل ِف الدُّ اْلَبَْراِر، والدَّ

اْلَْرَحــاُم،  تُوَصُل  وِبِه  ويُْعَبُد،  الرَّبُّ  يُطَاُع  ِبِه  ِبالِْقَياِم،  ومدارسته 

ويُْعرَُف الَْحَلُل ِمَن الَْحَراِم، الِْعلُْم إَِماُم الَْعَمِل والَْعَمُل تَابَُعُه، يلهم ِبِه 

َعَداُء ويُحرْمُه اْلَْشِقَياُء، َفطُوَب لَِمْن لَْم يَْحرِْمُه اللَُّه ِمْنُه َحظَُّه«)	(. السُّ

»إمام العقل«: قائده.  )	(
د( ويؤخذ، ص			. األمايل )الصدوق(، ص			؛ ويف نسخة الخصال بدل )ويُوحَّ  )	(

األمايل )املفيد(، ص			، ح		0	؛ كنز العامل، ج0	، ص			 )قريب منه(، الرتغيب والرتهيب   )	(
من الحديث الرشيف، عبد العظيم املنذري، ج	، ص		 )قريب منه(.
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 عىل طلب العلم 
ّ

 الحث
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

ذاً!«، ويِف َحِديٍث . 		 »اْغُد َعالِمً أَْو ُمَتَعلِّمً، وإِيَّاَك أَْن تَكُوَن َلِهياً ُمَتلَذِّ

ذاً!«)	(. آَخَر: »وإِيَّاَك أَْن تَكُوَن ِمَن الثََّلثَِة ُمَتلَذِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

»َمْن َسلََك طَِريقاً يَطْلُُب ِفيِه ِعلْمً َسلََك اللَُّه ِبِه)	( طَِريقاً إَِل الَْجنَِّة، . 		

وإِنَّ الَْمَلئِكََة لََتَضُع أَْجِنَحَتَها لِطَالِِب الِْعلِْم رِضاً ِبِه)	(، وإِنَُّه يَْسَتْغِفُر 

َمِء وَمْن ِف اْلَْرِض َحتَّى الُْحوُت ِف الَْبْحِر  لِطَالِِب الِْعلِْم َمْن ِف السَّ

وَفْضُل الَْعالِِم َعَل الَْعاِبِد كََفْضِل الَْقَمِر َعَل َسائِِر النُُّجوِم لَْيلََة الَْبْدِر، 

وإِنَّ الُْعلََمَء َوَرثَُة اْلَنِْبَياِء، إِنَّ اْلَنِْبَياَء لَْم يَُورِّثُوا ِديَناراً وَل ِدْرَهمً، 

ولَِكْن َورَّثُوا الِْعلَْم، َفَمْن أََخَذ ِمْنُه أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

اِل كَالَْحيِّ بَنْيَ اْلَْمَواِت، وإِنَّ طَالَِب الِْعلِْم لََيْسَتْغِفُر . 		 »الَْعالُِم بَنْيَ الُْجهَّ

ْرِض وِسَباُع الْبِّ وأَنَْعاُمُه؛  ٍء َحتَّى ِحيَتاُن الَْبْحِر وَهَواُم)	( الَْ لَُه كُلُّ َشْ

، وإِنَّ طَلََب  َبُب بَْيَنكُْم وبَنْيَ اللَِّه َعزَّ وَجلَّ َفاطْلُُبوا الِْعلَْم، َفإِنَُّه السَّ

الِْعلِْم َفِريَضٌة َعَل كُلِّ ُمْسلٍِم«)	(.

املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ كنز العامل، ج0	، ص			 )قريب منه(؛ سنن الدرامي، ج	،   )	(
ص		 )قريب منه(.

)	( الباء للتعدية؛ أي أسلكه اللّه يف طريق موصل إىل الجّنة.
)	( رضاً به: مفعول ألجله، ويحتمل أن يكون حاالً بتأويل: أي راضني غري مكرهني.

الكايف، ج	، ص		، ح	.  )	(
)	( الهوام جمع الهاّمة، وهي كّل ذات سّم يقتل، أّما ما يسّم وال يقتل فهو الساّمة كالعقرب.

األمايل )املفيد(، ص		، ح	؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح				.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

		 . ، »َمْن طَلََب الِْعلَْم لِلَِّه، لَْم يُِصْب ِمْنُه بَاباً إِلَّ ازَْداَد ِبِه ِف نَْفِسِه ُذلًّ

يِن اْجِتَهاداً، وَذلَِك الَِّذي يَْنَتِفُع  وِف النَّاِس تََواُضعاً، ولِلَِّه َخْوفاً، وِف الدِّ

النَّاِس  ِعْنَد  والَْمْنِزلَِة  نَْيا  لِلدُّ الِْعلَْم  طَلََب  وَمْن  َفلَْيَتَعلَّْمُه.  ِبالِْعلِْم؛ 

لْطَاِن، لَْم يُِصْب ِمْنُه بَاباً إِلَّ ازَْداَد ِف نَْفِسِه َعظََمًة،  والُْحظَْوِة ِعْنَد السُّ

يِن َجَفاًء، َفَذلَِك الَِّذي  وَعَل النَّاِس اْسِتطَالًَة، وِباللَِّه اْغِتَاراً، وِمَن الدِّ

ِة َعَل نَْفِسِه والنََّداَمِة  َل يَْنَتِفُع ِبالِْعلِْم، َفلَْيكُفَّ ولُْيْمِسْك َعِن الُْحجَّ

والِْخْزِي يَْوَم الِْقَياَمِة«)	(.

م 
ّ
 فضل العامل واملتعل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»إِنَّ ُمَعلَِّم الَْخْيِ يَْسَتْغِفُر لَُه َدَوابُّ اْلَْرِض وِحيَتاُن الَْبْحِر وكُلُّ ِذي . 0	

َمِء واْلَْرِض، وإِنَّ الَْعالَِم والُْمَتَعلَِّم  ُروحٍ ِف الَْهَواِء وَجِميُع أَْهِل السَّ

ِف اْلَْجِر َسَواٌء، يَأْتَِياِن يَْوَم الِْقَياَمِة كََفرََسْ رَِهاٍن يَزَْدِحَمن«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ْمِس َعَل الْكََواِكِب، وَفْضَل . 		 »إِنَّ َفْضَل الَْعالِِم َعَل الَْعاِبِد كََفْضِل الشَّ

الَْعاِبِد َعَل َغْيِ الَْعاِبِد كََفْضِل الَْقَمِر َعَل الْكََواِكِب«)	(.

كنز  ص	؛  ج	،  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه  ص		؛  الواعظني،  روضة   )	(
العامل، ج0	، ص			 )قريب منه(.

بصائر الدرجات، ص		، ح	؛ املصّنف، عبد الرزاق الصنعاين، ج		، ص			 )جزء منه(.  )	(
بصائر الدرجات، ص		، ح	.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

»املُؤِمُن إذا ماَت َوتَرََك َوَرَقًة واِحَدًة َعلَيها ِعلٌم، تَكوُن تِلَك الَوَرَقُة . 		

يَوَم الِقياَمِة ِستاً ف ما بَيَنُه َوبَنَيَ النَّاِر، َوأعطاُه اللَُّه تبارََك َوتعال 

نيا َسبَع َمرَّات)	(. ِبكُلِّ َحرٍف َمكتوٍب َعلَيها َمديَنًة أوَسَع ِمَن الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َفَيَْجُح . 		 َهَداِء،  الشُّ ِبِدَماِء  الُْعلََمِء  ِمَداُد  ُوِزَن  الِْقَياَمِة  يَْوُم  كَاَن  »إَِذا 

َهَداء«)	(. ِمَداُد الُْعلََمِء َعَل ِدَماِء الشُّ

 آداب طلب العلم والتعلمي 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

َفَهاَء، وَل . 		 السُّ ِبِه  لُِتَمُروا  وَل  الُْعلََمَء،  ِبِه  لُِتَباُهوا  الِْعلَْم  تَطْلُُبوا  »َل 

َُؤِس،  لِلتَّ إِلَْيكُْم  النَّاِس  ُوُجوَه  لَِتْصُِفوا  وَل  الَْمَجالِِس،  ِف  ِبِه  لِتاؤوا 

ًة َعلَْيِه يَْوَم الِْقَياَمِة،  َفَمْن َفَعَل َذلَِك كَاَن ِف النَّاِر، وكَاَن ِعلُْمُه ُحجَّ

ولَِكْن تََعلَُّموُه وَعلُِّموُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َوِزيُر . 		 ونِْعَم  الِْحلُْم!  الِْعلِْم  َوِزيُر  ونِْعَم  الِْعلُْم:  اْلِميَاِن  َوِزيُر  »نِْعَم 

ْبُ...«)	(. الِْحلِْم الرِّْفُق. ونِْعَم َوِزيُر الرِّْفِق الصَّ

األمايل )املفيد(، ص		، ح		.  )	(
األمايل )املفيد(، ص			، ح				.  )	(

ص			  ج0	،  العامل،  كنز  ص			؛  ج	،  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه   )	(
)قريب منه(، إرشاد القلوب، ج	، ص		.

قرب اإلسناد، ص		، ح			؛ الكايف، ج	، ص		، ح	؛ دعائم اإلسالم، ج	، ص		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َفإِنَُّه . 		 اللَُّه-  -يَرَْحُمكُُم  َفاْسأَلُوا  َؤاُل؛  السُّ وَمَفاتِيُحُه  َخزَائُِن،  »الِْعلُْم 

ائُِل والُْمَعلُِّم والُْمْسَتِمُع والُْمِجيُب لَه«)	(. يُْؤَجُر ِفيِه أَْربََعٌة: السَّ

 أصناف العلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»الِْعلُْم ِعلَْمِن: ِعلُْم اْلَْديَاِن وِعلُْم اْلَبَْدان«)	(.. 		

وُروي أنّه َدَخَل رَُسوُل اللَِّهP الَْمْسِجَد، فَِإَذا َجاَمَعٌة قَْد أَطَافُوا ِبرَُجٍل، فََقاَل:

أَْعلَُم . 		 لَُه:  فََقالُوا  َمُة؟«  الَْعلَّ »َوَما  فََقاَل:  َمٌة.  َعالَّ فَِقيَل:  َهَذا؟«  »َما 

الَْعَرِبيَِّة،  َواأْلَْشَعاِر  الَْجاِهلِيَِّة  َوأَيَّاِم  وَوقَائِِعَها  الَْعرَِب  ِبأَنَْساِب  النَّاِس 

فََقاَل النَِّبيُّ P: »َذاَك ِعلٌْم َل يَُضُّ َمْن َجِهلَُه وَل يَْنَفُع َمْن َعلَِمُه«، 

َا الِْعلُْم ثثََلثٌَة؛ آيٌَة ُمْحكََمٌة، أَْو َفِريَضٌة َعاِدلٌَة،  ثُمَّ قَاَل النَِّبيُّ P: »إِنَّ

أَْو ُسنٌَّة َقاِئٌَة، َوَما َخَلُهنَّ َفُهَو َفْضٌل«)	(.

 أصناف العلماء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

ِة َرُجَلِن؛ َرُجٌل آتَاُه اللَُّه ِعلْمً َفطَلََب ِبِه َوْجَه اللَِّه . 		 »ُعلََمُء َهِذِه اْلُمَّ

اَر اْلِخرََة، َوبََذلَُه لِلنَّاِس، َولَْم يَأُْخْذ َعلَْيِه طََمعاً، َولَْم يَْشَتِ ِبِه َثَناً  َوالدَّ

َوالَْبْحِر َوالطَّْيُ  الَْبِّ  الُْبُحوِر َوَدَوابُّ  لَُه َمْن ِف  يَْسَتْغِفُر  َفَذلَِك  َقلِيًل، 

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.  )	(
كنز الفوائد، ج	، ص	0	؛ كشف الخفاء، العجلوين، ج	، ص		.  )	(

الكايف، ج	، ص		، ح	؛ األمايل )الصدوق(، ص0		، ح	0	؛ معاين األخبار، ص			، ح	؛ كنز   )	(
العامل، ج0	، ص0		 )قريب منه(.
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يفاً، َوَرُجٌل آتَاُه اللَُّه ِعلْمً  َمِء، َويَْقَدُم َعَل اللَِّه َسيِّداً َشِ ِف َجوِّ السَّ

َقلِيًل،  َثَناً  ِبِه  َواْشَتَى  َعلَْيِه طََمعاً،  َوأََخَذ  اللَِّه،  ِعَباِد  ِبِه َعَل  َفَبِخَل 

َفَذلَِك يُلَْجُم يَْوَم الِْقَياَمِة ِبلَِجاٍم ِمْن نَاٍر، َويَُناِدي َملٌَك ِمَن الَْمَلئِكَِة 

نَْيا،  َعَل ُرُؤوِس اْلَْشَهاِد: َهَذا ُفَلُن بُْن ُفَلٍن، آتَاُه اللَُّه ِعلْمً ِف َداِر الدُّ

َفَبِخَل ِبِه َعَل ِعَباِدِه، َحتَّى يَْفُرَغ ِمَن الِْحَساب«)	(.

 العمل بالعلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»تََعلَُّموا َما ِشْئُتْم أَْن تَْعلَُموا، َفلَْن يَْنَفَعكُُم اللَُّه ِبالِْعلِْم َحتَّى تَْعَملُوا . 0	

َوايَة«)	(. ُتُهُم الرِّ َفَهاَء ِهمَّ ُتُهُم الرَِّعايَُة، والسُّ ِبِه؛ َفإِنَّ الُْعلََمَء ِهمَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

يَْنَفْعُه . 		 ولَْم  ِبِعلِْمِه،  يَْعَمْل  لَْم  َعالٌِم  الِْقَياَمِة  ِف  َعَذاباً  النَّاِس  »أََشدُّ 

ِعلُْمه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َويُْحرُِق . 		 لَِغْيِِه  يُِضُء  َاجِ  السِّ كََمَثِل  يَْعَمُل،  َوَل  يَْعلَُم  َمْن  »َمَثُل 

نَْفَسه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

»َمْن َعِمَل َعَل َغْيِ ِعلٍْم، كَاَن َما يُْفِسُد أَكَْثَ ِممَّ يُْصلِح«)	(. . 		

روضة الواعظني، ص		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.  )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص		؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ الكايف، ج	، ص		، ح	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			؛   )	(
جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الب، ج	، ص		.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ائِِر َعَل َغْيِ الطَِّريِق، َل يَِزيُدُه ُسَْعُة . 		 »الَْعاِمُل َعَل َغْيِ بَِصيٍَة كَالسَّ

ْيِ إِلَّ بُْعداً َعِن الطَِّريق«)	(. السَّ

 اإلفتاء بغري علم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

يَْقِبُضُه . 		 ولَِكْن  النَّاِس،  ِمَن  يَْنَتِزُعُه  انِْتزَاعاً  الِْعلَْم  يَْقِبُض  َل  اللََّه  »إِنَّ 

اًل، َفُسِئلُوا،  ِبَقْبِض الُْعلََمِء، َفإَِذا لَْم يبَق عاملٌ اتََّخَذ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّ

َفأَْفَتْوا ِبَغْيِ ِعلٍْم، َفَضلُّوا وأََضلُّوا«)	(.

 الحكمة 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»َما أَْهَدى ُمْسلٌِم َهِديًَّة ِلَِخيِه أَْفَضَل ِمْن كَلَِمِة ِحكَْمٍة يَِزيُدُه اللَُّه . 		

ُه ِبَها َعْن َرًدى«)	(. ِبَها ُهًدى ويَرُدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

َفَتْنطَِوي . 		 تَْسَمُعَها  ِحكَْمٍة  كَلَِمُة  الَْهِديَِّة  نِْعَمُة  ]َو[  الَْعِطيَِّة  »نِْعَمُة 

َعلَْيَها، ثُمَّ تَْحِملَُها إَِل أَخٍ ُمْسلٍِم لََك تُْعلُِمَها إِيَّاُه، تَْعِدُل ِعَباَدَة َسَنٍة«. 

وقَاَل P: »نِْعَم الَْعِطيَُّة ونِْعَم الَْهِديَُّة كَلَِمُة ِحكَْمٍة تَْسَمُعَها!«)	(.

روضة الواعظني، ص0	.  )	(
األمايل )املفيد(، ص0	، ح	؛ دعائم اإلسالم، ج	، ص		؛ تحف العقول، ص		؛ صحيح ابن   )	(

حبان، ج0	، ض			.
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	،   )	(

ص0		.
الدعوات، ص			، ح			؛ جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الب، ج	، ص		.  )	(
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توحيد الله تعالى

 صفات هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِدِه، وَدنَا ِف تََفرُِّدِه، وَجلَّ ِف ُسلْطَانِِه، . 		 »الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي َعَل ِف تََوحُّ

وَقَهَر  َمكَانِِه،  ِف  وُهَو  ِعلْمً  ٍء  َشْ ِبكُلِّ  وأَحاَط  أَْركَانِِه،  ِف  وَعظَُم 

يَزَاُل،  َل  َمْحُموداً  يََزْل  لَْم  َمِجيداً  وبُرَْهانِِه،  ِبُقْدَرتِِه  الَْخلِْق  َجِميَع 

َمَواِت،  اْلََرِضنَي والسَّ اِت وَجبَّاَر  الَْمْدُحوَّ الَْمْسُموكَاِت وَداِحَي  بَاِرَئ 

ٌل َعَل َجِميعِ َمْن بََرأَُه،  وحِ، ُمَتَفضِّ وٌس ُسبُّوٌح َربُّ الَْمَلئِكَِة والرُّ ُقدُّ

تََراُه،  َل  والُْعُيوُن  َعنْيٍ  كُلَّ  يَلَْحُظ  أَنَْشأَُه،  َمْن  َجِميعِ  َعَل  ُمَتطَوٌِّل 

ٍء َرْحَمُتُه وَمنَّ َعلَْيِهْم ِبِنْعَمِتِه،  كَِريٌم َحلِيٌم ُذو أَنَاٍة، َقْد َوِسَع كُلَّ َشْ

وا ِمْن َعَذاِبِه، َقْد َفِهَم  ُل ِبانِْتَقاِمِه وَل يَُباِدُر إِلَْيِهْم ِبَا اْسَتَحقُّ َل يَُعجِّ

َمئَِر ولَْم تَْخَف َعلَْيِه الَْمكُْنونَاُت وَل اْشَتَبَهْت َعلَْيِه  َائِر وَعلَِم الضَّ السَّ

ُة ِف كُلِّ  ٍء والُْقوَّ ٍء والَْغلََبُة َعَل كُلِّ َشْ الَْخِفيَّاُت، لَُه اْلَِحاطَُة ِبكُلِّ َشْ

ِء  ْ ٌء وُهَو ُمْنِشُئ الشَّ ٍء، ولَْيَس ِمْثلَُه َشْ ٍء والُْقْدَرُة َعَل كُلِّ َشْ َشْ

الَْحِكيُم،  الَْعِزيُز  ُهَو  إِلَّ  إِلَه  ل  ِبالِْقْسِط  َقائٌِم  َدائٌِم  َء،  َشْ َل  ِحنَي 

َجلَّ َعْن أَْن تُْدرِكَُه اْلَبْصاُر وُهَو يُْدرُِك اْلَبْصاَر وُهَو اللَِّطيُف الَْخِبيُ، 
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ِسٍّ  ِمْن  ُهَو  أََحٌد كَْيَف  يَِجُد  ُمَعايََنٍة، وَل  ِمْن  َوْصَفُه  أََحٌد  يَلَْحُق  َل 

وَعَلنَِيٍة، إِلَّ ِبَا َدلَّ َعزَّ وَجلَّ َعَل نَْفِسِه، وأَْشَهُد أَنَُّه اللَُّه الَِّذي َمَلَ 

ْهَر ُقْدُسُه، والَِّذي يَُغشِّ اْلَبََد نُوُرُه، والَِّذي يُْنِفُذ أَْمرَُه ِبَل ُمَشاَوَرِة  الدَّ

َر َما أَبَْدَع  يٌك ِف تَْقِديٍر وَل تََفاُوٌت ِف تَْدِبيٍ، َصوَّ ُمِشيٍ، وَل َمَعُه َشِ

تَكَلٍُّف وَل  أََحٍد وَل  ِمْن  َمُعونٍَة  ِبَل  َخلََق  َما  ِمَثاٍل، وَخلََق  َغْيِ  َعَل 

اْحِتَياٍل، أَنَْشأََها َفكَانَْت، وبََرأََها َفَبانَْت، َفُهَو اللَُّه الَِّذي ل إِلَه إِلَّ ُهَو، 

ِنيَعِة الَْعْدُل الَِّذي َل يَُجوُر واْلَكْرَُم الَِّذي  ْنَعِة الَْحَسُن الصَّ الُْمْتِقُن الصَّ

ٍء لُِقْدَرتِِه، وَخَضَع  تَرِْجُع إِلَْيِه اْلُُموُر، وأَْشَهُد أَنَُّه الَِّذي تََواَضَع كُلُّ َشْ

ْمِس  الشَّ ُر  وُمَسخِّ اْلَْفَلِك،  وُمْفلُِك  اْلَْمَلِك،  َملُِك  لَِهْيَبِتِه،  ٍء  َشْ كُلُّ 

ُر  ويُكَوِّ النَّهاِر،  َعَل  اللَّْيَل  ُر  يُكَوِّ ى،  ُمَسمًّ ِلََجٍل  يَْجِري  كُلٌّ  والَْقَمِر، 

كُلِّ  وُمْهلُِك  َعِنيٍد،  َجبَّاٍر  كُلِّ  َقاِصُم  َحِثيثاً،  يَطْلُُبُه  اللَّْيِل  َعَل  النَّهاَر 

، أََحٌد َصَمٌد لَْم يَلِْد ولَْم يُولَْد  َشْيطَاٍن َمِريٍد، لَْم يَكُْن َمَعُه ِضدٌّ وَل نِدٌّ

ولَْم يَكُْن لَُه كُُفواً أََحٌد، إِلٌَه َواِحٌد وَربٌّ َماِجٌد، يََشاُء َفُيْمِض، ويُِريُد 

ويُْفِقُر ويُْغِني، ويُْضِحُك  َفُيْحِص، ومُيِيُت ويُْحِيي،  ويَْعلَُم  َفَيْقِض، 

ويُْبِك، ومَيَْنُع ويُْعِطي، لَُه الُْملُْك ولَُه الَْحْمُد، ِبَيِدِه الَْخْيُ وُهَو َعل 

َل  اللَّْيِل،  ِف  النَّهاَر  ويُولُِج  النَّهاِر،  ِف  اللَّْيَل  يُولُِج  َقِديٌر،  ٍء  َشْ كُلِّ 

ُمْحِص  الَْعطَاِء،  وُمْجِزُل  َعاِء  الدُّ ُمِجيُب  اُر،  الَْغفَّ الَْعِزيُز  ُهَو  إِلَّ  إِلََه 

يُْضِجرُُه  وَل  ٌء،  َشْ َعلَْيِه  يُْشِكُل  َل  والنَّاِس،  الِْجنَِّة  وَربُّ  اْلَنَْفاِس 

الِِحنَي،  لِلصَّ الَْعاِصُم  نَي،  الُْملِحِّ إِلَْحاُح  يُْبُِمُه  الُْمْسَتْصِِخنَي، وَل  ُصَاُخ 

والُْمَوفُِّق لِلُْمْفلِِحنَي، وَمْوَل الَْعالَِمنَي، الَِّذي اْسَتَحقَّ ِمْن كُلِّ َمْن َخلََق 

أَْن يَْشكُرَُه ويَْحَمَده...«)	(.

االحتجاج، ج	، ص			، ح		؛ روضة الواعظني، ص		؛ اليقني، ص			، ح			.  )	(
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 تزنيه هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

إِلَْيِه . 		 نََسَب  َمْن  لَُه  َعدَّ وَل  ِبَخلِْقِه،  َشبََّهُه  َمْن  تََعاَل  اللََّه  َعرََف  »َما 

ُذنُوَب ِعَباِدِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن َزَعَم أّن اللَّه يَأمُر بالسوِء والَفْحَشاِء َفَقد كََذب عل اللَّه، وَمْن . 0	

َزَعَم أّن الخيَ والّشَ بغْيِ َمِشيئِة اللَّه َفَقد أََخَرَج اللَّه ِمْن ُسلطَانِِه، 

وَمْن َزَعَم أنَّ املَعايص ِبَغْيِ ُقّوِة اللَّه َفَقْد كََذب َعَل اللَّه، وَمْن كََذب 

َعَل اللَّه أْدَخلَُه اللَّه الَناَر«)	(.

 تعظمي أمساء هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

اللَِّه . 		 أَْسَمِء  ِمْن  اْسٌم  ِفيِه  اْلَْرِض  ِمَن  ِبَِضيَعٍة  يُلَْقى  ِكَتاٍب  ِمْن  »َما 

ونَُه ِبأَْجِنَحِتِهْم  تََعاَل، إِلَّ بََعَث اللَُّه تََعاَل إِلَْيِه َسْبِعنَي أَلَْف َملٍَك يَُحفُّ

ُسونَُه َحتَّى يَْبَعَث اللَُّه إِلَْيِه َولِّياً ِمْن أَْولَِيائِِه َفَيَْفَعُه ِمَن اْلَْرِض،  ويَُقدِّ

ِمَن اْلَْرِض ِفيِه اْسٌم ِمْن أَْسَمِء اللَِّه َعزَّ وَجلَّ َرَفَع  ِكَتاباً  َرَفَع  وَمْن 

َف َعْن َوالَِديِْه، وإِْن كَانَا كَاِفَريْن«)	(.  اللَُّه تََعاَل اْسَمُه ِف ِعلِّيِّنَي، وَخفَّ

دعائم اإلسالم، ج	، ص		؛ تحف العقول، ص		؛ األمايل )املفيد(، ص0	، ح	؛ كنز الفوائد،   )	(
ج	، ص	0	.

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ التوحيد، ص			، ح	؛ الجامع الصغري، جالل الدين السيوطي، ج	،   )	(
ص 			 )قريب منه(.

الصغري، ج	، ص			  املعجم  وّرام(، ج	، ص		؛  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه   )	(
)قريب منه(.
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 عفو هللا تعاىل وكرمه 
روي عــن أمــري املؤمنــني Q أنـّـه قــال: أاََل أُْخِبُكـُـْم ِبأَفَْضــِل آيـَـٍة يِف كِتـَـاِب اللَّــِه 

: P ثََنــا ِبــِه رَُســوُل اللَّــِه َعــزَّ وَجــلَّ َحدَّ

َعن . 		 َوَيۡعُفواْ  يِۡديُكۡم 
َ
أ َكَسَبۡت  فَبَِما  ِصيَبةٖ  مُّ ّمِن  َصَٰبُكم 

َ
أ »﴿َوَمآ 

أَْو  َمرٍَض  ِمْن  أََصابَكُْم  َما   . َعِلُّ يَا  لََك  َها  أَُفسُِّ وَسْوَف   ،)	(﴾ َكثرِيٖ
نَْيا َفِبم كََسَبْت أَيِْديكُْم، واللَُّه َعزَّ وَجلَّ أَكْرَُم  ُعُقوبٍَة أَْو بََلٍء ِف الدُّ

نَْيا َفاللَُّه  ِمْن أَْن يُثنِّي َعلَْيِهْم الُْعُقوبََة ِف اْلِخرَِة، وَما َعَفا َعْنُه ِف الدُّ

تََبارََك وتََعاَل أَْحلَُم ِمْن أَْن يَُعوَد ِف َعْفِوه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعَل . 		 أَْوَعَدُه  لَُه، وَمْن  ُمْنِجزُُه  َفُهَو  ثََواباً  َعَمٍل  َعَل  اللَُّه  َوَعَدُه  »َمْن 

َعَمٍل ِعَقاباً َفُهَو ِفيِه ِبالِْخَيار«)	(.

سورة الشورى، اآلية 0	.  )	(
الدعوات، ص			، ح			.  )	(

املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ التوحيد، ص	0	، ح	؛ تحف العقول، ص		؛ كنز العامل، ج	،   )	(
ص			.
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العالقة مع الله سبحانه

 عىل االرتباط بالله تعاىل 
ّ

 الحث
ٍد الصادق، عن أَِبيِه L، أنّه قَاَل:  روي عن اإلمام َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ

فَرَكِبََها . 		 بَْغلٌَة،   P اللَِّه  رسول  إىل  أُْهِدَي  الَْعبَّاِس:  بُْن  الَْفْضُل  قَاَل 

ُغَلُم،  »يَا  يِل:  قَاَل  ثُمَّ  َخلَْفُه،  َوأَرَْدفَِني  َشْعٍر،  ِمْن  ِبُجلٍّ   P  ُّالنَِّبي

اللَِّه  إَِل  تعرَّف  أمامك،  تَِجْدُه  اللََّه  َواْحَفِظ  يَْحَفظَْك،  اللََّه  اْحَفِظ 

ِة، إَِذا َسأَلَْت َفاْسأَِل اللََّه، وإذا  دَّ َعزَّ َوَجلَّ ِف الرََّخاِء يَْعرِْفَك ِف الشِّ

، َفَقْد َمَض الَْقلَُم ِبَا ُهَو كَائٌِن، َفلَْو  استعنت َفاْسَتِعْن ِباللَِّه َعزَّ َوجلَّ

َجَهَد النَّاُس أن ينفعوك ِبأَْمٍر لَْم يَكُْتْبُه اللَُّه لََك لَْم يَْقِدُروا َعلَْيِه، َولَْو 

َعلَْيِه،  يَْقِدُروا  لَْم  الله عليك  يَكُْتْبُه  لَْم  ِبأَْمرِِهْم  وَك  يَُضُّ أَْن  َجَهُدوا 

ْبِ َمَع الَْيِقنِي َفاْفَعْل، َفإِْن لَْم تستطع  َفإِِن اْسَتطَْعَت أَْن تَْعَمَل ِبالصَّ

كَِثياً، َواْعلَْم أَنَّ النَّْصَ َمَع  ْبِ َعَل َما تَكْرَُه َخْياً  فاصب، َفإِنَّ ِف الصَّ

ْبِ، َوأَْن الَْفَرَج َمَع الْكُرَِب، َوإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْساً، إنَّ َمَع الُْعْسِ  الصَّ

يُْساً«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص	0	 )قريب منه(.  )	(
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وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِعْصَمُتُه . 		 كَانَْت  َمْن  الجنَِّة:  أَْهِل  ِمْن  اللَُّه  كََتَبُه  ِفِيِه  كُنَّ  َمْن  »أربٌع 

َقاَل:  النَِّعَمَة  َعلْيِه  اللَُّه  أَنََعَم  إذا  وَمْن  اللَّه،  إّل  إِلَه  ل  أْن  شهادَة 

الَحْمُد للَِّه، وَمْن إَِذا أََصاَب َذنْباً قال: أَْسَتْغِفُر اللََّه، وَمْن إَِذا أََصابَْتُه 

ُمِصيَبٌة قال: إِنَّا لِلَِّه وإِنَّا إِلَْيِه راِجُعون«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

أََعزَُّه، . 		 اللَُّه  كَاَن  َمْن  يَِذلُّ  وَل  أَنِيَسُه،  اللَُّه  كَاَن  َمْن  يَْسَتْوِحُش  »َل 

وَل يَْفَتِقُر َمْن كَاَن ِباللَِّه ِغَناُؤُه، َفَمِن اْسَتأْنََس ِباللَِّه آنََسُه اللَُّه ِبَغْيِ 

أَنِيٍس، وَمِن اْعَتزَّ ِباللَِّه أََعزَُّه اللَُّه ِبَغْيِ َعَدٍد وَل َعِشيٍَة، وَمْن يَْسَتْغِني 

ِباللَِّه أَْغَناُه اللَُّه ِبَغْيِ ُدنَْياه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا َما اْسَتطَْعُتْم؛ َفإِنَُّه َمْن أَْقَبَل َعَل اللَِّه َعزَّ . 		 »تََفرَُّغوا ِمْن ُهُموِم الدُّ

والرَّْحَمِة،  ِبالُْودِّ  إِلَْيِه  ُمْنَقاَدًة  الِْعَباِد  ُقلُوَب  اللَُّه  َجَعَل  ِبَقلِْبِه،  وَجلَّ 

ع«)	(. وكَاَن إِلَْيه ِبكُلِّ َخْيٍ أَْسَ

 أقرب الناس إىل هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إِنَّ أَْقرََب النَّاِس إَِل اللَِّه تََعاَل يَْوَم الِْقَياَمِة َمْن طَاَل ُجوُعُه وَعطَُشُه . 		

َشِهُدوا  إَِذا  الَِّذيَن  اْلَْحِفَياُء  اْلَنِْقَياُء  اْلَتِْقَياُء  َفُهُم  نَْيا،  الدُّ ِف  وُحزْنُُه 

لَْم يُْعرَُفوا، وإَِذا َغابُوا لَْم يُْفَقُدوا، تَْعرُِفُهْم ِبَقاُع اْلَْرِض، وتَِحفُّ ِبِهْم 

تفسري العيّايش، ج	، ص		، ح			؛ دعائم اإلسالم، ج	، ص			؛ األمايل )املفيد(، ص		، ح	.  )	(
مشكاة األنوار، ص			، ح			.  )	(

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص		، ح		؛ الدرّة الباهرة، ص		.  )	(
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ُموا ِبِذكِْر اللَِّه، اْفَتََش النَّاُس  نَْيا وتََنعَّ َم النَّاُس ِبالدُّ َمِء، تََنعَّ َمَلئِكَُة السَّ

الُْفرَُش واْفَتَُشوا ُهُم الِْجَباَه والرُّكََب، َوِسُعوا النَّاَس ِبأَْخَلِقِهْم، تَْبِك 

اْلَْرُض َعلَْيِهْم لَِفْقِدِهْم، ويَْسَخُط اللَُّه َعَل بَلٍَد لَْيَس ِفيَها ِمْنُهْم أََحٌد، 

نَْيا تَكَالَُب الِْكَلِب َعَل الِْجَيِف، ُشْعثاً ُغْباً يََراُهُم  لَْم يََتَكالَُبوا َعَل الدُّ

النَّاُس، َفَيظُنُّوَن أَنَّ ِبِهْم َداًء، أَْو َقْد ُخولِطُوا، أَْو َذَهَبْت ُعُقولُُهْم، وَما 

نَْيا َعْن ُقلُوِبِهْم،  َذَهَبْت، بَْل نَظَُروا إَِل أَْهَواِل اْلِخرَِة َفزَاَل ُحبُّ الدُّ

َعَقلُوا َحْيُث َذَهَبْت ُعُقوُل النَّاس«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص00	؛ الديلمي، إرشاد القلوب، ج	،   )	(
ص			.
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سعة الرحمة اإللهّية وموجباتها 

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

تَِضيُق . 		 َل  كََم  َداُوُد،  يَا   :Q َداُوَد  إَِل  وَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه  »أَْوَحى 

ْمُس َعَل َمْن َجلََس ِفيَها كََذلَِك َل تَِضيُق َرْحَمِتي َعَل َمْن َدَخَل  الشَّ

ُ ِمْنَها كََذلَِك َل يَْنُجو ِمَن الِْفْتَنِة  ِفيَها، وكََم َل تَُضُّ الطَِّيَُة َمْن َل يََتطَيَّ

الُْمَتَواِضُعوَن  الِْقَياَمِة  يَْوَم  ِمنِّي  النَّاِس  أَْقرََب  أَنَّ  وكََم  ُوَن،  الُْمَتطَيِّ

ُوَن«)	(. كََذلَِك أَبَْعُد النَّاِس ِمنِّي يَْوَم الِْقَياَمِة الُْمَتكَبِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َمَواِت واْلَْرَض ِمَئَة َرْحَمٍة، َفَجَعَل ِف . 0	 »إِنَّ اللََّه َخلََق يَْوَم َخلََق السَّ

اْلَْرِض ِمْنَها َرْحَمًة، ِمْنَها تََعطُُّف الَْوالَِدِة َعَل َولَِدَها، والَْبَهائِِم بَْعِضَها 

َر تِْسَعًة وتِْسِعنَي إَِل يَْوِم الِْقَياَمِة، َفإَِذا  َعَل بَْعٍض، والطَّْيِ كََذلَِك، وأَخَّ

كَاَن يَْوُم الِْقَياَمِة أَكَْملََها ِبَهِذِه الرَّْحَمِة ِمَئة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»والَِّذي نَْفِس ِبَيِدِه، إَِن اللََّه تََعاَل أَْرَحُم ِبَعْبِدِه ِمَن الَْوالَِدِة الُْمْشِفَقِة . 		

ِبَولَِدَها«)	(.

األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.   )	(
روضة الواعظني، ص	0	.  )	(
روضة الواعظني، ص	0	.  )	(
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التوّكل على الله تعالى

ل 
ّ

 معىن التوك
روي عــن رســول اللـّـه P أنـّـه ســأل َجبئيــَلQ عــِن التَّــوكُِّل عــىَل اللـّـِه، فقال: 

»الِْعلُْم ِبأَنَّ الَْمْخلُوَق َل يَُضُّ وَل يَْنَفُع وَل يُْعِطي وَل مَيَْنُع، واْسِتْعَمُل . 		

الَْيأِْس ِمَن الَْخلِْق، َفإَِذا كَاَن الَْعْبُد كََذلَِك، لَْم يَْعَمْل ِلََحٍد ِسَوى اللَِّه، 

ولَْم يَْرُج ولَْم يََخْف ِسَوى اللَِّه، ولَْم يَطَْمْع ِف أََحٍد ِسَوى اللَِّه، َفَهَذا 

ُهَو التَّوَكُّل«)	(.

ل 
ّ

 آثار التوك
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

الطَّْيَ، . 		 يَْرُزُق  كََم  لََرزََقكُْم  تَوَكُّلِِه  َحقَّ  اللَِّه  َعَل  تََتوَكَّلُوَن  أَنَّكُْم  »لَْو 

تَْغُدو ِخَمصاً وتَُروُح ِبطَاناً«)	(.

معاين األخبار، ص0		، ح	.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ رياض الصالحني، النووي، ص	0	؛   )	(

الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

أَْن . 		 َسَُّه  اللَِّه، وَمْن  َعَل  َفلَْيَتَوكَّْل  النَّاِس  أَْقَوى  يَكُوَن  أَْن  َسَُّه  »َمْن 

النَّاِس  أَْغَنى  يَكُوَن  أَْن  َسَُّه  وَمْن  اللََّه،  َفلَْيتَِّق  النَّاِس  أَكْرََم  يَكُوَن 

َفلَْيكُْن ِبَا ِف يَِد اللَِّه أَْوثََق ِمْنُه ِممَّ ِف يََديْه«)	(.

ل عىل غري هللا 
ّ

 التوك
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َقطَْعُت . 		 إِلَّ  ُدوِن  يَْعَتِصُم  َمْخلُوٍق  ِمْن  َما   : وَجلَّ َعزَّ  اللَُّه  »يَُقوُل 

َمَواِت وأَْسَباَب اْلَْرِض ِمْن ُدونِِه، َفإِْن َسأَلَِني لَْم أُْعِطِه،  أَْسَباَب السَّ

وإِْن َدَعاِن لَْم أُِجْبُه...«)	(.

روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص	0	 )جرء منه(.  )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح0			.   )	(
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خشية الله تعالى

 عىل خشية هللا تعاىل 
ّ

 الحث
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»... وأَْعَل النَّاِس َمْنِزلًَة ِعْنَد اللَِّه أَْخَوُفُهْم ِمْنه«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»طُوب لَِمْن َشَغلَُه َخْوُف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن َخْوِف النَّاس«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِجَمُع الَْخْيِ َخْشَيُة اللَّه«)	(.. 		

أعالم الدين، ص			، ح		.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح0		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
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 حقيقة الخشية وموجباتها 
 :Q أنّه قال يف وصيّته لإلمام عيّل P روي عن رسول اللّه

»الَْخْوُف ِمَن اللَِّه ]عّز ذكره[ كَأَنََّك تََراه«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»اِْخَش اللََّه ِف النَّاِس، وَل تَْخَش النَّاَس ِف اللَّه«)	(.. 0	

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن كَاَن ِباللَِّه أَْعرََف، كَاَن ِمَن اللَِّه أَْخَوف«)	(.. 		

 عالمات الخشية من هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إنَّ بَِني إِْسَائِيَل أَْذَهُبوا َخْشَيَة اللَِّه ِمْن ُقلوِبِهْم، َفَحَضَْت أَبْدانَُهْم . 		

َما  َقلِْبِه  ِمْن  يُحِضُ  َعْبٍد ل  ِمْن  يَْقَبُل  اللَّه ل  ُقلوبُُهْم، وإِنَّ  َوغابَْت 

يُْحِضُ ِمْن بََدنِِه«)	(. 

 آثار الخشية من هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِذا اْقَشَعرَّ َجَسُد الَْعْبِد ِمْن َخْشَيِة اللَِّه، تََحاتَّْت ُذنُوبُُه كََم تتحاتت . 		

َجرَِة الَْياِبَسِة َوَرُقَها« )	(. ]تََتَحاُت[ َعِن الشَّ

الزهد، ص		، ح		؛ املحاسن، ج	، ص		، ح		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

بحار األنوار، ج0	، ص			، ح		.  )	(
تاريخ اليعقويب، ج	، ص0		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ مجمع البيان، ج	، ص			.  )	(
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 البكاء من خشية هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِن اللََّه يُِحبُّ كُلَّ َقلٍْب َحِزين«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لَْم . 		 اللَِّه  َخْشَيِة  ِمْن  َذنٍْب  َعَل  يَْبِك  اللَُّه  إِلَْيِه  نَظََر  لَِشْخٍص  »طُوَب 

نِْب َغْيُه«)	(. يَطَّلِْع َعَل َذلَِك الذَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعَل . 		 َجَسَدُه  اللَُّه  َحرََّم  إِلَّ  اللَِّه  َخْشَيِة  ِمْن  َعْبٍد  َعْيَنا  اْغَرْوَرَقْت  »َما 

ِه لَْم يَرَْهْق َقَتٌ ول ِذلٌَّة، وَما ِمْن َعَمٍل إِلَّ  النَّاِر، َفإِْن َفاَضْت َعَل َخدِّ

ْمَعُة، َفإِنََّها تُطِْفُئ بُُحوراً ِمَن النَّار«)	(. ولَُه َوْزٌن وثََواٌب إِلَّ الدَّ

الدعوات، ص0		، ح			؛ مسند الشاميني، الطباين، ج	، ص			.  )	(
األمايل )املفيد(، ص		، ح	؛ كنز العامل، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
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حسن الظّن بالله تعالى 

 عىل حسن الظّن بالله تعاىل 
ّ

 الحث
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»لَْيَس ِمْن َعْبٍد يَظُنُّ ِباللَِّه َخْياً، إِلَّ كَاَن ِعْنَد ظَنِِّه ِبِه، وَذلَِك َقْولُُه: . 		

ّمَِن  ۡصَبۡحُتم 
َ
فَأ ۡرَدىُٰكۡم 

َ
أ بَِرّبُِكۡم  َظَننُتم  ِي  ٱلَّ َظنُُّكُم  ﴿َوَذٰلُِكۡم 

ٱۡلَخِٰسِيَن﴾)	(«)	(.

 آثار حسن الظّن بالله تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

، َفإِنَّ ُحْسَن الظَّنِّ . 		 »َل مَيُوتَنَّ أََحُدكُْم َحتَّى يُْحِسَن ظَنَُّه ِباللَِّه َعزَّ وَجلَّ

ِباللَِّه َثَُن الَْجنَِّة«)	(.

سورة فّصلت، اآلية 		.  )	(
تفسري القّمي، ج	، ص			.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح			؛ كنز العامل، ج	، ص			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»والذي ل إلَه إّل ُهو، ل يَحُسُن ظَنُّ عبٍد ُمؤِمٍن ِباللِّه، إّل كاَن اللُّه . 		

عنَد ظَنِّ َعبِدِه املؤِمِن؛ لنَّ اللَّه كَريٌم بَيِدِه الَخياُت، يَسَتحِيي أن 

وَرجاُه؛  ظَنَُّه  يُخلُِف  ثُّم   ، الظَّنَّ بِه  أحَسَن  قد  املؤِمُن  َعبُدُه  يكوَن 

َفأحِسُنوا باللِّه الظَّنَّ وارَغُبوا إلَيِه«)	(.

 آثار سوء الظّن بالله تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َغلَبَة . 0	 -يَعني  ُوجوُهُهم  ُمغلََّبًة  الِقياَمِة  يَوَم  املَُقنِّطنَي  اللُّه  »يَبَعُث 

اللِّه  املَُقنِّطُوَن ِمن َرحَمِة  لَُهم: هؤلِء  البَياِض-، فيقاُل  واِد عىَل  السَّ

تَعال«)	(.

الكايف، ج	، ص		، ح	.   )	(
النوادر، ص			.   )	(
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ِذْكر الله تعالى

ر هللا تعاىل 
ْ

 فضل ِذك
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِن َربِّ أََمَرِن أَْن يَكُوَن نُطِْقي ِذكْراً وَصْمِتي ِفكْراً ونَظَِري ِعْبَة«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َمِء: ُقوُموا، . 		 »َما َجلََس َقْوٌم يَْذكُُروَن اللََّه، إِلَّ نَاَدى ِبِهْم ُمَناٍد ِمَن السَّ

ٌة ِمْن  لَْت َسيَِّئاتُكُْم َحَسَناٍت، وُغِفَر لَكُْم َجِميعاً، وَما َقَعَد ِعدَّ َفَقْد بُدِّ

ٌة ِمَن الَْمَلئِكَة«)	(. أَْهِل اْلَْرِض يَْذكُُروَن اللََّه، إِلَّ َقَعَد َمَعُهْم ِعدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»كُلُّ أََحٍد مَيُوُت َعطَْشاَن، إِلَّ َذاِكَر اللَّه«)	(.. 		

مشكاة األنوار، ص			، ح			؛ مسند الشهاب، محّمد بن سالمة القضاعي، ج	، ص			.  )	(
روضة الواعظني، ص			.  )	(

الدعوات، ص			، ح0		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِفيَها . 		 َفَيكُْتُب  اللَّْيِل،  َل  وأَوَّ النََّهاِر  َل  أَوَّ ِبَصِحيَفٍة  يَْنِزُل  الَْملََك  »إِنَّ 

َعزَّ  اللََّه  َفإِنَّ  َخْياً؛  آِخرَِها  وِف  َخْياً  لَِها  أَوَّ ِف  َفأَْملُوا  آَدَم،  ابِْن  َعَمَل 

وَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  وإِنَّ  اللَُّه،  َشاَء  إِْن  َذلَِك  بَنْيَ  ِفيَم  لَكُْم  يَْغِفُر  وَجلَّ 

ٱللَِّ  ۡكُر  َجلَلُُه: ﴿َوَلِ َجلَّ  ويَُقوُل  ۡذُكرُۡكۡم﴾)	( 
َ
أ يَُقوُل: ﴿فَٱۡذُكُروِنٓ 

.)	(»)	(﴾ 
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا، إِلَّ َعَل َساَعٍة . 		 ٍء ِمْن أُُموِر الدُّ »إَِن أَْهَل الَْجنَِّة َل يَْنَدُموَن َعَل َشْ

نَْيا لَْم يَْذكُُروا اللََّه تََعاَل ِفيَها«)	(. َمرَّْت ِبِهْم ِف الدُّ

ر هللا تعاىل 
ْ

 آثار ِذك
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َعلَْيكُْم ِبِذكِْر اللَِّه َفإِنَُّه ِشَفاٌء، وإِيَّاكُْم وِذكَْر النَّاِس َفإِنَُّه َداء«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن أَكَْثَ ِذكَْر اللَِّه َعزَّ وَجلَّ أََحبَُّه اللَُّه، وَمْن َذكََر اللََّه كَِثياً كُِتَبْت لَُه . 		

بََراَءتَاِن؛ بََراَءٌة ِمَن النَّاِر وبََراَءٌة ِمَن النَِّفاِق«)	(.

)	(  سورة البقرة، اآلية 			.
)	(  سورة العنكبوت، اآلية 		.

األمايل )املفيد(، ص			، ح			؛ ثواب األعامل، ص	0	؛ تفسري العيّايش، ج	، ص		، ح			.  )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص		؛ الرتغيب والرتهيبب من الحديث الرشيف، عبد العظيم املنذري،   )	(

ج	، ص	0	 )قريب منه(.
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	؛ إرشاد القلوب، ج	، ص			.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َخِنَس . 		 اللَِّه  اْسَم  َذكََر  َفإَِذا  ْيطَاِن،  الشَّ ِمَن  َجاثٌِم  َقلٍْب  كُلِّ  »َعَل 

ْيطَاُن، َفَجَذبَُه وأَْغَواُه،  كَْر الَْتَقَمُه الشَّ ْيطَاُن وَذاَب، وإَِذا تَرََك الذِّ الشَّ

واْسَتَزلَُّه وأَطَْغاُه«)	(.

 آداب ذكر هللا تعاىل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

، ولَْم . 		 »َما ِمْن َقْوٍم اْجَتَمُعوا ِف َمْجلٍِس َفلَْم يَْذكُُروا اْسَم اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

يَُصلُّوا َعَل نَِبيِِّهْم، إِلَّ كَاَن َذلَِك الَْمْجلُِس َحْسًَة وَوبَاًل َعلَْيِهْم«)	(.

 أفضل األذكار 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ٌء أَْفَضُل ِمْن َقْوِل: َل إِلََه إِلَّ اللَّه«)	(.. 0	 كِْر َشْ »َما ِمَن الذِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ )َل إِلََه إِلَّ اللَُّه) كَلَِمٌة َعِظيَمٌة كَِرميٌَة َعَل اللَِّه َعزَّ وَجل...«)	(.. 		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْعِدلُُه . 		 َفإِنَُّه َل   ، اللََّه َعزَّ وَجلَّ إِلَّ  يَْعِدلُُه،  ٌء  إِلَّ ولَُه َشْ ٌء  »لَْيَس َشْ

ء...«)	(. ٌء، )وَل إِلََه إِلَّ اللَُّه) َفإِنَُّه َل يَْعِدلَُها َشْ َشْ

عّدة الّداعي، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			 )قريب منه(، كنز العامل،   )	(

ج	، ص			)قريب منه(.
الدعوات، ص0	، ح		.  )	(

التوحيد، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص		.  )	(
ثواب األعامل، ص		، ح	.  )	(
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 تسبيح هللا تعاىل وحمده 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أَكِْثْ ِمْن أَْن تَُقول َهِذِه الْكَلَِمِت، َفإِنَّ َمْن َقالََها يُْذِهُب اللَُّه َعْنُه . 		

وحِ  الَْمَلئِكَِة والرُّ وِس َربِّ  الُْقدُّ الَْملِِك  اللَِّه  الَْوْحَشَة، وِهَي: ُسْبَحاَن 

َمَواِت واْلَْرِض ِذي الِْعزَِّة والَْجَبُوت«)	(.  َخالِِق السَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َحَسَنٍة، . 		 أَلِْف  أَلَْف  لَُه  اللَُّه  كََتَب  وِبَحْمِدِه،  اللَِّه  ُسْبَحاَن  َقاَل:  »َمْن 

وَمَحا َعْنُه أَلَْف أَلِْف َسيَِّئٍة، وَرَفَع لَُه أَلَْف أَلِْف َدَرَجٍة، وَمْن َزاَد َزاَدُه 

اللَُّه، وَمِن اْسَتْغَفَر َغَفَر اللَُّه لَُه«)	(.

مكارم األخالق، ص			.  )	(
معاين األخبار، ص			، ح		؛ كنز العامل، ج		، ص	0	 )قريب منه(.  )	(
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طاعة الله عّز وجّل

 الحياء من هللا 
روي عن رسول اللّه P أيضاً أنّه قال: 

»اْسَتْحُيوا ِمَن اللَِّه َحقَّ الَْحَياِء«، فَِقيَل: يَا رَُسوَل اللَِّه، وَمْن يَْستَْحِيي . 		

ِمَن اللَِّه َحقَّ الَْحيَاِء؟ فََقاَل: »َمِن اْسَتْحَيا ِمَن اللَِّه َحقَّ الَْحَياِء َفلَْيكُْتْب 

نَْيا وِزيَنِتَها، ويَْحَفِظ الرَّأَْس وَما َحَوى  أََجلَُه بَنْيَ َعْيَنْيِه، ولَْيزَْهْد ِف الدُّ

والَْبطَْن وَما طََوى، وَل يَْنَس الَْمَقاِبَر والِْبَل«)	(.

 الطاعة أساس االرتباط بالله تعاىل 
روي أنّه خطب رسول اللّه P يوماً، فقال يف خطبته: 

»إنَّ اللَّه لَْيس بَْيَنه وبَنْي أََحٍد َقَرابٌة يُعِطِيِه ِبَها َخْياً، ول َحٌق يَصُِف . 		

إنَّ  َسَخِطِه.  واْجَتَناِب  َمرَْضاتِِه،  واتَِّباعِ  ِبطَاَعِتِه،  إّل  سوءاً،  َعْنه  ِبِه 

اللََّه تََبارََك َوتََعاَل َعَل إَِراَدتِِه َولْو كَرَِه الَخلُْق، َما َشاَء اللَُّه كَاَن، وَما 

الزهد، ص		، ح			؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
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ثِۡم  ٱۡلِ َعَ  َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱتلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱلِۡبّ َعَ  مل يشأ مل يكن، ﴿َوَتَعاَونُواْ 

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴾)	(«)	(. ۖ إِنَّ ٱللَّ َ َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

وتَِلَوتُُه، . 		 َصَلتُُه وِصَياُمُه  َقلَّْت  وإِْن  اللََّه،  َذكََر  َفَقْد  اللََّه  أَطَاَع  »َمْن 

وَمْن َعَص اللََّه َفَقْد نَِسَ اللََّه، وإِْن كَُثَْت َصَلتُُه وِصَياُمُه وتَِلَوتُُه 

لِلُْقرْآِن«)	(.

 حفظ حرمات هللا تعاىل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِن لِلَِّه ُحرَُماٍت ثلث ]ثثََلثاً[، َمْن َحِفظَُهنَّ َحِفَظ اللَُّه لَُه أَْمَر ِديِنِه . 		

اْلِْسَلِم  ُحرَْمَة  َشْيئاً:  لَُه  اللَُّه  يَْحَفِظ  لَْم  يَْحَفظُْهنَّ  لَْم  وَمْن  وُدنَْياُه، 

وُحرَْمِتي وُحرَْمَة ِعْتَِت«)	(.

سورة املائدة، اآلية 	.  )	(
تاريخ اليعقويب، ج	، ص			.  )	(

ص			  ج	،  البيهقي،  االميان،  شعب  ص			؛  االختصاص،  ح		؛  ص			،  األخبار،  معاين   )	(
)قريب منه(.

ج	، ص		  الطباين،  األوسط،  املعجم  الواعظني، ص			؛  روضة  ح			؛  الخصال، ص			،   )	(
)قريب منه(.
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اإلسالم

 ال حرج يف الدين 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

لَُهْم ِبِه َعَل َسائِِر اْلَُمِم، أَْعطَاُهْم ثثََلَث . 		 ِتي، وَفضَّ »ِممَّ أَْعطَى اللَُّه أُمَّ

: وَذلَِك أَنَّ اللََّه تََبارََك وتََعاَل كَاَن إَِذا بََعَث  ِخَصاٍل لَْم يُْعطََها إِلَّ نَِبيٌّ

نَِبّياً َقاَل لَُه: اْجَتِهْد ِف ِديِنَك وَل َحَرَج َعلَْيَك، وإِنَّ اللََّه تََبارََك وتََعاَل 

ِمۡن  ٱدّلِيِن  يَُقوُل: ﴿َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف  ِتي، َحْيُث  أُمَّ َذلَِك  أَْعطَى 

﴾)	( يَُقوُل: ِمْن ِضيق«)	(. َحَرٖجۚ

 حسن اإلسالم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن َحُسَن إِْسَلُمُه وَصحَّ يَِقنُي إِميَانِِه لَْم يَأُْخْذُه اللَُّه ِبَا َعِمَل ِف الَْجاِهلِيَِّة، . 0	

ِل واْلَخِر«)	(. وَمْن َسُخَف إِْسَلُمُه ولَْم يَِصحَّ يَِقنُي إِميَانِِه أََخَذُه اللَُّه ِباْلَوَّ

سورة الحج، اآلية 		.  )	(
قرب اإلسناد، ص		، ح			.   )	(

املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ الكايف، ج	، ص			، ح	-	.  )	(
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 صحبة اإلسالم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

وُحْسِن . 		 َخاِء  ِبالسَّ ُصْحَبَتُه  َفأَْحِسُنوا  ِديناً،  اْلِْسَلَم  اْخَتاَر  اللََّه  »إَِن 

الُْخلُِق؛ َفإِنَُّه َل يَْصلُُح إِلَّ ِبِهَم«)	(.

 أركان اإلسالم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ْبِ والَْيِقنِي والِْجَهاِد والَْعْدِل«)	(.. 		 »بُِنَي اْلِْسَلُم َعَل أَْربََعِة أَْركَاٍن: َعَل الصَّ

 أسهم اإلسالم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َجاَءِن َجْبَئِيُل، َفَقاَل ِل: يَا أَْحَمُد، اْلِْسَلُم َعَشَُة أَْسُهٍم، وَقْد َخاَب . 		

لَُها َشَهاَدُة أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَُّه وِهَي الْكَلَِمُة،  َمْن َل َسْهَم لَُه ِفيَها؛ أَوَّ

كَاُة وِهَي الِْفطْرَُة، والرَّاِبَعُة  َلُة وِهَي الطُّْهُر، والثَّالَِثُة الزَّ والثَّانَِيُة الصَّ

اِدَسُة  والسَّ يَعُة،  ِ الشَّ وِهَي  الَْحجُّ  والَْخاِمَسُة  الُْجنَُّة،  وِهَي  ْوُم  الصَّ

اِبَعُة اْلَْمُر ِبالَْمْعُروِف وُهَو الَْوَفاُء، والثَّاِمَنُة  ، والسَّ الِْجَهاُد وُهَو الِْعزُّ

اْلُلَْفُة،  وِهَي  الَْجَمَعُة  والتَّاِسَعُة  ُة،  الُْحجَّ وِهَي  الُْمْنكَِر  َعِن  النَّْهُي 

والَْعاِشَُة الطَّاَعُة وِهَي الِْعْصَمة«)	(.

مشكاة األنوار، ص			، ح				.   )	(
بحار األنوار، ج		، ص		، ح		 )ضمن الحديث(.  )	(

علل الرشائع، ص			، ح	؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص		 )قريب منه(.  )	(
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 اإلسالم يجبُّ ما قبله 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن أَْحَسَن ِف الِْسَلِم لَْم يَُؤاَخْذ ِبَا َعِمَل ِف الَْجاِهلِيَِّة، وَمْن أََساَء . 		

ِل والِخِر«)	(. ِف الِْسَلِم أُِخَذ ِبالَوَّ

الكايف، ج	، ص			؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			.  )	(

ة
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المسلم 

ّ
 املسلم  الحق

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

لَِسانِِه . 		 ِمْن  الُْمْسلُِموَن  َسلَِم  َمْن  ]املسلم[؟  ِبالُْمْسلِِم  أُنَبُِّئكُْم  »أََل 

ويَِده«)	(.

 خصال املسلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

نيا َوالِخرَة . 		 »قاَل اللُّه عّز وجّل: إذا أَردُت أن أجَمَع لِلُمسلِِم َخيَ الدُّ

صاِبراً،  الَبلِء  َعَل  وَجَسداً  ذاِكراً،  ولِساناً  خاِشعاً،  َقلباً  لَُه  َجَعلُت 

وَزوَجًة ُمؤِمَنًة تَُسُُّه إذا نَظََر إلَيها، وتَحَفظُُه إذا غاَب َعنها ف نَفِسها 

ومالِِه«)	(.

ج	،  النسايئ،  الكبى،  السنن  ح0	0	؛  ص			،  ج	،  املحاسن،  ح		؛  ص			،  ج	،  الكايف،   )	(
ص			.

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ املصّنف، ابن ايب شيبة الكويف، ج	، ص0		 )قريب منه(.  )	(

م 
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 معاملة املسلم بالحسىن 
قــال ســلامن الفــاريّس: »دخلــُت عــىل رســول اللـّـه P، وهــو متّكــئ عــىل وســادة، 

فألقاهــا إيّل، ثــّم قــال: 

»يَا َسلَْمُن، َما ِمْن ُمْسلٍِم َدَخَل َعَل أَِخيِه الُْمْسلِِم َفُيلِْقي لَُه الِْوَساَدَة . 		

إِكَْراماً لَُه، إِلَّ َغَفَر اللَُّه لَه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َج َعْنُه كُْربََتُه، لَْم يََزْل . 		 »َمْن أَكْرََم أََخاُه الُْمْسلَِم ِبكَلَِمٍة يُلِْطُفُه ِبَها وَفرَّ

ِف ِظلِّ اللَِّه الَْمْمُدوِد َعلَْيِه الرَّْحَمُة َما كَاَن ِف َذلَِك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ل يَِحلُّ لُِمسلٍِم أن يَهُجَر أخاُه َفوَق ثَلثَِة أيّاٍم، َوالّساِبُق يَسِبُق إَل . 		

الَجنَِّة«)	(.

 قبح معاملة املسلم بالسوء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َ أََخاُه ِبَذنٍْب َقْد تَاَب ِمْنُه لَْم مَيُْت َحتَّى يَْعَملَه«)	(.. 00	 »َمْن َعيَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِّ أَْن يُِخيَف أََخاُه الُْمْسلِم«)	(.. 	0	 »َحْسُب اْمِرٍئ ُمْسلٍِم ِمَن الشَّ

مكارم األخالق، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص	0	، ح	.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح0		؛ كنز العامل، ج	، ص		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	،   )	(

ص			 )قريب منه(.
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.   )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َع ُمْسلِمً«)	(.. 	0	 »َل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَُروِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َيُه َعْنه«)	(.. 	0	 »َمْن أََشاَر إَِل أَِخيِه الُْمْسلِِم ِبِسَلِحِه، لََعَنْتُه الَْمَلئِكَُة َحتَّى يَُنحِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»لَْيَس ِمنَّا َمْن َماكََر ُمْسلِمً«)	(.. 	0	

 حرمة مال املسلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َل يَِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إِلَّ َعْن ِطيِب نَْفِسِه«)	(.. 	0	

 حرمة مّيت املسلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»ُحرَْمُة الَْمْرِء الُْمْسلِِم َميِّتاً كَُحرَْمِتِه وُهَو َحيٌّ َسَواء«)	(.. 	0	

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم، َل يَُخونُُه وَل يَْخُذلُُه وَل يَِعيُبُه وَل يَْحرُِمُه . 	0	

وَل يَْغَتابُُه«)	(. 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
مصادقة اإلخوان، ص	0	، ح		؛ النوادر، ص			، ح			.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ ثواب األعامل، ص			، ح	.  )	(
فقه القرآن، ج	، ص		؛ سنن الدارقطني، ج	، ص		 )قريب منه(.  )	(

تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح				.  )	(
املؤمن، ص		، ح		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص		 )جزء منه(.  )	(
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 حقوق املسلم عىل أخيه املسلم 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

الَْعْفُو؛ . 	0	 أَِو  اْلََداُء  إِلَّ  لَُه  بََراَءَة  َل  َحّقاً  ثثََلثُوَن  أَِخيِه  »لِلُْمْسلِِم َعَل 

ويَْقَبُل  َعْثَتَُه،  ويُِقيُل  َعْوَرتَه،ُ  ويَْسُتُ  َعْبَتَُه،  ويَرَْحُم  َزلََّتُه،  يَْغِفُر 

َتُه،  َمْعِذَرتَُه، ويَرُدُّ ِغيَبَتُه، ويُِديُم نَِصيَحَتُه، ويَْحَفُظ ُخلََّتُه، ويَْرَعى ِذمَّ

َهِديََّتُه،  ويَْقَبُل  َدْعَوتَُه،  ويُِجيُب  َمْيَتَتُه،  ويَْشَهُد  َمرَْضَتُه،  ويَُعوُد 

َحلِيلََتُه،  ويَْحَفُظ  نُْصَتَُه،  ويُْحِسُن  نِْعَمَتُه،  ويَْشكُُر  ِصلََتُه،  ويُكَاِفُئ 

ُت َعطَْسَتُه، ويُرِْشُد َضالََّتُه،  ويَْقِض َحاَجَتُه، ويَْشَفُع َمْسأَلََتُه، ويَُسمِّ

ُق إِْقَساَمُه، ويَُواِل  ويَرُدُّ َسَلَمُه، ويُطَيُِّب كََلَمُه، ويُِبُّ إِنَْعاَمُه، ويَُصدِّ

ظَالِمً  نُْصَتُُه  ا  َفأَمَّ وَمظْلُوماً؛  ظَالِمً  ويَْنُصُُه  ُه،  َعُدوَّ ويَُعاِدي  َولِيَُّه، 

وَل  ِه،  َحقِّ أَْخِذ  َعَل  َفُيِعيُنُه  َمظْلُوماً  نُْصَتُُه  ا  وأَمَّ ظُلِْمِه،  َعْن  ُه  َفَيُدُّ

يُْسلُِمُه، وَل يَْخُذلُُه، ويُِحبُّ لَُه ِمَن الَْخْيِ َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه، ويَكْرَُه لَُه 

ِّ َما يَكْرَُه لَِنْفِسه«)	(. ِمَن الشَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعَل . 	0	 وَحقٌّ  إِْخَوانَُه،  يُْعلَِم  أَْن  َسَفراً  أََراَد  إَِذا  الُْمْسلِِم  َعَل  »َحقٌّ 

إِْخَوانِِه إَِذا َقِدَم أَْن يَأْتُوُه«)	(. 

كنز الفوائد، ج	، ص	0	؛ فيض القدير رشح الجامع الصغري، املناوي، ج	، ص			 )قريب   )	(
منه(.

الكايف، ج	، ص			، ح		.  )	(
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اإليمان

 معىن اإلميان 
 :P أنّــه قــال: ســألت رســول اللّــه Q روي عــن اإلمــام عــيّل بــن أيب طالــب

 :P عــن اإلميــان؟ فقــال

»اْلِميَاُن َمْعرَِفٌة ِبالَْقلِْب وإِْقَراٌر ِباللَِّساِن وَعَمٌل ِباْلَْركَاِن«)	(.. 0		

وروي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»اْلِميَاُن َقْوٌل ِبَُقوٍل ]َمْقُبوٌل[ وِعرَْفاٌن ِبالُْعُقوِل واتَِّباُع الرَُّسول«)	(.. 			

 مواطن اإلميان 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

والَْوَرعِ . 			 والَْعَمِل  والِْعلِْم  والطَّاَعِة  الَْمْعرَِفِة  َعَشٍَة:  ِف  »اْلِميَــاُن 

ْبِ والَْيِقنِي والرَِّضا والتَّْسلِيِم، َفأَيََّها َفَقَد َصاِحُبُه بَطََل  واِلْجِتَهاِد والصَّ

نِظَاُمه«)	(.

عيون أخبار الرضاQ، ج	، ص	0	؛ املعجم األوسط، ج	، ص			.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص		، ح0	.  )	(

كنز الفوائد، ج	، ص		.  )	(

ن
ما

إلي
ا
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 اإلميان واملعرفة 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أَْفَضلُكُْم إِميَاناً، أَْفَضلُكُْم َمْعرَِفة«)	(.. 			

بحار األنوار، ج	، ص		، ح		؛ كتاب اإلميان، محّمد بن يحيى العدين، ص			.  )	(
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المؤمن

 مكانة املؤمن ومزنلته 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

، أَنِنُي الُْمْؤِمِن تَْسِبيٌح، وِصَياُحُه تَْهلِيٌل، ونَْوُمُه َعَل الِْفَراِش . 			 »يَا َعِلُّ

ِعَباَدٌة، وتََقلُُّبُه ِمْن َجْنٍب إَِل َجْنٍب ِجَهاٌد ِف َسِبيِل اللَِّه، َفإِْن ُعوِفَ 

َمَش ِف النَّاِس وَما َعلَْيِه ِمْن َذنْب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الُْمْؤِمُنوَن ُشَهَداُء ِف اْلَْرِض، َفَم َرأَْوُه َحَسناً َفُهَو ِعْنَد اللَِّه َحَسٌن، . 			

وَما َرأَْوُه َقِبيحاً َفُهَو ِعْنَد اللَِّه َقِبيح«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
روضة الواعظني، ص	0	.  )	(
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 عالمات املؤمن الخمس 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َخْمٌس َل يَْجَتِمْعَن إِلَّ ِف ُمْؤِمٍن َحّقاً يُوِجُب اللَُّه لَُه ِبِهنَّ الَْجنََّة: . 			

ِف  ُة  والَْمَودَّ يِن،  الدِّ ِف  والَْوَرُع  اْلِْسَلِم،  ِف  والِْفْقُه  الَْقلِْب،  ِف  النُّوُر 

ْمِت ِف الَْوْجه«)	(. النَّاِس، وُحْسُن السَّ

 خصال املؤمن وصفاته 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

أَنُْفِسِهْم . 			 َعَل  الُْمْؤِمُنوَن  ائَْتَمَنُه  َمِن  ِبالُْمْؤِمِن؟  أُنَبُِّئكُْم  »أََل 

وأَْمَوالِِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َعَجباً لِلُْمْؤِمِن، إِنَّ اللََّه َل يَْقِض َقَضاًء إِلَّ كَاَن َخْياً لَُه، َفإِِن ابُْتِلَ . 			

َصَبَ، وإِْن أُْعِطَي َشكََر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن َسَّتُْه َحَسَنُتُه وَساَءتُْه َسيَِّئُتُه، َفُهَو ُمْؤِمٌن«)	(. . 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»املؤمن كّيٌس َفِطٌن َحِذٌر«)	(. . 0		

كنز الفوائد، ج	، ص0	.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح		؛ املحاسن، ج	، ص			، ح0	0	.  )	(

املؤمن، ص		، ح		؛ األمايل )الصدوق(، ص0		، ح			.  )	(
التوحيد، ص	0	، ح	؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص			.  )	(

بحار األنوار، ج		، ص	0	؛ الدعوات، ص		، ح		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َرِحَم اللَُّه ُمْؤِمناً تَكَلََّم َفَغِنَم أَْو َسكََت َفَسلَِم، إِنِّ أَكْرَُه لَكُْم َعْن . 			

كََسَب  ُمْؤِمناً  اللَُّه  َفرَِحَم  َؤاِل،  السُّ وكَْثَِة  الَْمِل  وإَِضاَعِة  وَقاٍل  ِقيٍل 

َم َخْياً«)	(. طَيِّباً وأَنَْفَق َقْصداً وَقدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِخَصاٍل: . 			 وثثََلِث  ِمَئٍة  َعَل  يَْحَتِوَي  َحتَّى  إِميَانُُه  الُْمْؤِمُن  يَكُْمُل  »َل 

 :Q ٌِّفْعٍل وَعَمٍل ونِيٍَّة وبَاِطٍن وظَاِهٍر«، فََقاَل أَِمرُي الُْمْؤِمِننَي َعيِل

 ، َعِلُّ »يَا  فََقاَل:  ِخَصاٍل؟«  وثثََلُث  املِئُة  يَكُوُن  َما  اللَِّه،  َرُسوَل  »يَا 

كَِثياً  كِْر،  الذِّ َجْوَهِريَّ  الِْفكِْر  اَل  َجوَّ يَكُوَن  أَْن  الُْمْؤِمِن  ِصَفاِت  ِمْن 

ِعلُْمُه َعِظيمً ِحلُْمُه، َجِميَل الُْمَناَزَعِة كَِريَم الُْمَراَجَعِة، أَْوَسَع النَّاِس 

الَْغاِفِل  ُمَذكَِّر  تََعلُّمً،  واْجِتَمُعُه  مً  وأََذلَُّهْم نَْفساً، ِضْحكُُه تََبسُّ َصْدراً 

ُمَعلَِّم الَْجاِهِل، َل يُْؤِذي َمْن يُْؤِذيِه وَل يَُخوُض ِف َما َل يَْعِنيِه، وَل 

َواِقفاً  الُْمَحرََّماِت  ِمَن  بَِريئاً  ِبِغيَبٍة،  أََحداً  يَْذكُُر  وَل  ِبُِصيَبٍة  يَْشَمُت 

لِلَْيِتيِم،  ُبَهاِت، كَِثيَ الَْعطَاِء َقلِيَل اْلََذى، َعْوناً لِلَْغِريِب وأَباً  ِعْنَد الشُّ

ْهِد  ِبَفْقرِِه، أَْحَل ِمَن الشَّ َقلِْبِه، ُمْسَتْبِشاً  ِبْشُُه ِف َوْجِهِه وَخْوُفُه ِف 

الِْجَهاِت  لَِطيَف  ِسْتاً،  يَْهِتُك  وَل  ِسّاً  يَكِْشُف  َل  لِْد،  الصَّ ِمَن  وأَْصلََد 

طَِويَل  الَْجانِِب   َ لَنيِّ الَْوَقاِر،  َحَسَن  الِْعَباَدِة  كَِثيَ  الُْمَشاَهَدِة،  ُحلَْو 

يُِجلُّ  إِلَْيِه،  أََساَء  َمْن  َعَل  َصُبوراً  َعلَْيِه،  ُجِهَل  إَِذا  َحلِيمً  ْمِت،  الصَّ

ِغيَ، أَِميناً َعَل اْلََمانَاِت بَِعيداً ِمَن الِْخَيانَاِت، إِلُْفُه  الْكَِبيَ ويَرَْحُم الصَّ

التَُّقى وُخلُُقُه الَْحَياُء، كَِثيَ الَْحَذِر َقلِيَل الزَّلَِل، َحَركَاتُُه أََدٌب وكََلُمُه 

َشكُوراً،  َرِضّياً  َصُبوراً  َوُقوراً  الَْعْوَرَة،  يَتَِّبُع  وَل  الَْعْثَِة  ُمِقيَل  َعَجٌب، 

يفاً، َل  َقلِيَل الْكََلِم َصُدوَق اللَِّساِن، بَّراً َمُصوناً َحلِيمً َرِفيقاً َعِفيفاً َشِ

اٌب وَل ُمْغَتاٌب وَل َسبَّاٌب وَل َحُسوٌد وَل بَِخيٌل،  اٌن وَل َنَّاٌم وَل كَذَّ لَعَّ

دعائم اإلسالم، ج	، ص		، ح			.  )	(
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اٌس، يَطْلُُب ِمَن اْلُُموِر أَْعَلَها وِمَن  اٌس وَل َجسَّ اشاً َل َحسَّ اشاً بَشَّ َهشَّ

ٍة ِف  اْلَْخَلِق أَْسَناَها، َمْشُموًل لِِحْفِظ اللَِّه ُمَؤيَّداً ِبَتْوِفيِق اللَِّه، َذا ُقوَّ

 ، لِنٍي وَعزُْمُه ِف يَِقنٍي، َل يَِحيُف َعَل َمْن يُْبِغُض وَل يَأْثَُم ِفيَمْن يُِحبُّ

الَْفْقُر  يَْشَتِهي،  ِبَا  يَأِْت  وَل  يَْعَتِدي  وَل  يَُجوُر  َل  َدائِِد  الشَّ ِف  َصُبوٌر 

َياِم طَِويَل  ْبُ ثاره، َقلِيَل الَْمُؤونَِة كَِثيَ الَْمُعونَِة، كَِثيَ الصِّ ِشَعاُرُه والصَّ

َوَعَد  َعَفا وإَِذا  َقَدَر  إَِذا  َزِكٌّ،  َقلُْبُه تَِقيٌّ وَعَملُُه  الَْمَناِم،  َقلِيَل  الِْقَياِم 

إِلَْيِه،  يَْنظُُر  كَأَنَُّه  َعَملِِه  ِف  ويُْحِسُن  َرْهباً،  ويَُصلِّ  َرْغباً  يَُصوُم  َوَف، 

َغضَّ ]الطَّرِْف[ املطوف َسِخيَّ الْكَفِّ َل يَرُد َسائًِل وَل يَْبَخُل ِبَنائٍِل، 

لَِسانَُه،  يَِزُن كََلَمُه ويُْخرُِس  لِْلِْحَساِن،  ُمَتَاِدفاً  اْلِْخَواِن  إَِل  ُمَتَواِصًل 

َل يَْغَرُق ِف بُْغِضِه وَل يَْهلُِك ِف َمَحبَِّتِه، َل يَْقَبُل الَْباِطَل ِمْن َصِديِقِه 

ِه، َل يََتَعلَُّم إِلَّ لَِيْعلََم وَل يَْعلَُم إِلَّ لَِيْعَمَل،  وَل يَرُدُّ الَْحقَّ ِمْن َعُدوِّ

َعَل  اللَّْيَل  ويَْبِك  َمِعيَشَتُه  النََّهاَر  يَطْلُُب  ُشكْرُُه،  كَِثياً  ِحْقُدُه  َقلِيًل 

نَْيا كَاَن أَكَْيَسُهْم، وإِْن َسلََك َمَع أَْهِل  َخِطيَئِتِه، إِْن َسلََك َمَع أَْهِل الدُّ

ِديِنِه  ِف  يَْعَمُل  ِبُشْبَهٍة وَل  كَْسِبِه  ِف  يَرَْض  َل  أَْوَرَعُهْم،  كَاَن  اْلِخرَِة 

ِمْن  َمَض  َما  ويَْرَعى  ِبَزلَِّتِه،  أَِخيِه  َعَل  ]يَْعِطُف[  لَِطيٌف  ِبرُْخَصٍة، 

َقِديِم ُصْحَبِته«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ْبُ أَِميُ  . 			 »الِْعلُْم َخِديُن الُْمْؤِمِن، والِْحلُْم َوِزيرُُه، والَْعْقُل َدلِيلُُه، والصَّ

ُ أَُخوُه، والنََّسُب آَدُم، والَْحَسُب التَّْقَوى،  ُجُنوِدِه، والرِّْفُق َوالُِدُه، والْبِّ

والُْمُروَءُة إِْصَلُح الَْمل«)	(.

التمحيص، ص		، ح			.   )	(
)	(  تحف العقول، ص		.
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 الخصال اليت ال تكون يف املؤمن 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

الظَّنِّ . 			 وُسوُء  الُْبْخُل  ُمْؤِمٍن:  ِف  تَْجَتِمَعاِن  َل  ]خصلتان[  »َخلََّتاِن 

ْزق«)	(. ِبالرِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َخْصلََتاِن َل تَْجَتِمَعاِن ِف ُمْؤِمٍن: الُْبْخُل وُسوُء الُْخلُق«)	(. . 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الْكَِذِب، وَل َعَل . 			 الُْمْؤِمُن َعَل كُِل َخْصلٍَة، وَل يُطَْبُع َعَل  »يُطَْبُع 

الِْخَيانَِة«)	(.

 املؤمن العاقل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َعاِقًل . 			 الُْمْؤِمُن  يَكُوُن  وَل  الَْعْقِل،  ِمَن  أَْفَضَل  ٍء  ِبَشْ اللَُّه  يُْعَبد  »ل 

 ُّ َحتَّى تَْجَتِمَع ِفيِه َعْشُ ِخَصاٍل ِمَن الِْعلِْم: الَْخْيُ ِمْنُه َمأُْموٌل والشَّ

ِمْن  الَْخْيِ  َغْيِِه ويَْسَتِقلُّ كَِثيَ  ِمْن  الَْخْيِ  َقلِيَل  يَْسَتكِْثُ  َمأُْموٌن،  ِمْنُه 

ِبطَلَِب  يََتَبَُّم  وَل  ُعُمرِِه،  طُوَل  الِْعلِْم  طَلَِب  ِمْن  يَْسأَُم  وَل  نَْفِسِه، 

ِمَن  إِلَْيِه  أََحبُّ  والَْفْقُر   ، الِْعزِّ ِمَن  إِلَْيِه  أََحبُّ  لُّ  الذُّ ِقَبالَه،ُ  الَْحَوائِجِ 

نَْيا الُْقوُت، والَْعاِشَُة وَما الَْعاِشَُة َل يََرى أََحداً  الِْغَنى، نَِصيُبُه ِمَن الدُّ

إِلَّ َقاَل ُهَو َخْيٌ ِمنِّي وأَتَْقى...«)	(.

أعالم الدين، ص			؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص		، ح		.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			؛ كنز العامل، ج	، ص			.  )	(

تحف العقول، ص		.  )	(
الخصال، ص			، ح		؛ علل الرشائع، ص			، ح		.  )	(

ن
ؤم

لم
ا



70

ه 
ّ
 رشف املؤمن وعز

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َشَُف الُْمْؤِمِن ِقَياُم اللَّْيِل، وِعزُُّه اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّاِس«)	(. . 			

 الفرق بني املؤمن واملنافق 
روي أّن رَُسوِل اللَِّه P ُسِئَل َعِن الُْمْؤِمِن والُْمَناِفِق فََقاَل: 

ُتُه . 			 َياِم والِْعَباَدِة، والُْمَناِفَق ِهمَّ َلِة والصِّ ُتُه ِف الصَّ »إِنَّ الُْمْؤِمَن ِهمَّ

َاِب كَالَْبِهيَمة«)	(. ِف الطََّعاِم والشَّ

 حرمة املؤمن 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»... والُْمْؤِمُن َحَراٌم َعَل الُْمْؤِمِن أَْن يَظْلَِمُه أَْو يَْخُذلَُه أَْو يَْغَتابَُه أَْو . 0		

يَْدَفَعُه َدْفَعًة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه نظر إىل الكعبة، فقال: 

وَواللَِّه، . 			 اللَِّه!  َعَل  ُحرَْمَتَك  وأَْعظََم  أَْعظََمَك  َما  ِبالَْبْيِت،  »َمرَْحباً 

لثَلُْمْؤِمُن أَْعظَُم ُحرَْمًة ِمْنَك؛ ِلَنَّ اللََّه َحرََّم ِمْنَك َواِحَدًة وِمَن الُْمْؤِمِن 

ْوء«)	(. ثثََلثًَة: َمالَُه وَدَمُه وأَْن يُظَنَّ ِبِه ظَنَّ السَّ

الكايف، ج	، ص			؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص	0	 )قريب منه(.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح		؛ املحاسن، ج	، ص			، ح0	0	.  )	(

روضة الواعظني، ص			؛ كشف الخفاء، العجلوين، ج	، ص			، املعجم األوسط، الطباين،   )	(
ج	، ص		 )جزء منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الُْمْؤِمُن َحَراٌم كُلُُّه، ِعرُْضُه وَمالُُه وَدُمُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَِدِه، . 			 َذاِت  وِقلَِّة  لَِفْقرِِه  رَُه  َحقَّ أَْو  ُمْؤِمَنًة،  أَْو  ُمْؤِمناً  اْسَتَذلَّ  »َمِن 

َشَهرَُه اللَُّه تََعاَل يَْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ يَْفَضُحُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

وَجَل . 			 َعزَّ  اللَُّه  يََزِل  لَْم  ِه،  َحقِّ ِبَغْيِ  َغْصباً  ُمْؤِمٍن  َماَل  اْقَتطََع  »َمِن 

ُمْعرِضاً َعْنُه، َماِقتاً ِلَْعَملِِه الَِّتي يَْعَملَُها ِمَن الِْبِّ والَْخْيِ، َل يُْثِبُتَها ِف 

َحَسَناتِِه َحتَّى يَُتوَب ويَرُدَّ الَْمَل الَِّذي أََخَذُه إَِل َصاِحِبِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْبعِ اْشَتَكُوا ِف َدِم . 			 ْبعِ وأَْهَل اْلََرِضنَي السَّ َمَواِت السَّ »لَْو أََن أَْهَل السَّ

ُمْؤِمٍن َلَكَبَُّهُم اللَُّه َعزَّ وَجلَّ َجِميعاً ِف النَّار«)	(.

وروي عنهP أيضاً أنّه قال:

»َسبَّاب ]ساّب[ الُْمْؤِمِن كَالُْمْشِِف َعَل الَْهلَكَِة«)	(.. 			

املؤمن، ص		، ح			؛ تحف العقول، ص		.  )	(
عيون أخبار الرضاQ، ج	، ص		، ح		.  )	(

ثواب األعامل، ص0		، ح	.  )	(
روضة الواعظني، ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(

)	(  الكايف، ج	، ص			، ح	.
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 معاملة املؤمن 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َعَل . 			 تُْدِخلُُه  وٍر  ُسُ ِمْن  وَجلَّ  َعزَّ  اللَِّه  ِعْنَد  أَْفَضُل  َعَمٍل  ِمْن  »َما 

ُمْؤِمٍن، أَْو تَطْرُُد َعْنُه ُجوعاً، أَْو تَكِْشُف َعْنُه كَْرباً، أَْو تَْقِض َعْنُه َديْناً، 

أَْو تَكُْسوُه ثَْوباً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

			 ..)	(» َا يُكْرُِم اللََّه َعزَّ وَجلَّ »َمْن أَكْرََم ُمْؤِمناً، َفإِنَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»نَظَُر الُْمْؤِمِن ِف َوْجِه أَِخيِه الُْمْؤِمِن ُحّباً لَُه ِعَباَدٌة«)	(.. 			

 : وروي عنه P أيضاً أنّه قال يف َوِصيَِّتِه أِليَب َذرٍّ

يَُتَقبَُّل . 0		 َل  الَْعَمَل  َفإِنَّ  الُْمْؤِمِن،  ِلَِخيَك  إِيَّاَك والِْهْجَراَن   ، َذرٍّ أَبَا  »يَا 

َمَع الِْهْجَراِن«)	(.

النوادر، ص	0	، ح		.  )	(
املؤمن، ص		، ح			.  )	(
النوادر، ص0		، ح		.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
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سّنة البالء

 بالء األنبياء R واملؤمنني 

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِعَلَقٌة . 			 لََها  لَْيَس  ِبأَْعَملِِهْم،  الِْعَباُد  يََنالَُها  َل  َمَناِزَل  الَْجنَِّة  ِف  »إنَّ 

أَْهلَُها؟  َمْن  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا  ِقيَل:  تَْحِتَها«.  ِمْن  ِعَمٌد  وَل  َفْوِقَها  ِمْن 

فََقاَل P: »ُهْم أَْهُل الَْبَلِء والُْهُموِم«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

بََلَء . 			 ِلَنَّ  ِمْحَنًة؛  والرََّخاَء  نِْعَمًة  الَْبَلَء  تَُعدَّ  َحتَّى  ُمْؤِمناً  تَكُوُن  »َل 

نَْيا ِمْحَنٌة ِف اْلِخرَة«)	(. نَْيا نِْعَمٌة ِف اْلِخرَِة، وَرَخاَء الدُّ الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»قاَل اللّه عّز وجّل: ِمْن ِعَباِدَي الُْمْؤِمِننَي لَِعَباداً َل يَْصلُُح لَُهْم أَْمُر . 			

ْقِم ِف أَبَْدانِِهْم؛ َفأَبْلُوُهْم ِبالَْفاَقِة  ِديِنِهْم إِلَّ ِبالَْفاَقِة والَْمْسكََنِة والسُّ

أعالم الدين، ص			؛ عّدة الداعي، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح0	 )ذيل الحديث(.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			، ح 		 )ضمن الحديث(.  )	(
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ْقِم َفَيْصلُُح َعلَْيِهْم أَْمُر ِديِنِهْم، وأَنَا أَْعلَُم ِبَا يَْصلُُح  والَْمْسكََنِة والسُّ

َعلَْيِه أَْمُر ِديِن ِعَباِدَي الُْمْؤِمِنني...«)	(.

 موجبات البالء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

يَا . 			 ِقيَل:  الَْبَلُء«  ِبَها  َحلَّ  َخْصلًَة  َعْشََة  َخْمَس  ِتي  أُمَّ َعِملَْت  »إَِذا 

رَُسوَل اللَِّه، وَما ِهَي؟ قَاَل: »إَِذا كَانَِت الَْمَغانُِم ُدَوًل واْلََمانَُة َمْغَنمً 

ُه، وبَرَّ َصِديَقُه، وَجَفا  كَاُة َمْغرَماً، وأَطَاَع الرَُّجُل َزْوَجَتُه، وَعقَّ أُمَّ والزَّ

أَبَاُه، وكَاَن َزِعيُم الَْقْوِم أَْرَذلَُهْم، وأَكْرََمُه الَْقْوُم َمَخاَفَة َشِِّه، واْرتََفَعِت 

بُوا  وَضَ الَْقْيَناِت،  واتََّخُذوا  الَْحِريَر،  ولَِبُسوا  الَْمَساِجِد،  ِف  اْلَْصَواُت 

يُح  الرِّ َذلَِك  ِعْنَد  َفلُْيْتََقْب  لََها،  أَوَّ ِة  اْلُمَّ ِبالَْمَعازِِف، ولََعَن آِخُر َهِذِه 

الَْحْمَراُء أَِو الَْخْسُف أَِو الَْمْسُخ)	(«)	(.

 تنّوع البالء 
روي أنّه انطفأ مصباح رسول الله P ذات ليلة، فقال: 

فََقاَل: . 			 ُمِصيبٌَة؟!  اللَِّه،  نَِبيَّ  يَا  فَِقيَل:  راِجُعوَن«،  إِلَْيِه  وإِنَّا  لِلَِّه  »إِنَّا 

ٍء يُْؤِذي الُْمْؤِمَن َفُهَو لَُه ُمِصيَبٌة ولَُه أَْجُر الُْمِصيَبة«)	(. »نََعْم، كُلُّ َشْ

الكايف، ج	، ص0	، ح	.   )	(
متّسك به بعضهم؛ بأّن الخسف واملسخ قد يكونان يف هذه األّمة، كام كانا يف األمم املاضية،   )	(

وزعم أّن مسخها إمّنا يكون بالقلوب، ال بالصور.
الخصال، ص00	، ح	-	؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	،   )	(

ص0		 )قريب منه(.
روضة الواعظني، ج	، ص			؛ تخريج األحاديث واآلثار، الزيلعي، ج	، ص		.  )	(
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وروي عن رسول اللّه P أيضاً أنّه قال: 

الَْهمِّ . 			 َحتَّى  ُحزٍْن  ولَ  َوَصٍب  ولَ  نََصٍب)	(  ِمْن  الُْمْؤِمَن  أََصاَب  »َما 

َر اللَُّه ِبِه َعْنُه ِمْن َسيَِّئاتِِه«)	(. ُه، إِلَّ كَفَّ يُِهمُّ

 درجات االبتالء 
روي عــن اإلمــام أيب عبــد اللـّـه Q أنـّـه قــال: ُســِئَل رســول اللـّـه P مــن أشــّد 

 :P بــالًء يف الدنيــا؟ فقــال

»النَِّبيُّوَن ثُمَّ اْلَْمَثُل َفاْلَْمَثُل، يُْبَتَل الُْمْؤِمُن َعَل َقْدِر إِميَانِِه وُحْسِن . 			

َعَملِِه، َفَمْن َصحَّ إِميَانُُه وَحُسَن َعَملُُه اْشَتدَّ بََلُؤُه، وَمْن َسُخَف إِميَانُُه 

وَضُعَف َعَملُُه َقلَّ بََلُؤه«)	(.

 جزاء البالء 
روي أنّه ملّا نزلت هذه اآلية: ﴿َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيَۡز بِهِ﴾)	( قال بعض أصحاب رسول 

:P ها من آية! فقال لهم رسول اللّه اللّه P: ما أشدَّ

قال: . 			 بىل،  قالوا:  وذَراِريكم؟«  وأنفِسكم  أُمورِكم  ف  تُبَتلْون  »أما 

»هذا ِمّم يَكتُب اللُه لكُم به الحسناِت، ومَيْحو به السّيئاِت«)	(.

نَِصَب نََصباً: أعيا وتَِعب، وجّد واجتهد؛ الَوَصْب: الوجع واملرض، والتََعب والفتور يف البدن.   )	(
)املعجم الوسيط، ص			، 		0	(.

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			 )قريب منه(؛ شعب اإلميان،   )	(
البيهقي، ج	، ص			 )قريب منه(. 

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ تحف العقول، ص		؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
سورة النساء، اآلية 			.  )	(

تفسري العيّايش، ج	، ص			، ح			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ٍء ِمَن الَْبَلِء . 			 »إِنَّ الَْعْبَد لََتكُوُن لَُه الَْمْنِزلَُة ِمَن الَْجنَِّة َفَل يَْبلُُغَها ِبَشْ

الَْمْوُت  َعلَْيِه  ُد  َفُيَشدَّ َرَجَة،  الدَّ تِلَْك  يَْبلُْغ  ولَْم  الَْمْوُت،  يُْدرِكَُه  َحتَّى 

َفَيْبلُُغَها«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه لََيْبَتِل الَْعْبَد وُهَو يُِحبُّه، لَِيْسَتِمَع تََضَُّعه«)	(.. 0		

ة اإلمهال 
ّ
 سن

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إذا رأيَت اللَه تعال يُعطي عل املعايص؛ فإّن ذلك استدراٌج منه، . 			

 ِ
بَۡوَٰب ُكّ

َ
ا نَُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ ثّم تل هذه الية: ﴿فَلَمَّ

ٍء ﴾)	(«)	(.  َشۡ

دعائم اإلسالم، ج	، ص0		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

سورة األنعام، اآلية 		.  )	(
مجمع البيان، ج	، ص			.  )	(
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الحسنات والسّيئات 

 تصنيف الحسنات والسّيئات 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

والُْهَدى . 			 والَْباِطُل  والَْحقُّ  ْيطَاُن  والشَّ اللَُّه  ُهَو  َا  إِنَّ النَّاُس،  أَيَُّها  »يَا 

والَْحَسَناُت  والَْعاِقَبُة  واْلِجلَُة  والَْعاِجلَُة  والَْغيُّ  والرُّْشُد  َللَُة  والضَّ

َسيَِّئاٍت  ِمْن  كَاَن  وَما  َفلِلَِّه،  َحَسَناٍت  ِمْن  كَاَن  َفَم  يَِّئاُت،  والسَّ

ْيطَاِن لََعَنُه اللَُّه«)	(. َفلِلشَّ

 عىل فعل الحسنات 
ّ

 الحث
 : روي عن رسول الله P أنّه قال يف َوِصيَِّتِه أِليَب َذرٍّ

ِمَن . 			 تُكَْتَب  لِكَْيَل  تَْعَملَْها،  لَْم  وإِْن  ِبالَْحَسَنِة،  ُهمَّ   ، َذرٍّ أَبَا  »يَا 

الَْغاِفلِنَي«)	(.

الكايف، ج	، ص		، ح	.   )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح				.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال يف َموِعظَِتِه لَِعبِد اللِّه بِن َمسعوٍد: 

الُْمْحِسَن والُْمِسَء . 			 َفإِنَّ  الَِحاِت والِْبِّ  أَكِْثْ ِمَن الصَّ »يَابَْن َمْسُعوٍد، 

ويَُقوُل  الَْحَسَناِت،  ِمَن  ازَْدْدُت  لَْيَتِني  يَا  الُْمْحِسُن:  يَُقوُل  يَْنَدَماِن، 

بِٱنلَّۡفِس  ۡقِسُم 
ُ
أ ﴿َوَلٓ  تََعاَل:  َقْولُُه  َذلَِك  وتَْصِديُق  ُْت،  َقصَّ الُْمِسُء: 

.)	(»)	(﴾ اَمةِ ٱللَّوَّ

سورة القيامة، اآلية 	.  )	(
مكارم األخالق، ص			.   )	(
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النفس

 معرفة النفس 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

 »أَْعرَُفكُْم ِبَنْفِسِه، أَْعرَُفكُْم ِبَربِّه«)	(.. 			

 عىل تهذيب النفس 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َغلََب . 			 َمْن  ِديَد  الشَّ ولَِكنَّ  النَّاَس،  َغلََب  َمْن  لَْيَس  ِديَد  الشَّ »إَِن 

نَْفَسه«)	(.

روضة الواعظني، ج	، ص0	.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0	.  )	(
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باع هوى النفس 
ّ
 النهي عن ات

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

إِْذ . 			 اللَِّه،  َمْعِصَيِة  ِف  َهَواَها  تَُتاِبْع  وَل  نَْفِسَك،  َعْن  أََذاَك  »كُفَّ 

اللَُّه  يَْغِفَر  أَْن  إِلَّ  بَْعضاً،  بَْعُضكُْم  َفَيلَْعُن  الِْقَياَمِة،  يَْوَم  تَُخاِصُمَك 

ويَْسُت«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يَابَْن آَدَم، لَْسَت ِبَبالِغٍ أََملََك، وَل ِبَداِفعٍ أََجلََك، وَل ِبَْدُفوعٍ َعْن . 			

ِرزِْقَك، َفِبَمَذا تَْشَقى نَْفُسَك يَا َشِقيُّ يَا َشِقيُّ يَا َشِقي؟!«)	(.

 عىل محاسبة النفس 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُزوا . 			 »َحاِسُبوا أَنُْفَسكُْم َقْبَل أَْن تَُحاَسُبوا، وزِنُوَها َقْبَل أَْن تُوزَنُوا، وتََجهَّ

لِلَْعرِْض اْلَكَْبِ«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُمَحاَسَبِة . 0		 ِمْن  أََشدَّ  نَْفَسُه  يَُحاِسَب  َحتَّى  ُمْؤِمناً  الَْعْبُد  يَكُوُن  »َل 

يِِّد َعْبَدُه«)	(. يكَُه والسَّ يِك َشِ ِ الشَّ

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

بحار األنوار، ج		، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج		، ص			 )قريب منه(.  )	(
بحار األنوار، ج0	، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
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القلب

 أصناف القلوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الُْقلُوُب أَْربََعٌة: َفَقلٌْب ِفيِه إِميَاٌن ولَْيَس ِفيِه ُقرْآٌن، وَقلٌْب ِفيِه ُقرْآٌن . 			

وإِميَاٌن، وَقلٌْب ِفيِه ُقرْآٌن ولَْيَس ِفيِه إِميَاٌن، وَقلٌْب َل ُقرْآٌن ِفيِه وَل إِميَاٌن، 

طَْعُمَها  طَيٌِّب  كَالثََّمرَِة  ُقرْآٌن  ِفيِه  ولَْيَس  إِميَاٌن  ِفيِه  الَِّذي  الَْقلُْب  ا  َفأَمَّ

ا الَْقلُْب الَِّذي ِفيِه ُقرْآٌن ولَْيَس ِفيِه إِميَاٌن كَاْلُْشَنِة)))،  لَْيَس لََها ِريٌح، وأَمَّ

ا الَْقلُْب الَِّذي ِفيِه ُقرْآٌن وإِميَاٌن كَِجَراِب  طَيٌِّب ِريُحَها َخِبيٌث طَْعُمَها، وأَمَّ

ا الَْقلُْب الَِّذي َل  الِْمْسِك إِْن ُفِتَح ُفِتَح طَيِّباً وإِْن َوَعى َوَعى طَيِّباً، وأَمَّ

ُقرْآٌن ِفيِه وَل إِميَاٌن كَالَْحْنظَلَِة َخِبيٌث ِريُحَها َخِبيٌث طَْعُمَها«)	(. 

اأُلْشنة: يشء يلتّف عىل شجر البلّوط والصنوبر؛ كأنّه مقشور من عرق؛ وهو عطر أبيض )تاج   )	(
العروس، ج		، ص		(.

أجرد  أربعة: قلب  )القلوب  العامل، ج	، ص			  كنز  األنوار، ج0	، ص0	، ح0	؛ يف  بحار   )	(
ح، فأّما  فيه مثل الرساج يزهر، وقلب أغلف مربوط عىل غالفه، وقلب منكوس، وقلب مصفَّ
القلب األجرد فقلب املؤمن رساجه فيه نوره، وأّما القلب األغلف فقلب الكافر، وأّما القلب 
املنكوس فقلب املنافق، عرف ثّم أنكر، وأّما القلب املصّفح فقلب فيه إميان ونفاق، ومثل 
اإلميان فيه كمثل البقلة ميّدها املاء الطيّب، ومثل النفاق كمثل القرحة ميّدها القيح والدم، 

فأّي املاّدتني غلبت عىل األخرى غلبت عليه(.
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 سالمة القلب 
روي عن رسول اللّه P  أنّه قال: 

ْت َسلَِم ِبَها َسائُِر الَْجَسِد، . 			 »ِف اْلِنَْساِن ُمْضَغٌة، إَِذا ِهَي َسلَِمْت وَصحَّ

َفإَِذا َسُقَمْت َسُقَم ِبَها َسائُِر الَْجَسِد وَفَسَد، وِهَي الَْقلُْب«)	(.

 ميل القلب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ُجِبلَِت الُْقلُوُب َعَل ُحبِّ َمْن أَْحَسَن إِلَْيَها وبُْغِض َمْن أََساَء إِلَْيَها«)	(.. 			

 مفسدات القلب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، واْلَْخُذ . 			 »أَْربٌَع َمْفَسَدٌة لِلُْقلُوِب: الَْخلَْوُة ِبالنَِّساِء، واِلْسِتَمُع ِمْنُهنَّ

ُمَجالََسُة  وَما  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا  لَُه:  فَِقيَل  الَْمْوَت«،  وُمَجالََسُة   ، ِبَرأِْيِهنَّ

الَْمْوَت؟ قَاَل: »ُمَجالََسُة كُلِّ َضالٍّ َعِن اْلِميَاِن وَجائٍِر ِف اْلَْحكَام«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َخْمَسٌة يُْفِسُدوَن الَْقلَْب، ِقيَل: وَما ُهنَّ يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: تََراُدُف . 			

نِْب، وُمَجاَوَرُة اْلَْحَمِق، وكَْثَُة ُمَناَقَشِة النَِّساِء، وطُوُل  نِْب َعَل الذَّ الذَّ

ُمَلزََمِة الَْمْنِزِل َعَل َسِبيِل اِلنِْفَراِد والَْوْحَدِة، والُْجلُوُس َمَع الَْمْوَت«)	(.

الخصال، ص		، ح	0	، املصّنف، الصنعاين، ج		، ص			 )قريب منه(.  )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.  )	(

األمايل )املفيد(، ص			، ح	.   )	(
معدن الجوهر، ص		.   )	(
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 عالج صدأ القلوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َهانَْت َعلَْيِه . 			 اِت، وَمْن زَِهَد ِف الدُّ »َمْن تَرَقََّب الَْمْوَت لََها َعِن اللَّذَّ

فاََم  ِقيَل:  الَْحِديُد«،  يَْصَدأُ  كََم  تَْصَدأُ  الُْقلُوَب  َهِذِه  إِنَّ  الُْمِصيَباُت، 

ِجاَلُؤَها؟ قَاَل: »ِذكُْر اللَِّه وتَِلَوُة الُْقرْآن«)	(. 

وروي عنه P أنّه قال: 

وتَِلَوِة . 			 ِبالْسِتْغَفاِر  َفاْجلُوَها  النَُّحاِس،  كََصَدأ  َصَدءاً  لِلُْقلُوِب  »إِنَّ 

الُْقرْآن«)	(.

الدعوات، ص			، ح			؛ كنز العامل، ج	، ص			 )املقطع األخري قريب منه(.  )	(
أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح	.  )	(
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مكارم األخالق

 عىل مكارم األخالق 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِمْن . 			 ِبَها، وإِنَّ  بََعَثِني  َعزَّ وَجلَّ  اللََّه  َفإِنَّ  اْلَْخَلِق،  ِبَكَارِِم  »َعلَْيكُْم 

َحرََمُه،  َمْن  ويُْعِطَي  ظَلََمُه،  ْن  َعمَّ الرَُّجُل  يَْعُفَو  أَْن  اْلَْخَلِق  َمكَارِِم 

ويَِصَل َمْن َقطََعُه، وأَْن يَُعوَد َمْن َل يَُعوُدُه«)	(.

روي عن اإلمام الّصادق أنّهQ قال: 

اللَُّه . 			 يُْدِخلَُك  أَْمٍر  َعَل  أَُدلَُّك  أََل  أَتَاُه:  لِرَُجٍل   P اللَِّه  َرُسوِل  »َقاَل 

َقاَل:  اللَّه،  أَنَالََك  ِممَّ  أَنِْل  َقاَل:  اللَِّه،  َرُسوَل  يَا  بََل  َقاَل:  الَْجنََّة؟  ِبِه 

ْن أُنِيلُُه؟ َقاَل: َفانُْصِ الَْمظْلُوَم، َقاَل: وإِْن كُْنُت  َفإِْن كُْنُت أَْحَوَج ِممَّ

ْن أَنُْصُُه؟ َقاَل: َفاْصَنْع لِْلَْخَرِق، يَْعِني أَِشْ َعلَْيِه، َقاَل: َفإِْن  أَْضَعَف ِممَّ

ْن أَْصَنُع لَُه؟ َقاَل: َفأَْصِمْت لَِسانََك إِلَّ ِمْن َخْيٍ، أََما  كُْنُت أَْخَرَق ِممَّ

يَُسَُّك أَْن تَكُوَن ِفيَك َخْصلٌَة ِمْن َهِذِه الِْخَصاِل تَُجرَُّك إَِل الَْجنَِّة؟!«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح		0	.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
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وروي عن رسول الله P أيضاً أنّه قال: 

َذنِْبِه، . 0		 ِمْن  ِبَا َمَض  يَُؤاَخْذ  لَْم  ُعُمرِِه  ِمْن  بَِقَي  َما  ِف  أَْحَسَن  »َمْن 

ِل واْلِخِر«)	(. وَمْن أََساَء ِفيَم بَِقَي ِمْن ُعُمرِِه أََخَذ ِباْلَوَّ

 فضل حسن الخلق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُخلُقاً . 			 َمَنَحُه  َعْبداً  أََحبَّ  َفإَِذا   ، وَجلَّ َعزَّ  اللَِّه  ِمَن  َمَنائُِح  »اْلَْخَلُق 

َحَسناً، وإَِذا أَبَْغَض َعْبداً َمَنَحُه ُخلُقاً َسيِّئاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ٌء أَْحَسَن َخلْقاً ِمْنُه، ولَْو . 			 »لَْو كَاَن ُحْسُن الُْخلُِق َخلْقاً يَُرى َما كَاَن َشْ

ٌء أَْسَوَء َخلْقاً ِمْنُه، وإِنَّ اللََّه  كَاَن ُسوُء الُْخلُِق َخلْقاً يَُرى َما كَاَن َشْ

ائِِم الَْقائِم«)	(. لَُيَبلُِّغ الَْعْبَد ِبُحْسِن الُْخلُِق َدَرَجَة الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أَْفَضلُكُْم إِميَاناً، أَْحَسُنكُْم أَْخَلقاً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أَْحَسُن النَّاِس إِميَاناً أَْحَسُنُهْم ُخلُقاً، وأَلْطَُفُهْم ِبأَْهلِِه، وأَنَا أَلْطَُفكُْم . 			

ِبأَْهِل«)	(.

األمايل )املفيد(، ص			، ح		؛ كفاية األثر، ص			 )بتفاوت(؛ روضة الواعظني، ص			؛ بحار   )	(
األنوار، ج		، ص			، ح	؛ ج		، ص			، ح	.

االختصاص، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص		.  )	(
الزهد، ص		، ح		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ االستذكار، ابن عبد الب، ج	، ص			   )	(

)الفقرة األخرية(.
تحف العقول، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص0		، ح		.  )	(

عيون أخبار الرضاQ، ج	، ص		، ح	0	.  )	(
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وروي عنهP أيضاً أنّه قال:

أَْجراً  .  .) أَْعظَُمُهْم  كَاَن  إِلَّ  رِضاً  ِفيِه  لِلَِّه  َوْجٍه  ِف  َقْوٌم  اْصطََحَب  »َما 

أَْحَسَنُهْم ُخلُقاً، وإِْن كَاَن ِفيِهْم َمْن ُهَو أََشدُّ اْجِتَهاداً ِمْنُه«))).

ق 
ُ
ل

ُ
 عىل معاملة الناس بُحسن الخ

ّ
 الحث

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»لَْو أَنَّ الُْمْؤِمَن أَْقَوُم ِمْن ِقْدحٍ لَكَاَن لَُه ِمَن النَّاِس َغاِمٌز، واْعلَُموا . 			

أَنَّكُْم لَْن تََسُعوا النَّاَس ِبأَْمَوالِكُْم َفَسُعوُهْم ِبأَْخَلِقكُم«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

كُْم َمُؤونًَة وأَْخَفُضكُْم ِلَْهلِه«)	(.. 			 »ِخَياُركُْم أَْحَسُنكُْم أَْخَلقاً وأََخفُّ

ق 
ُ
ل

ُ
 آثار ُحسن الخ

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٌء أَثَْقَل ِف الِْميزَاِن ِمَن الُْخلُِق الَْحَسِن«)	(.. 			 »لَْيَس َشْ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ائِِم الَْقائِِم، وإِنَُّه لَُيكَْتُب . 			 »إَِن الرَُّجَل لَُيْدرُِك ِبُحْسِن ُخلُِقِه َدَرَجَة الصَّ

َجبَّاراً وَل مَيْلُِك إِلَّ أَْهلَه«)	(.

)	(  تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.
بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(

مكارم األخالق، ص		؛ كنز العامل، ج	، ص	 )املقطع االول(.  )	(
عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص0	، ح		؛ روضة الواعظني، ص			؛ التواضع والخمول،   )	(

ابن ايب الدنيا، ص			؛ مسند الشاميني، الطباين، ج	، ص	0	.
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	،   )	(

ص			 )قريب منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَِّه . 0		 َرْحَمِة  وبَنْيَ  بَْيَنُه  ُركَْبَتْيِه  َعَل  َجاثِياً  الَْمَناِم  ِف  َرُجًل  »َرأَيُْت 

ِحَجاٌب، َفَجاَءُه ُحْسُن ُخلُِقِه، َفأََخَذ ِبَيِدِه، َفأَْدَخلَُه ِف َرْحَمِة اللَّه«)	(.

 آثار سوء الخلق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»لِكُلِّ َذنٍْب تَْوبٌَة، إِلَّ ُسوَء الُْخلُِق، َفإِنَّ َصاِحَبُه كُلََّم َخَرَج ِمْن َذنٍْب . 			

َدَخَل ِف َذنْب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يُِّئ يُْفِسُد الَْعَمَل، كََم يُْفِسُد الَْخلُّ الَْعَسَل«)	(.. 			 »الُْخلُُق السَّ

 يف األمور 
ّ

 التأن
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إَِذا أََرْدَت أَْمراً َفَعلَْيَك ِبالتَُّؤَدِة َحتَّى يَْجَعَل اللَُّه لََك َفرَجاً وَمْخرَجاً، . 			

والتَُّؤَدُة ِف اْلِنَْفاِق ِمْن أََهمِّ اْلُُموِر«)	(.

روضة الواعظني، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		 )ذيل الحديث(.  )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.  )	(

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص0	، ح		.  )	(
التؤدة التأيّن والرزانة، ضد الترّسع: )مجمع البحرين، ج	، ص			(؛ األدب املفرد، البخاري،   )	(

ص0		 )قريب منه(.
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 إظهار النعمة 
روي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال:

 »أَبَْصَ َرُسوِل اللَِّه P َرُجًل َشِعثاً َشْعُر َرأِْسِه َوِسَخًة ثَِيابُُه َسيَِّئًة . 			

يِن الُْمْتَعُة وإِظَْهاُر النِّْعَمِة«)	(. َحالُُه، َفَقاَل َرُسوِل اللَِّه P: ِمَن الدِّ

 الحزم والجزم أو التمصمي 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الظََّفُر ِبالَْحزِْم والَْجزِْم«)	(.. 			

 اغتنام الفرص 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َحاِب«)	(.. 			 »الُْفرَُص مَتُرُّ َمرَّ السَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»تَرُْك الُْفرَِص ُغَصٌص«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص			، ح 	؛ وسائل الشيعة، ج	، ص	، ح				 )أورد كالم النبّي P فقط(.  )	(
عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح			.  )	(

عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح0		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح	 )ضمن الحديث(.  )	(
عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح			؛ بحار األنوار، ج		، ص			 )جزء منه(.  )	(
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اإلخالص

 أهّمّية اإلخالص 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يََناِبيُع . 			 َجرَْت  إِلَّ  َصَباحاً  أَْربَِعنَي  وَجلَّ  َعزَّ  لِلَِّه  َعْبٌد  أَْخلََص  »َما 

الِْحكَْمِة ِمْن َقلِْبِه َعَل لَِسانِِه«)	(.

 عالمة اإلخالص 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إَِن لِكُلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة وَما بَلََغ َعْبٌد َحِقيَقَة اْلِْخَلِص َحتَّى َل يُِحبَّ . 			

ٍء ِمْن َعَمِل اللَّه«)	(. أَْن يُْحَمَد َعَل َشْ

 النّية والعمل 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ثََواُب اْلَْعَمِل ِعْنَد اللَِّه َعَل َقْدِر النِّيَّاِت«)	(.. 0		

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			.  )	(
روضة الواعظني، ص			؛ عّدة الداعي، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص	0	.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

ص
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وروي عن اإلمام عيل Q أنّه قال: سمعت رسول الله P يقول: 

»نِيَُّة الُْمْؤِمِن أَبْلَُغ ِمْن َعَملِِه، وكََذلَِك الَْفاِجُر«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُقلُوِبكُْم . 			 إَِل  يَْنظُُر  َا  وإِنَّ وأَْعَملِكُم،  ُصَورِكُْم  إَِل  يَْنظُُر  َل  اللََّه  »إِنَّ 

ونِيَّاتِكُم«)	(.

 رسيرة املرء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

			 ..)	(» »َمْن أّس سيرًة، رّداه اللُه رداَءها؛ إْن خياً فخيٌ، وإْن ّشاً فشٌّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يا عّل، ما من عبٍد إّل وله جّواّن وبّراّن - يعني سيرة وعلنية-، . 			

فمن أصلَح جّوانيه أصلَح اللُه عّز وجّل بّرانيه، ومن أفسَد جّوانيه 

أفسَد اللُه بّرانيه. وما من أحٍد إّل وله صيٌت ف أهِل السمِء، وصيٌت 

له  ذلك  ُوِضَع  السمِء  أهِل  ف  صيُته  حُسَن  فإذا  الرِض،  أهِل  ف 

له ف  ُوِضَع ذلك  السمِء  أهِل  وإذا ساَء صيُته ف  الرِض،  أهِل  ف 

الرِض«. فسألَه عن صيِته: ما هو؟ قال: »ِذكْرُه«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح		0	؛ كنز العامل، ج	، ص			.  )	(
جامع األخبار، ص00	؛  الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص0		 )إّن الله تعاىل ال ينظر إىل   )	(

صوركم وأموالكم، ولكن إمّنا ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم(.
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ مجمع البيان، ج0	، ص			؛ كشف الخفاء، العجلوين، ج	، ص			.  )	(
األمايل )املفيد(، ص			، ح		0	؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
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التقوى

 فضل التقوى 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبالَْجنَِّة«، . 			 الَْفْوَز  وَرِبَح  واْلِخرَُة  نَْيا  الدُّ أَطَاَعْتُه  لَزَِمَها  َمْن  »َخْصلٌَة 

ِقيَل: وَما ِهَي يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: »التَّْقَوى، َمْن أََراَد أَْن يَكُوَن أََعزَّ 

ُۥ َمۡرَٗجا  َ َيَۡعل لَّ «، ثُمَّ تاََل: ﴿َوَمن َيتَِّق ٱللَّ النَّاِس َفلَْيتَِّق اللََّه َعزَّ وَجلَّ

.)	(»)	(﴾ ٢ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل َيۡتَِسُبۚ
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلَتِْقَياَء اْلَْخِفَياَء الَِّذيَن إَِذا َغابُوا لَْم يُْفَقُدوا، وإِْن . 			

وا لَْم يُْعرَُفوا، ُقلُوبُُهْم َمَصاِبيُح الُْهَدى«)	(. َحَضُ

سورة الطالق، اآليتان 	-	.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			، ح	.  )	(

أيب  ابن  والخمول،  التواضع  ج	، ص			؛  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه   )	(
الدنيا، ص		 )قريب منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أََل وإِنَّ َخْيَ الزَّاِد َما َصِحَبُه التَّْقَوى«)	(.. 			

 عىل التقوى 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَنَا آِخٌذ ِبُحَجزِكُْم، أَُقوُل: اتَُّقوا اللََّه، اتَُّقوا الُْحُدوَد، اتَُّقوا النَّاَر، َفإَِذا . 			

َد َفَقْد أَْفلَح«)	(. ِمتُّ تََركُْتكُْم وأَنَا َفرَطُكُْم َعَل الَْحْوِض، َفَمْن تََزوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِه آِمناً«)	(.. 			 »َمِن اتََّقى اللََّه َعاَش َقِويّاً، وَساَر ِف ِبَلِد َعُدوِّ

 التقوى 
ّ

 حق
ِيَن َءاَمُنواْ  َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ روي عــن رســول اللــه P أنـّـه قــال يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ َيٰٓ

َ َحــقَّ ُتَقاتِهِۦ﴾)	(:  ُقــواْ ٱللَّ ٱتَّ
َفَل . 00	 ويُْشكََر  يُْنَس،  َفَل  ويُْذكََر  يُْعَص،  وَل  يُطَاَع  أَْن  تُقاتِِه  »َحقَّ 

يُكَْفَر«)	(.

أعالم الدين، ص			، ح		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح0	.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	،   )	(

ص			 )قريب منه(.
الدعوات، ص			، ح		؛ بحار األنوار، ج0	، ص			، ح	؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	،   )	(

ص			 )قريب منه(.
سورة آل عمران، اآلية 	0	.  )	(

روضة الواعظني، ص0		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج	، ص		.  )	(
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 عىل النظر يف األعمال ومراجعتها 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفُهَو َملُْعوٌن، . 	0	 »َمِن اْسَتَوى يَْوَماُه َفُهَو َمْغُبوٌن، وَمْن كَاَن َغُدُه َشّاً 

ِد النُّْقَصاَن ِف َعَملِِه كَاَن النُّْقَصاُن ِف َعْقلِِه، وَمْن كَاَن  وَمْن لَْم يََتَفقَّ

نُْقَصاٌن ِف َعَملِِه وَعْقلِِه َفالَْمْوُت َخْيٌ لَُه ِمْن َحَياتِه«)	(.

 االستقامة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَيَُّها النَّاُس، اتَُّقوا اللََّه واْرتَِحُضوا))) واْسَتِقيُموا إِلَْيِه، َفإِنَّ الِْسِتَقاَمَة . 	0	

الَْخْيَاِت  ُحُصوُل  وِبُوُجوِدَها  ونِظَاُمَها،  اْلُُمــوِر  كََمُل  ِبَها  َدَرَجــٌة 

ومَتَاُمَها، وَمْن لَْم يَكُْن ُمْسَتِقيمً ِف َحالَِتِه َضلَّ َسْعُيُه وَخاَب َجْهُدُه، 

... واْعلَُموا -ِعَباَد اللَِّه- أَنَُّه َمْن لَْم يَكُْن ُمْسَتِقيمً ِف ِصَفِتِه لَْم يَرْتَِق 

ِته«)	(. ْ ُسلُوكُُه َعَل ِصحَّ ِمْن َحالِِه إَِل َغْيَِها، ولَْم يََتَبنيَّ

إرشاد القلوب، ج	، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص0		، ح		؛ كشف الخفاء، العجلوين، ج	،   )	(
ص			 )قريب منه(.

رحض الثوب: غسله )القاموس املحيط، ج	، ص			، ماّدة رحض(.  )	(
أعالم الدين، ص			.  )	(
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الصدق 

 أهّمّية الصدق وفضله 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

والَْمْعُروِف . 	0	 الَْحجِ  وكَْثَِة  وَصْوِمِهْم  َصَلتِِهْم  كَْثَِة  إَِل  تَْنظُُروا  »َل 

وطَْنطََنِتِهْم ِباللَّْيِل، ولَِكِن انْظُُروا إَِل ِصْدِق الَْحِديِث وأََداِء اْلََمانَِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يقاً، وَل يََزاُل يَكِْذُب . 	0	 »َل يََزاُل الَْعْبُد يَْصُدُق َحتَّى يَكُْتَبُه اللَُّه ِصدِّ

الُْمْسلِِمنَي،  ونََجاُة  يِن  الدِّ ِعَمُد  ْدُق  والصِّ اباً،  كَذَّ اللَُّه  يَكُْتَبُه  َحتَّى 

ُمَراَفَقِة  وُموِجُب  ِة  الُْفُتوَّ أَْمِر  وَرأُْس  ِة  النُُّبوَّ َدَرَجــاِت  تَاِل  وُهو 

النَِّبيِّني«)	(.

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			.   )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص			، 			 )جزء منه(.  )	(
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 الصّديقون 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَُقوُل: . 	0	 الَِّذي  يَاِسنَي  آِل  ُمْؤِمُن  اُر  النَّجَّ َحِبيٌب  ثثََلثٌَة:  يُقوَن  دِّ »الصِّ

ۡهَتُدوَن﴾)))،  ۡجٗرا َوُهم مُّ
َ
﴿ٱتَّبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلنَِي ٢٠ ٱتَّبُِعواْ َمن لَّ يَۡس َٔلُُكۡم أ

وُهَو   ،Q طَالٍِب  أَِب  بُْن  وَعِلُّ  ِفْرَعْوَن،  آِل  ُمْؤِمُن  وِحزِْقيُل 

أَْفَضلُُهْم«)	(.

 مواطن يقبح الصدق فيها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْدُق: النَِّميَمُة، وإِْخَبارَُك الرَُّجَل َعْن أَْهلِِه ِبَا . 	0	 »ثثََلٌث يَْقُبُح ِفيِهُم الصِّ

يَكْرَُهُه، وتَكِْذيُبَك الرَُّجَل َعِن الَْخَبِ«)	(.

سورة يس، اآليتان 0	-		.  )	(
العامل،  كنز  ص			،  ج	،  السيوطي،  الصغري،  الجامع  ح0		؛  ص			،  )الصدوق(،  األمايل   )	(

ج		، ص	0	.
الخصال، ص		، ح0	.   )	(
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حسن الظّن

 عىل حسن الظّن 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»اطْلُْب ِلَِخيَك ُعْذراً، َفإِْن لَْم تَِجْد لَُه ُعْذراً َفالَْتِمْس لَُه ُعْذراً« )	(.. 	0	

 النهي عن سوء الظّن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِيَّاكُْم والظََّن! َفإِنَّ الظَّنَّ أَكَْذُب الْكَِذب«)	(.. 	0	

 فروع سوء الظّن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

	0	 ..)	(» »إَِن الُْجْبَ والُْبْخَل والِْحرَْص َغِريزٌَة َواِحَدٌة، يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّنِّ

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.   )	(
قرب اإلسناد، ص		، ح		.   )	(

علل الرشائع، ج	، ص			، ح	.   )	(
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الخشوع

 عالمة الخاشع 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

َوالَعلنَِيِة، .  ))  ِّ السِّ اللِه ف  ُمراَقَبُة  َفأَْربََعٌة:  الَخاِشعِ  َعلَمُة  ا  َوأَمَّ  ...«
َوُركوُب الَجميِل، َوالتََّفكُُّر لَِيْوِم الِقياَمِة، َواملُناجاُة لِلَِّه«)	(.

 الخشوع يف الصالة 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

لُة َعل أَْربََعِة أَْسُهٍم: َسْهٌم ِمْنها إِْسباُغ الُوضوِء، َوَسْهٌم . ))) »بُِنَيِت الصَّ
جوُد، َوَسْهٌم ِمْنها الُخشوُع«، فَقيَل: يا  ِمْنها الرُّكوُع، َوَسْهٌم ِمْنها السُّ

لِة، َوأَْن يُْقِبَل  رَسوَل اللِه، َوما الُخشوُع؟ قاَل P: »التَّواُضُع ف الصَّ
الَعْبُد ِبَقلِْبِه كُلِِّه َعل َربِِّه...«)	(.

تحف العقول، ص0	.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
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 النهي عن خشوع النفاق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َع النَِّفاِق! وُهَو أَْن يَُرى الَْجَسُد َخاِشعاً والَْقلُْب لَْيَس . 			 »إِيَّاكُْم وتََخشُّ

ِبَخاِشعٍ«)	(.

تحف العقول، ص0	؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح			.  )	(
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الصبر

 أهّمّية الصرب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْبُ َرُجًل، لَكَاَن كَِرمياً«)	(.. 			 »لَْو كَاَن الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِمَن . 			 أَْوَسَع  وَل  لَُه  َخْياً  َعْبداً  اللَُّه  َرَزَق  َما  َمْركٍَب،  َخْيُ  ْبُ  »الصَّ

ْبِ«)	(. الصَّ

 أنواع الصرب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْبُ نِْصُف اْلِميَاِن، والَْيِقنُي اْلِميَاُن كُلُُّه، وَمْن َصَبَ َعَل الُْمِصيَبِة . 			 »الصَّ

َدَرَجٍة،  ثثََلَثَِئِة  َصْبٍَة  ِبكُلِّ  لَُه  اللَُّه  كََتَب  الَْعزَاِء  ِبُحْسِن  َها  يَرُدَّ َحتَّى 

الَْعرِْش،  ُعلُوِّ  إَِل  اْلَْرِض  بَنْيَ تُُخوِم  َدَرَجٍة كََم  إَِل  َدَرَجٍة  بَنْيَ كُلِّ  َما 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0	؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	،   )	(
ص			 )قريب منه(.

بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
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َرَجِة  بَنْيَ الدَّ َما  َدَرَجٍة،  لَُه ِستَِّمَئِة  اللَُّه  وَمْن َصَبَ َعَل الطَّاَعِة كََتَب 

َعِن  َصَبَ  وَمْن  الَْعرِْش،  ُعلُوِّ  إَِل  اْلَْرِض  تُُخوم  بَنْيَ  كََم  َرَجِة  الدَّ إَِل 

َرَجِة  َرَجِة إَِل الدَّ الَْمْعِصَيِة كََتَب اللَُّه لَُه تِْسَعِمَئِة َدَرَجٍة، َما بَنْيَ الدَّ

كََم بَنْيَ تُُخوِم اْلَْرِض إَِل الَْعرِْش«)	(.

 عالمات الصابر 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لَُها: أَْن َل يَكَْسَل، والثَّانَِيُة: أَْن َل يَْضَجَر، . 			 اِبِر ِف ثثََلٍث؛ أَوَّ »َعَلَمُة الصَّ

 ، والثَّالَِثُة: أَْن َل يَْشكَُو ِمْن َربِِّه تََعاَل؛ ِلَنَُّه إَِذا كَِسَل َفَقْد َضيََّع الَْحقَّ

كَْر، وإَِذا َشكَا ِمْن َربِِّه َعزَّ وَجلَّ َفَقْد َعَصاه«)	(. وإَِذا َضِجَر لَْم يَُؤدِّ الشُّ

 آثار الصرب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْبِ َعَل َما تَكْرَُهوَن، وَل تَْبلُُغوَن . 			 »إِنَّكُْم َل تََنالُوَن َما تُِحبُّوَن إِلَّ ِبالصَّ

َما تَأُْملُوَن إِلَّ ِبَتِْك َما تَْشَتُهوَن«)	(.

إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ شعب االميان، البيهقي، ج	، ص			)الجملتان األوليان(.  )	(
علل الرشائع، ج	، ص			، ح	؛ بحار األنوار، ج		، ص		، ح		.  )	(

كنز الفوائد، ج	، ص			؛ أعالم الدين، ص			.  )	(
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القناعة 

 فضل القناعة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد، والَْقَناَعُة َماٌل َل يَْنَفُد«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، كُِفَي الطَّلََب«)	(.. 			 »َمْن تَوَكََّل وَقِنَع وَرِضَ

 القناعة يف الرزق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، اْسَتْغِن ِبَغَناِء اللَِّه يُْغِنَك اللَُّه«، فَُقلُْت: وَما ُهَو، يَا رَُسوَل . 0		 »يَا أَبَا َذرٍّ

َفُهَو  اللَُّه،  َرزََقُه  ِبَا  َقِنَع  َفَمْن  لَْيلٍَة،  يَْوٍم وَعَشاُء  فََقاَل: »َغَداُء  اللَِّه، 

أَْغَنى النَّاِس«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		؛ خصائص األمئة، ص			.  )	(
النوادر، ص			، ح			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.  )	(
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 طريق القناعة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفإِنَُّه . 			 َفْوَقكُْم؛  َمْن  إَِل  تَْنظُُروا  وَل  ِمْنكُْم،  أَْسَفَل  َمْن  إَِل  »انْظُُروا 

أَْجَدُر أَْن تَزَْدُروا نِْعَمَة اللَّه«)	(.

 موعظة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

والجاُل . 			 َمْقُسوَمٌة،  والَْرزاُق  َمْعَدوَدٌة،  أيّاٌم  أنَّها  واْعلَُموا   ...«

َزَواَل  لُه، ونَِعيٌم ل  ُمنَتهي  لُه، وأََجٌل  أََمَد  أبٌد ل  َمْعلَومٌة، والِخرَُة 

نَْيا َما يََشغلُكُم  لُُه، فاعرُِفوا ما تٌريُدوَن وما يَُراُد ِبكُم، واتْركُوا ِمْن الدُّ

واسَتْدرِكُوا  املَُغتَِّيَن،  َونََداَمَة  املُْفرِِطنَي  َحْسَة  واْحَذُروا  الِخرَِة،  َعِن 

ُبوا لِلرَِحيِل ِمْن َداِر الَبَواِر إِل َداِر الَقَراِر،  ِف َما بََقَي َما َفاَت، وتَأهَّ

التأَْهِب  َعْن  ويَُعّجلَكُم  َغرَّة،  َعَل  يَُفاِجَئكُم  أَْن  املْوَت  واَحــَذُروا 

إَِلٰٓ  َوَلٓ  تَوِۡصَيٗة  يَۡسَتِطيُعوَن  ﴿فََل  قال:  تََعاَل  اللََّه  وإنَّ  والستْعَداِد، 

ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعوَن﴾)))، ُفربَّ ِذي َعْقٍل أَْشَغلَُه َهَواُه َعمَّ ُخلَق لَُه َحتَّى 
َ
أ

َصاَر كََمْن ل َعَقَل لَُه. ول تَعُذُروا أَنُْفَسكُم ف ِخطَِّتَها، ول تَُجاِدلُوا 

كُم نَْصَ الَحقِّ ِمْن ِجَهِتكُم  بالْباِطِل ِف َما يُواِفُق َهَواكُم، واَجْعلوا َهمَّ

ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ يقول:  تَعاَل  اللَّه  فإّن  يَجاِدلكُم،  َمْن  ِجَهِة  ِمْن  أْو 

ِ﴾)))، فل تَكُونوا أَنَْصاراً لَِهواكُم والشيطان«)	(. نَصاَر ٱللَّ
َ
َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ

روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص			، ح			.  )	(
سورة يس، اآلية 0	.  )	(

سورة الصف، اآلية 		.  )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص		.  )	(

ّية
الق

خ
األ

م 
قي

ال



105

اإلكرام

 الذين ينبغي إكرامهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَكْرُِموا كَِريَم كُلِّ َقْوٍم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اْلِْسَلِم، . 			 ِف  ْيَبِة  الشَّ ِذي  ثثََلثٍَة:  إِكَْراُم  تََعاَل  اللَِّه  َجَلِل  ِعظَِم  »ِمْن 
واْلَِماِم الَْعاِدِل، وَحاِمِل الُْقرْآِن َغْيِ الَْغاِل ِفيِه وَل الَْجاِف َعْنه«)	(.

ُبول اإلكرام وعدم رّده 
َ

 ق
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبَا . 			 ويُْتِحَفُه  تُْحَفَتُه،  يَْقَبَل  أَْن  الُْمْسلِِم  ِلَِخيِه  الرَُّجِل  تَكْرَِمِة  »ِمْن 
ِعْنَدُه، وَل يََتكَلََّف لَُه ُ َشْيئاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُه َحْمًل وأَطَْيُبُه ِريحاً«)	(.. 			 »اْقَبلُوا الْكََراَمَة، وأَْفَضُل الْكََراَمِة الطِّيُب، أََخفُّ

الغارات، ج	، ص			.  )	(
النوادر، ص		.  )	(

النوادر، ص	0	، ح		.   )	(
تحف العقول، ص0	.  )	(

م
كرا

اإل
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العّفة

ة وأهّمّيتها 
ّ

 فضل العف
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٍف، لَْو أَْقَسَم َعَل . 			 »أََل أَُدلُّكُْم َعَل أَْهِل الَْجنَِّة؟ كُلُّ َضِعيٍف ُمَتَعفِّ

اٍظ«)	(. ٍ َجوَّ اللَِّه َلَبَرَُّه. وأَْهُل النَّاِر كُلُّ ُمَتكَبِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َف، أََل وإِنَّ اللََّه يُْبِغُض . 			 »إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَْحِيَي الَْحلِيَم الَْغِنيَّ الُْمَتَعفِّ

ائَِل الُْملِْحَف«)	(. الَْفاِحَشَة الَْبِذيَّ السَّ

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
الزهد، ص0	، ح0	؛ كنز العامل، ج	، ص		)ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من   )	(

ُخلٍق حسن، فإّن الله تعاىل يبغض الفاحش البذّي(.
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َعب العفاف 
ُ

 ش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

والرَّاَحُة . 			 والَْحظُّ  واِلْسِتكَانَُة  الرَِّضا  ِمْنُه  ُب  َفَيَتَشعَّ الَْعَفاُف  ا  »أَمَّ

َما  َفَهَذا  َخاُء،  والسَّ والُْجوُد  والتََّفكُُّر  والتََّذكُُّر  والُْخُشوُع  ُد  والتََّفقُّ

ُب لِلَْعاِقِل ِبَعَفاِفِه رِضاً ِباللَِّه وِبَقْسِمه«)	(. يََتَشعَّ

 مواطن العفاف 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أََحبُّ الَْعَفاِف إَِل اللَِّه تََعاَل َعَفاُف الَْبطِْن والَْفْرجِ«)	(.. 0		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َما َزيََّن اللَُّه َرُجًل ِبِزيَنٍة َخْي ِمْن َعَفاِف بَطِْنِه«)	(.. 			

تحف العقول، ص		.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0	.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

ة
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 الزهد 

 معىن  الزهد 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الزُّْهُد لَْيَس ِبَتْحِريِم الَْحَلِل، ولَِكْن أَْن يَكُوَن ِبَا ِف يََدِي اللَِّه أَْوثََق . 			

ِمْنُه ِبَا ِف يََديْه«)	(.

  الزهد يف الدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َقْصُ اْلََمِل، وُشكُْر كُلِّ نِْعَمٍة، والَْوَرُع َعْن كُلِّ َما . 			 »الزُّْهُد ِف الدُّ

َحرََّم اللَُّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا، َهانَْت َعلَْيِه الُْمِصيَباُت«)	(.. 			 »َمْن زَِهَد ِف الدُّ

أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح	.  )	(
تحف العقول، ص		، 0		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح			.  )	(

كنز الفوائد، ج	، ص			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا كَأَنََّك َغِريٌب أَْو َعاِبُر َسِبيٍل، واْعُدْد نَْفَسَك ِف الَْمْوَت، . 			 »كُْن ِف الدُّ

ْث  ْث نَْفَسَك ِبالَْمَساِء، وإَِذا أَْمَسْيَت َفَل تَُحدِّ وإَِذا أَْصَبْحَت َفَل تَُحدِّ

لَِهرَِمَك،  َشَباِبَك  وِمْن  لُِسْقِمَك،  ِتَك  ِصحَّ ِمْن  وُخْذ  َباحِ،  ِبالصَّ نَْفَسَك 

وِمْن َحَياتَِك لَِوَفاتَِك، َفإِنََّك َل تَْدِري َما اْسُمَك َغداً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا كََمَثِل َراِكٍب َساَر ِف يَْوٍم . 			 َا َمَثِل وَمَثُل الدُّ نَْيا! إِنَّ »َما ِل ولِلدُّ

َصائٍِف، َفُرِفَعْت لَُه َشَجَرٌة، َفَقام تَْحَت ِظلَِّها َساَعًة ثُمَّ َراح، وَمْن 

انَقَضْت  كْيَف  يَُباِل  ولَْم  إلَْيَها،  يَْركَْن  ملْ  الَعنْي  بهِذِه  نَيا  الدُّ َرأَى 

َعَل  لَِبَنًة  يَبِني  بل ل  وَرَفاهّية،  َسَعٍة  ِف  أو  وِضيٍق  َضّ  ِف  أيّاُمُه 

لَِبَنٍة«)	(. 

 صفات الزاهدين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا تَْبِك ُقلُوبُُهْم وإِْن َضِحكُوا، ويَْشَتدُّ ُحزْنُُهْم . 			 »إَِن الزَّاِهِديَن ِف الدُّ

وإِْن َفرُِحوا، ويَكُْثُ َمْقُتُهْم أَنُْفَسُهْم وإِِن اْغُتِبطُوا ِبَا ُرزُِقوا«)	(.

أعالم الدين، ص			؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح			.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛  كشف الغّمة، ج	، ص			.  )	(

إرشاد القلوب، ج	، ص		.  )	(

د 
ه

الز
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 آثار  الزهد 
وروي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

لَُه . 			 اللَُّه  أََحلَّ  ِفيَم  وزَِهَد  ِذكُْرُه،  َعزَّ  لِلَِّه  تََواَضَع  لَِمْن  »...طُوَب 

َعْن  ٍل  تََحوُّ َغْيِ  ِمْن  نَْيا  الدُّ زَْهرََة  وَرَفَض  ِسيَِت،  َعْن  َرْغَبٍة  َغْيِ  ِمْن 

الُْخَيَلِء  أَْهَل  وَجانََب  بَْعِدي،  ِمْن  ِعْتَِت  ِمْن  اْلَْخَياَر  واتََّبَع  ُسنَِّتي، 

ِبَغْيِ  الَْعاِملِنَي  الُْمْبَتِدِعنَي ِخَلَف ُسنَِّتي  نَْيا  ْغَبِة ِف الدُّ والتََّفاُخِر والرَّ

ِسيَِت....«)	(.

:P وروي أنّه قال رجل لرسول الله

اَمِء . 			 السَّ ِمَن  اللَُّه  أََحبَِّنَي  فََعلْتُُه  أَنَا  إَِذا  َشيْئاً  َعلِّْمِني  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا 

وأََحبَِّنَي النَّاُس ِمَن اأْلَرِْض، فََقاَل لَُه: »اْرَغْب ِف َما ِعْنَد اللَِّه َعزَّ وَجلَّ 

يُِحبََّك اللَُّه، وازَْهْد ِف َما ِعْنَد النَّاِس يُِحبََّك النَّاُس«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

أَْغَنى . 0		 الَْجنََّة  يَْدُخِل  لَْم  ِديَناراً،  وَل  ِدْرَهمً  يَْتُْك  ولَْم  َماَت  »َمْن 

ِمْنه«)	(.

روى أبو سعيد الخدرّي، قال:

سمعت رسول الله P يقول لرجل يعظه: »اْرَغْب ِف َما ِعْنَد اللَِّه . 			

ِف  الزَّاِهَد  إِنَّ  النَّاُس،  يُِحبََّك  النَّاِس  أَيِْدي  ِف  اللَُّه، وازَْهْد بَا  يُِحبََّك 

ِفيَها  نَْيا واْلِخرَِة، والرَّاِغَب  الدُّ ِف  َقلَْبُه وبََدنَُه  يَرْتَِجي ويُِريُح  نَْيا  الدُّ

الِْقَياَمِة  يَْوَم  أَْقَواٌم  لََيِجيَئَّ  واْلِخرَِة.  نَْيا  الدُّ ِف  وبََدنَُه  َقلَْبُه  يُْتِعُب 

الكايف، ج	، ص			، ح0		.  )	(
الخصال، ص		، ح		؛ تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	،   )	(

ص			 )قريب منه(.
الدعوات، ص			، ح	0	؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(
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نَِبيَّ  يَا  فَِقيَل:  النَّاِر«،  إَِل  ِبِهْم  َفُيْؤَمُر  الِْجَباِل  كَأَْمَثاِل  َحَسَناٌت  لَُهْم 

اللَِّه أَُمَصلُّوَن كَانُوا؟ قَاَل: »نََعْم، كَانُوا يَُصلُّوَن ويَُصوُموَن ويَأُْخُذوَن 

نَْيا َوثَُبوا  ٌء ِمْن أَْمِر الدُّ َوْهناً ِمَن اللَّْيِل؛ لَِكنَُّهْم كَانُوا إَِذا َلَح لَُهْم َشْ

َعلَْيِه«)	(.

 ال رهبانّية يف اإلسالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِتي َرْهَبانِيٌَّة«)	(.. 			 »لَْيَس ِف أُمَّ

أعالم الدين، ص			؛ مكارم األخالق، ص0		؛ بحار األنوار، ج		، ص			 )بتفاوت يسري(.  )	(
الخصال، ص			، ح			؛ معاين األخبار، ص			، ح	.  )	(

د 
ه

الز
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غّض البصر

 مقدار النظرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُل نَظْرٍَة«)	(. . 			 ، َل تُْتِبعِ النَّظْرََة النَّظْرََة؛ َفلَْيَس لََك إِلَّ أَوَّ »يَا َعِلُّ

 النظر املحّرم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َمَلَ َعْيَنُه ِمْن َحَراٍم، َمَلَ اللَُّه َعْيَنُه يَْوَم الِْقَياَمِة ِمَن النَّاِر، إِلَّ . 			

أَْن يَُتوَب ويَرِْجَع«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»اْشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعزَّ وَجَل َعَل اْمَرأٍَة َذاِت بَْعٍل َمَلَْت َعْيَنَها ِمْن . 			

َغْيِ َزْوِجَها، أَْو َغْيِ ِذي َمْحرٍَم ِمْنَها«)	(.

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص0	، ح			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح	0	.   )	(

ثواب األعامل، ص			، ح	.   )	(
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وروي عن اإلمام الباقر Q أنّه قال: 

»اْسَتْقَبَل َشابٌّ ِمَن اْلَنَْصاِر اْمَرأًَة ِبالَْمِديَنِة -وكَاَن النَِّساُء يََتَقنَّْعَن . 			

- َفَنظََر إِلَْيَها وِهَي ُمْقِبلٌَة، َفلَمَّ َجازَْت نَظََر إِلَْيَها، وَدَخَل  َخلَْف آَذانِِهنَّ

ِبَبِني ُفَلٍن، َفَجَعَل يَْنظُُر َخلَْفَها، واْعَتََض َوْجَهُه  ُه  ِف زَُقاٍق َقْد َسمَّ

َعظٌْم ِف الَْحائِِط أَْو ُزَجاَجٌة َفَشقَّ َوْجَهُه، َفلَمَّ َمَضِت الَْمْرأَُة نَظََر َفإَِذا 

 ،P َماُء تَِسيُل َعَل َصْدرِِه وثَْوِبِه، َفَقاَل: واللَِّه، لَتِنَيَّ َرُسوِل اللَِّه الدِّ

وَلُْخِبَنَُّه، َقاَل: َفأَتَاُه، َفلَمَّ رَآُه َرُسوِل اللَِّه P، َقاَل لَُه: َما َهَذا؟ َفأَْخَبَُه، 

بَۡصٰرِهِۡم 
َ
واْ ِمۡن أ َفَهَبَط َجْبَئِيُل Q ِبَهِذِه اْليَِة: ﴿قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

َ َخبرُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن﴾)))«)	(. ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

 وسائل منع النظر املحّرم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْيطَاِن، َفَمْن َوَجَد ِمْن َذلَِك َشْيئاً . 			 َا النَّظْرَُة ِمَن الشَّ »يَا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ

َفلَْيأِْت أَْهلَُه«)	(.

 النظر عبادة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»النَّظَُر إَِل الَْعالِِم ِعَباَدٌة، والنَّظَُر إَِل اْلَِماِم الُْمْقِسِط ِعَباَدٌة، والنَّظَُر . 			

ُه ِف اللَِّه َعزَّ  إَِل الَْوالَِديِْن ِبَرأَْفٍة وَرْحَمٍة ِعَباَدٌة، والنَّظَُر إَِل أَخٍ تََودُّ

وَجلَّ ِعَباَدٌة«)	(.

سورة النور، اآلية 0	.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				.   )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح		0	.   )	(
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ْكر  الشُّ

ْعم الظاهرة والباطنة 
ِّ
 الن

قــال ابــُن عبّاٍس: َســألُت النَّبيَّ P عــن قَولِه تعاىل: ﴿َظِٰهــَرٗة َوَباِطَنٗةۗ﴾)	(؛ فقاَل: 

َخلِقَك، . 			 ِمن  اللّه  َسوَّى  وما  فالسلُم،  ظََهَر،  ما  أّما  عّباٍس،  »يابَن 

َعَملَِك  َمساوَئ  فَسَتَ  بَطََن،  ما  وأّما  زِق؛  الرِّ ِمن  علَيَك  أفاَض  وما 

ولَم يَفَضْحَك بِه. يا ابَن عّباٍس، إّن اللّه تعال يَقوُل: ثلثٌَة َجَعلُتُهنَّ 

َعَملِِه،  انِقطاعِ  بَعِد  املُؤِمننَي علَيِه ِمن  لَُه: َصلُة  تَكُن  لِلُمؤمِن ولَم 

ُر بِه عنُه َخطاياُه، والّثالُِث: َسَتُت َمساِوَئ  وَجَعلُت لَُه ثُلَث مالِِه اُكَفِّ

فَمن  أهلُُه  لَنَبَذُه  علَيِه  أبَديُتها  ولَو  ِمنُه  بَشٍء  أفَضْحُه  ولَم  عَملِِه 

ِسواُهم...«)	(.

وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُة والَْفَراُغ نِْعَمَتاِن َمكُْفوَرتَاِن«)	(.. 0		 حَّ »الصِّ

سورة لقامن، اآلية 0	.  )	(
مجمع البيان، ج	، ص	0	.  )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
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 فضل النعم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

إِلَْيَك . 			 أَتََحبَُّب  تُْنِصُفِني!  َما  آَدَم،  يَابَْن  وتعال:  تبارَك  اللّه  »يَقوُل 

إَِلَّ  وَشَُّك  ُمْنَزٌل  إِلَْيَك  َخْيِي  ِبالَْمَعايِص،  إَِلَّ  ُت  وتََتَمقَّ ِبالنَِّعِم 

َصاِعٌد!«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

إِلَّ ِف َمطَْعٍم أَْو َمْشٍَب أَْو . 			 نِْعَمًة  َعلَْيِه  لِلَِّه َعزَّ وَجَل  يََر  لَْم  »َمْن 

َملَْبٍس، َفَقْد َقُصَ َعَملُُه وَدنَا َعَذابُُه«)	(.

 متام النعمة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا: . 			 »َمْن أَْصَبَح وأَْمَس وِعْنَدُه ثثََلٌث، َفَقْد مَتَّْت َعلَْيِه النِّْعَمُة ِف الدُّ

ِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه،  َمْن أَْصَبَح وأَْمَس ُمَعاًف ِف بََدنِِه، آِمناً ِف َسْ

نَْيا واْلِخرَِة،  َفإِْن كَانَْت ِعْنَدُه الرَّاِبَعُة، َفَقْد مَتَّْت َعلَْيِه النِّْعَمُة ِف الدُّ

وُهَو اْلِْسَلُم«)	(.

كر 
ُ

 فضل الش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

كِْر«)	(.. 			 ْبِ، ونِْصٌف ِف الشُّ »اْلِميَاُن نِْصَفاِن: نِْصٌف ِف الصَّ

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

الكايف، ج	، ص			، ح			.  )	(
تحف العقول، ص		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.  )	(
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وروي عنه Pأيضاً أنّه قال: 

يَاَدِة«)	(.. 			 »َما َفَتَح اللَُّه َعَل َعْبٍد بَاَب ُشكٍْر، َفَخزََن َعْنُه بَاَب الزِّ

ر النعمة 
ْ

ك
ُ

 ش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَِحبُّوا اللََّه لَِم يَْغُدوكُْم ِمْن نَِعِمِه، وأَِحبُّوِن لُِحبِّ اللَِّه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُروَها؛ . 			 تَُنفِّ ِبُحُقوِقَها، وَل  والِْقَياِم  ِبُشكْرَِها  النَِّعِم  ُمَجاَوَرَة  »أَْحِسُنوا 

َفإِنََّها َقلَّ َما نََفرَْت َعْن َقْوٍم َفَعاَدْت إِلَْيِهْم«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ائِِم الُْمْحَتِسِب، والُْمَعاَف . 			 اِكُر لَُه ِمَن اْلَْجِر كَأَْجِر الصَّ »الطَّاِعُم الشَّ

اِكُر لَُه ِمَن  اِبِر، والُْمْعطَى الشَّ اِكُر لَُه ِمَن اْلَْجِر كَأَْجِر الُْمْبَتَل الصَّ الشَّ

اْلَْجِر كَأَْجِر الَْمْحُروِم الَْقانِعِ«)	(.

الكايف، ج	، ص		، ح	.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

كنز الفوائد، ج	، ص			؛ أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص		، ح	؛ قرب اإلسناد، ص		، ح			؛ روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار،   )	(

ص		، ح		.
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االستغفار 

 فضل االستغفار 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َعاِء اِلْسِتْغَفاُر«)	(.. 			 »َخْيُ الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ . 0		
َ
َعاِء اِلْسِتْغَفاُر، ثُمَّ تاََل النَِّبيُّ P: ﴿فَٱۡعلَۡم أ »َخْيُ الدُّ

ۢنبَِك﴾)))«)	(.  ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ ٱللَّ

 آثار االستغفار 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أََل أُْخِبُكُْم ِبَدائِكُْم ِمْن َدَوائِكُْم؟«، قُلَْنا: بىََل يَا رَُسوَل اللَِّه، قَاَل: . 			

نُوُب وَدَواُؤكُُم اِلْسِتْغَفاُر«)	(. »َداُؤكُُم الذُّ

الجامع  األنوار، ج		، ص		، ح		؛  بحار  الداعي، ص	0	؛  عّدة  الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛   )	(
الصغري، السيوطي، ج	، ص			.

سورة محمد، اآلية 		.  )	(
املحاسن، ج	، ص0	، ح		.  )	(

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		 )ذيل الحديث(.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نُوِب اِلْسِتْغَفاُر، فإنّها املمحاة«)	(.. 			 »لِكُلِّ َداٍء َدَواٌء، وَدَواُء الذُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْزق«)	(.. 			 »أَكِْثُوا اِلْسِتْغَفاَر؛ َفإِنَُّه يَْجلُِب الرِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الِْقَياَمِة تَْحَت كُلِّ َذنٍْب، . 			 »طُوَب لَِمْن ُوِجَد ِف َصِحيَفِة َعَملِِه يَْوَم 

أَْسَتْغِفُر اللَّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َل كَِبيََة َمَع اِلْسِتْغَفاِر، وَل َصِغيََة َمَع اْلِْصَاِر«)	(.. 			

جامع أحاديث الشيعة، ج 		 ص 			؛ ثواب األعامل، ص			، ح	.  )	(
كنز الفوائد، ج	، ص			؛ أعالم الدين، ص			.  )	(

ثواب األعامل، ص			، ح	؛ مكارم األخالق، ص0		.  )	(
الصغري،  الجامع  ص			؛  الدين،  أعالم  ص		؛  ج	،  الفوائد،  كنز  ح	؛  ص	0	،  التوحيد،   )	(

السيوطي، ج	، ص			.
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التوبة 

 فضل التوبة ومزنلتها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٌء أََحبَّ إَِل اللَِّه َعزَّ وَجَل ِمْن َشابٍّ تَائٍِب، وَما ِف . 			 نَْيا َشْ »َما ِف الدُّ

ٌء أَبَْغَض إَِل اللَِّه ِمْن َشْيخٍ َزاٍن«)	(. نَْيا َشْ الدُّ

وروي أنّه قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل اللَِّه، إِينِّ أَْذنَبُْت، فََقاَل: »اْسَتْغِفِر اللََّه«، فََقاَل: إِينِّ أَتُوُب، 

ثَُم أَُعوُد، فََقاَل: »كُلََّم أَْذنَْبَت، اْسَتْغِفِر اللََّه«، فََقاَل: إِذاً، تَْكُثَ ُذنُويِب، فََقاَل: 

ْيطَاُن ُهَو الَْمْدُحوَر«، . 			 »َعْفُو اللَِّه أَكَْثُ، َفَل تَزَاُل تَُتوُب َحتَّى يَكُوَن الشَّ

وقَاَل: »إِنَّ اللََّه تََعاَل أَْفَرُح ِبَتْوبَِة الَْعْبِد ِمْنُه لَِنْفِسِه، وَقْد َقاَل: ﴿إِنَّ 

ٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن﴾)	(«)	(. َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ ٱللَّ

مشكاة األنوار، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
سورة البقرة، اآلية 			.  )	(

وسائل الشيعة، ج		، ص		، ح		0		 )بتفاوت يسري(. االستيعاب، ابن عبد الب، ج	، ص			   )	(
)قريب منه(.
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 كيفّية التوبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»النََّدُم تَْوبٌَة«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَُّه . 			 َحرََّم  لِْحَيِتِه،  َعَل  ُدُموُعُه  تَِسيَل  َحتَّى  َذنِْبِه  َعَل  بََك  »َمْن 

ِديَباَجَة َوْجِهِه َعَل النَّاِر«)	(.

وروي عن اإلماِم الّصادِق Q أنّه قال: 

»أََت يَُهوِدٌي النَِّبَي P، َفَقاَم بَنْيَ يََديِْه يُِحدُّ النَّظََر إِلَْيِه، َفَقاَل: يَا .  .)

 ، النَِّبيُّ ِعْمَراَن  بُْن  أَْم ُموَس  أَْفَضُل  أَنَْت  َقاَل:  َما َحاَجُتَك؟   ، يَُهوِديُّ

الَِّذي كَلََّمُه اللَُّه، وأَنَْزَل َعلَْيِه التَّْوَراَة والَْعَصا، وَفلََق لَُه الَْبْحَر، وأَظَلَُّه 

َ نَْفَسُه، ولَِكنِّي  ِبالَْغَمِم؟ َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ P: إِنَُّه يُكْرَُه لِلَْعْبِد أَْن يَُزكِّ

َقاَل:  أَْن  تَْوبَُتُه  كَانَْت  الَْخِطيَئَة،  أََصاَب  لَمَّ   Q آَدَم  إِنَّ  أَُقوُل: 

َفَغَفرََها  ِل،  َغَفرَْت  لَمَّ  ٍد  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  أَْسأَلَُك  إِنِّ   ، اللَُّهمَّ

اللَُّه لَه«)	(.

 عالمات التوبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَتَْدُروَن َمِن التَّائُِب؟«، قَالُوا: اللَُّهمَّ اَل، قَاَل: »إَِذا تَاَب الَْعْبُد ولَْم . 			

يُرِْض الُْخَصَمَء َفلَْيَس ِبَتائٍِب، وَمْن تَاَب ولَْم يَزِْد ِف الِْعَباَدِة َفلَْيَس 

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص0		، ح				؛ املواعظ، ص		، ح0	؛ تحف العقول، ص		؛   )	(
املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص		.

روضة الواعظني، ص			؛ مكارم األخالق، ص			.  )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح0		.   )	(
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 ْ ْ لَِباَسُه َفلَْيَس ِبَتائٍِب، وَمْن تَاَب ولَْم يَُغيِّ ِبَتائٍِب، وَمْن تَاَب ولَْم يَُغيِّ

ِبَتائٍِب،  َفلَْيَس  َمْجلَِسُه   ْ يَُغيِّ ولَْم  تَاَب  وَمْن  ِبَتائٍِب،  َفلَْيَس  ُرَفَقاَءُه 

ْ ِفَراَشُه وِوَساَدتَُه َفلَْيَس ِبَتائِب، وَمْن تَاَب ولَْم  وَمْن تَاَب ولَْم يَُغيِّ

ْع  ْ ُخلَُقُه ونِيََّتُه َفلَْيَس ِبَتائٍِب، وَمْن تَاَب ولَْم يَْفَتْح َقلَْبُه ولَْم يَُوسِّ يَُغيِّ

لَِسانَُه  يَْحَفْظ  ولَْم  أََملَُه   ْ يَُقصِّ ولَْم  تَاَب  وَمْن  ِبَتائٍِب،  َفلَْيَس  ُه  كَفَّ

َفلَْيَس  بََدنِِه  ِمْن  ُقوتِِه  َفْضَل  ْم  يَُقدِّ ولَْم  تَاَب  وَمْن  ِبَتائٍِب،  َفلَْيَس 

ِبَتائٍِب، وإَِذا اْسَتَقاَم َعَل َهِذِه الِْخَصاِل َفَذاَك التَّائُِب«)	(.

ب التوبة 
َ
ل
َ
 ترك الخطيئة أهون من ط

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»تَرُْك الَْخِطيَئِة أَْهَوُن ِمْن طَلَِب التَّْوبَِة؛ َفاْغَتِنْم َغْفلََة الَْمِنيَِّة«)	(.. 			

بحار األنوار، ج	، ص		، ح		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
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ُحّب الدنيا

 صفة الدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َخِضٌَة ُحلَْوٌة، واللَُّه ُمْسَتْعِملُكُْم ِفيَها، َفانْظُُروا كَْيَف تَْعَملُون«)	(.. 			 »الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا َحَلًل ُمكَاثِراً ُمَفاِخراً، لَِقَي اللََّه وُهَو َعلَْيِه َغْضَباُن، . 			 »َمْن طَلََب الدُّ

وَمْن طَلََبَها اْسِتْعَفافاً َعِن الَْمْسأَلَِة وِصَيانًَة لَِنْفِسِه، َجاَء يَْوَم الِْقَياَمِة 

وَوْجُهُه كَالَْقَمِر لَْيلََة الَْبْدر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعَداِء، . 			 نَْيا َداُر بََلٍء وَمْنِزُل بُلَْغٍة وَعَناٍء، َقْد نََزَعْت َعْنَها نُُفوُس السُّ »الدُّ

وانَْتَزَعْت ِبالْكُرِْه ِمْن أَيِْدي اْلَْشِقَياِء، َفأَْسَعُد النَّاِس ِبَها أَْرَغُبُهْم َعْنَها، 

ُة لَِمِن اْسَتْنَصَحَها، والُْمْغِويَُة  وأَْشَقاُهْم ِبَها أَْرَغُبُهْم ِفيَها، َفِهَي الَْغاشَّ

لَِمْن أَطَاَعَها، والَْخاتِرَُة لَِمِن انَْقاَد إِلَْيَها«)	(.

)	( كنز الفوائد، ج	، ص			؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص		)قريب منه(.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.

)	( أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح0	.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ويَطْلُُب . 			 لَُه،  َعْقَل  َل  َمْن  يَْجَمُع  ولََها  لَُه،  َداَر  َل  َمْن  َداُر  نَْيا  »الدُّ

َشَهَواتَِها َمْن َل َفْهَم لَُه، وَعلَْيَها يَُعاِدي َمْن َل ِعلَْم لَُه، وَعلَْيَها يَْحُسُد 

ُه كَُثَ  نَْيا َهمَّ َمْن َل ِفْقَه لَُه، ولََها يَْسَعى َمْن َل يَِقنَي لَُه، َمْن كَانَِت الدُّ

ه«)	(. نَْيا واْلِخرَِة َغمُّ ِف الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا َفِنْعَمْت َمِطيَُّة الُْمْؤِمِن! َفَعلَْيَها يَْبلُُغ الَْخْيُ، وِبَها . 			 »َل تَُسبُّوا الدُّ

نَْيا: لََعَن  نَْيا، َقالَِت الدُّ ، إِنَُّه إَِذا َقاَل الَْعْبُد: لََعَن اللَُّه الدُّ ِّ يَْنُجو ِمَن الشَّ

اللَُّه أَْعَصانَا لَِربِّه«)	(.

 آثار حّب الدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َرأُْس كُلِّ َخِطيَئٍة«)	(.. 			 »ُحبُّ الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ٍء، وأَلْزََم َقلَْبُه . 			 ِه، َفلَْيَس ِمَن اللَِّه ِف َشْ نَْيا أَكَْبُ َهمِّ »َمْن أَْصَبَح والدُّ

أَبَداً،  ِمْنُه  يَْنَفِرُج  َل  أَبَداً، وُشُغًل  َعْنُه  يَْنَقِطُع  َل  َهّمً  ِخَصاٍل:  أَْربََع 

وَفْقراً َل يَْبلُُغ ِغَناُه أَبَداً، وأََمًل َل يَْبلُُغ ُمْنَتَهاُه أَبَدا«)	(.

إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ كنز   )	(
العامل، ج	، ص			 )الجملتان األوليان(.

أعالم الدين، ص			؛ إرشاد القلوب، ج	، ص			.  )	(
التحصني، ص		؛ عوايل اللئايل، ج	، ص		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُه«)	(.. 0		 ُه، طَاَل ِف يَْوِم الِْقَياَمِة َشَقاُؤُه وَغمُّ نَْيا َهمَّ »َمْن كَانَِت الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن أََحبَّ ُدنَْياُه وُسَّ ِبَها، َذَهَب َخْوُف اْلِخرَِة ِمْن َقلِْبِه«)	(.. 			

 أهل الدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َقْد َغلََب َعَل كَِثيٍ ِمَن النَّاِس، َحتَّى كَأَنَّ . 			 »َما ِل أََرى ُحبَّ الدُّ

نَْيا  نَْيا َعَل َغْيِِهْم كُِتَب، وكَأَنَّ الَْحقَّ ِف َهِذِه الدُّ الَْمْوَت ِف َهِذِه الدُّ

َعَل َغْيِِهْم َوَجَب، وَحتَّى كَأَْن لَْم يَْسَمُعوا ويََرْوا ِمْن َخَبِ اْلَْمَواِت 

إِلَْيِهْم َراِجُعوَن، بُُيوتُُهْم  َقْبلَُهْم، َسِبيلُُهْم َسِبيُل َقْوم َسفٍر َعمَّ َقلِيٍل 

أَْجَداثُُهْم، ويَأْكُلُوَن تَُراثَُهْم، َفَيظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمَخلَُّدوَن بَْعَدُهْم، َهْيَهاَت 

لََقْد َجِهلُوا ونَُسوا كُلَّ َواِعٍظ  لِِهْم،  ِبأَوَّ يَتَِّعُظ آِخرُُهْم  َهْيَهاَت! ]أَ[َما 

ِف ِكَتاِب اللَِّه، وآَمُنوا َشَّ ُكلِّ َعاِقَبِة ُسوٍء، ولَْم يََخاُفوا نُُزوَل َفاِدَحٍة 

وبََوائَِق َحاِدثَة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يَأِْت ِف آِخِر الزََّماِن أُنَاٌس يَأْتُوَن الَْمَساِجَد، َفَيْقُعُدوَن ِفيَها َحلَقاً، . 			

نَْيا، َفَل تَُجالُِسوُهْم، َفلَْيَس لِلَِّه ِبِهْم َحاَجة«)	(. نَْيا وُحبُّ الدُّ ِذكْرُُهُم الدُّ

النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص 		؛  الخواطر ونزهة  تنبيه  القلوب، ج	، ص			؛  إرشاد   )	(
مشكاة األنوار، ص			، ح0			.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح0		.

)	( إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ مستدرك الوسائل، ج		، ص			، ح					.
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 الحزن عىل الدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َحَسَاٍت، وَمْن . 			 »َمْن لَْم يََتَعزَّ ِبَعزَاِء اللَِّه، تََقطََّعْت نََفُسُه َعَل الدُّ

ُه ولَْم يُْشَف َغْيظُُه، وَمْن لَْم  َرَمى ِبَنظَرِِه إَِل َما ِف يَِد َغْيِِه، كَُثَ َهمُّ

َقُصَ  َفَقْد  َملَْبٍس،  أَْو  َمطَْعٍم  ِف   ] ]إِلَّ َل  نِْعَمًة،  َعلَْيِه  لِلَِّه  أَنَّ  يَْعلَْم 

اللَِّه  َعَل  أَْصَبَح  َحِزيناً،  نَْيا  الدُّ َعَل  أَْصَبَح  وَمْن  َعَذابُُه،  وَدنَا  َعَملُُه 

َا يَْشكُو َربَُّه«)	(. َساِخطاً، وَمْن َشكَا ُمِصيَبًة نََزلَْت ِبِه، َفإِنَّ

 الدنيا واآلخرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا َمْزَرَعُة اْلِخرَِة«)	(.. 			 »الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

وأَيِْقُنوا . 			 َمرَْضاتِِه،  ِف  واْسَعْوا  تُقاتِِه،  َحقَّ  اللََّه  اتَُّقوا  النَّاُس،  »أَيَُّها 

الَْمْوِت،  بَْعَد  لَِم  واْعَملُوا  ِبالَْبَقاِء،  اْلِخرَِة  وِمَن  ِبالَْفَناِء  نَْيا  الدُّ ِمَن 

ِف  َمْن  إِنَّ  النَّاُس،  أَيَُّها  تََزْل.  لَْم  وِباْلِخرَِة  تَكُْن  لَْم  نَْيا  ِبالدُّ َفكَأَنَّكُْم 

ْيَف ُمرْتَِحٌل والَْعاِريََّة  نَْيا َضْيٌف، وَما ِف أَيِْديِهْم َعاِريٌَّة، وإِنَّ الضَّ الدُّ

نَْيا َعرٌَض َحاِضٌ يَأْكُُل ِمْنُه الَْبُّ والَْفاِجُر، واْلِخرََة  َمرُْدوَدٌة. أََل وإِنَّ الدُّ

َوْعٌد َصاِدٌق يَْحكُُم ِفيَها َملٌَك َعاِدٌل َقاِدٌر، َفرَِحَم اللَُّه اْمَرأً نَظََر لَِنْفِسِه 

َقْبَل أَْن  َد لِرَْمِسِه َما َداَم َرَسُنُه ُمرِْخياً وَحْبلُُه َعَل َغاِرِبِه ُملِْقياً  وَمهَّ

يَْنَفَد أََجلُُه ويَْنَقِطَع َعَملُه!«)	(.

تفسري القّمي، ج	، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص		، ح		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
أعالم الدين، ص			، ح		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِه َجَعَل اللَُّه لَُه الَْقَناَعَة ِف َقلِْبِه . 			 »َمْن أَْصَبَح وأَْمَس واْلِخرَُة أَكَْبُ َهمِّ

وَمْن  ِرزَْقُه،  يَْسَتكِْمَل  َحتَّى  نَْيا  الدُّ ِمَن  يَْخُرْج  ولَْم  أَْمرَُه،  لَُه  وَجَمَع 

ِه َجَعَل اللَُّه الَْفْقَر بَنْيَ َعْيَنْيِه وَشتََّت  نَْيا أَكَْبُ َهمِّ أَْصَبَح وأَْمَس والدُّ

َم لَُه«)	(. نَْيا إِلَّ َما ُقسِّ َعلَْيِه أَْمرَُه، ولَْم يََنْل ِمَن الدُّ

ثواب األعامل، ص	0	.  )	(
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الهوى وطول األمل

 أهّمّية األمل املمدوح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وَل . 			 َولََدَها،  َوالَِدٌة  أَْرَضَعْت  َما  اْلََمُل  ولَْوَل  ِتي،  ِلُمَّ َرْحَمٌة  »اْلََمُل 

َغرََس َغارٌِس َشَجراً«)	(.

 ذّم األمل بالدنيا 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن كَاَن يَأُْمُل أَْن يَِعيَش َغداً، َفإِنَُّه يَأُْمُل أَْن يَِعيَش أَبَداً«)	(.. 			

)	( أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح	 )ضمن الحديث(.
)	( كنز الفوائد، ج	، ص		؛ أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.
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ص ِمْن طول األمل 
ّ
 كيفّية التخل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َاَب ويَُواِجُه ِبالِْحَساِب، . 0		 »َمْن َعلَِم أَنَُّه يَُفاِرُق اْلَْحَباَب ويَْسكُُن التُّ

كَاَن َحِريّاً ِبَقطْعِ اْلََمِل وُحْسِن الَْعَمل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لِكُلِّ . 			 إِنَّ  وُغُروَرُه.  اْلََمَل  َلَبَْغْضُتُم  وَمِسيِِه  اْلََجِل  إَِل  نَظَرْتُْم  »لَْو 

َساعٍ َغايًَة، وَغايَُة كُلِّ َساعٍ الَْمْوُت، لَْو تَْعلَُم الَْبَهائُِم ِمَن الَْمْوِت َما 

تَْعلَُموَن َما أَكَلُْتْم َسِميناً«)	(.

باع الهوى 
ّ
 ذّم ات

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

: وِعزَِّت وَجَلِل، َل يُْؤثُِر َعْبٌد َهَواُه َعَل َهَواَي، . 			 »يَُقوُل اللَُّه َعزَّ وَجلَّ

ولَْم  ِبَها،  َقلَْبُه  ُدنَْياُه، وَشَغلُْت  َعلَْيِه  ولَبَّْسُت  أَْمرَُه،  َعلَْيِه  َشتَّتُّ  إِلَّ 

ْرُت لَه«)	(. أُْؤتِِه ِمْنَها إِلَّ َما َقدَّ

 مدح َمْن غلب هواه 
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يَُقوُل اللَُّه َعزَّ وَجّل:َ وِعزَِّت وَجَلِل، َل يُْؤثُِر َعْبٌد َهَواَي َعَل َهَواُه، . 			

َمَواِت واْلََرِضنَي ِرزَْقُه، وكُْنُت  لُْت السَّ إِلَّ اْسَتْحَفظُْتُه َمَلئِكَِتي، وكَفَّ

نَْيا وِهَي َراِغَمٌة«)	(. لَُه ِمْن َوَراِء تَِجاَرِة كُلِّ تَاِجٍر، وأَتَْتُه الدُّ

.)Q )عن اإلمام عيّل 		، ح			، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص	إرشاد القلوب، ج  )	(
الدعوات، ص			؛ كنز العامل، ج	، ص			 )الجملتان األوليان(.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أَْشَجُع النَّاِس َمْن َغلََب َهَواه«)	(.. 			

باع الهوى وطول األمل 
ّ
 آثار ات

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الَْهَوى . 			 ا  أَمَّ اْلََمِل؛  الَْهَوى وطُوُل  ِتَي  أُمَّ َعَل  أََخاُف  َما  أَْخَوَف  »إَِن 

ا طُوُل اْلََمِل َفُيْنِس اْلِخرََة«)	(. ، وأَمَّ َفإِنَُّه يَُصدُّ َعِن الَْحقِّ

معاين األخبار، ص			، ح	.   )	(
الخصال، ص		، ح		.   )	(
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الشهوة

باع الشهوة 
ّ
 ات
روي عن رسول الله P أنّه قال:

ِتي النَّاَر اْلَْجَوَفاِن؛ الَْبطُْن والَْفْرُج«)	(.. 			 »أَكَْثُ َما تَلُِج ِبِه أُمَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ُربَّ َشْهَوِة َساَعٍة تُورُِث ُحزْناً طَِويًل«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َملَكُوِت . 			 ِف  يَُجوَل  أَْن  َهَواِت  ِبالشَّ ُعزَِّي  َقلٍْب  كُلِّ  َعَل  »َحــَراٌم 

َمَوات«)	(. السَّ

)	( الكايف، ج	، ص		، ح	. 
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				. 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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 مغالبة الشهوة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»طُوَب لَِمْن تَرََك َشْهَوًة َحاِضًَة لَِمْوُعوٍد لَْم يَرَُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

تَْحَت . 00	 َشْهَوتَُه  َجَعَل  نَاِفٌع، وَمْن  ِعلٌْم  َفُهَو  َهَواُه  ِعلُْمُه  َغلََب  »َمْن 

ْيطَاُن ِمْن ِظلِّه«)	(. َقَدَمْيِه َفرَّ الشَّ

تحف العقول، ص		.   )	(
بحار األنوار، ج0	، ص		، ح		.   )	(
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الذنوب وكبائرها

 قبح ارتكاب املعايص والذنوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

بَْل . 	0	 َاِب،  الشَّ كَُسكِْر  ُسكْراً  لِلَْخِطيَئِة  َفإِنَّ  الَْخِطيَئِة؛  ُسكَْر  »اْحَذْر 

َل  َفُهۡم  ُعۡمٞ  بُۡكٌم   ۢ ﴿ُصمُّ تََعاَل:  اللَُّه  يَُقوُل  ِمْنُه،  ُسكْراً  أََشدُّ  ِهَي 

يَرِۡجُعوَن﴾)))«)	(.
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اْلِخرَِة؛ . 	0	 َعَمِل  تَرِْك  ِف  ُعْذٌر  لَُه  يَكُْن  لَْم  َخْمساً  ]لَُه[  أُْعِطَي  »َمْن 

َزْوَجٌة ]َصالَِحٌة[ تُِعيُنُه َعَل أَْمِر ُدنَْياُه وآِخرَتِِه، وبَُنوَن أَبَْراٌر، وَمِعيَشٌة 

ِف بَلَِدِه، وُحْسُن ُخلٍُق يَُداِري ِبِه النَّاَس، وُحبُّ أَْهِل بَْيِتي«)	(.

)	( سورة البقرة، اآلية 		. 
)	( مكارم األخالق، ص			.

)	( الدعوات، ص0	، ح		؛ مستدرك الوسائل، ج		، ص			، ح					؛ الجامع الصغري، السيوطي، 
ج	، ص			 )قريب منه(.
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 التسرت عند املعصية  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَِّئِة َمْخُذوٌل، . 	0	 ًة، والُْمِذيُع ِبالسَّ »الُْمْسَتِتُ ِبالَْحَسَنِة يَْعِدُل َسْبِعنَي ِحجَّ

والُْمْسَتِتُ ِبَها َمْغُفوٌر لَه«)	(.

 أثر انتشار املعايص 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َف الِْمكَْياُل أََخَذُهُم . 	0	 »إَِذا كَُثَ الزِّنَا بَْعِدي كَُثَ َمْوُت الَْفْجأَِة، وإَِذا طُفِّ

كَاَة َمَنَعِت اْلَْرُض بََركَاتَِها ِمَن  ِننَي والنَّْقِص، وإَِذا َمَنُعوا الزَّ اللَُّه ِبالسِّ

ْرعِ والثَِّمِر والَْمَعاِدِن، وإَِذا َجاُروا ِف الُْحكِْم تََعاَونُوا َعَل الظُّلِْم  الزَّ

ُهْم، وإَِذا َقطَُعوا  والُْعْدَواِن، وإَِذا نََقُضوا الُْعُهوَد َسلََّط اللَُّه َعلَْيِهْم َعُدوَّ

اْلَْرَحاَم ُجِعلَِت اْلَْمَواُل ِف أَيِْدي اْلَْشَاِر، وإَِذا لَْم يَأُْمُروا ِبالَْمْعُروِف 

ولَْم يَْنَهْوا َعِن الُْمْنكَِر ولَْم يَتَِّبُعوا اْلَْخَياَر ِمْن أَْهِل بَْيِتي َسلََّط اللَُّه 

َعلَْيِهْم أَْشَاَرُهْم َفَيْدُعو ِعْنَد َذلَِك ِخَياُرُهْم َفَل يُْسَتَجاُب لَُهْم«)	(.

رات الذنوب 
ّ

 محق
روي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: 

»إِنَّ َرُسوَل اللَِّه P نََزَل ِبأَْرٍض َقْرَعاَء، َفَقاَل ِلَْصَحاِبِه: ائُْتوا ِبَحطٍَب، . 	0	

َقاَل:  َحطٍَب،  ِمْن  ِبَها  َما  َقْرَعاَء  ِبأَْرٍض  نَْحُن  اللَِّه،  َرُسوَل  يَا  َفَقالُوا: 

الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(
تحف العقول، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح			.  )	(
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َفلَْيأِْت كُلُّ إِنَْساٍن ِبَا َقَدَر َعلَْيِه، َفَجاؤوا ِبِه َحتَّى َرَمْوا بَنْيَ يََديِْه بَْعَضُه 

نُوُب، ثُمَّ َقال:  َعَل بَْعٍض، َفَقاَل َرُسوِل اللَِّه P: َهكََذا تَْجَتِمُع الذُّ

ٍء طَالِباً، أََل وإِنَّ طَالَِبَها  نُوِب! َفإِنَّ لِكُلِّ َشْ َراِت ِمَن الذُّ إِيَّاكُْم والُْمَحقَّ

ٍء أَْحَصْيناُه ِف إِماٍم ُمِبنٍي«)	(. ُموا وآثاَرُهْم وكُلَّ َشْ يَكُْتُب ما َقدَّ

رات الذنوب 
ّ

 مكف
 :Q أنّه قال لعيّل P روي عن رسول الله

إِلَّ . 	0	 إِلَّ تَِبَعَها تَرَحٌة، وَما ِمْن َهمٍّ  ِفيَها َفرَحٌة  َداٍر  ، َما ِمْن  »يَا َعِلُّ

ولَُه َفَرٌج، إِلَّ َهمُّ أَْهِل النَّاِر، َفإَِذا َعِملَْت َسيَِّئًة َفأَتِْبْعَها ِبَحَسَنٍة مَتُْحَها 

ْوِء«)	(. يعاً، وَعلَْيَك ِبَصَنائِعِ الَْخْيِ، َفإِنََّها تَْدَفُع َمَصاِرَع السَّ َسِ

 عدد الكبائر ونوعها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

قَاَل: . 	0	 ؟  ُهنَّ وَما  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  ِقيل:  الُْموِبَقاِت«،  ْبَع  السَّ »اْجَتِنُبوا 

ْحُر وَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّ ِبالَْحِق وأَكُْل  ُْك ِباللَِّه والسِّ »الشِّ

الُْمْحَصناِت  وَقْذُف  الزَّْحِف  يَْوَم  والتََّولِّ  الَْيِتيِم  َماِل  وأَكُْل  بَا  الرِّ

الْغاِفلِت الُْمْؤِمناِت«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(
تفسري القّمي، ج	، ص			.  )	(

ج	،  النسايئ،  الكبى،  السنن  ح		؛  ص			،  ج		،  األنوار،  بحار  ح		؛  ص			،  الخصال،   )	(
ص			.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ظُلُْم اْلَِجيِ أَْجرَُه ِمَن الْكََبائِِر«)	(. . 	0	

 من عظامئ الذنوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»لَْن يَْعَمَل ابُْن آَدَم َعَمًل أَْعظََم ِعْنَد اللَِّه تََبارََك وتََعاَل ِمْن َرُجٍل . 	0	

أَْو إَِماماً، أَْو َهَدَم الْكَْعَبَة الَِّتي َجَعلََها اللَُّه َعزَّ وَجلَّ ِقْبلًَة  َقَتَل نَِبّياً 

لِِعَباِدِه، أَْو أَْفَرَغ َماَءُه ِف اْمَرأٍَة َحَراماً«)	(.

 اإلرصار عىل الذنوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل كَِبيَ َمَع اِلْسِتْغَفاِر، وَل َصِغيَ َمَع اْلِْصَاِر«)	(.. 0		

 آثار الذنوب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ الُْمْؤِمَن إَِذا أَْذنََب كَانَْت نُكَْتٌة َسْوَداُء ِف َقلِْبِه، َفإِْن تَاَب ونََزَع . 			

يُْن الَِّذي َذكَرَُه  واْسَتْغَفَر ُصِقَل َقلُْبُه ِمْنُه، وإِْن َزاَد َزاَدْت، َفَذلَِك الرَّ

ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن﴾)))«)	(. ٰ قُلُوبِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َعَ اللَُّه ِف ِكَتاِبِه ﴿َكَّ

بحار األنوار، ج 	0	، ص0		، ح		.  )	(
الواعظني،  روضة  ح				؛  ص			،  ج	،  الفقيه،  يحضه  ال  من  ح	0	؛  ص0		،  الخصال،   )	(

ص			.
األمايل )الصدوق(، ص			، ح	0	.   )	(

سورة املطّففني، اآلية 		.  )	(
روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص0		.  )	(

ق
ال

خ
األ

ئ 
او

س
م



139

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

: لَْم تَظَْهِر الَْفاِحَشُة . 			 ُذوا ِباللَِّه ِمْنُهنَّ »َخْمٌس إِْن أَْدَركُْتُموُهنَّ َفَتَعوَّ

ِف َقْوٍم َقطُّ َحّتى يُْعلُِنوَها، إِلَّ ظََهَر ِفيِهُم الطَّاُعوُن واْلَْوَجاُع الَِّتي 

لَْم تَكُْن ِف أَْسَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا؛ ولَْم يَْنُقُصوا الِْمكَْياَل والِْميزَاَن، إِلَّ 

كَاَة،  لْطَاِن؛ ولَْم مَيَْنُعوا الزَّ ِة الَْمُؤونَِة وَجْوِر السُّ ِننَي وِشدَّ أُِخُذوا ِبالسِّ

َمِء، ولَْوَل الَْبَهائُِم لَْم مُيْطَُروا؛ ولَْم يَْنُقُضوا  إِلَّ ُمِنُعوا الَْقطَْر ِمَن السَّ

ُهْم، وأََخُذوا بَْعَض  َعْهَد اللَِّه وَعْهَد َرُسولِِه، إِلَّ َسلََّط اللَُّه َعلَْيِهْم َعُدوَّ

، إِلَّ َجَعَل اللَُّه  َما ِف أَيِْديِهْم؛ ولَْم يَْحكُُموا ِبَغْيِ َما أَنَْزَل اللَُّه َعزَّ وَجلَّ

بَأَْسُهْم بَْيَنُهْم«)	(.

املعجم  ح			؛  ص0	،  الدعوات،  ح	؛  ص			،  األعامل،  ثواب  ح	؛  ص			،  ج	،  الكايف،   )	(
األوسط، الطباين، ج	، ص		.
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الرياء

 مفاسد الرياء 
روى شّداد بن أوس، قال:

َدَخلُْت َعىَل رَُسوِل اللَِّه P فََرأَيُْت يِف َوْجِهِه َما َساَءيِن، فَُقلُْت: َما . 			

َْك«، فَُقلُْت: أَيرُْشِكُوَن  ِتَي الشِّ الَِّذي أََرى ِبَك؟ فََقاَل: »أََخاُف َعَل أُمَّ

َوثَناً  وَل  َقَمراً  وَل  َشْمساً  يَْعُبُدوَن  َل  إِنَُّهْم  »أََما  فََقاَل:  بَْعِدَك؟  ِمْن 

﴿َفَمن  ُْك،  الشِّ ُهَو  يَاُء  والرِّ ِبأَْعَملِِهْم،  يَُراؤوَن  ولَِكنَُّهْم  َحَجراً،  وَل 

َرّبِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  يُۡشِۡك  َوَل  َصٰلِٗحا  َعَمٗل  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّبِهِۦ  لَِقآَء  يَرُۡجواْ  َكَن 
َحَدۢا﴾)))«)	(.

َ
أ

وروي عن اإلمام الباقر Q، قال: 

»ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه P َعْن تَْفِسيِ َقْوِل اللَِّه ﴿َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء . 			

ٌك، وَمْن َزكَّ ُمَراَءاَة النَّاِس  َرّبِهِۦ﴾)))، َمْن َصلَّ ُمَراَءاَة النَّاِس َفُهَو ُمْشِ

سورة الكهف، اآلية 0		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

سورة الكهف، اآلية 0		.  )	(
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َفُهَو ُمْشٌِك، وَمْن َصاَم ُمَراَءاَة النَّاِس َفُهَو ُمْشٌِك، وَمْن َحجَّ ُمَراَءاَة 

النَّاِس  ُمَراَءاَة  ِبِه  اللَُّه  أََمَر  َعَمًل ِممَّ  َعِمَل  َفُهَو ُمْشٌِك، وَمْن  النَّاِس 

َفُهَو ُمْشٌِك، وَل يَْقَبُل اللَُّه َعَمَل ُمَراَءاٍة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِبَحَسَناتِِه . 			 َصِعَد  َفإَِذا  ِبِه،  ُمْبَتِهجاً  الَْعْبِد  ِبَعَمِل  لََيْصَعُد  الَْملََك  »إَِن 

نٍي، إِنَُّه لَْيَس إِيَّاَي أََراَد ِبَها«)	(. : اْجَعلُوَها ِف ِسجِّ يَُقوُل اللَُّه َعزَّ وَجلَّ

 عقوبة الرياء 
روي عن رسول الله Q أنّه قال: 

أِْن . 			 يِن، يَلَْبُسوَن لِلنَّاِس ُجلُوَد الضَّ نَْيا ِبالدِّ »َويٌْل لِلَِّذيَن يَْجَتلُِبوَن الدُّ

ئَاِب،  ِمْن لِنِي أَلِْسَنِتِهْم، كََلُمُهْم أَْحَل ِمَن الَْعَسِل وُقلُوبُُهْم ُقلُوُب الذِّ

وَجَلِل،  َفَوِعزَِّت  يَْجَتُوَن؟!  َعَلَّ  أَْم  يَْغَتُّوَن  أَِب  تََعاَل:  اللَُّه  يَُقوُل 

َلَبَْعَثَّ َعلَْيِهْم ِفْتَنًة تََذُر الَْحلِيَم ِمْنُهْم َحْيَاَن«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعزَّ . 			 لِلَِّه  كَاَن  َما  ِمْنَها  َفُيَميَُّز  نَْيا،  ِبالدُّ ِجيَء  الِْقَياَمِة  يَْوُم  كَاَن  »إَِذا 

وَجلَّ وَما كَاَن لَِغْيِِه ُرِمَي ِبِه ِف النَّار«)	(.

تفسري القّمي، ج	، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

أعالم الدين، ص			.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	.  )	(
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 عالمة الرياء 
روي عن رسول الله Q أنّه قال: 

ِعْنَدُه . 			 كَاَن  إَِذا  لِلَِّه  الَْعَمِل  ِف  يَْحرُِص  َفأَْربََعٌة:  الُْمَراِئ  َعَلَمُة  ا  »أَمَّ

أََحٌد، ويَكَْسُل إَِذا كَاَن َوْحَدُه، ويَْحرُِص ِف كُلِّ أَْمرِِه َعَل الَْمْحَمَدِة، 

ويُْحِسُن َسْمَتُه ِبُجْهِده«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َما َزاَد ُخُشوُع الَْجَسِد َعَل َما ِف الَْقلِْب، َفُهَو ِعْنَدنَا نَِفاٌق«)	(.. 			

 عالج الرياء 
روي عن رسول الله Q أنّه قال: 

، اتَِّق اللََّه، وَل تُِر النَّاَس أَنََّك تَْخَش اللََّه، َفُيكْرُِموَك وَقلُْبَك . 0		 »يَا أَبَا َذرٍّ

َفاِجٌر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

والتََّواُضَع . 			 الُْخُشوَع  نَْفِسَك  ِمْن  تُظِْهَر  أَْن  إِيَّاَك  َمْسُعوٍد،  »يَابَْن 

نُوِب،  لِْلَدِميِّنَي، وأَنَْت ِف َما بَْيَنَك وبَنْيَ َربَِّك ُمِصٌّ َعَل الَْمَعايِص والذُّ

ُدوُر﴾«)	(. ۡعنُيِ َوَما ُتِۡف ٱلصُّ
َ
يَُقوُل اللَُّه تََعاَل: ﴿َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱۡل

تحف العقول، ص		.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
مكارم األخالق، ص			.  )	(
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 عالج وسوسة الشيطان بالرياء 
روي عن اإلمام عيلٍّ Q أنّه قال: 

ْيطَاُن، . 			 الشَّ َفَيأْتِيِه  ويَُصلِّ  يَُصوُم  ِمنَّا  الرَُّجُل  اللَِّه،  َرُسوِل  يَا  »ُقلَْنا: 

َفَيُقوُل: إِنََّك ُمَراٍء، َفَقاَل َرُسوِل اللَِّه P: َفلَْيُقْل أََحُدكُْم ِعْنَد َذلَِك: 

أَُعوُذ ِبَك أَْن أُْشَِك ِبَك َشْيئاً وأَنَا أَْعلَُم، وأَْسَتْغِفرَُك لَِم َل أَْعلَُم«)	(.

النوادر، ص			.   )	(

ياء
الر
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الُعُجب

 الُعُجب بالعمل 
روي عن رسول الله P أنّه قال يف ِصَفِة العاِقِل: 

»يَسَتكِثُ َقليَل الَخيِ ِمن َغيِِه، ويَسَتِقلُّ كَثيَ الَخيِ ِمن نَفِسِه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ل تَسَتكِثوا الَخيَ، وإْن كَُثَ ف أعُيِنكُم«)	(.. 			

 آثار الُعُجب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يِقنَي، . 			 دِّ ِ الُْمْذنِِبنَي وأَنِْذِر الصِّ »أَْوَحى اللَُّه تََعاَل إَِل َداُوَد: يَا َداُوُد، بَشِّ

 ِ بَشِّ َداُوُد،  يَا  َقاَل:  يِقنَي؟  دِّ الصِّ وأُنِْذُر  الُْمْذنِِبنَي   ُ أُبَشِّ كَْيَف  َقاَل: 

يِقنَي أَْن َل  دِّ نِْب، وأَنِْذِر الصِّ الُْمْذنِِبنَي ِبأَنِّ أَْقَبُل التَّْوبََة وأَْعُفو َعِن الذَّ

الخصال، ص			، ح		.   )	(
األمايل )املفيد(، ص			، ح	0	.   )	(
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ُب ِبالَْحَسَناِت إِلَّ َهلََك، وِف  يُْعَجُبوا ِبأَْعَملِِهْم، َفإِنَُّه لَْيَس َعْبٌد يََتَعجَّ

ِرَوايٍَة أُْخَرى َفإِنَُّه لَْيَس َعْبٌد نَاَقَشْتُه ]نَاَفَسْتُه[ الَْحَسَناُت إِلَّ َهلََك«)	(.

 ذمُّ تزكية النفس 

روي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال:

إِلَْيِه، َفَقاَل: يَا . 			 »أََت يَُهوِديٌّ النَِّبيَّ P َفَقاَم بَنْيَ يََديِْه يُِحدُّ النَّظََر 

 ، النَِّبيُّ ِعْمَراَن  بُْن  أَْم ُموَس  أَْفَضُل  أَنَْت  َقاَل:  َما َحاَجُتَك؟   ، يَُهوِديُّ

الَِّذي كَلََّمُه اللَُّه، وأَنَْزَل َعلَْيِه التَّْوَراَة والَْعَصا، وَفلََق لَُه الَْبْحَر، وأَظَلَُّه 

َ نَْفَسُه، ولَِكنِّي  ِبالَْغَمِم؟ َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ P: إِنَُّه يُكْرَُه لِلَْعْبِد أَْن يَُزكِّ

َقاَل:  أَْن  تَْوبَُتُه  كَانَْت  الَْخِطيَئَة  أََصاَب  لَمَّ   Q آَدَم  إِنَّ  أَُقوُل: 

َفَغَفرََها  ِل،  َغَفرَْت  لَمَّ  ٍد  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  أَْسأَلَُك  إِنِّ   ، اللَُّهمَّ

اللَُّه لَُه«)	(.

وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َقاَل: إِنِّ ِمْن أَْخَيِ النَّاِس َفُهَو ِمْن َشِّ النَّاِس، وَمْن َقاَل: إِنِّ ِف . 			

الَْجنَِّة َفُهَو ِف النَّاِر«)	(.

عّدة الداعي، ص			.   )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح0		.   )	(

النوادر، ص	0	، ح		؛ مشكاة األنوار، ص			، ح				.  )	(
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 وجّل باملؤِمن 
ّ
 لطف هللا عز

 يف تجنيبه الُعُجب
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»قاَل اللّه تَعال: أَنَا أَْعلَُم ِبَا يَْصلُُح ِبِه أَْمُر ِعَباِدي، وإِنَّ ِمْن ِعَباِدَي . 			

ِوَساِدِه  ولَِذيِذ  ُرَقاِدِه  ِمْن  َفَيُقوُم  ِعَباَدتِِه،  ِف  يَْجَتِهُد  لََمْن  الُْمْؤِمِننَي 

بُُه ِبالنَُّعاِس اللَّْيلََة واللَّْيلََتنْيِ  َفَيْجَتِهُد ويُْتِعُب نَْفَسُه ِف ِعَباَدِت َفأَْضِ

لَِنْفِسِه  ِمنِّي لَُه وإِبَْقاًء َعلَْيِه، َفَيَناُم َحتَّى يُْصِبَح، َفَيُقوُم َماِقتاً  نَظَراً 

ِمْن  لََدَخلَُه  ِعَباَدِت  ِمْن  يُِريُد  َما  بَْيَنُه وبَنْيَ  أَُخلِّ  َعلَْيَها، ولَْو  وَزاِرياً 

َذلَِك الُْعْجُب ِبأَْعَملِِه، َفَيأْتِيِه َما ِفيِه َهَلكُُه لُِعْجِبِه ِبأَْعَملِِه ورَِضاُه 

َعْن نَْفِسِه، َحتَّى يَظُنَّ أَنَُّه َقْد َفاَق الَْعاِبِديَن، وَجاَز ِف ِعَباَدتِِه َحدَّ 

التَّْقِصيِ، َفَيَتَباَعُد ِمنِّي ِعْنَد َذلَِك، وُهَو يَظُنُّ أَنَُّه َقْد تََقرََّب إَِلَّ!«)	(.

عّدة الداعي، ص			.   )	(
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الُغرور

 خطورة الغرور 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل يَُغرَّنََّك َذنُْب النَّاِس َعْن َذنِْبَك، وَل نَِعُم النَّاِس َعْن نَِعِمَك الَِّتي . 			

َعزَّ وَجلَّ وأَنَْت  اللَِّه  َرْحَمِة  ِمْن  النَّاَس  تَُقنِِّط  َعلَْيَك، وَل  اللَُّه  أَنَْعَم 

تَرُْجوَها لَِنْفِسك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يَابَْن َمْسُعوٍد، َل تَْغَتَّنَّ ِباللَِّه، وَل تَْغَتَّنَّ ِبَصَلِحَك وِعلِْمَك وَعَملَِك . 0		

وِبرَِّك وِعَباَدتِك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

والَْخرَْدلََة . 			 رََّة  الذَّ َلغَفَل  َشْيئاً  أَْغَفَل  لَْو  اللََّه  َفإِنَّ  ِباللَِّه،  ُوا  تَْغتَّ »ل 

والْبَعُوضة«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.   )	(
مكارم األخالق، ص			.   )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، مجموعة وّرام، ج 	، ص		.  )	(
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الَكِذب

 مناىشء الكذب وموارده 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل يَكِْذُب الْكَاِذُب إِلَّ ِمْن َمَهانَِة نَْفِسه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الْكَِذُب بَاٌب ِمْن أَبَْواِب النَِّفاق«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إنَّ الكَِذَب ل يَْصلُُح ِف ِجدٍّ َوَل َهَزٍل«)	(. . 			

 آثار الكذب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَاِء الْكَِذب«)	(.. 			 »أَْريَا الرِّ

االختصاص، ص			؛ كنز العامل، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ كنز العامل، ج	، ص			.  )	(

مجمع البيان، ج	، ص		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج	، ص		.  )	(
الدعوات، ص			، ح			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِبِه . 			 ٌق، وأَنَْت  ُمَصدِّ لََك  ُهَو  أََخاَك َحِديثاً  َث  تَُحدِّ أَْن  ِخَيانًَة  »كَُبَْت 

كَاِذب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»كَْثَُة الْكَِذِب تَْذَهُب ِبالَْبَهاِء«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الُْمْؤِمُن إَِذا كََذَب ِمْن َغْيِ ُعْذٍر، لََعَنُه َسْبُعوَن أَلَْف َملٍَك، وَخَرَج . 			

اللَُّه  الَْعرِْش، وكََتَب  َفَيلَْعُنُه َحَملَُة  الَْعرَْش  يَْبلَُغ  ، َحتَّى  َقلِْبِه نَْتٌ ِمْن 

َعلَْيِه ِبِتلَْك الْكَِذبَِة َسْبِعنَي زَنَْيًة ...«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ األدب املفرد، البخاري، ص0	.  )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.   )	(

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(
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الفضول

 سوء الفضول وآثاره 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَُهيُِّجوا َوَهَج النَّاِر َعَل ُوُجوِهكُْم ِبالَْخْوِض ِف َما َل يَْعِنيكُْم«)	(.. 			

 أهّمّية ترك الفضول 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَْعظَُم النَّاِس َقْدراً َمْن تَرََك َما َل يَْعِنيِه«)	(.. 0		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِمْن ُحْسِن إِْسَلِم الَْمْرِء تَْركُُه الْكََلَم ِف َما َل يَْعِنيِه«)	(.. 			

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(
األمايل )الصدوق(، ص		، ح		.  )	(

األمايل )املفيد(، ص		، ح	.   )	(
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الغفلة

 أنواع الغفلة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَْغْفلَُة ِف ثثََلثٍَة: الَْغْفلَُة َعْن ِذكِْر اللَِّه، والَْغْفلَُة َما بَنْيَ َصَلِة الَْغَداِة . 			

ْمِس، والَْغْفلَُة َعْن نَْفِسِه ِف ِديِنِه َحتَّى مَيُوت«)	(. إَِل طُلُوعِ الشَّ

فلِة 
َ

 الغ
ُ

 ُموِجبات
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

			 ..)	(» لْطَاَن اْفَتَتَ ْيَد َغَفَل، وَمْن لَزَِم السُّ »َمْن بََدا َجَفا، وَمْن تَِبَع الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َقلِيٌل ِمْن بَِني آَدَم إِلَّ وِف َغْفلٍَة ونَْقٍص، أََل تََرى إَِذا َنَا لَُه َماٌل . 			

َفَل  ُعُمرِِه  ِبطَيِّ  يَْجِريَاِن  والنََّهاُر  اللَّْيُل  ِبَذلَِك، وَهَذا  َفُيَسُّ  يَاَدِة  ِبالزِّ

ُه َذلَِك وَل يَْحزُنُُه، وَما يُْغِني َعْنُه َماٌل يَِزيُد وُعُمٌر يَْنُقُص...«)	(. يَُهمُّ

جامع األخبار، ص0		، ح	00	.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		؛ املعجم األوسط، ج	، ص			   )	(

)قريب منه(.
إرشاد القلوب، ج	، ص		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا ِمْن َحاٍل إَِل َحاٍل«)	(.. 			 ِ الدُّ »أَْغَفُل النَّاِس َمْن لَْم يَتَِّعْظ ِبَتَغيُّ

 عاقبة الغفلة 
 :P ِّيف ِذكِْر َحديِث ِمعراِج النَِّبي Q روي عن اإلمام عيّل

َك َهّمً َواِحداً، َفاْجَعْل لَِسانََك . 			 »قاَل اللّه تَعال: يَا أَْحَمُد، اْجَعْل َهمَّ

َواِحداً، واْجَعْل بََدنََك َحّياً، َل تَْغُفْل أَبَداً؛ َمْن َغَفَل َعنِّي َل أُبَاِل ِبأَيِّ 

َواٍد َهلََك«)	(.

رُي َمغفوٍل َعنُه 
َ

 الغاِفُل غ
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَْيا والَْمْوُت . 			 »َعَجٌب لَِغاِفٍل ولَْيَس ِبَْغُفوٍل َعْنُه، وَعَجٌب لِطَالِِب الدُّ

يَطْلُُبُه، وَعَجٌب لَِضاِحٍك ِمْلَء ِفيِه، وُهَو َل يَْدِري أََرِضَ اللَُّه َعْنُه أَْم 

َسِخَط لَُه!«)	(.

 الحسنة ترفع الغفلة 
روي عن رسول الله P أنّه قال أليب ذّر: 

ِمَن . 			 تُكَْتَب  لِكَْيَل  تَْعَملَْها  لَْم  وإِْن  ِبالَْحَسَنِة،  ُهمَّ   ، َذرٍّ أَبَا  »يَا 

الَْغاِفلِنَي«)	(.

األمايل )املفيد(، ص		، ح		.   )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص			.   )	(
األمايل )املفيد(، ص		، ح	.   )	(

مكارم األخالق، ص			.   )	(
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الِحْرص

 أسباب الحرص 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

- أَنَّ الُْجْبَ والُْبْخَل والِْحرَْص َغِريزٌَة َواِحَدٌة يَْجَمُعَها . 			 »اْعلَْم -يَا َعِلُّ
.)	(» ُسوُء الظَّنِّ

 آثار الحرص 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْر لَُه«)	(.. 0		 »َل يَْسِبُق بَِطيٌء ِبَحظِِّه، وَل يُْدرُِك َحِريٌص َما لَْم يَُقدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

كَاَن، . 			 ٍء  َشْ أَيِّ  ِف  َمْذُموٌم  ِحرَْمانِِه  َمَع  وُهَو  َمْحُروٌم،  »الَْحِريُص 
وكَْيَف َل يَكُوُن َمْحُروماً وَقْد َفرَّ ِمْن َوثَاِق اللَِّه وَخالََف َقْوَل اللَِّه َعزَّ 

ِي َخلََقُكۡم ُثمَّ َرزَقَُكۡم ُثمَّ يُِميُتُكۡم  ، َحْيُث يَُقوُل اللَُّه: ﴿ٱلَّ وَجلَّ

ُثمَّ ُيۡيِيُكۡمۖ﴾«)	(.
علل الرشائع، ج	، ص			، ح	.  )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(

ص
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الَطَمع

 ذّم الطمع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ِبْئَس الَْعْبُد َعْبٌد لَُه طََمٌع يَُقوُدُه إَِل طَْبعٍ!«)	(.. 			

 آثار الطمع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الِْحرِْص، . 			 َة  ِشدَّ الَْقلَْب  يَُشوُب  َفإِنَُّه  الطََّمعِ!  واْسِتْشَعاَر  »إِيَّاكُْم 

َسيَِّئٍة،  كُلِّ  ِمْفَتاُح  وُهَو  نَْيا،  الدُّ ُحبِّ  ِبطََبائِعِ  الُْقلُوِب  َعَل  ويَْخِتُم 

وَرأُْس كُلِّ َخِطيَئٍة، وَسَبُب إِْحَباِط كُلِّ َحَسَنٍة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال لألنصاِر: 

»إِنَّكُْم لََتكُْثُوَن ِعْنَد الُْقُنوعِ، وتَِقلُّوَن ِعْنَد الطََّمعِ«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َفاَة الزَُّلَل الَِّذي َل تَْثُبُت َعلَْيِه أَْقَداُم الُْعلََمِء، الطََّمُع«)	(.. 			 »إَِن الصَّ

النوادر، ص			.  )	(
أعالم الدين، ص0		، ح		.   )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
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الِغَناء

 مفاسد الغناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الِْغَناُء ُرْقَيُة الزِّنَا«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الَْمُء . 			 يُْنِبُت  كََم  الَْقلِْب  ِف  النَِّفاَق  ويُْنِبْتَ  الَْقلَْب،  يُْفِسْدَن  »أَْربٌَع 

وطَلَُب  لْطَاِن،  السُّ بَاِب  وإِتَْياُن  والَْبَذاُء،  اللَّْهِو،  اْسِتَمُع  َجَر:  الشَّ

ْيِد«)	(. الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه تََبارََك وتََعاَل بََعَثِني َرْحَمًة لِلْعالَِمنَي، َوِلَْمَحَق الَْمَعازَِف . 			

والَْمزَاِميَ وأُُموَر الَْجاِهلِيَّة«)	(.

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(
الخصال، ص			، ح		.   )	(

األمايل )الصدوق(، ص	0	، ح			.   )	(
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ّ

 عقاب املغن
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َمْنِكَبْيِه . 			 َعَل  َشْيطَاننَْيِ  اللَُّه  بََعَث  إِلَّ  ِبالِْغَناِء  َصْوتَُه  أََحٌد  َرَفَع  »َما 

بَاِن ِبأَْعَقاِبِهَم َعَل َصْدرِِه َحتَّى مُيِْسَك«)	(. يَْضِ

 مفاسد االسمتاع إىل الغناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نَرٌْد، وَل . 0		 أَْو  أَْو طُْنُبوٌر  أَْو َدفٌّ  َخْمٌر  ِفيِه  بَْيتاً  الَْمَلئِكَُة  تَْدُخُل  »َل 

يُْسَتَجاُب ُدَعاُؤُهْم، ويَرَْفُع اللَُّه َعْنُهُم الَْبَكَة«)	(.

بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص		.  )	(
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المراء والجدل

 ذّم املراء وآثار تركه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَْوَرُع النَّاِس َمْن تَرََك الِْمَراَء، وإِْن كَاَن ُمِحّقاً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ثثََلٌث َمْن لَِقَي اللََّه َعزَّ وَجلَّ ِبِهنَّ َدَخَل الَْجنََّة ِمْن أَيِّ بَاٍب َشاَء: . 			

الِْمَراَء  وتَرََك   ، والَْمْحَضِ الَْمِغيِب  ِف  اللََّه  وَخِشَ  ُخلُُقُه،  َحُسَن  َمْن 

وإِْن كَاَن ُمِحّقاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، بََنى اللَُّه لَُه بَْيتاً ِف أَْعَل الَْجنَِّة، وَمْن . 			 »َمْن تَرََك الِْمَراَء وُهَو ُمِحقٌّ

تَرََك الِْمَراَء وُهَو ُمْبِطٌل، بََنى اللَُّه لَُه بَْيتاً ِف َربَِض الَْجنَِّة«)	(.

معاين األخبار، ص			، ح	.  )	(
الكايف، ج	، ص00	، ح	.   )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.   )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الِْمَراُء ِف الُْقرْآِن كُْفٌر«)	(.. 			

 ذّم بعض حاالت الجدال 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِذا أَْحَبْبَت َرُجًل، َفَل مُتَاِزْحُه وَل مُتَارِِه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُمَلَحاِة . 			 َعْن  نُِهيُت  َما  اْلَْوثـَـاِن  ِعَباَدِة  بَْعَد  ٍء  َشْ َعْن  نُِهيُت  »َما 

الرَِّجاِل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لُِيْدِحُضوا . 			 الِْجَداَل-  -يَْعِني  ُشّحاً  ِديَنُهْم  اتََّخُذوا  الَِّذيَن  اللَُّه  »لََعَن 

الَْحقَّ ِبالَْباِطِل«)	(.

تفسري العيايش، ج	، ص		، ح	.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

بحار األنوار، ج		، ص			، ح0	؛ يف كنز العامل، ج	، ص			 )أّول ما نهاين عنه ريّب بعد   )	(
عبادة األوثان ورشب الخمر مالحاة الرجال( واملالحاة هي املخاصمة واملامراة.

التوحيد، ص			، ح		.   )	(
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الناس

 خري الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إَِن أَْفَضَل النَّاِس َمْن تََواَضَع َعْن رِْفَعٍة، وزَِهَد َعْن ِغْنَيٍة، وأَنَْصَف . 			

نَْيا  ٍة، وَحلَُم َعْن ُقْدَرٍة. أََل وإِنَّ أَْفَضَل النَّاِس َعْبٌد أََخَذ ِمَن الدُّ َعْن ُقوَّ

لِلَْمِسيِ.  َب  وتَأَهَّ لِلرَِّحيِل،  َد  وتََزوَّ الَْعَفاَف،  ِفيَها  وَصاَحَب  الْكََفاَف، 

ُه َفَعَصاُه،  أََل وإِنَّ أَْعَقَل النَّاِس َعْبٌد َعرََف َربَُّه َفأَطَاَعُه، وَعرََف َعُدوَّ

َد لََها«)	(. وَعرََف َداَر إَِقاَمِتِه َفأَْصلََحَها، وَعرََف ُسَْعَة َرِحيلِِه َفَتَزوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال يف ُخطبٍَة لَُه يَوَم فَتِح َمكََّة: 

ِعْنَد . 			 إِنَّكُْم ِمْن آَدَم، وآَدُم ِمْن ِطنٍي، أََل وإِنَّ َخْيَكُْم  النَّاُس،  »أَيَُّها 

اللَِّه وأَكْرََمكُْم َعلَْيِه الَْيْوَم أَتَْقاكُْم وأَطَْوُعكُْم لَُه«)	(.

أعالم الدين، ص			، ح		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح0	 )ضمن الحديث(.  )	(
)	(  الزهد، ص		، ح0		. 
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

		0 . ، »أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َربِّكُْم َواِحٌد، وإِنَّ أَبَاكُْم َواِحٌد، َل َفْضَل لَِعَرِبٍّ َعَل َعَجِميٍّ

وَل لَِعَجِميٍّ َعَل َعَرِبٍّ، وَل ِلَْحَمَر َعَل أَْسَوَد، وَل ِلَْسَوَد َعَل أَْحَمَر، إِلَّ 

ۡتَقىُٰكۡمۚ ﴾)))«)	(.
َ
أ  ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ِبالتَّْقَوى، َقاَل اللَُّه تََعاَل: ﴿إِنَّ أ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ثَُهْم َفلَْم يَكِْذبُْهْم، وَوَعَدُهْم . 			 »َمْن َعاَمَل النَّاَس َفلَْم يَظْلِْمُهْم، وَحدَّ

ْن كَُملَْت ُمُروَءتُُه، وظََهرَْت َعَدالَُتُه، وَوَجَبْت  َفلَْم يُْخلِْفُهْم، َفُهَو ِممَّ

تُُه، وَحرَُمْت َغْيَبُتُه«)	(. أُُخوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَِّه، . 			 ِف  ويُْبِغُض  اللَِّه،  ِف  يُِحبُّ  َفَعَشٌَة:  الَْبارِّ  َعَلَمُة  ا  أَمَّ  ...«

ويَُصاِحُب ِف اللَِّه، ويَُفاِرُق ِف اللَِّه، ويَْغَضُب ِف اللَِّه، ويَرَْض ِف اللَِّه، 

ويَْعَمُل لِلَِّه، ويَطْلُُب إِلَْيِه، ويَْخَشُع لِلَِّه َخائِفاً َمُخوفاً طَاِهراً ُمْخلِصاً 

ُمْسَتْحِيياً ُمَراِقباً، ويُْحِسُن ِف اللَِّه«)	(.

وروي عن اإلمام زين العابدين Q أنّه قال: 

َقالُوا: . 			 َهَذ؟  َما  َفَقاَل:  َحَجراً،  يَرَْفُعوَن  ِبَقْوٍم   P اللَِّه  َرُسوِل  »َمرَّ 

كُْم وأَْقَواكُْم؟  نَا وأَْقَوانَا، َفَقاَل P: أََل أُْخِبُكُْم ِبأََشدِّ نَْعرُِف ِبَذاَك أََشدَّ

لَْم  إَِذا َرِضَ  الَِّذي  كُْم وأَْقَواكُْم  أََشدُّ َقاَل:  اللَِّه،  يَا َرُسوَل  بََل،  َقالُوا: 

يُْدِخلُْه رَِضاُه ِف إِثٍْم وَل بَاِطٍل، وإَِذا َسِخَط لَْم يُْخرِْجُه َسَخطُُه ِمْن 

.)	(» ، وإَِذا َقَدَر لَْم يََتَعاَط َما لَْيَس لَُه ِبَحقٍّ َقْوِل الَْحقِّ

سورة الحجرات، اآلية 		.  )	(
معدن الجواهر، ص		.  )	(

الخصال، ص	0	، ح		.   )	(
تحف العقول، ص		.   )	(

معاين األخبار، ص			.   )	(
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ُّ الناِس  َ
 رش

 :Q أنّه قال يف وصيّته لإلمام عيّل P روي عن رسول الله

، َشُّ النَّاِس َمْن بَاَع آِخرَتَُه ِبُدنَْياُه، وَشٌّ ِمْن َذلَِك َمْن بَاَع . 			 »يَا َعِلُّ

آِخرَتَُه ِبُدنَْيا َغْيِِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َشُّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه يَْوَم الِْقَياَمِة الَِّذيَن يُكْرَُموَن اتَِّقاَء َشِِّهم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يُْنَتَفُع . 			 َل  َعالٌِم  الِْقَياَمِة  يَْوَم  )تََعاَل)  اللَِّه  ِعْنَد  النَّاِس  َشَّ  »إَِن 

ِبِعلِْمِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

			 ..)	(» »إِنَّ ِمْن َشِّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َعزَّ وَجلَّ يَْوَم الِْقَياَمِة َذا الَْوْجَهنْيِ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن . 			 قَاَل:  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا  بىََل،  قَالُوا:  النَّاِس؟«،  ِبَشِّ  أُنَبُِّئكُْم  »أََل 

أَبَْغَض النَّاَس وأَبَْغَضُه النَّاس«، ثُمَّ قَاَل: »أََل أُنَبُِّئكُْم ِبَشٍّ ِمْن َهَذا؟«، 

قَالُوا: بىََل يَا رَُسوَل اللَِّه، قَاَل: »الَِّذي َل يُِقيُل َعْثًَة وَل يَْقَبُل َمْعِذَرًة 

وَل يَْغِفُر َذنْباً«، ثُمَّ قَاَل: »أََل أُنَبُِّئكُْم ِبَشٍّ ِمْن َهَذا؟«، قَالُوا: بىََل يَا 

رَُسوَل اللَِّه، قَاَل: »َمْن َل يُْؤَمُن َشُُّه وَل يُرَْجى َخْيُه«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
الخصال، ص		، ح		.   )	(

األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.   )	(
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 دور اإلنسان وتأثريه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن يَْشَفْع ِبَشَفاَعٍة َحَسَنٍة أَْو أََمَر ِبَْعُروٍف أَْو نََهى َعْن ُمْنكٍَر أَْو . 			

يٌك، وَمْن أََمَر ِبُسوٍء أَْو َدلَّ َعلَْيِه أَْو  َدلَّ َعَل َخْيٍ أَْو أََشاَر ِبِه َفُهَو َشِ

يك«)	(. أََشاَر ِبِه َفُهَو َشِ

النوادر، ص			، ح			.  )	(
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الرجل

 خري الرجال 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أََل أُْخِبُكُْم ِبَخْيِ ِرَجالِكُْم؟«، قُلَْنا: بىََل يَا رَُسوَل اللَِّه، قَال: »إِنَّ ِمْن . 0		

نْيِ النَِّقيَّ الطَّرََفنْيِ الَْبَّ ِبَوالَِديِْه  ْمَح الْكَفَّ َخْيِ ِرَجالِكُُم التَِّقيَّ النَِّقيَّ السَّ

وَل يُلِْجُئ ِعَيالَُه إَِل َغْيِِه«)	(.

 رّش الرجال 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أََل أُْخِبُكُْم ِبِشَاِر ِرَجالِكُْم؟«، قُلَْنا: بىََل يَا رَُسوَل اللَِّه، فََقاَل: »إِنَّ . 			

والَْمنَِع  َوْحَدُه  اْلِكَل  اَش  الَْفحَّ الَْجِريَء  اَت  الَْبهَّ ِرَجالِكُُم  ِشَاِر  ِمْن 

ارَِب َعْبَدُه والُْملِْجَئ ِعَيالَُه إَِل َغْيِِه«)	(. رِْفَدُه والضَّ

الكايف، ج	، ص		، ح	.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(
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المرأة 

 مكانة املرأة يف اإلسالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ا امرأة خدمْت . 			 »املرأُة الصالحُة خيٌ من ألِف رجٍل غيِ صالحٍ، وأميُّ

زوَجها سبعَة أيّاٍم، غلّق اللُه عنها سبعَة أبواِب الناِر، وفتَح لها ثانيَة 

أبواِب الجّنِة، تدخُل من أينم شاءت«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»كُلَّم ازداَد الَعبُد إمياناً، ازداَد ُحّباً للنِّساِء«)	(.. 			

 آداب معاملة املرأة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َخْيُكُْم َخْيُكُْم لِِنَسائِِه، وأَنَا َخْيُكُْم لِِنَساِئ«)	(.. 			

إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ عوايل اللئايل، ج	، ص0		، ح		.  )	(
النوادر، ص			، ح	0	.   )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.  )	(
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 النهي عن رضب املرأة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

بُوا . 			 تَْضِ َل  الِْقَياَمِة.  يَْوَم  َخْصُمُه  َفأَنَا  َحقٍّ  ِبَغْيِ  اْمَرأًَة  َضََب  »َمْن 

بَُهْم ِبَغْيِ َحقٍّ َفَقْد َعَص اللََّه وَرُسولَه«)	(. نَِساءَكُْم؛ َفَمْن َضَ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أَيَْضُِب أََحُدكُُم الَْمْرأََة، ثُمَّ يَظَلُّ ُمَعانَِقَها؟!«)	(. . 			

 واجبات املرأة وآدابها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَيُّ اْمَرأٍَة تَطَيََّبْت، ثُمَّ َخرََجْت ِمْن بَْيِتَها، َفِهَي تُلَْعُن َحّتى تَرِْجَع . 			

إِل بَْيِتَها َمتى َما َرَجَعت«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َجانِِب . 			 ٌء، ولَِكنََّها مَتِْش ِف  الطَِّريِق َشْ َواِت  ِمْن َسَ لِلنَِّساِء  »لَْيَس 

الَْحائِِط والطَِّريِق«)	(.

إرشاد القلوب، ج	، ص			؛ يف كنز العامل، ج		، ص			 )خريكم خريكم لنسائه ولبناته(.  )	(
الكايف، ج	، ص	0	، ح	.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ ثواب األعامل، ص	0	؛ مكارم األخالق، ص0	.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ مكارم األخالق، ص			.  )	(

أة 
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ال
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 رّش النساء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أََل أُْخِبُكُْم ِبَشِّ نَِسائِكُْم« قَالُوا: بىََل، يَا رَُسوَل اللَِّه، فَأَْخِبْنَا، قَاَل: . 			

لِيلَُة ِف أَْهلَِها الَْعِزيزَُة َمَع بَْعلَِها، الَْعِقيُم الَْحُقوُد  »ِمْن َشِّ نَِسائِكُُم الذَّ

الَْحَصاُن  َزْوُجَها  َعْنَها  َغاَب  إَِذا  الُْمَتَبَِّجُة  َقِبيحٍ،  َعْن  ُع  تََتَورَّ َل  الَِّتي 

ِبَها  َخَل  َفإَِذا  أَْمرَُه،  تُِطيُع  وَل  َقْولَُه  تَْسَمُع  َل  الَِّتي   ، َحَضَ إَِذا  َمَعُه 

لَُه  تَْغِفُر  ُعْذراً، وَل  لَُه  تَْقَبُل  ُركُوِبَها، وَل  ِعْنَد  ْعَبِة  الصَّ مَتَنَُّع  مَتَنََّعْت 

َذنْباً«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			.  )	(
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الشباب

 اغتنام فرصة الشباب 

 :Q ٍّأنّه قال يف َوِصيَِّتِه لإِلِماِم َعيِل P روي عن رسول الله

ِتَك َقْبَل . 0		 ، بَاِدْر ِبأَْربَعٍ َقْبَل أَْربَعٍ؛ َشَباِبَك َقْبَل َهرَِمَك، وِصحَّ »يَا َعِلُّ

ُسْقِمَك، وِغَناَك َقْبَل َفْقرَِك، وَحَياتَِك َقْبَل َمْوتَِك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن تََعلََّم ِف َشَباِبِه كَاَن ِبَْنِزلَِة الَْوْشِم ِف الَْحَجِر، وَمْن تََعلََّم وُهَو . 			

كَِبيٌ كَاَن ِبَْنِزلَِة الِْكَتاِب َعَل َوْجِه الَْمء«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
النوادر، ص			، ح			.   )	(

ب
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َل تَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَْوَم الِْقَياَمِة َحتَّى يُْسأََل َعْن أَْربَعٍ: َعْن ُعُمرِِه . 			

ِف َما أَْفَناُه، وَعْن َشَباِبِه ِف َما أَبَْلُه، وَعْن َمالِِه ِمْن أَيَْن اكَْتَسَبُه وِف 

َما أَنَْفَقُه، وَعْن ُحبَِّنا أَْهَل الَْبْيِت«)	(.

 خطورة مرحلة الشباب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َباُب ُشْعَبٌة ِمَن الُْجُنون«)	(.. 			 »الشَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َفَعلَْيكُْم . 			 تَْسَتِطيُعوُه  لَْم  َفإِْن  ِبالَْباِه،  َعلَْيكُْم  َباِب،  الشَّ َمْعَشَ  »يَا 

َياِم، َفإِنَُّه ِوَجاُؤُه«)	(.  ِبالصِّ

 االهمتام بالعبادة يف مرحلة الشباب 
روي عن رسول اللّه P  أنّه قال: 

َشْيَبِتِه، . 			 ِعْنَد  الِْحكَْمَة  اللَُّه  اُه  لَقَّ َشْيَبِتِه  اللَِّه ِف  ِعَباَدَة  أَْحَسَن  »َمْن 

هُۥ َوٱۡسَتَوىٰٓ َءاَتۡيَنُٰه ُحۡكٗما وَِعۡلٗماۚ﴾، ثُمَّ  ُشدَّ
َ
ا بَلََغ أ َقاَل اللَُّه تََعاَل: ﴿َولَمَّ

َقاَل تََعاَل: ﴿َوَكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾)))«)	(.

الخصال، ص			، ح			.   )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
الكايف، ج	، ص0		، ح	؛ )الباه هو الزواج(.  )	(

سورة يوسف، اآلية 		.  )	(
أعالم الدين، ص			.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا ولَْهَوَها، وأَْهرََم َشَبابَُه ِف . 			 ، َما ِمْن َشابٍّ يََدُع لِلَِّه الدُّ »يَا أَبَا َذرٍّ

يقاً«)	(. طَاَعِة اللَِّه، إِلَّ أَْعطَاُه اللَُّه أَْجَر اثَْننْيِ وَسْبِعنَي ِصدِّ

 اإلبكار يف الزواج يف مرحلة الشباب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَا . 			 َويْلَُه!  يَا  َشْيطَانُُه:  َعجَّ  إِلَّ  ِسنِِّه  َحَداثَِة  ِف  َج  تََزوَّ ِمْن َشابٍّ  »َما 

َويْلَُه! َعَصَم ِمنِّي ثثُلَُثْي ِديِنِه، َفلَْيتَِّق اللََّه الَْعْبُد ِف الثُّلُِث الَْباِقي«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
النوادر، ص			.   )	(

ب
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األبناء واألوالد

 فضل األبناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَكِْثُوا الَْولََد، أُكَاثِْر ِبكُُم اْلَُمَم َغداً«)	(.. 			

 فضل البنات  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َخْيُ أَْوَلِدكُُم، الَْبَناُت«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َراُت، َمْن كَانَْت ِعْنَدُه َواِحَدٌة َجَعلََها اللَُّه لَُه . 00	 »نِْعَم الَْولَُد الَْبَناُت الُْمَخدَّ

ِمَن النَّاِر، وَمْن كَانَْت ِعْنَدُه اثَْنَتاِن أَْدَخلَُه اللَُّه ِبِهَم الَْجنََّة، وَمْن  ِسْتاً 

َدَقة«)	(. كَانَْت لَُه ثثََلٌث أَْو ِمْثلُُهنَّ ِمَن اْلََخَواِت ُوِضَع َعْنُه الِْجَهاُد والصَّ

الكايف، ج	، ص	، ح	.   )	(
مكارم األخالق، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح	.  )	(

روضة الواعظني، ص			؛ مكارم األخالق، ص0		؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح	.  )	(
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 الولد الصالح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الُِح َريَْحانٌَة ِمَن اللَِّه َقَسَمَها بَنْيَ ِعَباِدِه، وإِنَّ َريَْحانََتيَّ . 	0	 »الَْولَُد الصَّ

.)	(» نَْيا الَْحَسُن والُْحَسنْيُ ِمَن الدُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الُِح«)	(.. 	0	 »ِمْن َسَعاَدِة الرَُّجِل الَْولَُد الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال عند ذكر العقيقة واملولود:

َفاْذبَْح َعْنُه كَْبشاً، وَقطِّْعُه أَْعَضاًء، واطُْبْخُه، . 	0	 »إَِذا كَاَن يَْوُم َساِبِعِه 

ْق ِبَوزْنِِه َذَهباً  ْق، وكُْل، واْحلِْق َرأَْس الَْمْولُوِد، وتََصدَّ َفأَْهِد ِمْنُه وتََصدَّ

ًة«)	(. أَْو ِفضَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لَِنَباِت . 	0	 ُع  وأَْسَ وأَطَْهُر  أَطَْيُب  َفإِنَُّه  اِبعِ؛  السَّ يَْوَم  أَْوَلَدكُْم  ُروا  »طَهِّ

اللَّْحِم، وإِنَّ اْلَْرَض تَْنَجُس ِمْن بَْوِل اْلَْغلَِف أَْربَِعنَي َصَباحاً«)	(.

 أهّمّية اإلرضاع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ه«)	(.. 	0	 ِبِي لََبٌ َخْيٌ ِمْن لََبِ أُمِّ »لَْيَس لِلصَّ

الكايف، ج	، ص	، ح	؛ بحار األنوار، ج		، ص	0	، ح		؛ ج	0	، ص		، ح		.  )	(
الكايف، ج	، ص	، ح	.  )	(

دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح0		.  )	(
ح	؛  ص			،  الخصال،  )بتفاوت(؛  ح			  ص			،  اإلسناد،  قرب  ح	؛  ص		،  ج	،  الكايف،   )	(

تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح			.
عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِيَّاكُْم أَْن تَْسَتِْضُعوا الَْحْمَقاَء! َفإِنَّ اللََّبَ يُْنِشُئُه َعلَْيِه«)	(.. 	0	

 حقوق األبناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُن اْسَمُه، ويَُعلُِّمُه الِْكَتابََة، . 	0	 »ِمْن َحقِّ الَْولَِد َعَل َوالِِدِه ثثََلثٌَة: يَُحسِّ

ُجُه إَِذا بَلَغ«)	(. ويَُزوِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:  

ُه، . 	0	 أَْن يَْسَتْفرَِه )أي يكرم) أُمَّ الَْولَِد َعل َوالِِدِه إَِذا كَاَن َذكَراً  »َحقُّ 

َباَحَة؛  رَُه، ويَُعلَِّمُه السِّ ويَْسَتْحِسَن اْسَمُه، ويَُعلَِّمُه ِكَتاَب اللَِّه، ويُطَهِّ

َها، ويَْسَتْحِسَن اْسَمَها، ويَُعلَِّمَها ُسوَرَة  وإَِذا كَانَْت أُنْثى أَْن يَْسَتْفرَِه أُمَّ

َل َسَاَحَها  النُّوِر، وَل يَُعلَِّمَها ُسوَرَة يُوُسَف، وَل يُْنِزلََها الُْغرََف، ويَُعجِّ

إِل بَْيِت َزْوِجَها«)	(.

 معاملة األبناء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

بَْيَنكُْم ِف . 	0	 يَْعِدلُوا  أَْن  تُِحبُّوَن  [، كََم  ِّ أَْوَلِدكُْم ]ِف السِّ بَنْيَ  »اْعِدلُوا 

الِْبِّ واللُّطِْف«)	(.

النوادر، ص			، ح			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص			، ح		.  )	(
روضة الواعظني، ص			؛ مكارم األخالق، ص			.  )	(

الكايف، ج	، ص		، ح	؛ تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح			.  )	(
مكارم األخالق، ص			؛ يف صحيح ابن حبان، ج		، ص	0	 )اعدلوا بني أوالدكم يف الِنحل،   )	(

كام تحبّون أن يعدلوا بينكم يف الّب واللطف(.
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 التوسعة عىل العيال 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َع َعلَْيِه اتََّسَع، وإَِذا . 0		 ، إَِذا َوسَّ »إَِن الُْمْؤِمَن يَأُْخُذ ِبأََدِب اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

أَْمَسَك َعلَْيِه أَْمَسَك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

إَِل ِعَيالِِه، كَاَن كََحاِمِل . 			 وَق َفاْشَتَى تُْحَفًة َفَحَملََها  »َمْن َدَخَل السُّ

َح  كُوِر، َفإِنَّ َمْن َفرَّ َصَدَقٍة إَِل َقْوٍم َمَحاِويَج، ولَْيْبَدأْ ِباْلِنَاِث َقْبَل الذُّ

َا أَْعَتَق َرَقَبًة ِمْن ُولِْد إِْسَمِعيَل ُمْؤِمَنًة ِف َسِبيِل اللَِّه، وَمْن  ابَْنًة َفكَأَنَّ

ِمْن  بََك  وَمْن   ، وَجلَّ َعزَّ  اللَِّه  َخْشَيِة  ِمْن  بََك  َا  َفكَأَنَّ ابٍْن  ِبَعنْيِ  أََقرَّ 

َخْشَيِة اللَِّه َعزَّ وَجلَّ أَْدَخلَُه اللَُّه ِف َجنَّاِت النَِّعيِم«)	(.

 تربية األبناء  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَكْرُِموا أَْوَلَدكُْم وأَْحِسُنوا أََدبَُهْم، يُْغَفْر لَكُم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َق ِبِنْصِف َصاعٍ كُلَّ . 			 َب أََحُدكُْم َولََدُه َخْيٌ لَُه ِمْن أَْن يََتَصدَّ »َلَْن يَُؤدِّ

يَْوم«)	(.

 

الكايف، ج	، ص		، ح		؛ تحف العقول، ص		.  )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح	0	؛ ثواب األعامل، ص			.  )	(

مكارم األخالق، ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
مكارم األخالق، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِسِننَي، . 			 َسْبَع  وَوِزيٌر  ِسِننَي،  َسْبَع  وَعْبٌد  ِسِننَي،  َسْبَع  َسيٌِّد  »الَْولَُد 

يَن، وإِلَّ َفاْضِْب َعَل َجْنِبِه، َفَقْد  َفإِْن َرِضيَت أَْخَلَقُه ِلِْحَدى وِعْشِ

أَْعَذْرَت إَِل اللَِّه تََعاَل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، َفلَْيَتَصاَب لَه«)	(.. 			 »َمْن كَاَن ِعْنَدُه َصِبيٌّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َلِة، إذا كَانُوا أَبَْناَء َسْبَع ِسِننَي، وَفرُِّقوا بَيَنهم . 			 »ُمُروا ِصْبَيانَكُْم ِبالصَّ

ف املَضاِجْع إذا كانُوا أبَْناَء َعْشِ ِسِننَي«)	(.

 تمسية األبناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

أََحُدكُُم . 			 َفلُْيْحِسْن  الَْحَسُن،  اِلْسُم  َولََدُه  أََحُدكُْم  نََحَل  َما  َل  أَوَّ »إِنَّ 

اْسَم َولَِدِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َفإَِذا . 			 ْزَق،  الرِّ َعلَْيِهُم  اللَُّه  أَْوَسَع  إِلَّ  ٍد  ُمَحمَّ اْسُم  ِفيِه  بَْيٍت  ِمْن  »َما 

بُوُهْم وَل تَْشِتُموُهْم، وَمْن ُولَِد لَُه ثثََلُث ُذكُوٍر  ْيُتُموُهْم َفَل تَْضِ َسمَّ

داً َفَقْد َجَفاِن«)	(. َفلَْم يَُسمِّ أََحَدُهْم أَْحَمَد أَْو ُمَحمَّ

مكارم األخالق، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح		.  )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح	0		.  )	(

صبيانكم  )مروا  ص			  ج	،  الكويف،  شيبة  أيب  ابن  املصّنف،  يف  ح			؛  ص			،  النوادر،   )	(
بالصالة إذا بلغوا سبعاً، وارضبوهم عليها إذا بلغوا عرشاً، وفرّقوا بينهم يف املضاجع(.
الكايف، ج	، ص		، ح	؛ تهذيب األحكام، ج	، ص	0	، ح	0	؛ النوادر، ص		، ح		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

داً َفأَكْرُِموُه، وأَْوِسُعوا لَُه ِف الَْمَجالِِس، وَل . 			 ْيُتُم الَْولََد ُمَحمَّ »إَِذا َسمَّ

تَُقبُِّحوا لَُه َوْجهاً. َما ِمْن َقْوٍم كَانَْت لَُهْم َمُشوَرٌة، َفَحَضَ َمَعُهْم َمِن 

ٌد أَْو أَْحَمُد، َفأَْدَخلُوُه ِف َمُشوَرتِِهْم إِلَّ ِخيَ لَُهْم. َما ِمْن  اْسُمُه ُمَحمَّ

َس  ُقدِّ إِلَّ  ٌد،  ُمَحمَّ أَْو  أَْحَمُد  اْسُمُه  َمِن  َعلَْيَها  َفَقَعَد  ُوِضَعْت،  َمائَِدٍة 

َذلَِك الَْمْنِزُل ِف كُلِّ يَْوٍم َمرَّتنَْي«)	(.

 تأديب األبناء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َلِة والطَُّهوِر، َفإَِذا بَلَُغوا . 0		 ْب ِصَغاَر أَْهِل بَْيِتَك ِبلَِسانَِك َعَل الصَّ »أَدِّ

َعْشَ ِسِننَي َفاْضِْب، وَل تَُجاِوْز ثثََلثاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْوَم . 			 ِقَصاٌص  َفُهَو  َفَعلَْت  إِْن  َفإِنََّك  ثثََلٍث؛  َفْوَق  أََدباً  بَنَّ  تَْضِ »َل 

الِْقَياَمِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

بُوا أَطَْفالَكُْم َعَل بُكَائِِهْم، َفإِنَّ بُكَاَءُهْم أَْربََعَة أَْشُهٍر َشَهاَدُة . 			 »َل تَْضِ

َلُة َعَل النَِّبيِّ وآلِِه، وأَْربََعَة أَْشُهٍر  أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَُّه، وأَْربََعَة أَْشُهٍر الصَّ

َعاُء لَِوالَِديِْه«)	(. الدُّ

مجمع البيان، ج	، ص	0	؛ عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

علل الرشائع، ص		، ح	؛ التوحيد، ص			، ح0	؛ بحار األنوار، ج0	، ص			، ح0	.  )	(
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األدب والتأديب

 حسن األدب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َع َعلَْيِه اتََّسَع وإَِذا . 			 »إَِن الُْمْؤِمَن يَأُْخُذ ِبأََدِب اللَِّه َعزَّ وَجلَّ إَِذا َوسَّ

أَْمَسَك َعلَْيِه أَْمَسَك«)	(.

َدِب 
َ
 سوُء األ

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِيَّاَك وَما يَُسوُء اْلََدُب«)	(.. 			

 مواطن األدب 
روى عيّل بن أسباط عن بعض أصحابنا: 

»نََهى َرُسوُل اللَِّه P َعِن اْلََدِب ِعْنَد الَْغَضب«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص		، ح		.   )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص		.   )	(

الكايف، ج	، ص0		، ح	.  )	(
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 حسن التأديب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َخاِء والِْبِّ ونََهاِن َعِن . 			 »أَنَا أَِديُب اللَِّه وَعِلٌّ أَِديِبي، أََمَرِن َربِّ ِبالسَّ

ٌء أَبَْغَض إَِل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ ِمَن الُْبْخِل وُسوِء  الُْبْخِل والَْجَفاِء، وَما َشْ

الُْخلُِق، وإِنَُّه لَُيْفِسُد الَْعَمَل كََم يُْفِسُد الَْخلُّ الَْعَسَل«)	(. 

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، َفأَْحَسَن تَأِْديِبي«)	(.. 			 بَِني َربِّ »أَدَّ

مكارم األخالق، ص		.   )	(
مجمع البيان، ج0	، ص00	.   )	(
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الصْمت

 فضل المصت 

روي عن رسول الله P أنّه قال أليب َذرٍّ وهو يَِعظُُه: 

ُل الِْعَباَدة...«)	(.. 			 ْمُت وُهَو أَوَّ »أَْربٌَع َل يُِصيُبُهنَّ إِلَّ ُمْؤِمٌن: الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَِّه، . 			 ِذكِْر  َعْن  إِلَّ  ْمِت،  الصَّ ِف  تِْسَعٌة  أَْشَياَء؛  َعَشَِة  ِف  »الَْعاِفَيُة 

َفَهاء«)	(. والَْعاِشَُة ِف تَرِْك ُمَجالََسِة السُّ

 آثار المصت 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َياِطنِي، وَعْوٌن لََك َعَل أَْمِر . 0		 ْمِت؛ َفإِنَُّه َمطْرََدٌة لِلشَّ »َعلَْيَك ِبطُوِل الصَّ

ِديِنَك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْمت«)	(.. 			 »َمْن َسَُّه أَْن يَْسلََم، َفلَْيلْزَِم الصَّ

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(

الخصال، ص			، ح		.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.  )	(
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ِحْك الضَّ

 
ْ

ِحك
َّ

 حدود الض

روي عن رسول الله P أنّه قال أليب َذرٍّ وُهو يَِعظُُه: 

ِحَك ِمْن َغْيِ َعَجٍب...«)	(.. 			 : الضَّ »َواْعلَْم أَنَّ ِفيكُْم َخلََّتنْيِ

وروي عن اإلماِم عيلٍّ Q أنّه قال: 

م...«)	(.. 			 »كَاَن َضِحُك النَِّبُي P التََّبسُّ

وروي عن رسول الله P أنّه قال لاَّم ُسِئَل َعن أَفَضل النَّاِس: 

»َمْن َقلَّ طَْعُمُه وَضِحكُُه، وَرِضَ ِبَا يَْسُتُ َعْوَرتَه«)	(.. 			

  
ْ

 آثار كرثة الضِحك
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِحِك. َفإِنَُّه مُيِيُت الَْقلْب«)	(.. 			 »إِيَّاَك وكَْثََة الضَّ

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(

تنبيه الخواطر، ج	، ص00	.  )	(
معاين األخبار، ص			، ح	.   )	(
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َّ ض
ال



182

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِحِك مَيُْحو اْلِميَان«)	(.. 			 »كَْثَُة الضَّ

 
ْ

ِحك
َّ

 موجبات عدم الض
ــود يف  ــو موج ــاّم ه ــه ع ــرض حديث ــال يف مع ــه ق ــه P أنّ ــول الل ــن رس روي ع

 :Q ُصُحــِف مــوىس

لَِم . 			 ِبالنَّاِر  أَيَْقَن  ولَِمْن  يَْفَرُح؟!  لَِم  ِبالَْمْوِت  أَيَْقَن  لَِمْن  »َعِجْبُت 

يَْضَحك؟!«)	(.

وروي عــن اإلمــام عــيلٍّ Q أنـّـه قــال يف ِذكْــر حديــث معــراج النبــّي P: قــال 

 :P ــول الله رس

»قال اللّه تَعال: يَا أَْحَمد، َعِجْبُت ِمْن َعْبٍد َل يَْدِري أَنِّ َراٍض َعْنُه . 			

أَْو َساِخٌط َعلَْيِه وُهَو يَْضَحك!«)	(.

 إضحاك الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال أليب َذرٍّ وُهو يَِعظُُه: 

»إَِن الرَُّجَل لََيَتكَلَُّم ِبالْكَلَِمِة ِف الَْمْجلِِس لُِيْضِحكَُهْم ِبَها، َفَيْهِوي ِف . 			

َمِء واْلَْرِض«)	(. َجَهنََّم َما بَنْيَ السَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال أليب َذرٍّ وُهو يَِعظُُه: 

ُث َفَيكِْذُب لُِيْضِحَك الَْقْوَم، َويٌْل لَُه، َويٌْل لَُه، َويٌْل لَُه!«)	(.. 0		 »َويٌْل لِلَِّذي يَُحدِّ

األمايل )الصدوق(، ص0		، ح	.   )	(
معاين األخبار، ص			، ح	.   )	(
إرشاد القلوب، ج	، ص			.   )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(

ّية
بو

تر
 ال

م
قي

ال



183

المزاح

 حدود املزاح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الُْمْؤِمُن َدِعٌب لَِعٌب، والُْمَناِفُق َقِطٌب َغِضٌب«)	(.. 			

 آثار املزاح املذموم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كَْثَُة الِْمزَاحِ يَْذَهُب ِبَاِء الَْوْجه«)	(.. 			

عب 
ّ
هو والل

ّ
 الل
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كُلُّ لَْهِو الُْمْؤِمِن بَاِطٌل إِلَّ ِف ثثََلث: ِف تَأِْديِبِه الَْفرََس، وَرْمِيِه َعْن . 			

.)	(» َقْوِسِه، وُمَلَعَبِتِه اْمَرأَتَُه، َفإِنَُّهنَّ َحقٌّ

تحف العقول، ص		.   )	(
األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.  )	(

الكايف، ج	، ص0	، ح		.   )	(

اح
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الَغْيرة

رْية 
َ

 فضل الغ
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ الَْغْيََة ِمَن اْلِميَاِن«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الَْغْيَُة ِمَن اْلِميَاِن، والَْبَذاُء ِمَن الَْجَفاِء«)	(.. 			

 مواطن الغرْية  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِتي، والَْغْيَُة َعَل نَِسائَِها، َفَمْن َصَبَْت . 			 »ُكِتَب الِْجَهاُد َعَل ِرَجاِل أُمَّ

ِمْنُهنَّ واْحَتَسَبْت أَْعطَاَها اللَُّه أَْجَر َشِهيد«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
النوادر، ص			.   )	(

دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح	0	؛ النوادر، ص			، ح		.  )	(
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الجمال

 أهّمّية الجمال وفضله  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه َجِميٌل يُِحبُّ الَْجَمَل، ويُِحبُّ أَْن يََرى أَثََر النِّْعَمِة َعَل َعْبِدِه«)	(.. 			

 عىل التجّمل 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه يُِحبُّ إَِذا َخَرَج َعْبُدُه الُْمْؤِمُن إَِل أَِخيِه أَْن يََتَهيَّأَ لَُه، وأَْن . 			

ل«)	(. يََتَجمَّ

ة الجمال  
ّ

 آف
 :Q أنّه قال يف وصيّته لإلمام عيّل P روي عن رسول الله

»آفَُّة الَْجَمِل الُْخَيَلُء«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص			.   )	(
مكارم األخالق، ص		.  )	(

املحاسن، ج	، ص		، ح		.   )	(

ل
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ج
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النظافة

 عىل مراعاة النظافة 
ّ

 الحث
ــاّم أبــَرَ رُجــالً َشــعثاً َشــعُر رأِســِه، َوســَخًة  روي عــن رســول اللــه P أنّــه قــال لَ

ــُه:  ــُه، َســيّئًة حالُ ثِيابُ

يِن الُْمْتَعُة، وإِظَْهاُر النِّْعَمِة«)	(.. 0		 »ِمَن الدِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِبْئَس الَْعْبُد الَْقاُذوَرُة!«)	(.. 			

 االغتسال 
 :Q ٍّأنّه قال يف َوصيته لعيل P روي عن رسول الله

، َعَل النَّاِس ِف كُلِّ يَْوٍم ِمْن َسْبَعِة أَيَّاٍم الُْغْسُل، َفاْغَتِسْل ِف . 			 »يَا َعِلُّ

كُِل ُجُمَعٍة ولَْو أَنََّك تَْشَتِي الَْمَء ِبُقوِت يَْوِمَك وتَطِْويِه، َفإِنَُّه لَْيَس 

عِ أَْعظََم ِمْنه«)	(. ٌء ِمَن التَّطَوُّ َشْ

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
جامل األسبوع، ص			.   )	(

ّية
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْزَق«)	(.. 			 اَء اْلَْعظََم ويُِدرُّ الرِّ »تَْقلِيُم اْلَظَْفاِر مَيَْنُع الدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمِن اتََّخَذ َشْعراً َفلُْيْحِسْن ِوَليََتُه، أَْو لَِيُجزَُّه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْعَر الَِّذي ِف أَنِْفِه، ولَْيَتَعاَهْد نَْفَسُه، . 			 »لَِيأُْخْذ أََحُدكُْم ِمْن َشاِرِبِه، والشَّ

َفإِنَّ َذلَِك يَِزيُد ِف َجَملِه«)	(.

 عىل نظافة الثياب 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمِن اتََّخَذ ثَْوباً َفلُْيَنظِّْفُه«)	(.. 			

 نظافة البيوت 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َياِطني«)	(.. 			 َاَب َخلَْف الَْباِب؛ َفإِنَُّه َمأَْوى الشَّ »وَل تُْؤُووا التُّ

الكايف، ج	، ص0		، ح	.   )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح			.   )	(

قرب اإلسناد، ص		، ح			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(

علل الرشائع، ج	، ص			، ح		.   )	(

فة
ظا

لن
ا
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َياِطنِي ِمْن بُُيوتِكُْم، بَْيُت الَْعْنكَُبوِت«)	(.. 			 »بَْيُت الشَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َمْقَعُد . 			 َفإِنََّها  نََهاراً؛  وأَْخرُِجوَها  بُُيوتِكُْم،  ِف  الُْقَمَمَة  تَُبيُِّتوا  »َل 

ْيطَاِن«)	(. الشَّ

الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص	، ح				.   )	(
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اللباس

 خصائص اللباس 
روي عن رسول الله P أنّه قال أليب ذّر: 

لَِئلَّ . 0		 الثَِّياِب؛  ِمَن  ِفيَق  اللَِّباِس، والصَّ ِمَن  الَْخِشَن  الَْبِس   ، َذرٍّ أَبَا  »يَا 

يَِجَد الَْفْخُر ِفيَك َمْسلَكاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُنوا ِفيِه َمْوتَاكُْم«)	(. . 			 »الَْبُسوا الَْبَياَض؛ َفإِنَُّه أَطَْيُب وأَطَْهُر، وكَفِّ

 محذورات اللباس ومكروهاته 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَلَْبُسوا لَِباَس أَْعَداِئ، وَل تَطَْعُموا َمطَاِعَم أَْعَداِئ، وَل تَْسلُكُوا . 			

َمَسالَِك أَْعَداِئ، َفَتكُونُوا أَْعَداِئ كََم ُهْم أَْعَداِئ«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.  )	(

ا
لبا

ال
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»لََعَن اللَُّه الُْمَتَشبِِّهنَي ِمَن الرَِّجاِل ِبالنَِّساِء، والُْمَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء . 			

ِبالرَِّجال«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْوَم . 			 لِّ  الذُّ لَِباَس  اللَُّه  أَلَْبَسُه  نَْيا،  الدُّ ِف  ُشْهرٍَة  ثَِياَب  لَِبَس  »َمْن 

الِْقَياَمِة...«)	(.

علل الرشائع، ج	، ص	0	، ح		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص	0	.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
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النوم 

 آثار كرثة النوم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َعَل . 			 النََّهاِر  وِبَقْيلُولَِة  النََّهاِر،  َصْوِم  َعَل  َحِر  السَّ ِبطََعاِم  »اْسَتِعيُنوا 

ِقَياِم اللَّْيِل، وإِنَّ َصاِحَب النَّْوِم يَِجيُء يَْوَم الِْقَياَمِة ُمْفلِساً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْوَم . 			 َفِقياً  َصاِحَبُه  يََدُع  النَّْوِم  كَْثََة  َفإِنَّ  النَّْوِم!  وكَــْثََة  »إِيَّاكُْم 

الِْقَياَمِة«)	(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	،   )	(
ص0		 )الجملتان األوليان(.

االختصاص، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص0		، ح		.  )	(

م 
نو

ال
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 السهر املمدوح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٍد ِبالُْقرْآِن، أَْو ِف طَلَِب الِْعلِْم، أَْو َعُروٍس . 			 »َل َسَهَر إِلَّ ِف ثثََلٍث: ُمَتَهجِّ

تُْهَدى إَِل َزْوِجَها«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

: ُمَصلٍّ أَْو ُمَساِفٍر«)	(.. 			 »َل َسَهَر بَْعَد الِْعَشاِء اْلِخرَِة، إِلَّ ِلََحِد َرُجلَنْيِ

 آداب النوم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن نَاَم َعَل الُْوُضوِء، إِْن أَْدَركَُه الَْمْوُت ِف لَْيلِِه، َفُهَو ِعْنَد اللَِّه َشِهيٌد«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لَُه . 0		 اللَُّه  َغَفَر  َمْضَجَعُه،  يَأُْخُذ  ِحنَي  َحٌد﴾ 
َ
أ  ُ ٱللَّ ُهَو  ﴿قُۡل  َقَرأَ  »َمْن 

ُذنُوَب َخْمِسنَي َسَنًة«)	(.

الخصال، ص			، ح		.   )	(
الخصال، ص		، ح			.   )	(

الدعوات، ص			، ح			.   )	(
األمايل )الصدوق(، ص		، ح		.  )	(
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العّزة 

 
ّ
 أسباب العز

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

			 ..)	(» »َمْن أََراَد أَْن يَكُوَن أََعزَّ النَّاِس، َفلَْيتَِّق اللََّه َعزَّ وَجلَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا واْلِخرَة«)	(.. 			 »َمْن َعَفا ِمْن َمظْلَمٍة، أَبَْدلَُه اللَُّه ِبَها ِعزّاً ِف الدُّ

   مساوئ الرضا بالذّل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

لِّ طَائِعاً، َفلَْيَس ِمنَّا أَْهَل الَْبْيِت«)	(.. 			 »َمْن أََقرَّ ِبالذُّ

كنز الفوائد، ج	، ص			.   )	(
األمايل )الطويس(، ص			، ح	0	.   )	(

تحف العقول، ص		.   )	(

ة 
ّ عز

ال
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   أذّل الناس
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أََذلُّ النَّاِس َمْن أََهاَن النَّاس«)	(.. 			

معاين األخبار، ص			، ح	.   )	(
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الطيرة والتشاؤم

 النهي عن الطرية والتشاؤم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»وَل ِطَيََة... وَل ُشْؤم«)	(.. 			

 مواضع الطرية والتشاؤم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٍء ُشْؤٌم َفِفي اللَِّسان«)	(.. 			 »إِْن كَاَن ِف َشْ

ْؤِم:  وروي عنه P أيضاً أنّه قال ملّا ُسِئَل عِن الشُّ

»ُسوُء الُْخلُق«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص			، ح			؛ التمهيد، ابن عبد الب، ج	، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.   )	(
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لت
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الرِّْفُق مُيٌْن، والُْخْرُق ُشْؤٌم«)	(.. 			

 الوقاية من التطريُّ والتشاؤم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اَرُة الطَِّيَِة التَّوَكُُّل«)	(.. 			 »كَفَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َفَل . 0		 َحَسْدَت  وإَِذا  تَْقِض،  َفَل  ظََنْنَت  وإَِذا  َفاْمِض،  َْت  تَطَيَّ »إَِذا 

تَْبغِ«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح			.   )	(

تحف العقول، ص0	؛ الفايق يف غريب الحديث، الزمخرشّي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
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معاملة الناس

 مجاملة الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وبَاِيُنوُهْم . 			 َغَوائِلِِهْم،  ِمْن  تَْسلَُموا  ِبأَْخَلِقكُْم  اْلَْشَاَر  »َجاِملُوا 

ِبأَْعَملِكُْم كَْيَل تَكُونُوا ِمْنُهْم«)	(.

 توقري الكبري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َفَوقِِّر الْكَِبيَ تَكُْن َمَع ُرَفَقاِئ يَْوَم الِْقَياَمِة«)	(. . 			

أعالم الدين، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		 )ذيل الحديث(؛ ج		، ص			، ح	   )	(
)ضمن الحديث(.

بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(
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ُع املعروف 
ْ
 ُصن

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ َصِنيَع الَْمْعُروِف لََيْدَفُع َمْيَتَة الّسْوء«)	(.. 			

 اصطناع الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُد إَِل النَّاِس، واْصِطَناُع الَْخْيِ . 			 »َرأُْس الَْعْقِل بَْعَد اْلِميَاِن ِباللَِّه التََّودُّ

إَِل كُلِّ بَرٍّ وَفاِجٍر«)	(.

 العفو عن الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْن ظَلََمَنا وإِْعطَاُء َمْن َحرََمَنا«)	(. . 			 »ُمُروَءتَُنا أَْهَل الَْبْيِت الَْعْفُو َعمَّ

 التجاوز عن الخطأ 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»تََجاَوُزوا َعْن ُذنُوِب النَّاِس، يَْدَفعِ اللَُّه َعْنكُْم ِبَذلَِك َعَذاَب النَّاِر«)	(.. 			

دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				؛ تحف العقول، ص		.  )	(
عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.  )	(

تحف العقول، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.   )	(
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 التوّدد إىل الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يِن«)	(.. 			 ُد نِْصُف الدِّ »والتََّودُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َرأُْس الَْعْقِل بَْعَد اْلِميَاِن ِباللَِّه َعزَّ وَجلَّ التََّحبُُّب إَِل النَّاِس«)	(.. 			

 إنصاف الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

كُنَت . 			 َفإِذا  َوارَحمُهم،  َة  الُمَّ وأنَصحِ  نَفِسَك،  ِمن  الّناَس  »أنِصِف 

كَذلَِك وَغِضَب اللُّه َعل أهِل بَلَدٍة أنَت فيها وأراَد أن يُنِزَل َعلَيِهُم 

الَعذاَب، نَظََر إلَيَك َفرَِحَمُهم ِبَك، يَقوُل اللُّه تَعال: ﴿َوَما َكَن َربَُّك 

ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن﴾«)	(.
َ
ِلُۡهلَِك ٱۡلُقَرٰى بُِظۡلٖم َوأ

 املداراة والرفق بالناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ُمَداَراُة الّناِس نِْصُف المْيَاِن، والرِّفُق ِبِهم نِْصُف الَعيِش«)	(. . 0		

تحف العقول، ص0	؛ قرب اإلسناد، ص			، ح			.  )	(
الخصال، ص		، ح		؛ روضة الواعظني، ص	.  )	(

مكارم األخالق، ج	، ص0		، ح0			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
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 الوجه 
ْ

 ِبش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»يَا بَِني َعْبِد الُْمطَّلِِب، إِنَّكُْم لَْن تََسُعوا النَّاَس ِبأَْمَوالِكُْم، َفالَْقْوُهْم . 			

.)	(» ِبطََلَقِة الَْوْجِه وُحْسِن الِْبْشِ

 الرحمة بالناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن لَْم يَرَْحْم، َل يُرَْحم«)	(.. 			

ق مع الناس 
ُ
ل

ُ
 ُحسن الخ

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وَعَدَل . 			 َمُعونََتُه،  لَُهْم  وبََذَل  ُخلُُقُه،  النَّاِس  َمَع  َحُسَن  لَِمْن  »طُوَب 

َعْنُهْم َشَُّه...«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َقطََعَك، . 			 َمْن  تَِصُل  واْلِخرَِة؟  نَْيا  الدُّ أَْخَلِق  َخْيِ  َعل  أَُدلُّكُْم  »أََل 

ْن ظَلََمَك«)	(. وتُْعِطي َمْن َحرََمَك، وتَْعُفو َعمَّ

الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح	0	.  )	(
األنوار، ج		، ص			،  النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ بحار  الخواطر ونزهة  تنبيه   )	(

ح		 )ضمن الحديث(.
الكايف، ج	، ص			، ح0		؛ تحف العقول، ص		.  )	(

الكايف، ج	، ص	0	، ح	.  )	(
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 إكرام الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

ِف . 			 التَّزَاُوُر  الِِحنَي  والصَّ َهداِء  والشُّ يِقنَي  دِّ والصِّ النَِّبيِّنَي  أَْخَلِق  »أَكْرَُم 

َ ِعْنَدُه، ولَْو لَْم  اللَِّه، وَحقٌّ َعَل الَْمُزوِر أَْن يَُقرَِّب إَِل أَِخيِه َما تََيسَّ

 َ يَكُْن إِلَّ ُجْرَعٌة ِمْن َماٍء، َفَمِن اْحَتَشَم أَْن يَُقرَِّب إَِل أَِخيِه َما تََيسَّ

ِعْنَدُه لَْم يََزْل ِف َمْقِت اللَِّه يَْوَمُه ولَْيلََتُه، وَمِن اْحَتَقَر َما يَُقرُِّب إِلَْيِه 

أَُخوُه لَْم يََزْل ِف َمْقِت اللَِّه يَْوَمُه ولَْيلََتُه«)	(.

دعائم اإلسالم، ج	، ص	0	، ح			.  )	(
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المجلس 

 املجالس 
ّ

 حق
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وا أَبَْصاَركُْم، . 			 َها؟ قَاَل: »ُغضُّ َها«، ِقيَل: وَما َحقُّ »أَْعطُوا الَْمَجالَِس َحقَّ

َعِن  وانَْهْوا  ِبالَْمْعُروِف،  واُْمُروا  اْلَْعَمى،  وأَْرِشــُدوا  َلَم،  السَّ وا  وُردُّ

الُْمْنكَر«)	(.

 آداب املجلس  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِف . 			 لَُه  وأَْوَسَع  أََخاُه  َرُجٌل  َدَعا  َفإِْن  َمَجالَِسُهْم،  الَْقْوُم  أََخَذ  »إَِذا 

َا ِهَي كََراَمٌة أَكْرََمُه ِبَها أَُخوُه، وإِْن لَْم يُوِسْع لَُه  َمْجلِِسِه، َفلَْيأْتِِه، َفإِنَّ

أََحٌد َفلَْيْنظُْر أَْوَسَع َمكَاٍن يَِجُدُه، َفلَْيْجلِْس ِفيِه«)	(.

مكارم األخالق، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			؛ كنز العامل، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
ج	،  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه  ح			؛  ص			،  )الطويس(،  األمايل   )	(

ص			.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إَِذا أََت أََحُدكُْم َمْجلِساً، َفلَْيْجلِْس َحْيُث َما انَْتَهى َمْجلُِسه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َل تَْفَحْش ِف َمْجلِِسَك لِكَْيَل يَْحَذُروَك ِبُسوِء ُخلُِقَك، وَل تَُناجِ َمَع . 			

َرُجٍل وِعْنَدَك آَخر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َلِم؛ َفإِْن أََفاُضوا . 00	 »إَِذا َقاَم الرَُّجُل ِمْن َمْجلِِسِه، َفلُْيَودِّْع إِْخَوانَُه ِبالسَّ

يكَُهْم، وإِْن أََفاُضوا ِف بَاِطٍل كَاَن َعلَْيِهْم ُدونَُه«)	(. ِف َخْيٍ كَاَن َشِ

 املجالس املمدوحة  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٌة . 	0	 ٌة ِمْن أَْهِل اْلَْرِض يَْذكُُروَن اللََّه إِلَّ َقَعَد َمَعُهْم ِعدَّ »َما َقَعَد ِعدَّ

ِمَن الَْمَلئِكَة«)	(.

وما رواه ابن عبّاس، قال: قيَل: يا رَسوَل اللِّه، أيُّ الُجلَساِء َخرٌي؟ قاَل: 

وَذكََّركُم . 	0	 َمنِطُقُه،  ِعلِمكُم  ف  وزاَدكُم  ُرؤيَُتُه،  ِباللِّه  َذكََّركُم  »َمن 

ِبالِخرَِة َعَملُُه«)	(.

مكارم األخالق، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص0		.  )	(
فالح السائل، ص			.   )	(

قرب اإلسناد، ص		، ح			؛ ص		، ح	0	؛ بحار األنوار، ج		، ص		، ح		 )ضمن الحديث(.  )	(
مكارم األخالق، ص			.   )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
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 املجالس املنهّي عنها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَُسبُّ . 	0	 َمْجلٍِس  يَْجلِْس ِف  َفَل  اْلِخِر،  ِباللَِّه والَْيْوِم  يُْؤِمُن  »َمْن كاَن 

يَۡت 
َ
ِفيِه إَِماٌم، أَْو يُْغَتاُب ِفيِه ُمْسلٌِم؛ إِنَّ اللََّه يَُقوُل ِف ِكَتاِبه: ﴿ِإَوَذا َرأ

َحِديٍث  ِف  َيُوُضواْ   ٰ َحتَّ َعۡنُهۡم  ۡعرِۡض 
َ
فَأ َءاَيٰتَِنا  ِفٓ  َيُوُضوَن  ِيَن  ٱلَّ

ٱۡلَقۡوِم  َمَع  ٱّلِۡكَرٰى  َبۡعَد  َتۡقُعۡد  فََل  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ يُنِسَينََّك  ا  ِإَومَّ ِۦۚ  َغرۡيِه
ٰلِِمنَي﴾)))«)	(. ٱلظَّ
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَِّه، . 	0	 ِذكِْر  َعْن  إِلَّ  ْمِت  الصَّ ِف  تِْسَعٌة  أَْشَياَء:  َعَشَِة  ِف  »الَْعاِفَيُة 

َفَهاِء«)	(. والَْعاِشَُة ِف تَرِْك ُمَجالََسِة السُّ

 األمانة يف املجالس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَْمَجالُِس ِباْلََمانَِة إِلَّ ثثََلثََة َمَجالَِس: َمْجلٌِس ُسِفَك ِفيِه َدٌم َحَراٌم، . 	0	

َحَراٌم  َماٌل  ِفيِه  اْسُتِحلَّ  وَمْجلٌِس  َحَراٌم،  َفْرٌج  ِفيِه  اْسُتِحلَّ  وَمْجلٌِس 

ِه«)	(. ِبَغْيِ َحقِّ

سورة األنعام، اآلية 		.  )	(
تفسري القمي، ج	، ص	0	.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.  )	(
األمايل )الطويس(، ص		، ح		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(

ّية
اع

تم
ج

اال
م 

قي
ال



207

التحّية والسالم 

 عىل إفشاء التحّية والسالم 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفَتَفرَُّقوا . 	0	 تََفرَّْقُتْم  وإَِذا  والتََّصاُفحِ،  ِبالتَّْسلِيِم  َفَتَلَقْوا  الَْتَقْيُتْم  »إَِذا 
ِبالْسِتْغَفاِر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعاِء، وإِنَّ أَبَْخَل النَّاِس َمْن بَِخَل . 	0	 »إِنِّ أَْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ
َلم«)	(. ِبالسَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َلَم، يَكُْثْ َخْيُ بَْيِتَك«)	(.. 	0	 »أَْفِش السَّ

ج	، ص			؛  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه  ح		؛  ج	، ص			،  الكايف،   )	(
مشكاة األنوار، ص			، ح	0		؛ بحار األنوار، ج		، ص		، ح		.

الواعظني، ص			؛  روضة  ح			؛  )الطويس(، ص		،  األمايل  ح	؛  )املفيد(، ص			،  األمايل   )	(
البيان، ج	، ص		؛ مشكاة األنوار، ص0		، ح0			؛ بحار  مكارم األخالق، ص			؛ مجمع 

األنوار، ج		، ص	، ح		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص0		.
الخصال، ص			، ح			.   )	(
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 آداب السالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لِم«)	(.. 	0	 »أوَل الّناِس ِباللّه وبرسولِِه َمن بََدأ ِبالسَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لِم؛ فل تُِجيُبوُه«)	(.. 0		 »َمن بََدأ ِبالكَلِم َقبَل السَّ

 الدعوة للطعام بعد السالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

عليكم، . 			 سلَّم  فإْن  أيديكم،  بني  والطعاُم  الرجُل  بكم  مرَّ  »إذا 

فادعوه؛ وإْن مل يسلّْم، فل يدُعه أحٌد«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ل تَدُع إل طَعاِمَك أَحداً، حّتى يَُسلَِّم«)	(.. 			

 َمْن ينبغي إلقاء السالم عليهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا لَِقي أحُدكم أخاه، فليسلّْم عليه وليصافْحه؛ فإّن اللَه عّز وجّل . 			

أكرَم بذلك امللئكَة، فاصنعوا صنَع امللئكِة«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
الجامع  ح	؛  ص	،  ج		،  األنوار،  بحار  ص			؛  الواعظني،  روضة  ح		؛  ص		،  الخصال،   )	(

الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
دعائم اإلسالم، ج	، ص	0	، ح0		.  )	(

الخصال، ص		، ح		؛ روضة الواعظني، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص	، ح	.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح0	؛ مصادقة اإلخوان، ص		، ح	؛ مشكاة األنوار، ص			، ح				؛   )	(

بحار األنوار، ج		، ص		، ح0	.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

بيان؛ِ لَِتكوَن . 			 »َخمٌس ل أَدُعُهنَّ َحّتى املَمِت: ... والتَّسليُم عل الصِّ

ُسنًَّة ِمن بَعدي«)	(.

يِهم 
َ
سِلمُي عل

َ
 َمْن ال َينبغي الت

روي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال:

كراِن ف ُسكرِِه، . 			 »نَهى رسوُل اللّه P أن يَُسلََّم عل أربَعٍة: َعل السَّ

ِد، وعل َمن يَلَعُب  وعل َمن يَعَمُل التَّمثيَل، وَعل َمن يَلَعُب ِبالنَّ

.)	(» ِبالربََعة َعَشَ

الخصال، ص			، ح		.   )	(
الخصال، ص			، ح0	.   )	(
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الُمصافحة

صافحة وآثارها 
ُ
 أهّمّية امل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفَتَفرَُّقوا . 			 تََفرَّقُتم،  وإذا  والتَّصاُفحِ؛  ِبالتَّسليِم  َفَتلَقوا  الَتَقيُتْم،  »إذا 

بالسِتغفاِر«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

تَْذَهُب . 			 والَْهِديَُّة  ِة،  الَْمَودَّ ِف  تَِزيُد  الُْمَصاَفَحَة  َفإِنَّ  »تََصاَفُحوا؛ 

.)	(» ِبالِْغلِّ

)	( الكايف، ج	، ص			، ح		. 
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				.
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وروي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال:

»لَِقَي النَِّبيُّ P ُحَذيَْفَة، َفَمدَّ النَِّبيُّ P يََدُه، َفكَفَّ ُحَذيَْفُة يََدُه، . 			

َفَقاَل النَِّبيُّ P: يَا ُحَذيَْفُة، بََسطُْت يَِدي إِلَْيَك َفكََفْفَت يََدَك َعنِّي. 

ْغَبُة، ولَِكنِّي كُْنُت ُجُنباً، َفلَْم  َفَقاَل ُحَذيَْفُة: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِبَيِدَك الرَّ

أُِحبَّ أَْن مَتَسَّ يَِدي يََدَك وأَنَا ُجُنٌب. َفَقاَل النَِّبيُّ P: أََما تَْعلَُم أَنَّ 

َوَرُق  يََتَحاتُّ  كََم  ُذنُوبُُهَم  تََحاتَّْت  َفَتَصاَفَحا،  الَْتَقَيا  إَِذا  الُْمْسلَِمنْيِ 

َجِر«)	(. الشَّ

َحِة 
َ

صاف
ُ
َدُب امل

َ
 أ

روي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: 

، َفَنَزَع يََدُه، َحتَّى يَكُوَن ُهَو . 			 »َما َصاَفَح َرُسوُل اللَِّه P َرُجًل َقطُّ

الَِّذي يَْنِزُع يََدُه ِمْنُه«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح		؛ يف كنز العامل، ج	، ص			 )إّن املسلم إذا لقي أخاه املسلم فأخذه 
بيده، تحاتت ذنوبهام كام تحاّت الورق من الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف، وإاّل ُغِفر 

لهام، ولو كانت ذنوبهام مثل زبد البحر(.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		. 
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اأُلخّوة 

 األخّوة املرضّية لله تعاىل 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َما أَْحَدَث َعْبٌد أَخاً ِف اللَِّه، إِلَّ أُْحِدَث لَُه َدَرَجٌة ِف الَْجنَِّة«)	(.. 0		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

إِلَّ . 			 الَْمْوُت  ِبِه  يَْنِزُل  أََحٍد  ِمْن  لَْيَس  َفإِنَُّه  تَُحاِدثُوَن،  َمْن  »انْظُُروا 

ِشَاراً  كَانُوا  وإِْن  َفِخَياراً،  ِخَياراً  كَانُوا  إِْن  اللَِّه؛  إَِل  أَْصَحابُُه  لَُه  ُمثَِّل 

َفِشَاراً«)	(.

 األخّوة املنهّي عنها 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

»َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللَِّه والَْيْوِم اْلِخِر َفَل يَُؤاِخنَيَّ كَاِفراً، وَل يَُخالِطَنَّ . 			

َفاِجراً«)	(.

مشكاة األنوار، ص0		، ح		0	.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(

صفات الشيعة، ص	.  )	(
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 آداب عالقة األخّوة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

أَِبيِه . 			 واْسِم  اْسِمِه  َعِن  َفلَْيْسأَلُْه  الُْمْسلَِم،  أََخاُه  أََحُدكُْم  أََحبَّ  »إَِذا 

أَْن  اْلَِخاِء  وِصْدِق  الَْواِجِب  ِه  َحقِّ ِمْن  َفإِنَّ  وَعِشيَتِِه،  َقِبيلَِتِه  واْسِم 

يَْسأَلَُه َعْن َذلَِك، وإِلَّ َفإِنََّها َمْعرَِفُة ُحْمٍق«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َخْيُ إِْخَوانِكُْم َمْن أَْهَدى إِلَْيكُْم ُعُيوبَكُم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللَِّه . 			 َعَل  َحّقاً  كَاَن  إِلَّ  أَِخيِه  ِعرِْض  َعْن  يَرُدُّ  ُمْسلٍِم  اْمِرٍئ  ِمِن  »َما 

ا َعلَۡيَنا نَۡصُ  أَْن يَرُدَّ َعْنُه نَاَر َجَهنََّم يَْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ َقَرأَ: ﴿َوَكَن َحقًّ
ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)	(«)	(. 
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

كَاَة ِمْن بََدنِِه -ِف َدْفعِ ظُلِْم َقاِهٍر َعْن أَِخيِه، أَْو . 			 »... وَمْن أَدَّى الزَّ

َر  َ َمُعونَِتِه َعَل َمْركُوٍب لَُه ]َقْد[ َسَقَط َعْنُه َمَتاٌع َل يَأَْمُن تَلََفُه أَِو الضَّ

ِديَد َعلَْيِه ِبِه- َقيََّض اللَُّه لَُه ِف َعرََصاِت الِْقَياَمِة َمَلئِكًَة يَْدَفُعوَن  الشَّ

إَِل  الِْجَناِن، ويَرَْفُعونَُه  ِبَتِحيَّاِت أَْهِل  َعْنُه نََفَحاِت النِّيَاِن، ويَُحيُّونَُه 

َمَحلِّ الرَّْحَمِة والرِّْضَواِن«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ مصادقة اإلخوان، ص	0	، ح	؛ النوادر، ص			، ح				.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(

سورة الروم، اآلية 		.  )	(
مجمع البيان، ج	، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			.  )	(

خصائص األمّئة، ص0	.  )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الُْمْؤِمُن ِمرْآٌة ِلَِخيِه الُْمْؤِمِن؛ يَْنَصُحُه إَِذا َغاَب َعْنُه، ومَيِيُط َعْنُه َما . 			

ُع لَُه ِف الَْمْجلِِس«)	(. يَكْرَُه إَِذا َشِهَد، ويَُوسِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»اطْلُْب ِلَِخيَك ُعْذراً؛ َفإِْن لَْم تَِجْد لَُه ُعْذراً، فالتِمْس له عذراً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َل مُتَاِر أََخاَك، وَل مُتَاِزْحُه، وَل تَِعْدُه َفُتْخلَِفُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َمتََة ِبأَِخيَك، َفَيَْحَمُه اللَُّه ويَْبَتلَِيَك«)	(.. 0		 »َل تُظِْهِر الشَّ

النوادر، ص		، ح		.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ الخصال، ص			، ح0	 )ضمن الحديث(.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	؛ تحف العقول، ص		؛ األدب   )	(
املفرد، البخاري، ص		.

الناظر وتنبيه الخاطر، ص		، ح			؛ شعب اإلميان،  األمايل )الطويس(، ص		، ح		؛ نزهة   )	(
البيهقي، ج	، ص			.
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الِجَوار

 عىل ُحسن الِجَوار 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أحِسْن ُمجاَوَرة َمن جاَورََك، تَكُْن مؤمناً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَاَر، ويَِزيُد ِف اْلَْعَمِر«)	(.. 			 »ُحْسُن الِْجَواِر يَْعُمُر الدِّ

 الوصية بالجار 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َما َزاَل َجْبَئِيُل Q يُوِصيِني ِبالَْجاِر، َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسُيَورِّثُُه«)	(. . 			

األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح0	؛ وسائل الشيعة، ج		، ص			، ح					.  )	(

األمايل )الطويس(، ص0		، ح				؛ األدب املفرد، البخاري، ص		.  )	(

َوار
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 حرمة إيذاء الجار 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِه«)	(.. 			 »ُحرَْمُة الَْجاِر َعَل اْلِنَْساِن، كَُحرَْمِة أُمِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن كاَن يُؤمُن باللّه والَيوِم الِخِر، فل يُْؤذي جاَرُه«)	(.. 			

 أنواع الجريان وحقوقهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اْلِْسَلِم، وَحقُّ . 			 َحقُّ  ُحُقوٍق:  ثثََلثَُة  لَُه  َمْن  َفِمْنُهْم  ثثََلثٌَة:  »الِْجيَاُن 

وَحقُّ  اْلِْسَلِم،  َحقُّ  اِن:  َحقَّ لَُه  َمْن  وِمْنُهْم  الَْقَرابَِة؛  وَحقُّ  الِْجَواِر، 

الِْجَواِر؛ وِمْنُهْم َمْن لَُه َحقٌّ َواِحٌد: الْكَاِفُر لَُه َحقُّ الِْجَواِر«)	(.

 حقوق الجار 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َما آَمَن ِب َمْن بَاَت َشْبَعاَن وَجاُرُه َجائٌِع. َقاَل: وَما ِمْن أَْهِل َقْريٍَة . 			

يَِبيُت وِفيِهْم َجائٌِع، يَْنظُُر اللَُّه إِلَْيِهْم يَْوَم الِْقَياَمِة«)	(.

مكارم األخالق، ص			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			.  )	(

روضة الواعظني، ص			؛ مجمع البيان، ج	، ص		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص		.  )	(
قريبة  االوىل،  ص			)الجملة  ج	،  السيوطي،  الصغري،  الجامع  ح		؛  ص			،  ج	،  الكايف،   )	(

منها(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن مَنَع املاُعوَن جاَرُه، َمَنعُه اللّه َخْيَُه يَوَم الِقياَمِة، وَوكَلَُه إل . 			

نَْفِسِه؛ وَمْن َوكَلَُه إل نَْفِسِه، فم أْسَوأَ حالَُه!«)	(.

 جار السوء 
 :Q ٍّأنّه قال يف َوصيِّته لَِعيل P روي عن رسول الله

، أَْربََعٌة ِمْن َقَواِصِم الظَّْهِر: ... وَجاُر َسْوٍء ِف َداِر ُمَقاٍم«)	(.. 			 »يَا َعِلُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْوِء ِف َداِر إَِقاَمٍة، تََراَك َعْيَناُه ويَْرَعاَك َقلُْبُه، . 0		 »أَُعوُذ ِباللَِّه ِمْن َجاِر السَّ

إِْن رَآَك ِبَخْيٍ َساَءُه، وإِْن رَآَك ِبَشٍّ َسَُّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ثثََلثٌَة ُهنَّ أُمُّ الَْفَواِقر: ... وَجاٌر َعْيُنُه تَْرَعاَك وَقلُْبُه يَْنَعاَك، إِْن َرأَى . 			

َحَسَنًة َدَفَنَها ولَْم يُْفِشَها، وإِْن َرأَى َسيَِّئًة أَظَْهرََها وأََذاَعَها«)	(.

األمايل )الصدوق(، ص			، ح	0	.   )	(
الخصال، ص	0	، ح		.   )	(

الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(
قرب اإلسناد، ص		، ح			.   )	(
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الصداقة

 أهّمّية الصداقة وآثارها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَْمْرُء َعَل ِديِن َخلِيلِِه وَقِريِنِه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»اْخَتِبُوا النَّاَس، َفإِنَّ الرَُّجَل يَُجاِذُب َمْن يُْعِجُبُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َجلِيِس . 			 ِمْن  َخْيٌ  والَْوْحَدُة  الَْوْحَدِة،  ِمَن  َخْيٌ  الُِح  الصَّ »الَْجلِيُس 

ْوِء«)	(. السَّ

 

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص		.  )	(
االختصاص، ص			.   )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.  )	(
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 آداب الصداقة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َرِحَم اللَُّه َرِفيقاً أََعاَن َرِفيَقُه َعَل ِبرِّه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إَِذا أََحبَّ أََحُدكُْم َصاِحَبُه أَْو أََخاُه، َفلُْيْعلِْمُه«)	(.. 			

 َمْن ال ُيصاَحب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، َخِبيِث النَّْفِس، إَِذا . 			 ِّ »تََوقَّْوا ُمَصاَحَبَة كُلِّ َضِعيِف الَْخْيِ، َقِويِّ الشَّ

َخاَف َخَنَس، وإَِذا أَِمَن بَطََش«)	(.

األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.  )	(
املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص		 )قريب منه(.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(
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صلة الرحم 

 أهّمّية صلة الرحم وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إَِن أَْعَجَل الَْخْيِ ثََواباً ِصلَُة الرَِّحِم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َقطََعَك، . 			 َمْن  تَِصُل  واْلِخــرَِة:  نَْيا  الدُّ أَْخَلِق  َخْيِ  َعَل  أَُدلُّكُْم  »أََل 

ْن ظَلََمَك)	(. وتُْعِطي َمْن َحرََمَك، وتَْعُفو َعمَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َمِء، َرأَيُْت َرِحمً ُمَتَعلَِّقًة ِبالَْعرِْش تَْشكُو َرِحمً . 0		 »لَمَّ أُْسَِي ِب إَِل السَّ

ِف  نَلَْتِقي  َفَقالَْت:  أٍَب؟  ِمْن  وبَْيَنَها  بَْيَنِك  كَْم  لََها:  َفُقلُْت  َربَِّها،  إَِل 

أَْربَِعنَي أَباً«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص			.  )	(
الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		.  )	(

الخصال، ص0		، ح		؛ عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص			، ح	.  )	(
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 آثار صلة الرحم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفُيِحبُُّه . 			 َرِحَمُه؛  يَِصُل  أَْربََعًة:  لَُه  َضِمْنُت  َواِحَدًة،  ِل  َضِمَن  »َمْن 

الَِّتي  الَْجنََّة  ويُْدِخلُُه  ُعُمرِِه،  ِف  ويَِزيُد  ِرزِْقِه،  ِف  َعلَْيِه  ُع  ويَُوسِّ اللَُّه، 

َوَعَدُه«)	(.

 كيفّية صلة الرحم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َلِم«)	(. . 			 »ِصلُوا أَْرَحاَمكُْم ولَْو ِبالسَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

؛ . 			 َتنْيِ وُعْمرَتنَْيِ ٍة أَْو ُعْمرٍَة، كََتَب اللَُّه لَُه َحجَّ ِبَحجَّ »َمْن َوَصَل َقِريباً 

.)	(» وكََذلَِك َمْن َحَمَل َعْن َحِميٍم، يَُضاِعُف اللَُّه لَُه اْلَْجَر ِضْعَفنْيِ

 النهي عن قطيعة قاطع الرحم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَْقطَْع َرِحَمَك، وإِْن َقطََعْتَك«)	(.. 			

عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص0	، ح		.  )	(
تحف العقول، ص		. رشح نهج البالغة، ابن ايب الحديد، ج		، ص			.  )	(

الكايف، ج	، ص0	، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
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 آثار ترك صلة الرحم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ثثََلثٌَة َل يَْدُخلُوَن الَْجنََّة: ُمْدِمُن َخْمٍر، وُمْدِمُن ِسْحٍر، وَقاِطُع َرِحم«)	(. . 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َفلَْيِصْل . 			 ِرزِْقِه،  ِف  لَُه  يَْبُسَط  ُعُمرِِه، وأَْن  ِف  اللَُّه  مَيُدَّ  أَْن  َسَُّه  »َمْن 

، ِصْل  َرِحَمُه؛ َفإِنَّ الرَِّحَم لََها لَِساٌن يَْوَم الِْقَياَمِة َذلٌْق، تَُقوُل: يَا َربِّ

َمْن َوَصلَِني، واْقطَْع َمْن َقطََعِني؛ َفالرَُّجُل لَُيَى ِبَسِبيِل َخْيٍ إَِذا أَتَْتُه 

الرَِّحُم الَِّتي َقطََعَها، َفَتْهِوي ِبِه إَِل أَْسَفِل َقْعٍر ِف النَّاِر«)	(.

)	( الخصال، ص			، ح			؛ صحيح ابن حبان، ج		، ص			 )قريب منه(.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		، املعجم االوسط، الطباين، ج	، ص			)الجملتان األوليان قريبتان 

منهام(.
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الَواِلَدين

 عىل بّر الوالدين 
ّ

 الحث
روي عن اإلمام زين العابدين Q أنّه قال: 

»جاَء َرجٌل إل النبيِّ P، فقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َما ِمْن َعَمٍل َقِبيحٍ . 			

ِمْن  َفَهْل   :P اللَِّه  َرُسوِل  َفَقاَل  تَْوبٍَة؟  ِمْن  ِل  َفَهْل  َعِملُْتُه،  َقْد  إِلَّ 

، َقاَل  ؟ َقاَل: أَِب، َقاَل: َفاْذَهْب َفَبَُّه. َقاَل: َفلَمَّ َولَّ َوالَِديَْك أََحٌد َحيٌّ

ُه!«)	(. َرُسوِل اللَِّه P: لَْو كَانَْت أُمُّ

وروي عن اإلمام الّصادق Q أنّه قال: 

َك، . 			 ؟ قاَل: أُمَّ »جاَء رُجٌل إَل النَّبيِّ P، فقاَل: يا رسوَل اللّه، َمن أبَرُّ

َك، قاَل: ثُّم َمن؟ قاَل:  َك، قاَل: ثُمَّ َمن؟ قاَل: أُمَّ قاَل: ثُّم َمن؟ قاَل: أُمَّ

أباَك«)	(.

الزهد، ص		، ح		؛ يف رياض الصالحني، النووي، ص	0	 )أبايعك عىل الهجرة والجهاد أبتغي   )	(
األجر من الله تعاىل. فقال: فهل من والديك أحد َحّي؟ قال: نعم، بل كالهام. قال: فتبتغي 

األجر من الله تعاىل؟ قال: نعم. قال: فارجع إىل والديك، فأحسن صحبتهام(.
الكايف، ج		، ص			، ح	؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
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وروي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال: 

يَا . 			  :P اللَِّه  لِرَُسوِل  اْمَرأٌَة  َفَقالَِت  الِْجَهاَد،   P اللَِّه  َرُسوُل  »ذكََر 

بَنْيَ  َما  لِلَْمْرأَِة  بََل،  َفَقاَل:  ٌء؟  َشْ َهَذا  ِمْن  لِلنَِّساِء  َفَم  اللَِّه،  َرُسوَل 

اللَِّه،  َسِبيِل  ِف  كَالُْمَراِبِط  اْلَْجِر،  ِمَن  ِفطَاِمَها  إَِل  َوْضِعَها  إَِل  َحْملَِها 

ِهيِد«)	(. َفإِْن َهلَكَْت ِفيَم بَنْيَ َذلَِك، كَاَن لََها ِمْثُل َمْنِزلَِة الشَّ

وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

َهاِت«)	(.. 0		 »الَْجنَُّة تَْحَت أَْقَداِم اْلُمَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َسيُِّد اْلَبَْراِر يَْوَم الِْقَياَمِة َرُجٌل بَرَّ َوالَِديِْه بَْعَد َمْوتِِهَم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِمْن . 			 لَُهَم  اللََّه  َفَيْدُعو  لَُهَم،  َعاقٌّ  َوالَِداُه وُهَو  لََيُموُت  الرَُّجَل  »إَِن 

يَن«)	(. بَْعِدِهَم، َفَيكُْتُبُه ِمَن الَْبارِّ

 إعانة األوالد عىل الرّب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َرِحَم اللَُّه َمْن أََعاَن َولََدُه َعل ِبرِِّه«)	(.. 			

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.  )	(
مجمع البيان، ج	، ص		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.  )	(

بحار األنوار، ج		، ص		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ إرشاد القلوب، ج	، ص			؛   )	(

فيض القدير رشح الجامع الصغري، املناوي، ج	، ص			.
الكايف، ج	، ص0	، ح	.  )	(
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 أثر العالقة مع الوالدين 

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َسَخِط . 			 َمــَع  اللَِّه  وَسَخُط  ــِن،  ــَديْ ــَوالِ الْ رَِض  َمــَع  اللَِّه  »رَِض 

الَْوالَِديِْن«)	(. 

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َما َولٌَد بَارٌّ نَظََر ِف كُلِّ يَْوٍم إَِل أَبََويِْه ِبرَْحَمٍة، إِلَّ كَاَن لَُه ِبكُلِّ نَظْرٍَة . 			

ٌة َمْبُوَرٌة. َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، وإِْن نَظََر ِف كُلِّ يَْوٍم ِمَئَة نَِظرٍَة؟  ِحجَّ

َقاَل: نََعْم، اللَُّه أَكَْثُ وأَطَْيُب«)	(.

 عقوق الوالدين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَْقطَْع ُودَّ أَِبيَك، َفُيطَْفأَ نُورَُك«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َملُْعوٌن َمْن َسبَّ َوالَِديْه«)	(.. 			

)	( مشكاة األنوار، ص			، ح			.
ج	،  البيهقي،  اإلميان،  شعب  ص			؛  الواعظني،  روضة  ح			؛  ص	0	،  )املفيد(،  األمايل   )	(

ص			 )قريب منه(.
)	( النوادر، ص	0	، ح0	.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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 آثار عقوق الوالدين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، إِنَّ الَْعاقَّ لَِوالَِديِْه َما يَِجُد ِريَح الَْجنَِّة«)	(.. 			 »والَِّذي بََعَثِني ِبالَْحقِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ٌب . 			 وُمكَذِّ وَمنَّاٌن  َعاقٌّ  الِْقياَمِة:  يَْوَم  إِلَْيِهْم  اللَُّه  يَْنظُُر  ل  »أَْربََعٌة 

ِبالَْقَدِر وُمْدِمُن َخْمٍر«)	(.

 أشّد الرّب وأشّد العقوق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، َحتَّى يُْقَتَل الرَُّجُل ِف َسِبيِل اللَِّه، وَفْوَق كُلِّ ُعُقوٍق . 0		 »َفْوَق كُلِّ ِبرٍّ ِبرٌّ

ُعُقوٌق، َحتَّى يَْقُتَل الرَُّجُل أََحَد َوالَِديِْه«)	(.

مكارم األخالق، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح		.  )	(
الخصال، ص	0	، ح		، املعجم الكبري، الطباين، ج	، ص			.  )	(

دعائم اإلسالم، ج	، ص			؛ روضة الواعظني، ص			؛ النوادر، ص		، ح0	.  )	(
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 الَمنهّي عنه في التعامل
 مع الناس

 طلب مرضاة الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن طَلََب َمرَْضاَة النَّاِس ِبَا يُْسِخُط اللََّه، كَاَن َحاِمُدُه ِمَن النَّاِس . 			

 ، َذاّماً؛ وَمْن آثََر طَاَعَة اللَِّه ِبَغَضِب النَّاِس، كََفاُه اللَُّه َعَداَوَة كُلِّ َعُدوٍّ

نَاِصاً  لَُه  وَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه  وكَاَن  بَاغٍ،  كُلِّ  وبَْغَي  َحاِسٍد،  كُلِّ  وَحَسَد 

وظَِهياً«)	(.

 أذّية الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َشُّ الّناِس َمن تَأَّذى ِبِه الّناُس«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(
االختصاص، ص			.   )	(
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 الّش عنهم 
ّ

 كف
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»طوب لَِمن َصلََحت َسيرَتُُه، وَحُسَنت َعلنَِيُتُه، وَعَزَل َعِن الّناِس . 			

َشَُّه«)	(.

 تحقري الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ولُّ . 			 أيُُّهم  يَدري  ل  فإنَُّه  اللّه؛  َخلِق  من  بأحٍد  أحُدكُم  يَْزَرأنَّ  »ل 

اللّه«)	(.

 إهانة الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

أََهاَن . 			 َمْن  النَّاِس  وأََذلُّ  النَّاِس  وأَْمَقُت  الُْملُوُك،  النَّاِس  »أَْشَقى 

النَّاَس«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.   )	(

روضة الواعظني، ص			.   )	(
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اإلصالح بين الناس

 أهّمّية اإلصالح بني الناس وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َياِم«)	(.. 			 َلِة والصِّ ِة الصَّ »إِْصَلُح َذاِت الَْبنْيِ أَْفَضُل ِمْن َعامَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

بَنْيَ . 			 إِْصَلحٍ  ِمْن  َخْياً  الَْفَرائِِض،  إَِقاَمِة  بَْعَد  َعَمًل  اْمُرٌؤ  َعِمَل  »َما 

النَّاِس؛ يَُقوُل َخْياً ويََتَمنَّى َخْياً«)	(.

 ضوابط الصلح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لُح جائٌز بنَي املُسلمنَي، إّل ُصلحاً أَحلَّ َحراماً أو َحرََّم َحللً«)	(.. 			 »الصُّ

السيوطي،  الصغري،  الجامع  )الطويس(، ص			، ح				؛ يف  األمايل  العقول، ص			؛  تحف   )	(
ج	، ص0		 )أفضل الصدقة إصالح ذات البني(.

ج	،  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه  ح				؛  ص			،  )املفيد(،  األمايل   )	(
ص			.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				؛ صحيح ابن حبان، ج		، ص			.  )	(
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ني رىض الطرف املقابل 
َ

 أثر طلب أحد الطرف
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

كَاَن . 			 َصاِحِبِه،  رَِضا  أََحُدُهَم  َفطَلََب  كََلٌم،  بَْيَنُهَم  َجَرى  اثَْناِن  َا  »أمَيُّ

َساِبقاً لَُه إَِل الَْجنَّة«)	(.

كنز الفوائد، ج	، ص		؛  كشف الغّمة، ج	، ص		 )بتفاوت يسري(؛ أعالم الدين، ص			.  )	(
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خدمة الناس

 خدمة الناس ونفعهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٌء: اْلِميَاُن ِباللَِّه، والنَّْفُع لِِعَباِد . 0		 »َخْصلََتاِن لَْيَس َفْوَقُهَم ِمَن الِْبِّ َشْ

اللَّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن َمَش ِبَصَدَقٍة إَِل ُمْحَتاجٍ، كَاَن لَُه كَأَْجِر َصاِحِبَها، ِمْن َغْيِ أَْن . 			

ء«)	(. يُْنَقَص ِمْن أَْجرِِه َشْ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َخيُ الّناِس َمِن انَتَفَع ِبِه الّناُس«)	(.. 			

تحف العقول، ص		.   )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				.   )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح0			.   )	(
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الجود والسخاء

 فضل الجود والسخاء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

. وإِْن أَتَاَك اْمُرٌؤ ِف . 			 ، كُْن َسِخّياً؛ َفإِنَّ اللََّه يُِحبُّ كُلَّ َسِخيٍّ »يَا َعِلُّ

َحاَجٍة َفاْقِضَها لَُه؛ َفإِْن لَْم يَكُْن لَُه أَْهًل، َفأَنَْت لَُه أَْهٌل«)	(.

 آداب املعاملة مع السخّي 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبَيِدِه . 			 آِخٌذ  تََعاَل  اللَّه  َفإِنَّ   ، الَسخيِّ َذنِْب  َعْن  ]تجافوا[  »تََجاوُزوا 

كُلَّم َعِثَ، وَفاتٌِح لَُه كلّم اْفَتَقَر«)	(.

)	( روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص	0	، ح				؛ كنز العامل، ج		، ص			 )قريب 
منه(.

)	( نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص		، ح		؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، 
ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			 )قريب منه(.
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 أسخى الناس 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن أّدى َما اْفَتَض اللَُّه َعليِه، َفْهو أَْسَخى الَناَس«)	(.. 			

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح0			؛ مكارم األخالق، ص			.  )	(
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أدب الفقراء

 ذّم الفقر 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كاد الفقُر أن يكوَن كفراً، وكاد الحسُد أن يغلَب القدَر«)	(.. 			

 فضل الفقر 
ــال  ــه، فق ــك يف الل ــه، إيّن ألحبّ ــال: والل ــي P، فق ــل إىل النب ــاء رج ــه ج روي أنّ

 :P  النبــي

»إْن كنَت تُحّبني، فأعّد للفقِر ]جلباباً[، فإّن الفقَر أسُع إل من . 			

يُحّبني من السبيِل ]السيِل[ إل منتهاه«)	(.

الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ األمايل )الصدوق(، ص			، ح			؛ الخصال، ص		، ح0	؛ شعب   )	(
اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.

روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص			، ح0		؛ كنز العامل، ج	، ص			 )قريب   )	(
منه(.
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وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الفقُر شنٌي عند الناِس، وزيٌن عند اللِه يوَم القيامِة«)	(.. 			

 حكمة فقر املؤمن وغناه 
روي عن اإلمام الباقر أنّه قال:

، ما حاُل الُمؤِمِن ِعنَدَك؟ قاَل: . 			 ا أُْسِرَي ِبالَنبّي P، قال: »يا َربِّ لَمَّ

... وإنَّ ِمن ِعباِدَي املُؤِمننَي َمن ل يُصلُِحُه إَل الِغنى، ولَو َصَفُتُه إل 

َغيِ ذلَِك لََهلََك؛ وإنَّ ِمن ِعباِدَي املُؤِمننَي َمن ل يُصلُِحُه إَل الَفقُر، 

ولَو َصَفُتُه إل َغيِ ذلَِك لََهلََك«)	(.

 حقوق الفقراء عىل األغنياء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اللَه فرَض عل الغنياِء، ما يكفي الفقراَء؛ فإْن جاَع الفقراُء . 0		 »إّن 

ناِر جهّنم  أغنياَءهم ويكبَّهم ف  يُحاسَب  اللِه أن  كان حقيقاً عل 

عل وجوِههم«)	(.

الجامع الصغري، السيوطي، ج	،  جامع األخبار، ص	0	، ح			؛ بحار األنوار، ج		، ص		؛   )	(
ص			.

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
تاريخ اليعقويب، ج	، ص			.  )	(
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 أثر اإلنفاق عىل الفقري 
ــه  ــي عــىل عمــٍل أدخــُل ب ــه P، فقــال: دلّن ــه جــاء أعــرايبٌّ إىل رســول الل روي أنّ

 :P ــال ــَة، ق الجّن

»أطعِم الجائَع، واسِق الظآمَن...«)	(.. 			

وروي عن رسول الله P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن كسا أحداً من فقراِء املسلمني ثوباً من عري، أو أعانه بشٍء . 			

مّم يقوته من معيشته، وكََّل اللُه عّز وجّل به سبعني ألف ملٍك من 

امللئكِة، يستغفروَن لكلِّ ذنٍب َعِملَه، إل أن ينفَخ ف الصوِر«)	(.

 كمتان الفقر والحاجة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

نفِسه، . 			 كَتمها عل  فمن  عند خلِقه؛  اللِه  أمانُة  الحاجُة  عّل،  »يا 

َج عنه  أعطاه اللُه ثواَب َمْن صّل؛ وَمْن كشَفها إل َمْن يقدر أن يفرِّ

ومل يفعْل، فقد قتلَه؛ أَما إنّه مل يقتلْه بسيٍف ول سناٍن ول سهٍم، 

ولكْن قتلَه با نك من قلِبه«)	(. 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.الصمت وآداب اللسان، ابن أيب   )	(
الدنيا، ص		.

الكايف، ج	، ص	0	، ح	.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(
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 ذّم كرثة املسألة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َفَتَح َعل نَفِسِه باَب َمسأَلٍَة، َفَتَح اللّه َعلَيِه باَب َفقٍر«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال أليب ذّر: 

وفيِه . 			 لُُه،  تََتَعجَّ وَفقٌر  ُذلٌّ حاٌض،  فإنُّه  والسؤاَل؛  إيّاَك   ، َذرٍّ أبا  »يا 

ِحساٌب طَويٌل يَوَم الِقياَمِة«)	(.

 آداب معاملة السائل 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ل تَُخيِّْب راِجَيَك، َفَيمُقَتَك اللّه ويُعاِديََك«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَكِذبُوَن، ما . 			 املَساكنَي  أنَّ  فلَول  السائِل َمسألََته؛  تَقطَُعوا عل  »ل 

ُهم«)	(. أفلََح َمن َردَّ

وروي عن اإلمام الّصادق Q أنّه قال: 

؛ إْن كاَن ِعنَدُه أعطى، وإاّل قاَل: . 			 ما َمَنَع رسوُل اللِّه P سائالً قَطُّ

»يَأِت اللُّه ِبِه«)	(.

الكايف، ج	، ص		، ح	؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(

األمايل )الطويس(، ص			، ح			.   )	(
الكايف، ج	، ص		، ح	.   )	(
الكايف، ج	، ص		، ح	.   )	(
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ِفْعل الخير

ة فاعليه 
ّ
 كرثة الخري وقل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَخيُ كَثيٌ، وفاِعلُُه َقليٌل«)	(.. 			

 املبادرة إىل فعل الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»بادروا بعمِل الخيِ قبَل أْن تشتغلوا عنه. واحذروا الذنوَب؛ فإّن . 00	

العبَد يُذنُب الذنَب، فُيْحَبُس عنه الرزق«)	(.

الخصال، ص0	، ح	0	، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			.  )	(
كنز الفوائد، ج	، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح	.  )	(
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 التعجيل يف فعل الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُل«)	(.. 	0	 »إّن اللَه عزَّ وجلَّ يُحبُّ ِمَن الخيِ ما يُعجَّ

 املداومة عىل الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

زانَِة املُداَوَمُة َعَل الَخيِ، وِمَن املُداَوَمِة َعَل الَخيِ كَراِهَيُة . 	0	 »ِمَن الرَّ

ِّ طاَعُة الّناِصحِ«)	(. ، وِمن كَراِهَيِة الشَّ ِّ الشَّ

 آثار فعل الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ولَو . 	0	 أجرِِه،  ِمثُل  لَُه  كاَن  ِمسكنٍي،  َرُجٍل  َعل  ِبَصَدَقٍة  َق  تََصدَّ »َمن 

تَداَولَها أربَعوَن ألَف إنساٍن، ثُمَّ َوَصلَت إل ِمسكنٍي، كاَن لَُهم أجٌر 

كاِمٍل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َخيٌ ِمَن الَخيِ ُمعطيِه«)	(.. 	0	

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ ج	، ص			، ح	 )املقطع األخري(؛ تهذيب األحكام، ج	، ص		،   )	(
ح			.

تحف العقول، ص		.   )	(
ثواب األعامل، ص			، ح	.   )	(

تحف العقول، ص		.   )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إنَّ أهَل بَيٍت لََيكونوَن بََرَرًة؛ َفَتنمو أموالُُهم، ولَو أنَُّهم ُفّجاٌر«)	(.. 	0	

 الداللة عىل الخري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمن يَشَفع ِبَشفاَعٍة َحَسَنٍة، أو أَمَر ِبَعروٍف، أو نَهى َعن ُمنكٍَر، أو . 	0	

َدلَّ َعل َخيٍ، أو أشاَر ِبِه، َفُهَو َشيٌك«)	(.

)	( الزهد، ص		، ح0	. 
)	( النوادر، ص			، ح			. 
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فعل المعروف

 فضل املعروف 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفإِن . 	0	 املُؤِمِن،  َعبِدَي  إل  ِمّني  َهِديٌَّة  املَعروُف  تَعال:  اللُّه  »يَقوُل 

وِمنُه  ُحرَِمها،  َفِبَذنِبِه  َعَلَّ  ها  َردَّ وإن  وِمّني،  َفِبَحَمتي  ِمّني  َقِبلَها 

نُت ُخلَُقُه، ولَم  ا َعبٍد َخلَقُتُه، َفَهَديُتُه إَل اِلمياِن، وَحسَّ ل ِمّني. وأميُّ

أبَتلِِه ِبالُبخِل، َفإِّن أُريُد ِبِه َخياً«)	(.

 أثر صناعة املعروف 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إّن البكة أسع إل البيت الذي ميتار منه املعروف، من الشفرة . 	0	

ف سنام البعي، أو من السيل إل منتهاه«)	(.

)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح	.
)	( الكايف، ج	، ص		، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َصنائُِع املَعروِف تَقي َمصاِرَع الّسوِء... وكُلُّ َمعروٍف َصَدَقٌة«)	(.. 	0	

 مقام أهل املعروف يف الدنيا واآلخرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اللِّه، . 0		 نيا، أهُل املَعروِف ِف الِخرَِة«. قيَل: يا رَسوَل  »أهُل املَعروِف ِف الدُّ

وكَيَف ذلَِك؟ قاَل: »يُغَفُر لَُهم ِبالتَّطَوُِّل ِمنُه َعلَيِهم، ويَدَفعوَن َحَسناتِِهم إَل 

نيا َوالِخرَِة«)	(. الّناِس، َفَيدُخلوَن ِبَها الَجنََّة، َفَيكونوَن أهَل املَعروِف ِف الدُّ

 الثناء عىل فاعل املعروف 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لَُه: . 			 تَُقوَل  أَْن  َمْعُروفاً؛  إِلْيَك  أَْسَدى  إَِذا  أَِخيَك  َعَل  بََثَنائَِك  »كََفاَك 

َجزَاَك اللَُّه َخْيا؛ وإَِذا ُذِكَر ولَْيَس ُهو ف املْجلِِس، أَْن تَُقوَل: َجزَاُه اللَُّه 

َخْياً؛ َفإِذاً أَنَْت كَاَفْيَتُه«)	(.

 إبطال املعروف باملّن واألذى 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن أَْسَدى إَِل ُمْؤِمٍن َمْعَروفاً، ثُمَّ آَذاُه بالكَلِم أَْو َمنَّ َعلِْيِه َفَقْد . 			

أَبَطَل اللَُّه َصَدَقَتُه«)	(.

)	( األمايل )الطويس(، ص	0	، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			.
)	( ثواب األعامل، ص			، ح	؛ كنز العامل، ج	، ص			 )الجملة األوىل(.

)	(  الزهد، ص		، ح		. 
)	( تفسري القّمي، ج	، ص		.
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اإلطعام

 أهّمّية اإلطعام وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، إِطَْعاُم الطََعاِم«)	(.. 			 »ِمْن ُموِجَباِت َمْغِفرَِة الربِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ناِم«)	(.. 			 كِّنِي ف السَّ زُق أَسُع إل َمن يُطِعُم الطَّعاَم ِمن السِّ »الرِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن أَطََعَم ثَلثَة نََفٍر ِمَن املُْسلِمنَي، أَطََعَمُه اللَُّه ِمْن ثَلِث ِجَناٍن ف . 			

َملَكُوِت الَسَمَواِت. الِفرَْدْوِس، وَجّنِة َعْدٍن، وَشَجرٍَة تَْخُرُج ِمْن َجّنِة 

َعْدٍن، َغرََسها ربُّنا ِبَيِده«)	(.

)	( املحاسن، ج	، ص			، ح				؛ الكايف، ج	، ص0	، ح	.
)	( الكايف، ج	، ص		، ح0	. 

)	( الكايف، ج	، ص00	، ح	؛ مصادقة اإلخوان، ص		، ح		.
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 آداب إطعام الطعام 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اللُه من صديِد جهّنم، . 			 رياًء وسمعًة، أطعَمه  »َمْن أطعَم طعاماً 

يوَم  الناِس  بني  يقَض  حتى  بطِنه،  ف  ناراً  الطعاَم  ذلك  وجعَل 

القيامِة«)	(.

 َمْن ينبغي إطعامهم 
، وُهو يَِعظُُه:  روي عن رسول الله P أنّه قال أليب َذرٍّ

»أطِعْم طَعاَمَك َمن تُِحبُُّه ف اللّه، وكُْل طَعاَم َمن يُِحبَُّك ف اللّه َعزَّ . 			

.)	(» . يا أبا ذر، ل تُصاِحْب إّل ُمؤمناً، ول يَأكُْل طَعاَمَك إّل تَِقيٌّ وجلَّ

 عىل إجابة دعوة املؤمن 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

تي والغائَب، أْن يُِجيَب َدعَوَة املُسلِِم، ولَو . 			 »أُويِص الشاِهَد ِمن أُمَّ

يِن«)	(. عل َخمَسِة أمياٍل؛ فإّن ذلَك ِمن الدِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يُِجيب . 			 أو  يُِجيب،  الرَُّجُل إل طَعاٍم فل  يُدَعى  الَجفاِء... أن  »ِمن 

فل يَأكُل«)	(.

)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				. رياض الصالحني، النووي، ص			)الجملتان األخريتان(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( قرب اإلسناد، ص0		، ح			. 
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 النهي عن إجابة َدعوِة الفاسِق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أَب اللّه ل زاَد املُشكنَي واملُناِفقنَي وطَعاَمُهم«)	(.. 0		

؛ وُهو يَِعظُُه:  وروي عنه P أيضاً أنّه قال أليب َذرٍّ

»ل تَأكُل طَعاَم الفاِسِقنَي«)	(.. 			

 
ُ

ة
َ
 ما َينبغي فيِه الَولمي

 :Q ٍّأنّه قال يف وصيَِّتِه لعيل P روي عن رسول الله

، ل َوليَمَة إّل ف َخمٍس: ف ُعرٍس، أو ُخرٍس، أو ِعذاٍر، أو . 			 »يا علُّ

والِعذاُر  بالَولَِد،  النِّفاُس  والُخرُس  التَّزويُج،  فالُعرُس  رِكاٍز؛  أو  وِكاٍر، 

ِمن  يَقُدُم  الرُجُل  والرِّكاُز  وِشائها،  الداِر  ِبناِء  ف  والوِكاُر  الِختاُن، 

َمـكََّة«)	(.

 آداب الولمية 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، والثان َمعروٌف، وما زاَد رياٌء وُسمَعٌة«)	(.. 			 ُل يوٍم َحقٌّ »الَوليَمُة أوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»يُكرَُه إجابَُة َمن يَشَهُد َولِيَمَتُه الغنياُء ُدوَن الُفَقراِء«)	(.. 			

)	( املحاسن، ج	، ص0		، ح				. 
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				. 

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	، املعجم االوسط، الطباين، ج	، ص			.

)	( الدعوات، ص			، ح			. 
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الضيافة 

 أهّمّية الضيافة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

السمِء؛ . 			 برزِقه معه من  بالقوِم، جاَء  فنزَل  إذا جاَء  الضيَف  »إّن 
فإذا أكَل، غفَر اللُه لهم بنزولِه عليهم«)	(.

 مّدة الضيافة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ل يضيُف الضيَف إّل كلُّ مؤمٍن، ومْن مكارِم الخلِق قراُء الضيِف، . 			
وحدُّ الضيافِة ثلثُة أيّاٍم؛ فم كاَن فوَق ذلك، فهو صدقٌة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َصَدقٌة . 			 فإنّها  ذلَك،  بعَد  وما  والثالُث،  والثان  يَوٍم  ُل  أوَّ ياَفُة  »الضِّ

تََصّدق بها علَيِه«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص	0	، ح0		.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
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 إكرام الكرمي 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا أتاكم كريُم قوٍم، فأكرُموه«)	(.. 			

 عدم االستقالل بالضيافة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كَفى ِباملَرِء إثاً أن يَسَتِقلَّ ما يَُقرُِّب إل إخوانِِه، وكَفى ِبالَقوِم إثاً . 			

بُُه إلَيِهم أُخوُهم«)	(. أن يَسَتِقلُّوا ما يَُقرِّ

 آداب الضيافة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن أَحبَّ أن يُِحبَُّه اللّه ورسولُُه، َفلَيأكُْل َمع َضيِفِه«)	(.. 0		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِمن تَكرَِمِة الرُجِل لخيِه أن... ل يََتكَلََّف له َشيئاً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِمْن َحقِّ الَضْيِف أَْن مَتِْشَ َمَعُه، َفُتْخرَِجُه ِمْن َحِرميَِك إِل الَباِب«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	-	.
)	( املحاسن، ج	، ص			، ح				. 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 

)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			.

ة 
اف

ضي
ال



248

النفقة

 أهّمّية النفقة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الناس عليه؛ . 			 إّل عظمْت مؤنُة  اللِه عل عبٍد،  »ما عظمْت نعمُة 

فمْن مل يحتمْل تلك املؤنة، فقد عرَّض تلك النعمَة للزواِل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إذا أنفَق املسلُم عل أهلِه نفقًة، وهو يحتسُبها، كانت له صدقًة«)	(.. 			

 نفقة الزوجة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أمّيا امرأة أدخلْت عل زوِجها ف أمِر النفقِة، وكلَّفْتُه ما ل يطيُق، . 			

ل يقبُل اللُه منها صفاً ول عدلً، إّل أن تتوَب وترجَع وتطلَب منه 

طاقَته«)	(.

)	( األمايل )املفيد(، ص	0	، ح			.
)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص0	، ح	.

)	( مكارم األخالق، ص			.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أمّيا امرأة خرجْت من بيِتها بغيِ إذِن زوِجها، فل نفقَة لها حّتى . 			

ترجَع«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَفِسِه . 			 ِمن  الَقْسِم  ف  بَيَنُهم  يَعِدْل  فلَم  امَرأتاِن،  لَُه  كانَْت  »َمن 

ُه حّتى يَدُخَل الناَر«)	(. ومالِِه، جاَء يَوَم الِقياَمِة َمغلولً مائلً ِشقُّ

 نفقة األبناء 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

وَق، فاشَتى تُْحفًة، َفَحَملَها إل ِعيالِِه، كاَن كَحاِمِل . 			 »َمْن َدَخَل السُّ

كُوِر«)	(. َصَدَقٍة إل َقوٍم َمحاِويَج؛ ولَْيبَدأْ ِبالناِث َقبَل الذُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

بكلِّ . 			 اللُه  أعطاه  إّل  عيالِه،  يُنفُق عل  ثّم  يكسُب،  عبٍد  من  »ما 

درهٍم يُنفُقه عل عيالِه سبَعمئِة ضعٍف«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ الجعفريّات، ص			، ح			 )ذيل الحديث(؛ من ال يحضه الفقيه، 
ج	، ص			، ح0			؛ تهذيب األحكام، ج	، ص	0	، ح			.

)	( وسائل الشيعة، ج		، ص			، ح					؛ كنز العامل، ج		، ص			 )قريب منه(.
)	( األمايل )الصدوق(، ص			. 

)	( مكارم األخالق، ص			.
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قضاء الحوائج

 عىل قضاء الحوائج 
ّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

بعِضهم . 0		 فبقضاِء  بعٍض،  حوائَج  بعُضهم  يقض  إخوٌة،  »املؤمنوَن 

حوائَج بعٍض، يقض اللُه حوائَجهم يوَم القيامِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إّن اللَه ف عوِن املؤمِن، ما داَم املؤمُن ف عوِن أخيه املؤمِن. وَمْن . 			

نفَّس عن أخيه املؤمِن كربًة من كرِب الدنيا، نّفس اللُه عنه سبعنَي 

كربًة من كرِب الخرِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إّن للِه عباداً من خلِقه، تفزُع الناُس إليهم ف حوائِجهم، أولئك . 			

.)	(» المنوَن من عذاِب اللِه عزَّ وجلَّ

)	( األمايل )املفيد(، ص0		، ح	؛ مصادقة اإلخوان، ص		، ح	.
)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.

)	( إرشاد القلوب، ج	، ص			.
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 أنواع قضاء الحاجات 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وَمْن . 			 الجّنِة؛  ثاِر  من  اللُه  أطعَمه  جوعٍ،  من  مؤمناً  أطعَم  »َمْن 

سقاُه من ظأم؛ سقاه اللُه من الرحيِق املختوِم؛ وَمْن كساه ثوباً، مل 

يزْل ف ضمِن اللِه عزَّ وجلَّ ما داَم عل ذلك املؤمِن من ذلك الثوِب 

من  املؤمِن خيٌ  لقضاُء حاجِة  واللِه،  خيٌط[.  ]أو  سلٌك،  أو  هدبٌة، 

صياِم شهٍر، واعتكاِفه«)	(.

 آثار عدم قضاء الحاجة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َضِمن لخيه املسلم حاجًة له مل ينظُر اللُه له ف حاجٍة، حّتى . 			

يقَض حاجَة أخيه املسلِم«)	(.

)	( قرب اإلسناد، ص0		، ح			.
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ النوادر، ص00	، ح		.
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عيادة المريض

 أهّمّية زيارة املريض وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

... ِس ميلً ُعد َمريضاً«)	(.. 			 »يا َعِلُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِطبَت . 			 ُفلُن،  يا  ِباسِمِه:  مِء  السَّ ِمَن  ُمناٍد  ناداُه  َمريضاً،  عاَد  »َمْن 

وطاَب لََك َممشاَك ِبَثواٍب ِمَن الَجنَِّة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ُعودوا املرض، واتِّبُعوا الجنائَز؛ يذكِّْركم الخرَة«)	(.. 			

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح0	. 

)	( الدعوات، ص			، ح			؛ إرشاد القلوب، ج	، ص		؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			.
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 آداب عيادة املريض 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ِمْن متاِم عيادِة املريِض إذا دخلَت عليه، أن تضَع يدَك عل رأِسه، . 			

وتقوُل: كيف أصبحَت؟ وكيَف أمسيَت؟ فإذا جلسَت عنَده، غَمرَتَْك 

الرحمُة؛ وإذا خرجَت من عنِده، ُخضتها مقبلً ومدبراً، )وأومأ بيده 

إل حقويه)«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

 »ل تُدميُوا النَّظََر إل أهِل الَبلِء َواملَجذومنَي؛ َفإِنَّ ذلَِك يَحزُنُُهم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أِغّبوا ِف الِعياَدِة وأرِبعوا، إّل أن يَكوَن َمغلوباً«)	(.. 0		

وروي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال: 

»نَهى َرسوُل اللّه P أن يَأكَُل العائُِد ِعنَد الَعليِل؛ َفُيحِبَط اللّه أجَر . 			

ِعياَدتِِه«)	(.

 األشخاص الذين ال يعادون 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»شارُِب الَخمِر ل يُعاُد إذا َمرَِض«)	(.. 			

)	( األمايل )الطويس(، ص			؛ يف كنز العامل، ج	، ص	0	)إّن ِمن متام عيادة املريض، أن تضع 
يدك عىل املريض وتقول : كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟(.

)	( طّب األمّئة، ص	0	. 
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ كنز العامل، ج	، ص		)أغبّوا يف العيادة وأربعوا ، وخري 

العيادة أخّفها إاّل أن يكون مغلوباً، فال يُعاد والتعزية مرّة(.
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			. 

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
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األمانة

 أهّمّية األمانة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

واملعروِف . 			 الحجِّ  وكثِة  وصوِمهم،  صلتِهم  كثِة  إل  تَْنظُُروا  »ل 

وطنطنِتهم بالليِل، انظروا إل ِصْدِق الحديِث، وأداَء المانِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»المانُة تجلُب الرزَق، والخيانُة تجلُب الفقَر«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الَوُصوُل . 			 مّر  فإذا  والمانُة،  الرحُم  القيامِة:  يوَم  الصاِط  »حاّفتا 

للمانِة،  الخائُن  مّر  وإذا  الجّنِة؛  إل  نفذ  للمانِة،  واملؤّدي  للرحِم 

الَقطُوُع للرحِم، مل ينفْعه معهم عمٌل، وتكفأ به الصاُط ف الناِر«)	(.

)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح			؛ عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			؛ االختصاص، 
ص			؛ روضة الواعظني، ص			.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ تحف العقول، ص		، ح		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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 أداء األمانة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كذَب أعداُء اللِه! ما ِمْن شٍء كان ف الجاهليِة، إّل وهو تحَت . 			

َقَدَمّي، إّل المانُة؛ فإنّها مؤّداٌة إل الَبِّ والفاجِر«)	(.

 خيانة األمانة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ليس مّنا من أَخلَف بالمانِة«)	(.. 			

)	( مجمع البيان، ج	، ص			؛ نور الثقلني، ج	، ص			، ح			. الفتح الساموي، املناوي، ج	، 
ص			.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ قرب اإلسناد، ص			، ح	0	 )ذيل الحديث بتفاوت يسري(؛ تحف 
العقول، ص		.
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اإليثار

 أهمية اإليثار وفضله 
ــاَل:  ــِه، وق َق ِب ــدَّ ــُه، فَتََص ــاً، فَأَعَجبَ ــيِلٌّ Q ثَوب ــرَتى َع ــل: اِش ــو الطفي ــال أب ق

ــوُل:  ــِه P، يَق ــوَل اللّ ــِمعُت رَس َس

»َمْن آثََر َعل نَفِسِه، آثَرَُه اللُّه يَوَم الِقياَمِة ِبالَجنَِّة«)	(.. 			

)	( مجمع البيان، ج	، ص			.

ّية
اع

تم
ج

اال
م 

قي
ال



257

التواضع 

 أهّمّية التواضع وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ل َحَسَب إّل ِبَتواُضعٍ«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ما ل ل أرى علَيكُم َحلَوَة الِعباَدِة؟« قالوا: وما َحالَوُة الِعباَدِة؟ . 0		

قاَل: »التَّواُضُع«)	(.

 آثار التواضع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا تواضَع العبُد، رفَعُه اللُه إل السمِء السابعِة«)	(.. 			

)	( كنز الفوائد، ص		. 
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	؛ كنز العامل، ج	، ص0		.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»تَواَضعوا، حّتى ل يَبغَي أَحٌد عل أَحٍد«)	(.. 			

 ِمْن مواضع التواضع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»رأُس التواضعِ أن تبدأَ بالسلِم عل َمْن لقيت، وتردَّ عل َمْن سلَّم . 			

عليك، وأْن ترض بالدوِن من املجلِس، ول تحبَّ املدحَة والتزكيَة 

والبَّ«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمن تَرََك لُبَس ثَوِب َجمٍل، وُهو يَقِدُر علَيِه، تَواُضعاً، كَساُه اللُّه . 			

ُحلََّة الكَراَمِة«)	(.

 أدب التواضع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»طُوب لَِمن تَواَضَع للِّه ف َغيِ َمنَقَصٍة، وأَذلَّ نَفَسُه ف َغيِ َمسكََنٍة«)	(.. 			

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ األدب املفرد، البخاري، ص		.
)	( روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص0		، ح				.

)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		. 
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 ملن ال يكون التواضع 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َع لَُه طَلََب ما ف يَِدِه، َذهَب ثثُلُثا ِديِنِه«. . 			 »َمن أت ذا َميَسٍَة، َفتخشَّ

ثُّم قاَل: »ول تَعَجْل، ولَيَس يَكوُن الرُّجُل يسأَُل ِمن الرُّجِل الرِفِق، 

يُريُد  أنُّه  يَراُه  ولكْن  علَيِه،  لَُه  ذلَك  يَِجُب  َفَقد  ويَُوقِّرُُه،  فُيِجلُُّه 

ِعِه ما ِعنَد اللِّه، ويُريُد أن يَحيلَُه َعّم ف يََدِه«)	(. ِبَتَخشُّ

)	( تفسري القّمي، ج	، ص			.

ع 
ض

وا
لت

ا
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الِحْلم

م وفضله 
ْ
 أهّمّية الِحل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كاَد الَحليُم أْن يَكوَن نَِبّياً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

جرعُة . 			 جْرَعتان:   ، وجلَّ عزَّ  اللّه  إل  ]السبل[  السبيل  أحّب  »مْن 

غيٍظ ترّدها بِحلْم، وجرعُة مصيبٍة ترّدها بصٍب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إّن املؤمن لُيدرِك بالحلم واللني، درجَة العابد املجتهد«)	(.. 			

م 
ْ
َعُب الِحل

ُ
 ش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِمن . 0		 وَرْفٌع  البْراِر،  وُصحَبُة  الَجميِل،  ُركوُب  فِمنُه  الِحلُم،  »فأّما 

)	( مناقب اإلمام أمري املؤمنني Q، ج	، ص		، ح		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
)	( الكايف، ج	، ص0		، ح	.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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ِمن  صاِحِبه  وتََقرُُّب  الَخيِ،  وتََشّهي  الَخساَسِة،  ِمن  وَرْفٌع  الّضَعِة، 

ما  فهذا  مُت؛  والصَّ واملَعروُف،  واملَهُل،  والَعفُو،  َرجاِت،  الدَّ َمعال 

يََتَشّعُب للعاقِل بِحلِمِه«)	(. 

م 
ْ
م والِعل

ْ
 الِحل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبَيِدِه، ما ُجِمَع َشٌء إل َشٍء أفَضَل ِمن ِحلٍم إل . 			 »والّذي نَْفس 

ِعلٍم«)	(.

م 
ْ
 زينة الِحل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»بَْسُط الَوْجِه ِزيَنُة الِحلِْم«)	(.. 			

ُم الناس 
َ
ْحل

َ
 أ
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أحلَُم الّناِس َمْن َفرَّ ِمن ُجّهاِل الّناِس«)	(.. 			

)	( تحف العقول، ص		.
)	( الخصال، ص	، ح		، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص0		. 

)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		. 
)	( األمايل )الصدوق(، ص		، ح		. 

م
ْ ِحل

ال
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الحياء

 أهّمّية الحياء وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َف، ويُْبِغُض الَبِذيَّ الّسائَل املُثلِْحَف«)	(.. 			 »إّن اللَّه يُِحبُّ الَحِييَّ املَُتعفِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الحياء من الميان«)	(.. 			

 أنواع الحياء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الِعلُْم، . 			 الَعقِل  فَحياُء  ُحْمٍق؛  وحياُء  َعْقٍل،  حياُء  حياءاِن:  »الحياُء 

وَحياُء الُحْمِق الَجْهُل«)	(.

)	( األمايل )الطويس(، ص		، ح		.
)	( تحف العقول، ص		؛ مشكاة األنوار، ص			، ح				؛ عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح	 ؛ األدب 

املفرد، البخاري، ص			.
)	( تحف العقول، ص		. 
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َعُب الحياء 
ُ

 ش
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

			 . ِّ السِّ للِّه ف  اللِّنُي، والّرأَفُة، واملُراَقَبُة  ِمنُه:  ُب  الحياُء، فيَتَشعَّ »أّما 

مَحُة، والظََّفُر،  ، والَبشاَشُة، والسَّ ِّ والَعلنَِيِة، والّسلَمُة، واْجِتناُب الشَّ

العاِقُل بالحياِء،  النَّاِس؛ فهذا ما أصاَب  الّثناِء عل املَرِء ف  وُحْسُن 

فطُوب لَِمن َقِبَل نَصيَحَة اللِّه، وخاَف َفضيَحَتُه!«)	(.

 آثار الحياء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

			 . ، »ما كاَن الُفْحُش ف َشٍء، إّل شانَُه؛ ول كاَن الحياُء ف َشٍء َقطُّ

إّل زانَُه«)	(.

 آثار ترك الحياء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»مل يَْبَق ِمن أْمثاِل النْبياِء R، إّل َقوُل الّناِس: إذا لَم تَْسَتحِ، . 			

فاْصَنْع ما ِشْئَت«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ل تقوُم الساعُة حّتى يذهَب الحياُء من الصبياِن والنساِء، وحّتى . 0		

توكَل املعاهد كم توكُل الخضَة«)	(.

)	( تحف العقول، ص		. 
)	( األمايل )الطويس(، ص0		، ح0		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.

)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح	0	؛ األدب املفرد، البخاري، ص			 )قريب منه(.
)	( النوادر، ص0		، ح			.

ياء
ح

ال
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الرْفق

 أهمية الرفق وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا أراَد اللُه بأهِل بيٍت خياً، أرشَدهم للرفِق والتأّن. وَمْن ُحرَِم . 			

الرفق، فقد ُحرَِم الخيَ كلّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُد إَِل النَّاِس نِْصُف الَْعْقِل«)	(.. 			 »التََّودُّ

 آثار ترك الرفق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الرِّفُق نِصُف املَِعيَشِة«)	(.. 			

)	( تحف العقول ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح			.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.

)	( مستطرفات الرسائر، ص		، ح0	. 
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ياَدَة َوالَبَكَة؛ وَمن يُحرَِم الرِّفَق، يُحرَِم الَخيَ«)	(.. 			 »إنَّ ِف الرِّفِق الزِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ما ُوِضَع الرفق عل شء إّل زانه؛ ول ُوِضَع الخرق عل شء إّل . 			

ُحرَِمه،  الدنيا والخرة؛ ومن  أُعِطَي خيَ  الرفق،  أُعِطَي  شانه. فمن 

ُحرَِم خيَ الدنيا والخرة«)	(.

 الرفق بالصديق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

اللِّه عّز . 			 وأَحبُُّهم إل  إّل كاَن أعظَُمُهم أجراً  اثناِن،  »ما اصطََحَب 

وجّل، أرَفَقُهم بصاِحِبِه«)	(.

 إدخال الرسور عىل املؤمن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َعَلَّ َفرَحاً؛ وَمْن أدَخَل . 			 َفَقْد أدَخَل  »َمْن أدَخَل عل ُمؤِمٍن َفرَحاً، 

َعَلَّ َفرَحاً، َفَقِد اتََّخَذ ِعنَد اللّه َعهدا؛ وَمْن اتََّخَذ ِعنَد اللّه َعهداً، جاَء 

ِمَن الِمِننَي يَوَم الِقياَمِة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، إدخاُل السوِر عل املؤمنني«)	(.. 			 »إّن أحبَّ العمِل إل اللِه عزَّ وجلَّ

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	، املعجم الكبري، الطباين، ج	، ص			.
)	( النوادر، ص		.

)	( الكايف، ج	، ص0		، ح		.
)	( فقه الرضاQ، ص			. 

بحار  )بتفاوت يسري(؛  اإلخوان، ص		، ح	؛ ص0	، ح	  الكايف، ج	، ص			، ح	؛ مصادقة   )	(
األنوار، ج		، ص			، ح		.

ق
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العفو

 أهّمّية العفو وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الَفضِل؟ . 			 أهُل  أيَن  ُمناٍد:  نادى  الِقياَمِة،  يَوَم  الَخلئُِق  ُجِمَع  »إذا 

َفَتلّقاُهُم  الَجنَِّة،  إل  ِساًعا  َفَينطَلِقوَن  يَسيٌ-  -َوُهم  أُناٌس.  َفَيقوُم 

املَلئِكَُة، َفيُقولُوَن: إنّا نَراكُم ِساعاً إل الَجنَِّة، َفَيقولُوَن: نَحُن أهُل 

الَفضِل، َفيُقولُوَن: ما كَاَن َفضلُكُم؟ َفيُقولُوَن: كُّنا إذا ظُلِمنا َغَفرنَا، 

وإذا أُِسَء إلَينا َعَفونا، وإذا ُجِهَل َعلَينا َحلُمنا، َفُيقاُل لَُهم: ادُخلوا 

ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي﴾)	(«)	(.
َ
الَجنََّة ﴿فَنِۡعَم أ

 العفو عند املقدرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أوَل الّناِس ِبالَعفِو، أقَدُرُهم َعَل الُعقوبَِة«)	(.. 0		

سورة الزمر، اآلية 		.  )	(
البيهقي، ج	،  النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ شعب اإلميان،  )	( تنبيه الخواطر ونزهة 

ص			.
)	( األمايل )الصدوق(، ص		، ح		.
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ُبول االعتذار 
َ

 ق
 :Q ٍّأنّه قال يف َوِصيَِّتِه لَِعيل P روي عن رسول الله

يََنْل . 			 لَم  كاِذباً-  أو  كاَن  ٍل -صاِدقاً  ُمَتنصِّ ِمن  الُعذَر  يَقَبِل  لَم  »َمْن 

َشفاَعِتي«)	(.

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				. 

فو
ع

ال
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اللسان

 أهّمّية اللسان 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

قلُبه، . 			 يستقيُم  ول  قلُبه؛  يستقيَم  حّتى  عبٍد،  إمياُن  يستقيُم  »ل 
حّتى يستقيَم لسانُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»والذي نفس بيِده، ما أنفَق الناُس من نفقٍة، أحبُّ من قوِل الخيِ«)	(.. 			

 اللسان 
ِّ

ف
َ

 عىل ك
ّ

 الحث
ــه  ــُل ب ــه P، فقــال: ُدلَّنــي عــىل عمــٍل أَدُخ ــه جــاء أعــرايّب إىل رســول الل روي أنّ

 :P ــال ــة، ق الجّن

»... كُفَّ لسانَك إّل من خي؛ فإنّك بذلك تغلُب الشيطاَن«)	(.. 			

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	؛ نهج البالغة، ص			، الخطبة			 
)ضمن الخطبة(.

)	( املحاسن، ج	، ص		، ح		.
القلوب، ج	، ص	0	  إرشاد  وّرام(، ج	، ص	0	؛  النواظر )مجموعة  الخواطر ونزهة  تنبيه   )	(

)بتفاوت يسري(.
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وروي عن رسول الله P أنّه قال: 

؛ فإّن ذلك صدقًة منه . 			 »رحَم اللُه مؤمناً أمَسَك لسانَه من كلِّ شٍّ

عل نفِسه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أكثُ خطايا ابِن آدم ف لسانِه. وَمْن كفَّ لسانَه، ستَ اللُه عزَّ وجلَّ . 			

عورتَه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَعرُِف . 			 نَفِسك. ول  بها عل  ُق  دَّ تَصَّ َصَدَقٌة  فإنّها  لِسانََك؛  »أمِسْك 

َعبٌد َحقيَقَة المياِن، حّتى يَخزَُن ِمن لِسانِِه«)	(.

 أهّمّية التدّبر قبل الكالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن خاَف اللَه، كَلَّ لسانُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن مل يحسْب كلَمه من عملِه، كُثْت خطاياه، وحَض عذابُه«)	(.. 			

)	( تحف العقول، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.
)	( روضة الواعظني، ص			؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	 )مقطع 

منه(؛ كنز العامل، ج	، ص			 )الجملة األوىل منه(.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 

)	( الكايف، ج	، ص			، ح		 )ضمن الحديث(.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.

ن
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 عذاب اللسان 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الَجواِرحِ، . 00	 ِمن  َشيئاً  بِه  ُب  يَُعذِّ ل  بَعذاٍب  اللِّساَن  اللُّه  ُب  »يَُعذِّ

لَُه:  فُيقاُل  شيئاً!  بِه  ْب  تَُعذِّ لَم  بَعذاٍب  َعّذبَتني   ، َربِّ أي  فيقوُل: 

بها  فُسِفَك  وَمغاِربَها،  الرِض  َمشاِرَق  فَبلََغْت  كَلَِمٌة،  ِمنَك  َخرََجْت 

ُم الَحراُم، وانُتِهَب بها املاُل الَحرام، وانُتِهَك ِبها الَفرُج الَحراُم«)	(. الدَّ

)	( الكايف، ج	، ص			، ح		. 
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الكالم 

 أهّمّية الكالم وأثره 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

بَيَنُه وبَيَنُه تَرُجمٌن؛ فَينظُُر . 	0	 الِقياَمِة، لَيس  »كُلُّكُم ُمكَلٌِّم ربَُّه يَوَم 

َم؛  َم؛ ويَنظُُر عن مَييِنِه، فل يَِجُد إّل ما َقدَّ أماَمُه، فل يَِجُد إّل ما َقدَّ

ثُّم يَنظُُر عن يَسارِِه، فإذا ُهو بالّناِر. فاتَّقوا الّناَر، ولَو ِبِشقِّ مَترٍَة؛ فإْن 

لَم يَِجْد أَحُدكُم، فِبكَلَِمٍة طَّيَبٍة«)	(. 

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َقوِل . 	0	 ِمن  أَحبَّ  نََفقٍة،  ِمن  الّناُس  أنَفَق  ما  ِبَيِدِه،  نفِس  »والَّذي 

الَخيِ«)	(.

)	( الراوندي، النوادر، ص		، ح0	. 
)	( املحاسن، ج	، ص		، ح		. 
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 أقسام الكالم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الكلُم ثلثٌة: َفراِبٌح، وسالٌِم، وشاِجٌب. فأّما الراِبُح، فالذي يَذكُُر . 	0	

اللّه؛ وأّما السالُِم، فالذي يَقوُل: ما أَحبَّ اللّه؛ وأّما الشاِجُب، فالذي 

يَخوُض ف الناِس«)	(.

ة الكالم 
ّ
 قل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن رأى موضَع كلِمه من عملِه، قلَّ كلُمه إّل فيم يعنيه«)	(.. 	0	

 الكالم يف ما ال يعن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ِمْن ُحسِن إسلِم املَرِء، تَركُُه الكلَم ف ما ل يَعنيِه«)	(.. 	0	

 آثار السكوت 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إنَّ أولياَء اللّه َسكَتوا، فكاَن ُسكوتُُهم ِذكراً؛ ونَظَُروا، فكاَن نَظَرُُهم . 	0	

ِعبًَة؛ ونَطَُقوا، فكاَن نُطُقُهم ِحكَمًة«)	(.

)	( الزهد، ص	، ح		. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		.

)	( األمايل )املفيد(، ص		، ح	. يف املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص			 )من ُحسن إسالم املرء، 
تركُه ما ال يعنيه (.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح		. 
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اليمين

 رشوط الميني وآدابه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُحلَِف . 	0	 وَمْن  َفلَْيْصُدْق؛  ِباللَِّه،  َحلََف  وَمْن  ِباللَِّه؛  إِلَّ  تَْحلُِفوا  »َل 

لَُه ِباللَِّه، َفلَْيَْض؛ وَمْن ُحلَِف لَُه ِباللَِّه، َفلَْم يَْرَض، َفلَْيَس ِمَن اللَِّه 

َعزَّ وَجل«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن أََجلَّ اللََّه أَْن يَْحلَِف ِبِه، أَْعطَاُه اللَُّه َخْياً ِممَّ َذَهَب ِمْنه«)	(.. 	0	

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ املصنف، الصنعاين، ج	، ص			 )الجزء األول منه(.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص0		، ح				.  )	(

ن
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 النهي عن الميني الكاذبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»وَمْن َحلََف َعَل مَينٍِي، وُهَو يَْعلَُم أَنَُّه كَاِذٌب، َفَقْد بَاَرَز اللََّه تََعاَل . 	0	

ِبالُْمَحاَربَِة...«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَاَر ِمْن أَْهلَِها بََلِقَع«)	(.. 0		 »إِيَّاكُْم والَْيِمنَي الَْفاِجرََة، َفإِنََّها تََدُع الدِّ

أعالم الدين، ص	0	؛ عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح		.  )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ مسند أيب حنيفة، أيب نعيم األصبهاين، ص			 )قريب منه(، شعب   )	(

اإلميان، البيهقي، ج	، ص			 )قريب منه(.
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كتمان السّر

 كمتان رّس املؤمنني 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»املجالُس بالمانِة، ول يحلُّ ملؤمٍن أن يُؤثَِر عن مؤمٍن -أو قال: . 			

عن أخيه املؤمِن- قبيحاً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إّنا يتجالُس املتجالساِن بأمانِة اللِه، فل يحلُّ لحِدهم أن يُفَش . 			

عل أخيه ما يكرَه«)	(.

)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح				؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			)الجملة األوىل منه(.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، 

ص			 )قريب منه(.
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الوفاء بالوعد

 أهّمّية الوفاء بالوعد وفضله 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن كاَن يؤُمن باللِه واليوِم الخِر، َفلَْيِف إذا وعَد«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِعَدُة املُؤمِن نَذٌر ل كَّفاَرَة لها«)	(.. 			

 الوفاء بوعد الصبيان 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لَُهم؛ . 			 َفُفوا  َشْيئاً،  َوَعْدمُتوُهم  وإَِذا  واْرَحُموُهم،  الِصْبَياَن  »أَِحّبوا 

َفإِنَّهم ل يَْدُروَن إِّل أَنَّكُم تَْرزُِقونَهم«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ تحف العقول، ص		.
)	( كشف الغّمة، ج	، ص		. 

)	( الكايف، ج	، ص		، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح	0		.
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 أقّل الناس وفاء 

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أقلُّ الّناِس َوفاًء، املُلوُك«)	(.. 			

)	( تحف العقول، ص		. 
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األيتام

 عىل كفالة اليتمي 
ُّ

 الحث
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

كهاتني . 			 الجّنِة،  ف  وهو  أنا  كنُت  نفقَت،  وكفَل  يتيمً  كفَل  »َمْن 

-وقرَن بني إصبعيه املسّبحِة والوسطى-«)	(.

 معاملة اليتمي 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ه، أوجَب اللُه عزَّ وجلَّ له بذلك . 			 »َمْن عاَل يتيمً حّتى يبلَغ أشدَّ

الجّنَة، كم أوجَب لكِل ماِل اليتيِم الناَر«)	(.

)	( قرب اإلسناد، ص		، ح			.
)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح				.
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ً
 أكل مال اليتمي ظلما

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َشُّ املَآِكِل: أكُل ماِل الَيتيِم ظُلمً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الّناُر، . 0		 أجواِفِهم  تُقَذُف ف  َقوماً  َرأيُت  مِء،  السَّ إَل  ِب  أُِسَي  »لَّم 

فقاَل: هؤلِء  َجبئيُل؟  يا  َمْن هؤلِء  فقلُت:  أدبارِِهم،  ِمن  وتَخُرُج 

الّذيَن يَأكُلوَن أمواَل الَيتامى ظُلمً«)	(.

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				. 
)	( تفسري القّمي، ج	، ص			. 
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ة المحبَّ

 الدين هو الحّب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُكنُتۡم . 			 ﴿إِن  وجّل:  عّز  اللّه  قاَل  َوالُبغُض؟  الُحبُّ  إَل  الّديُن  »َهِل 

.)	(»)	(﴾ ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ ُتِبُّوَن ٱللَّ
وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َرأُس الَعقِل، بَعَد اِلمياِن ِباللّه عّز وجّل، التََّحبُُّب إَل الّناِس«)	(.. 			

 معيار الحّب والُبغض 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أوثَُق ُعَرى اِلمياِن: الُحبُّ ِف اللّه، والُبغُض ِف اللّه«)	(.. 			

سورة آل عمران، اآلية		.  )	(
)	( الخصال، ص		، ح		. 

)	( الخصال، ص		، ح		، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص0		.
)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص		.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»طوب لِلُمَتحابِّنَي ِف اللّه«)	(.. 			

 حدود الحّب والبغض 
 P أنـّـه قــال: ســمعُت رســول اللــه Q روي عــن اإلمــام عــيّل بــن أيب طالــب

يقــول: 

»أَحِبْب حبيبك هوناً ما؛ عس أن يكوَن بغيَضك يوماً ما؛ وأبِغْض . 			
بغيَضك هوناً ما؛ عس أن يكوَن حبيَبك يوماً ما«)	(.

 ُموِجبات املحّبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِمنَها . 			 تَناكََر  ائَتلََف، وما  ِمنَها  تَعاَرَف  ُمَجنََّدٌة، َفم  »الَرواُح ُجنوٌد 

اخَتلََف«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ُجِبلَِت الُقلوُب َعل ُحبِّ َمن أحَسَن إلَيها، وبُغِض َمْن أساَء إلَيها«)	(.. 			

روى ســهل بــن ســعد الســاعدّي: أَت النَِّبــيَّ P رَُجــٌل، فَقــاَل: يــا رَســول اللّــه، ُدلَّنــي َعــىل 

 :P ــُه، أَحبَِّنــَي اللّــه وأَحبَِّنــَي الّنــاُس، فَقــاَل رَســوُل اللّــه َعَمــٍل إذا أنَــا َعِملتُ

نيا، يُِحبََّك اللّه؛ َوازَهد ف ما ف أيِدي الّناِس يُِحّبوَك«)	(.. 			 »اِزَهد ِف الدُّ

)	( الخصال، ص			، ح		. 
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				؛ كنز الفوائد، ج	، ص			، املعجم األوسط، الطباين، ج	، 

ص			.
)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص0		، ح				؛ األدب املفرد، البخاري، ص			.

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
)	( األمايل )الطويس(، ص0		، ح			، املعجم الكبري، الطباين، ج	، ص			.
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 عالمــات حــّب املرء إلخوانه 
روي عن رســول الله P أنّه قال: 

»ثلٌث يُصّفنَي ودَّ املرِء لخيه املسلِم: يلقاُه بالبِش إذا لقَيه، ويوّسُع . 			

له ف املجلِس إذا جلَس إليه، ويدعوه بأحبَّ السمِء إليه«)	(.

 آثــار املحّبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا كاَن يَوُم الِقياَمِة، َجَمَع اللّه الَخلئَِق ف َصعيٍد واِحٍد... ثُمَّ . 0		

يُسِمُع  كَم  آِخَرُهم،  -يُسِمُع  وجل  عّز  اللّه  ِعنِد  ِمن  ُمناٍد  يُنادي 

ُعُنٌق  َفَيقوُم  دارِِه؟  َجللُُه ف  َجلَّ  اللّه  أيَن جياُن  َفَيقوُل:  لَُهم-  أوَّ

ِمَن الّناِس، َفَتسَتقِبلُُهم زُمرٌَة ِمَن املَلئِكَِة، َفَيقولوَن لَُهم: ماذا كاَن 

نيا، َفِصتُم ِبِه الَيوَم جياَن اللّه تَعال ف دارِِه؟  َعَملُكُم ف داِر الدُّ

اللّه، ونََتواَزُر  ِف  ونََتباَذُل  اللّه عّز وجّل،  ِف  نََتحابُّ  كُّنا  َفَيقولوَن: 

َخلُّوا َسبيلَُهم،  اللّه: َصَدَق ِعبادي؛  ِعنِد  ُمناٍد ِمن  َفُينادي  اللّه.  ِف 

لَِينطَلِقوا إل ِجواِر اللّه ِف الَجنَِّة ِبَغيِ ِحساٍب«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
)	( األمايل )الطويس(، ص	0	، ح			. 
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المداراة

 أهّمّية املداراة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبإقاَمِة . 			 أُِمرنا  كم  الناِس،  ــداراِة  ِبُ النبياِء-  -َمعاِشَ  أُِمرنا  »إنّا 

الَفرائِض«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُهم ُمداراًة للناِس«)	(.. 			 »أعَقُل الناِس أَشدُّ

)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح0			.
)	( األمايل )الصدوق(، ص		، ح		. 
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الُمشاَوَرُة

شرِي 
َ
ست

ُ
 إرشاُد امل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُدُه«)	(.. 			 ُقوا عل أِخيكُم ِبِعلٍم يُرِشُدُه، وَرأٍي يَُسدِّ »تََصدَّ

شرِي 
َ
ست

ُ
 ِخيانِة امل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َغشَّ املسلمنَي ف َمشوَرٍة، فقد بَرِئُت ِمنُه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اللّه . 			 َسلََبُه  النَّصيَحَة،  مَيَحْضُه  فلَم  املؤمُن،  أُخوُه  اسَتشاَرُه  »َمِن 

لُبَُّه«)	(.

)	( عّدة الداعي، ص		. 
)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			. 

)	( بحار األنوار، ج		، ص	0	، ح		. 
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 َمْن ينبغي مشاورتهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»اِسَتِشُدوا العاِقَل، ول تَعُصوُه؛ َفَتنَدُموا«)	(.. 			

 َمْن ال ينبغي مشاورتهم 
 :Q ٍّأنّه قال لَِعيل P روي عن رسول الله

تُشاِوِر . 			 ول  املَخَرَج،  علَيَك  يَُضيُِّق  فإنُّه  َجباناً؛  تُشاِوْر  ل   ، »يا علُّ

الَبخيَل؛ فإنُّه يَْقُصُ بَك عن غايَِتَك، ول تُشاِوْر َحريصاً؛ فإنُّه يَُزيُِّن 

لَك َشَّها«)	(.

 آثار املشاورة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ل ُمظاَهرََة أوثَُق ِمَن املُشاَوَرِة«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ما ِمْن َرُجٍل يُشاِوُر أَحداً، إّل ُهِدَي إل الرُّشِد«)	(.. 			

ــه P عــىل اليََمــِن،  ــه قــال: بََعثَِنــي رســوُل اللّ وروي عــن اإلمــام عــيّل Q أنّ

فقــاَل، وهــو يُوِصينــي: 

، ما حاَر َمِن اسَتخاَر، ول نَِدَم َمِن اسَتشاَر«)	(.. 0		 »يا َعِلُّ

)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.
)	( علل الرشائع، ج	، ص			، ح	. 
)	( املحاسن، ج	، ص			، ح	0		. 

)	( مجمع البيان، ج	، ص		. 
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح0		. 
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النصيحة 

 أهّمّية النصيحة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إّن أعظََم الّناِس َمنِزلًَة ِعنَد اللِّه يَوَم الِقياَمِة، أمشاُهم ف أرِضِه . 			

بالنَّصيَحِة لَِخلِقِه«)	(.

 النصيحة ِلُوالة األمر 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»... والنصيحة لولِة المِر ف الحقِّ حيث كان...«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح	.
والنصيحة  )جملة:  الطباين، ج	، ص			  األوسط،  املعجم  األنوار، ج		، ص		، ح	،  بحار   )	(

لوالة األمر(.
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 عالمة الناصح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، ويُعطي الَحقَّ ِمن نَفِسِه، . 			 »أّما علَمُة الّناِصحِ، فأربَع: يَقض بالَحقِّ

ويَرض للّناِس ما يَرضاُه لَنفِسِه، ول يَعتدي عل أَحٍد«)	(.

 كيفّية النصيحة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»لَِينَصحِ الرُّجُل ِمنكُم أخاُه، كَنصيَحِتِه لَنفِسِه«)	(.. 			

 أثر عدم النصيحة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن سعى ف حاجٍة لخيه، فلم ينصْحه، فقد خاَن اللَه ورسولَه«)	(.. 			

)	( تحف العقول، ص0	. 
)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.
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الموّدة

 أهّمّية املوّدة وفضلها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُد إَل الّناِس نِصُف الَعقِل«)	(.. 			 »التََّودُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُد نِصُف الّديِن«)	(.. 			 »التََّودُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ُودُّ املُؤِمِن لِلُمؤِمِن ِف اللّه، ِمْن أعظَِم ُشَعِب اِلمياِن...«)	(.. 			

ة  َودَّ
َ
 موجبات امل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ُحسُن الُخلُِق يُثِبُت املََودَّة«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.
)	( تحف العقول، ص0	. 

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( تحف العقول، ص		. 
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َة«)	(.. 0		 ياَرُة تُنِبُت املََودَّ »الزِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِة، َوالَهِديََّة تُذِهُب . 			 »تَصاَفحوا وتَهاَدوا؛ َفإِنَّ املُصاَفَحَة تَزيُد ِف املََودَّ

.)	(» الِغلَّ

 إخالص املوّدة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َة: إهداُء الَعيِب، وِحفُظ الَغيِب، َواملَعونَُة ِف . 			 »ثَلثٌَة تُخلُِص املََودَّ

ِة«)	(. دَّ الشِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُع . 			 نَي ُودَّ املَرِء ِلَخيِه املُسلِِم: يَلقاُه ِبالِبِش إذا لَِقَيُه، ويَُوسِّ »ثَلٌث يُصفِّ

لَُه ِف املَجلِِس إذا َجلََس إلَيِه، ويَدعوُه ِبأَحبِّ الَسمِء إلَيِه«)	(.

 اآلثار االجمتاعّية للموّدة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُة، وإْن بَُعَد نََسُبُه. َوالَبعيُد َمْن باَعَدتُه . 			 بَْتُه املََودَّ »الَقريُب َمْن َقرَّ

ُة، وإْن َقرَُب نََسُبُه«)	(. املََودَّ

)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		. 
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				. 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ كنز العامل، ج		، ص			 )قريب منه(.
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الهدّية 

 أهّمّية الهدّية وأثرها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»نِْعَم الشء الهديّة، وهي مفتاح الحوائج«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»تهادوا؛ تحابّوا. تهادوا؛ فإنّها تَْذَهب بالضغائن«)	(.. 			

 وجوه الهدّية وأنواعها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَهِديَُّة عل ثَلثَِة أوُجٍه: َهِديَُّة ُمكافاٍة، وَهِديَُّة ُمصانََعٍة، وَهِديٌَّة . 			

للِّه عّز وجّل«)	(.

)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			؛ بحار األنوار، ج		، ص		، ح	.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
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ُبول الهدية 
َ

 ق
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

)	(، لَجبُت؛ ولَو أُهِدَي إَلّ كُراٌع لََقِبلُت«)	(. . 			 »لَو ُدِعيُت إل كُراعٍ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ِمْن تَكْرَِمِة الرُجِل لَِخِيِه: أَْن يََقَبَل تُْحَفَتُه، وأَْن يُْتِحَفه َبِا ِعْنَدُه، . 			

َول يََتكلََّف لَُه َشْيئاً«)	(.

الكراع: الساق من دون لحم.  )	(
)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح0	0	؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			.

)	( املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ الكايف، ج	، ص			، ح	.
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الزواج 

 أهّمّية الزواج 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»تَزّوُجوا، َفإّن ُمكَاثٌِر ِبكُُم الَُمَم َغَداً ف الِقَياَمِة، َحتَّى أَنَّ الِسْقَط . 0		

لَيِجيُء ُمَحَبْنِطئاً َعَل باِب الَجنَِّة، َفُيَقاُل لَُه: اْدُخْل الَجنََّة، َفيُقوُل: ل، 

َحتَّى يَْدُخَل أَبَواَي َقْبل«)	(.

 أثر الزواج 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن أَحبَّ ِفطَرت، َفلَْيسَتَّ ِبُسنَّتي؛ وِمن ُسنَّتي النِّكاُح«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن تزّوج، أحرَز نصَف ديِنه«)	(.. 			

الفقيه، ج	، ص			، ح				، املعجم األوسط،  )	( معاين األخبار، ص			، ح	؛ من ال يحضه 
الطباين، ج	، ص		 )قريب منه(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، املعجم األوسط، الطباين، ج	، 

ص			 )قريب منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن تزّوَج، فقد أُعِطَي نصَف العبادِة«)	(.. 			

ج يف حداثة السّن   الزتوُّ
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َج ف َحداثَِة ِسنِِّه، إّل َعجَّ َشيطانُُه: يا َويْلَُه، يا . 			 »ما ِمْن شابٍّ تََزوَّ

َويْلَُه! َعَصَم ِمّني ثثُلَُثي ِديِنِه. َفلَْيتَِّق اللّه الَعبُد ف الثُّلُِث الباِقي«)	(.

 النهي عن ترك الزتويج 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

عزَّ . 			 باللِه  ظنَّه  أســاَء  فقد  العيلِة،  مخافَة  التزويَج  ترَك  »َمــْن 

ُ ِمن  ُيۡغنِِهُم ٱللَّ ُفَقَرآَء  . إّن اللَه عزَّ وجلَّ يقوُل: ﴿إِن يَُكونُواْ  وجلَّ
.)	(»)	(﴾ ۦۗ فَۡضلِهِ

وروي عنه P أيضاً أنّه نهى عن الرتهيب، فقال: 

»ل رهبانّيَة ف السلِم. تزّوجوا، فإّن مكاثٌر بكم المم«. ونهى عن . 			

التبتُِّل، ونهى النساَء أن يتبتّلَن، ويقطعَن أنفسهنَّ من األزواِج«)	(.

)	( روضة الواعظني، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص0		، ح		.
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص0		، ح			؛ النوادر، ص			، ح	0	.

)	( سورة النور، اآلية 		.
)	( الكايف، ج	، ص0		؛ يف كنز العامل، ج		، ص			)من ترك التزويج مخافة العيلة، فليس مّنا(.

)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح	0	؛ يف الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص	0	 )تزوَّجوا ، فإين 
مكاثر بكم األمم ، وال تكونوا كرهبانيّةالنصارى(.
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 ما ينبغي مراعاته عند اختيار الزوجة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ُجها إّل لجملِها، مل يَر فيها ما يُحّب؛ وَمْن . 			 »َمْن تزّوَج امرأًة ل يتزوَّ

بذواِت  فعليكم  إليه.  اللُه  وكلَه  له،  إّل  يتزّوُجها  ل  ملالِها  تزّوَجها 

الدين«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

عل . 			 غلمُة  فرِجها،  ف  العفيفُة  الغلمُة؛  العفيفُة  نسائِكم  »خيُ 

زوِجها«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َعيُنها . 			 تَكتحْل  مل  زوُجها،  َغِضَب  إذا  التي  املؤاتيُة  اللّينُة،  »الهّينُة 

ِبغمٍض حّتى يرََض، والتي إذا غاَب َزوُجها َحِفظَْتُه ف َغيبِته؛ فتلَك 

عاملٌة من ُعّمِل اللِه، وَعاِمُل اللِه ل يَخيُب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِتي أصَبْحُهنَّ َوجهاً، وأَقلُُّهنَّ َمهراً«)	(.. 0		 »أفَضُل نِساِء أُمَّ

)	( تهذيب األحكام، ج	، ص0		، ح			؛ روضة الواعظني، ص			.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	 )املقطع األّول(؛ دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح			؛ الجامع الصغري، 

السيوطّي، ج	، ص0		.
نسائكم  السيوطي، ج	، ص0		 )خري  الصغري،  الجامع  )املفيد(، ص0		، ح			؛ يف  األمايل   )	(
املتخياّلت، وهّن  الله. ورَشُّ نسائكم املتبجات،  اتَّقني  إذا  املواتية،  الودود، املواسية،  الولود، 

املنافقات، ال يدخل الجّنة منهّن إاّل مثل الغراب األعصم(.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص0		 )قريب منه(.
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ُبه عند اختيار الزوجة 
ُّ
 ما ينبغي تجن

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ف . 			 ليلُة  الذَّ العاصَيُة،  اللجوجُة،  الدنسُة،  رُة،  املعقَّ نَِسائِكم  »ِشاُر 

قوِمها، العزيزُة ف نفِسها، الحصاُن عل زوِجها، الهلوُك عل غيِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن تزّوَج امرأًة ملالِها، وكَلَها اللُه إليه؛ وَمْن تزّوَجها لجملِها، رأى . 			

َجها لديِنها، جمَع اللُه له ذلك«)	(. فيها ما يكرَه؛ وَمْن تزوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

وما . ).. اللِه،  رسوَل  يا  قيل:  من«،  الدِّ وخضاَء  إيّاكُم  الناُس،  »أيُّها 

من؟ قال: »املرأُة الحسناُء ف منبِت السوِء«)	(. خضاُء الدِّ

 ما ينبغي مراعاته عند اختيار الزوج 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إذا جاءَكُم َمْن ترضوَن ُخلَُقه ودينَه، فزوِّجوه؛ وإّل تَْفَعلوه، تكْن . 			

ِفتنٌة ف الرِض وَفساٌد كبيٌ«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
)	( تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح			.

)	( الكايف، ج 	 ص 			
ص			،  ج	،  األحكام،  تهذيب  ح0			؛  ص			،  )الطويس(،  األمايل  ح	-	؛  ص			،  ج	،  الكايف،   )	(

ح			.
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ُبه عند اختيار الزوج
ُّ
 ما ينبغي تجن

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْج إذا َخطَب«)	(.. 			 »َشارُِب الخمِر ل يُزوَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن زّوَج كرميَته ِمْن فاسٍق، فقد قطَع رِحَمه«)	(.. 			

 الخطبة قبل النكاح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»كلُّ نكاحٍ ل خطبَة فيه، فهو كاليِد الجذماء«)	(.. 			

 اإلبطاء يف تلبية الدعوة إىل الزفاف 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إذا ُدِعيُتم إل الُعرُساِت، َفأبِطُئوا؛ فإنّها تَُذكُِّر الدنيا. وإذا ُدِعيُتم . 			

إل الَجنائِز، َفأسُِعوا؛ فإنّها تَُذكُِّر الِخرََة«)	(.

 آداب الزفاف والدخول
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»زُفُّوا َعَرائَِسكم ليلً، وأطِعُموا ضحى«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح			.
)	( مكارم األخالق، ص			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			 )الفرق: فقد قطع رحمها(.

)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص	0	، ح			 )ذيل الحديث(.
)	( قرب اإلسناد، ص		، ح			. 

)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص0		، ح			.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إّن ِمْن سَنِن املرسلنَي، الطعاَم عنَد التزويجِ«)	(.. 0		

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ركعتني، . 			 فليصلِّ  إليه،  وأُدِخلَْت  زوجُته،  الرجِل  إل  زُفَّْت  »إذا 

وبارْك  أهل،  ف  ل  بارْك  اللهمَّ  ليقْل:  ثّم  ناصيِتها،  عل  وليمسْح 

لها فّ، وما جمعَت بيننا فاجمْع ف خيٍ ومُيٍن وبركٍة، وإذا جعلَتها 

فرقًة فاجعلْها فرقًة إل كلِّ خيٍ، ثّم ليقْل: الحمُد للِه الذي هدى 

عيلَتي،  وآوى  ذلَّتي،  وأعزَّ  ونعَش خمول،  فقِري،  وأغنى  ضللتي، 

خسيَستي،  ورفَع  وحَشتي،  وآنَس  مهَنتي،  وأخدَم  عزبَتي،  وزّوَج 

مباركاً عل ما أعطيَت يا رّب، وعل ما قسمَت،  طّيباً  كبياً  حمداً 

وعل ما أكرمَت«)	(.

 الزوجة الصالحة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

الَِحُة، والَْبُنوَن اْلَبَْراُر، والُْخلَطَاُء . 			 ْوَجُة الصَّ َعاَدِة: الزَّ »َخْمَسٌة ِمَن السَّ

.)	(»P ٍد الُِحوَن، وِرْزُق الَْمْرِء ِف بَلَِدِه، والُْحبُّ ِلِل ُمَحمَّ الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

الَِحِة، َمَثُل الُْغَراِب اْلَْعَصِم الَِّذي َل يَكَاُد يُْقَدُر . 			 َا َمَثُل الَْمْرأَِة الصَّ »إِنَّ

)	( املحاسن، ج	، ص			، ح				.
األّول من  )الجزء  الطباين، ج	، ص	0	  الكبري،  املعجم  اإلسالم، ج	، ص0	، ح			،  دعائم   )	(

الحديث إىل: »إىل كّل خري«، قريب منه(.
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح	0	.
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قَاَل:  َعلَيِْه؟  يُْقَدُر  يََكاُد  اَل  الَِّذي  اأْلَْعَصُم  الُْغرَاُب  وَما  ِقيَل:  َعلَْيِه«، 

»اْلَبَْيُض إِْحَدى ِرْجلَْيِه«)	(.

 
ُ

ئة يِّ  السَّ
ُ

وَجة
َّ
 الز
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْوِء«)	(.. 			 »أَْغلَُب أَْعَداِء الُْمْؤِمِننَي َزْوَجُة السَّ

 :P أنّه قال: كَاَن ِمْن ُدَعاِء رَُسوِل اللَِّه Q وروي عن اإلمام الّصادق

»أَُعوُذ ِبَك ِمِن اْمَرأٍَة تَُشيُِّبِني َقْبَل َمِشيِبي«)	(.. 			

 آداب الزوج مع زوجته وواجباته 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َقْوُل الرَُّجِل لِلَْمْرأَِة: »إِنِّ أُِحبُِّك« َل يَْذَهُب ِمْن َقلِْبَها أَبَداً«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن َصَبَ َعَل ُسوِء ُخلُِق اْمَرأَتِِه واْحَتَسَبُه، أَْعطَاُه اللَُّه تََعاَل ِبكُلِّ . 			

يَْوٍم ولَْيلٍَة يَْصِبُ َعلَْيَها ِمَن الثََّواِب، ِمْثَل َما أُْعِطَي أَيُّوُب Q َعَل 

بََلئِِه، وكَاَن َعلَْيَها ِمَن الِْوْزِر ِف كُلِّ يَْوٍم ولَْيلٍَة، ِمْثُل َرْمِل َعالِج«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( بحار األنوار، ج	0	، ص0		، ح		. 

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		.

)	( ثواب األعامل، ص			، ح	. 
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 آداب الزوجة مع زوجها وواجباتها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َي َحقَّ َزْوِجَها«)	(.. 			 »َل تَُؤدِّي الَْمْرأَُة َحقَّ اللَِّه َعزَّ وَجلَّ َحتَّى تَُؤدِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الِْعلِْم، . 			 طَلَِب  أَْو  والِْجَهاِد  الَْحجِ  َعَل  َزْوَجَها  أََعانَْت  اْمَرأٍَة  َا  »أمَيُّ

.)	(»O أَْعطَاَها اللَُّه ِمَن الثََّواِب َما يُْعِطي اْمَرأََة أَيُّوَب

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن َصَبَْت َعَل ُسوِء ُخلُِق َزْوِجَها، أَْعطَاَها اللَُّه ِمْثَل ثََواِب آِسَيَة . 0		

ِبْنِت ُمزَاِحٍم«)	(.

 عقوبة الزوجة الظاملة الهاجرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َا اْمَرأٍَة َهَجرَْت َزْوَجَها وِهَي ظَالَِمٌة، ُحِشَْت يَْوَم الِْقَياَمِة َمَع . 			 »أمَيُّ

تَُتوَب  أَْن  إِلَّ  النَّاِر،  ِمَن  اْلَْسَفِل  رِْك  الدَّ ِف  ِفْرَعْوَن وَهاَماَن وَقاُروَن 

وتَرِْجَع«)	(.

)	( مكارم األخالق، ص			؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص			.
)	( مكارم األخالق، ص			.

)	( مكارم األخالق، ص			. 
)	( مكارم األخالق، ص			.
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الطالق

 ُبغض هللا تعاىل للطالق 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٍء أَبَْغَض إَِل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ ِمْن بَْيٍت يُْخرَُب ِف اْلِْسَلِم . 			 »َما ِمْن َشْ

ِبالُْفرَْقِة...«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُجوا وَل تُطَلُِّقوا؛ َفإِنَّ الطََّلَق يَْهَتزُّ ِمْنُه الَْعرُْش«)	(.. 			 »تََزوَّ

وروي عن اإلمام الباقر Q أنّه قاَل: َمرَّ رَُسوِل اللَِّه P ِبرَُجٍل فََقاَل:

»َما َفَعلَْت اْمَرأَتََك؟ َقاَل: طَلَّْقُتَها يَا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: ِمْن َغْيِ ُسوٍء؟ . 			

َج َفَمرَّ ِبِه النَِّبيُّ P َفَقاَل:  َقاَل: ِمْن َغْيِ ُسوٍء، ثُمَّ َقاَل: إِنَّ الرَُّجَل تََزوَّ

ْجت؟ َقاَل: نََعم، ثُمَّ َقاَل لَُه بَْعَد َذلَِك: َما َفَعلَْت اْمَرأَتََك؟ َقاَل:  تََزوَّ

َج  طَلَّْقُتَها، َقاَل: ِمْن َغْيِ ُسوٍء؟ َقاَل: ِمْن َغْيِ ُسوٍء، ثُمَّ إِنَّ الرَُّجَل تََزوَّ

ْجت؟ َفَقاَل: نََعْم، ثُمَّ َقاَل لَُه بَْعَد َذلَِك:  َفَمرَّ ِبِه النَِّبيُّ P َفَقاَل: تََزوَّ

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( مجمع البيان، ج0	، ص		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ض	0	.

ّية
اع

تم
ج

اال
م 

قي
ال



301

َما َفَعلَْت اْمَرأَتََك؟ َقاَل: طَلَّْقُتَها، َقاَل: ِمْن َغْيِ ُسوٍء؟ َقاَل: ِمْن َغْيِ 

ُسوء، َفَقاَل َرُسوِل اللَِّه P: إِنَّ اللََّه َعزَّ وَجلَّ يُْبِغُض أَْو ]يَلَْعُن[ كُلَّ 

اَقٍة ِمَن النَِّساِء«)	(. اٍق ِمَن الرَِّجاِل وكُلَّ َذوَّ َذوَّ

 ظلم الزوج زوجته مهرها
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِنَّ اللََّه يَْغِفُر كُلَّ َذنٍْب يَْوَم الِْقَياَمِة، إِلَّ َمْهَر اْمَرأٍَة وَمِن اْغَتَصَب . 			

أَِجياً أَْجرَُه وَمْن بَاَع ُحّراً«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْن أََضَّ ِباْمَرأٍَة َحتَّى تَْخَتلَِع . 			 »إِنَّ اللََّه َعزَّ وَجلَّ وَرُسولَُه بَِريَئاِن ِممَّ

ِمْنه«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص		، ح	. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح		. 

)	( ثواب األعامل، ص			، ح	. 
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الزنا

 أجر َمْن ترك الزنا مع قدرته عليه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن َقَدَر َعَل اْمَرأٍَة أَْو َجاِريٍَة َحَراماً َفَتَكََها َمَخاَفَة اللَِّه، َحرََّم اللَُّه . 			

َعلَْيِه النَّاَر، وآَمَنُه اللَُّه تََعاَل ِمَن الَْفَزعِ اْلَكَْبِ وُدُخوِل النَّاِر، وأَْدَخلَُه 

اللَُّه الَْجنَّة«)	(.

 آثار الزنا يف الدنيا واآلخرة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ْج، وإِيَّاَك والزِّنَاَء! َفإِنَُّه يَْنِزُع اْلِميَاَن ِمْن َقلِْبَك«)	(.. 			 ، تََزوَّ »يَا َشابُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

تَِعفَّ . 			 وا  وَعفُّ أَْجَواِفكُْم،  ِمْن  نَِسائِكُْم  َة  لَذَّ اللَُّه  َفُيْذِهُب  تَزْنُوا  »َل 

نَِساُؤكُْم، إِنَّ بَِني ُفَلٍن زَنَْوا َفزَنَْت نَِساُؤُهْم«)	(.

)	( ثواب األعامل، ص			، ح	. 
)	( مكارم األخالق، ص	0	.

)	( مكارم األخالق، ص			؛ كنز العامل، ج		، ص			 )بّروا آباءكم يّبكم أبناؤكم، وعّفوا تعفُّ نساؤكم(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

ثثََلٌث . 00	 ِخَصاٍل؛  ِستَّ  ِفيِه  َفإِنَّ  والزِّنَا!  إِيَّاكُْم  الُْمْسلِِمنَي،  َمْعَشَ  »يَا 

نَْيا: َفإِنَُّه يَْذَهُب ِبالَْبَهاِء  ا الَِّتي ِف الدُّ نَْيا وثثََلٌث ِف اْلِخرَِة؛ َفأَمَّ ِف الدُّ

ا الَِّتي ِف اْلِخرَِة َفإِنَُّه يُوِجُب َسَخَط  ويُورُِث الَْفْقَر ويَْنُقُص الُْعُمَر؛ وأَمَّ

الرَّبِّ وُسوَء الِْحَساِب والُْخلُوَد ِف النَّاِر، ثُمَّ َقاَل النَِّبيُّ P: َسوَّلَْت 

وَن﴾)	(«)	(.  ُ َعلَۡيِهۡم َوِف ٱۡلَعَذاِب ُهۡم َخِٰلُ لَُهْم أَنُْفُسُهْم أَْن ﴿َسِخَط ٱللَّ

 زنا ذات البعل 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»اْشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعزَّ وَجَل َعَل اْمَرأٍَة َذاِت بَْعٍل َمَلَْت َعْيَنَها ِمْن . 	0	

َغْيِ َزْوِجَها أَْو َغْيِ ِذي َمْحرٍَم ِمْنَها، َفإِنََّها إِْن َفَعلَْت َذلَِك أَْحَبَط اللَُّه 

أَْن  اللَِّه  َعَل  َحّقاً  كَاَن  َغْيَُه  ِفَراَشُه  أَْوطَأَْت  َفإِْن  َعِملَْتُه،  َعَمٍل  كُلَّ 

بََها ِف َقْبَِها«)	(. يُْحرَِقَها ِبالنَّاِر بَْعَد أَْن يَُعذِّ

 اللواط 
روى زيــد بــن عــيّل، عــن آبائــه، عــن عــيّل Q، أَنَّــُه َرأَى رَُجــاًل ِبــِه تَأْنِيــٌث يِف 

ــِه P فََقــاَل لَــُه: َمْســِجِد رَُســوُل اللَّ

»اْخُرْج ِمْن َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه يَا َمْن لََعَنُه َرُسوُل اللَِّه«، ثُمَّ قَاَل َعيِلٌّ . 	0	

ِمَن  الُْمَتَشبِِّهنَي  اللَُّه  يَُقوُل: »لََعَن   P اللَِّه  َسِمْعُت رَُسوِل   :Q

الرَِّجاِل ِبالنَِّساِء والُْمَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء ِبالرَِّجاِل«)	(.

)	( سورة املائدة، اآلية 0	.
)	(  الخصال، ص0		، ح	؛ روضة الواعظني، ص			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص0		 )قريب منه(.

)	( ثواب األعامل، ص			، ح	. 
)	( علل الرشائع، ج	، ص	0	، ح		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص			 )اللِّعن عىل املتشبّهني 

واملتشبّهات(.

ّية
اع

تم
ج

اال
ئ 

او
س

لم
ا



307

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

فُهو . 	0	 ثُّم مَيوُت عل ذلَك،  لُوٍط،  َقوِم  َعمَل  أُّمتي  ِمن  يَعَمْل  »َمْن 

ٌل إل أن يُوَضَع ف لَحِدِه، فإذا ُوِضَع فيِه لَم مَيكُْث أكَثَ ِمن ثَلٍث  ُمَؤجَّ

حّتى تَقِذَفُه الرُض إل ُجملَِة َقوِم لُوٍط املُهلَكنَي فُيحَشَ َمَعُهم«)	(.

 القيادة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َ َرأَيُْت اْمَرأًَة يُْحَرُق َوْجُهَها ويََداَها، وِهَي تَأْكُُل . 	0	 »لَْيلََة أُْسَِي ِب... 

اَدة«)	(. أَْمَعاَءَها... َفإِنََّها كَانَْت َقوَّ

)	( مناقب آل أيب طالب Q، ج	، ص			. 
)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		. 
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التفاخر

 خطورة التفاخر وآثاره 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»آَفُة الَْحَسِب اِلْفِتَخاُر والُْعْجُب«)	(.. 	0	

وروي عنه P أيضاً أنّه قال يَوَم فَتِح مّكَة: 

»إِنَّ اللََّه تََبارََك وتََعاَل َقْد أَْذَهَب َعْنكُْم ِباْلِْسَلِم نَْخَوَة الَْجاِهلِيَِّة . 	0	

والتََّفاُخَر ِبآبَائَِها وَعَشائِرَِها. أَيَُّها النَّاُس، إِنَّكُْم ِمْن آَدَم وآَدُم ِمْن ِطنٍي. 

أََل وإِنَّ َخْيَكُْم ِعْنَد اللَِّه وأَكْرََمكُْم َعلَْيِه الَْيْوَم أَتَْقاكُْم وأَطَْوُعكُْم لَُه، 

لَِساٌن نَاِطٌق، َفَمْن طُِعَن  َوالٍِد ولَِكنََّها  ِبأٍَب  لَْيَسْت  الَْعَرِبيََّة  أََل وإِنَّ 

بَْيَنكُْم وَعلَِم أَنَُّه يُْبلُِغُه رِْضَواَن اللَِّه َحَسَبه«)	(.

 أدب التفاخر 
 :P أنّه قال يف ِذكِْر فَضائِل رَسوِل اللّه Q روي عن اإلمام عيّل

»إِنَُّه كَاَن إَِذا َذكََر لَِنْفِسِه َفِضيلًَة، َقاَل: وَل َفْخر«)	(.. 	0	

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		؛ يف كنز العامل، ج	، ص0		 )الناس ولد آدم، وآدم من تراب(.

)	( االحتجاج، ج	، ص			.

ّية
اع

تم
ج

اال
ئ 

او
س

لم
ا



309

هَرة والجاه الشُّ

 ذّم حّب املدح والثناء وأثره 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

يَاَر . 	0	 الدِّ َويََدُع  يِن،  الدِّ َعِن  َويُِصمُّ  يُْعِمي  َوالثََّناِء  ــَراِء  اْلِطْ »ُحبُّ 

بََلِقع«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

	0	 ..)	(» »إَِذا ُمِدَح الَْفاِجُر، اْهَتزَّ الَْعرُْش وَغِضَب الرَّبُّ

 كيفّية رّد املادح 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

، اْجَعلِْني َخْياً ِممَّ يَظُنُّوَن، . 0		 »إَِذا أُثِْنَي َعلَْيَك ِف َوْجِهَك، َفُقِل: اللَُّهمَّ

واْغِفْر ِل َما َل يَْعلَُمون، وَل تَُؤاِخْذِن ِبَا يَُقولُون«)	(.

بلقع وبلقعة،  النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ )بالقع »جمع  الخواطر ونزهة  تنبيه   )	(
وهي األرض القفر التي ال يشء بها(.

)	( تحف العقول، ص		. 
)	( تحف العقول، ص		. 
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 الشهرة املمدوحة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َمء: أََل إِنَّ اللََّه تََعاَل . 			 »إَِذا أََحبَّ اللَُّه تََعاَل َعْبداً، نَاَدى ُمَناٍد ِمَن السَّ

ُمَحبَّباً  َحِبيباً  إِلَّ  يُلَْقى  وَل  الُْقلُوُب  َفَتِعيِه  َفأَِحبُّوُه،  ُفَلناً  أََحبَّ  َقْد 

اقاً[ ِعْنَد النَّاس«)	(. مذقاً ]َمذَّ

 ذّم حّب املال والجاه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

لَِها . 			 أَوَّ ِف  أََحُدُهَم  َراِعيَها  َفرََّقَها  َقْد  َغَنٍم  ِف  َجائَِعاِن  ِذئَْباِن  »َما 

َِف ِف ِديِن الَْمْرِء  واْلَخُر ِف آِخرَِها، ِبأَْفَسَد ِفيَها ِمْن ُحبِّ الَْمِل والشَّ

الُْمْسلِِم«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه: 

الَْمُء . 			 يُْنِبُت  كََم  الَْقلِْب،  ِف  النَِّفاَق  يُْنِبَتاِن  َِف  والشَّ الَْمِل  »ُحبُّ 

الَْبْقل«)	(.

)	( النوادر، ص		. 
ج	،  الطباين،  األوسط،  املعجم  ح		،  ص			،  ج		،  األنوار،  بحار  ح			؛  ص		،  الزهد،   )	(

ص			 )قريب منه(.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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الِكْبر

 االختيال 
اْخِتَياًل، . 			 اْلَْرِض  ِف  َمَش  قال: »َمْن  أنّه   P الله  روي عن رسول 

لََعَنْتُه اْلَْرُض وَمْن تَْحَتَها وَمْن َفْوَقَها«)	(.

 ما هو الِكرْب؟ 
روى أبــو األســود، عــن أيب ذّر، قــال: َدَخلـْـُت َذاَت يـَـْوٍم يِف َصــْدِر نََهــارِِه َعــىَل رَُســوِل 

اللَّــِه Pيِف َمْســِجِده... فَُقلـْـُت:

ِبَها، . 			 اللَُّه  يَْنَفُعِني  ِبَوِصيٍَّة  أَْوِصِني  ي!  وأُمِّ أَنَْت  ِبأيَِب  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا 

، َمْن َماَت وِف َقلِْبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍ، لَْم يَِجْد  فََقال: »... يَا أَبَا َذرٍّ

َرائَِحَة الَْجنَِّة إِلَّ أَْن يَُتوَب َقْبَل َذلَِك«. فََقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل اللَِّه، إِينِّ 

لَيُْعِجبُِني الَْجاَمُل َحتَّى َوِدْدُت أَنَّ ِعاَلقََة َسْوِطي وِقبَاَل نَْعيِل)	( َحَسٌن، 

فََهْل تَرَْهُب َعيَلَّ َذلَِك، فََقاَل: »كَْيَف تَِجُد َقلَْبَك؟« قَاَل: أَِجُدُه َعارِفاً 

)	( وسائل الشيعة، ج 		، ص 			؛ ثواب األعامل، ص			، ح	؛ مكارم األخالق، ص			 )قريب منه(.
)	( قبال النعل: الزّمام الذي يكون بني اإلصبع الوسطى والتي تليها.
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تَْتَُك  أَْن  الِْكْبَ  ولَِكنَّ  ِبالِْكْبِ،  َذلَِك  »لَْيَس  قَاَل:  إِلَيِْه.  ُمطَْمِئّناً  لِلَْحقِّ 

ِعرَْضُه  أََحداً  تََرى  َفَل  النَّاِس  إَِل  وتَْنظَُر  َغْيِِه،  إَِل  وتََتَجاَوزَُه  الَْحقَّ 

كَِعرِْضَك وَل َدَمُه كََدِمَك«)	(.

 خطورة الِكرْب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن يَْسَتكِْبْ يََضْعُه اللَّه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه: 

			 ..)	(»ُ »أمَقُت الناِس املَُتكبِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه: 

ثاُروَن وُهُم املُسَتكِبُوَن«)	(.. 			 »إنَّ أبَعَدكُم ِمّني يَوَم الِقياَمِة الثَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه: 

ُوَن«)	(.. 			 »أَكَْثُ أَْهِل َجَهنََّم، الُْمَتكَبِّ

وروي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال:

َمرَّ َرُسوِل اللَِّه P َعَل َجَمَعٍة َفَقاَل َعَل َما اْجَتَمْعُتْم؟ َقالُوا: يَا َرُسوَل .  )0

ُع َفاْجَتَمْعَنا َعلَْيِه، َفَقاَل: لَْيَس َهَذا ِبَْجُنوٍن ولَِكنَُّه  اللَِّه َهَذا َمْجُنوٌن يُْصَ

الُْمْبَتَل، ثُمَّ َقاَل: أَ َل أُْخِبُكُْم ِبالَْمْجُنوِن َحقِّ الَْمْجُنوِن َقالُوا: بََل يَا َرُسوَل 

ِف  النَّاِظُر  ِمْشَيِتِه  ِف  الُْمَتَبْخِتُ  الَْمْجُنوِن  َحقَّ  الَْمْجُنوَن  »إِنَّ  َقاَل:  اللَِّه 

)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح				.
)	( األمايل )الصدوق(، ص			، ح			. 

)	( األمايل )الصدوق(، ص		، ح		. 
)	( قرب اإلسناد، ص		، ح			.
)	( ثواب األعامل، ص			، ح	.
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يَْعِصيِه،  وُهَو  َجنََّتُه  اللَِّه  َعَل  يََتَمنَّى  ْنِكَبْيِه،  بَِ َجْنَبْيِه  الُْمَحرُِّك   
ِعطَْفْيِه)	(

الَِّذي َل يُْؤَمُن َشُُّه، وَل يُرَْجى َخْيُُه، َفَذلَِك الَْمْجُنوُن، وَهَذا الُْمْبَتَل«)	(.

 أعظم الِكرْب 
 :P أنّه قال: قاَل رسوُل اللّه Q روي عن اإلمام الصادق

، َقاَل: ُقلُْت: وَما َغْمُص . 			 »إَِن أَْعظََم الِْكْبِ َغْمُص الَْخلِْق وَسَفُه الَْحقِّ

؟ َقاَل: يَْجَهُل الَْحقَّ ويَطُْعُن َعَل أَْهلِِه، َفَمْن َفَعَل  الَْخلِْق وَسَفُه الَْحقِّ

َذلَِك َفَقْد نَاَزَع اللََّه َعزَّ وَجلَّ رَِداَءُه«)	(.

 التكرّب عىل املتكرّبين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َرأَيُْتُم . 			 وإَِذا  لَُهْم،  َفَتَواَضُعوا  ِتي  أُمَّ ِمْن  الُْمَتَواِضِعنَي  َرأَيُْتُم  »إَِذا 

ُوا َعلَْيِهْم، َفإِنَّ َذلَِك لَُهْم َمَذلٌَّة وَصَغار«)	(. ِيَن َفَتكَبَّ الُْمَتكَبِّ

 عالج الِكرْب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َء ِف يَِدِه يَكُوُن ُمَهنِّئاً ِلَْهلِِه . 			 ْ »إِنَُّه لَُيْعِجُبِني أَْن يَْحِمَل الرَُّجُل الشَّ

يَْدَفُع ِبِه الِْكْبَ َعْن نَْفِسه«)	(.

)	( يعني من نظر إىل الناس بجانب عينيه تكّباً، كاملتهاون بهم.
)	( الخصال، ص			، ح		. 
)	( الكايف، ج	، ص0		، ح	.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص	0	.
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الَحَسد

 خطورة الحسد 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

النَّاُر . 			 تَأْكُُل  كََم  الَْحَسَناِت،  يَأْكُُل  الَْحَسَد  َفإِنَّ  والَْحَسَد؛  »إِيَّاكُْم 

الَْحطََب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لَْيَس . 			 الَْحَسُد،  َقْبلِكُْم وُهَو  ِمْن  اْلَُمِم  َداُء  إِلَْيكُْم  َقْد َدبَّ  إِنَُّه  »أََل 

يِن«)	(. ْعِر، لَِكنَُّه َحالُِق الدِّ ِبَحالِِق الشَّ

 أثر الحسد عىل الحاسد 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»أََقلُّ النَّاِس َراَحًة، الَْحُسوُد«)	(.. 			

)	( بحار األنوار، ج0	، ص			، ح		.
)	( األمايل )املفيد(، ص			، ح	؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح			.

)	( روضة الواعظني، ص			.
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 عالمات الحاسد 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َمتَُة ِبالُْمِصيَبة...« . 			 ا َعَلَمُة الَْحاِسِد َفأَْربََعٌة: الِْغيَبُة والتََّملُُّق والشَّ »أَمَّ

)ومل يُذكَر يف الرواية الرابعة()	(.

 عالج الحسد 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َفَل . 			 َحَسْدَت  وإَِذا  تَْقض،  َفَل  ظََنْنَت  وإَِذا  َفاْمِض،  َْت  تَطَيَّ »إَِذا 

تَْبغِ«)	(.

 ما جاز الحسد فيه 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

: َرُجٍل آتَاُه اللَُّه َماًل َفُهَو يُْنِفُق ِمْنُه آنَاَء اللَّْيِل . 			 »َل َحَسَد إِلَّ ِف اثَْنَتنْيِ

وآنَاَء النََّهاِر، وَرُجٍل آتَاُه اللَُّه الُْقرْآَن َفُهَو يَُقوُم ِبِه آنَاَء اللَّْيِل وآنَاَء 

النََّهاِر«)	(.

)	( تحف العقول، ص		.

)	( تحف العقول، ص0	.
)	( الخصال، ص		، ح			؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص		.
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 الِحق
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِبأبَْعِدكُْم ِمنِّي َشَبهاً؟« قَالُوا: بىََل يَا رَُسوَل اللِّه، قال: . 0		 »أل أُْخِبُكُْم 

ُش الَبِذيُء الَبِخيُل املُْخَتاُل الَحُقوُد الَحُسوُد«)	(. »الَفاِحُش املَُتَفحِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال يف وصفه لشامئل املؤمن: 

»َقلِيًل ِحْقُده«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
)	( التمحيص، ص		، ح			.

ّية
اع

تم
ج

اال
ئ 

او
س

لم
ا



317

الغضب 

 خطورة الغضب 
ــًة  ــي ِعظَ ــىل: َعلِّْمِن ــُد األع ــألَُه عب ــاّم َس ــه لَ ــادق Q أنّ ــام الّص ــن اإلم روي ع

ــاَل: ــا، فََق ــُظ ِبَه َِّع أَت

»إِنَّ َرُسوِل اللَِّه P أَتَاُه َرُجٌل، َفَقاَل لَُه: يَا َرُسوَل اللَِّه، َعلِّْمِني ِعظًَة . ))0

أَتَِّعُظ ِبَها، َفَقاَل لَُه: انْطَلِْق وَل تَْغَضْب، ثُمَّ أََعاَد إِلَْيِه، َفَقاَل لَُه: انْطَلِْق 

وَل تَْغَضْب -ثثََلَث َمرَّاٍت-«)	(.

وروي عن رسول الله P أيضاً أنّه قال: 

ْيطَان«)	(.. 			 »الَْغَضُب َجْمرٌَة ِمَن الشَّ

 آثار الغضب 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الَْغَضُب يُْفِسُد اْلِميَاَن، كََم يُْفِسُد الَْخلُّ الَْعَسَل«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح	. 
)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		. 

)	( الكايف، ج	، ص	0	؛ كنز العامل، ج	، ص			 )إّن الغضب يفسد اإلميان، كام يفسد الصب العسل(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ لَِجَهنََّم بَاباً َل يَْدُخلَُها إِلَّ َمْن َشَفى َغْيظَُه ِبَْعِصَيِة اللَِّه تََعاَل«)	(.. 			

 عالج الغضب 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن كَظََم َغْيظاً وُهَو يَْقِدُر َعَل إِْمَضائِِه أَْعَقَبُه اللَُّه يَْوَم الِْقَياَمِة . 			

أَْمناً وإِميَاناً يَِجُد طَْعَمه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ابِْتَغاَء . 			 كَظََمَها  َغْيٍظ  ُجْرَعِة  ِمْن  أَْجراً  أَْعظََم  ُجْرَعًة  َعْبٌد  َجَرَع  »َما 

َوْجِه اللَِّه َعزَّ وَجل«)	(. 

 متالك النفس عند الغضب 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

الَِّذي . 			 الَْقِويُّ  ِديُد  الشَّ قَالُوا:  ِفيكُْم؟«  َعُة  َ الصُّ َما  الّناُس،  »أيُّها 

َوكََز  َرُجٌل  َعِة  َ الصُّ َحقُّ  َعُة  َ الصُّ »بَِل  فََقاَل:  َجْنبُُه،  يُوَضُع  اَل 

َع  َفَصَ اللََّه  َذكََر  ثُمَّ  َدُمُه  َغَضُبُه وظََهَر  َفاْشَتدَّ  َقلِْبِه  ِف  ْيطَاُن  الشَّ

َغَضَبُه«)	(. ِبِحلِْمِه 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، 
ص			.

)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.

)	( تحف العقول، ص		. 
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 الغضب 
ّ

 كف
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن كَفَّ َغَضَبُه، كَفَّ اللَُّه َعْنُه َعَذابَُه«)	(.. 			

)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			؛ كنز العامل، ج	، ص	0	.
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الَعَصبّية

 خطورة العصبّية وأثرها 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َب لَُه، َفَقْد َخلََع ِربَْقَة اْلِميَاِن ِمْن ُعُنِقِه«)	(.. 0		 َب أَْو تُُعصِّ »َمْن تََعصَّ

 آثار العصبّية يوم القيامة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن كَاَن ِف َقلِْبِه َحبٌَّة ِمْن َخرَْدٍل ِمْن َعَصِبيٍَّة، بََعَثُه اللَُّه يَْوَم الِْقَياَمِة . 			

َمَع أَْعَراِب الَْجاِهلِيَِّة«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ ثواب األعامل، ص			، ح	؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة 
وّرام(، ج	، ص	0	؛ نور الثقلني، ج	، ص		، ح		؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح	؛ األمايل )الصدوق(، ص	0	، ح			؛ ثواب األعامل، ص			، ح	.

ّية
اع

تم
ج

اال
ئ 

او
س

لم
ا



321

ف الَتَكلُّ

ف 
ِّ
 عالمات املتكل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ا َعَلَمُة الُْمَتكَلِِّف َفأَْربََعٌة: الِْجَداُل ِف َما َل يَْعِنيِه، ويَُناِزُع َمْن . 			 »أَمَّ

ُه لَِم َل يُْنِجيه«)	(. َفْوَقُه، ويََتَعاطَى َما َل يََناُل، ويَْجَعُل َهمَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َغاَب، . 			 إَِذا  ويَْغَتاُب   ، َحَضَ إَِذا  يََتَملَُّق  َعَلَماٍت:  ثثََلُث  »لِلُْمَتكَلِِّف 

ويَْشَمُت ِبالُْمِصيَبة«)	(.

)	( تحف العقول، ص		. 
)	( من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				. 

ف
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الخيانة

 خطورة الخيانة 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»لَْيَس ِمنَّا َمْن َخاَن ُمْسلِمً ِف أَْهلِِه وَمالِِه«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِبالَْبَكَِة: . 			 يُْعَمْر  ولَْم  َخرَِب  إِلَّ  ِمْنُهَن،  َواِحَدٌة  بَْيتاً  تَْدُخُل  َل  »أَْربٌَع 

َِقُة وُشُْب الَْخْمِر والزِّنَاُء«)	(. الِْخَيانَُة والسَّ

 النهي عن الخيانة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَُخْن َمْن َخانََك، َفَتكُوَن ِمْثلَُه«)	(.. 			

)	( االختصاص، ص			؛ بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.
)	( األمايل )الصدوق(، ص			، ح			. 

)	( النوادر، ص		. 
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 ائمتان الخائن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

بَْتُه«)	(.. 			 »لَْيَس لََك أَْن تَتَِّهَم َمْن َقِد ائَْتَمْنَتُه، وَل تَأَْمَن الَْخائَِن وَقْد َجرَّ

 أنواع الخيانة 
روي عن رسول الله P أنّه قال:

»تََناَصُحوا ِف الِْعلِْم، َفإِنَّ ِخَيانََة أََحِدكُْم ِف ِعلِْمِه أََشدُّ ِمْن ِخَيانَِتِه . 			

ِف َمالِه«)	(.

 عالمات الخائن 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ا َعَلَمُة الَْخائِِن َفأَْربََعٌة: ِعْصَياُن الرَّْحَمِن، وأََذى الِْجيَاِن، وبُْغُض . 			 »أَمَّ

اْلَْقَراِن، والُْقرُْب إَِل الطُّْغَيان«)	(.

ر 
ْ

ك
َ
 امل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

		0 . Q َمْن كَاَن ُمْسلِمً َفَل مَيْكُُر وَل يَْخَدُع، َفإِنِّ َسِمْعُت َجْبَئِيَل«

يَُقوُل: إِنَّ الَْمكَْر والَْخِديَعَة ِف النَّاِر«)	(.

)	( قرب اإلسناد، ص		، ح			؛ الكايف، ج	، ص			، ح	؛ تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح		0	.
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح			، املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص			.

)	( تحف العقول، ص		. 
)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص0	، ح			. 
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ْدر 
َ

 الغ
روي عن رسول الله P أنّه قال لِعيلٍّ يف ما َعِهَد إلَيِه: 

ِتِه! َفإِنَّ اللََّه َجَعَل َعْهَدُه . 			 »وإِيَّاَك والَْغْدَر ِبَعْهِد اللَِّه، واْلِْخَفاَر لِِذمَّ

تَرُْجو  ِضيٍق  َعَل  ْبُ  والصَّ ِبرَْحَمِتِه،  الِْعَباِد  بَنْيَ  أَْمَضاُه  أََماناً  َتُه  وِذمَّ

انِْفَراَجُه َخْيٌ ِمْن َغْدٍر تََخاُف تَِبَعَة نِْقَمِتِه وُسوَء َعاِقَبِته«)	(.

)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			. 
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الُبْخل 

 خطورة البخل وآثاره 

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ُح واْلِميَاُن ِف َقلِْب َعْبٍد أَبَداً«)	(.. 			 »َل يَْجَتِمُع الشُّ

 البخيل الحقيقي 

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

كَاَة الَْمْفُروَضَة ِمْن َمالِِه، وأَْعطَى الَْبائَِنَة . 			 »لَْيَس الَْبِخيُل َمْن أَدَّى الزَّ

كَاَة الَْمْفُروَضَة ِمْن  َا الَْبِخيُل َحقُّ الَْبِخيِل َمْن لَْم يَُؤدِّ الزَّ ِف َقْوِمِه، إِنَّ

ُر ِف َما ِسَوى َذلَِك«)	(. َمالِِه، ولَْم يُْعِط الَْبائَِنَة ِف َقْوِمِه، وُهَو يَُبذِّ

)	( الخصال، ص		، ح			؛ روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص	0	، ح				، املعجم 
األوسط، الطباين، ج	، ص		 )قريب منه(.

)	( الكايف، ج	، ص		، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				.

ل 
ْ خ
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 املقارنة بني السخاء والبخل 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

نَْيا، . 			 َخاَء َشَجرٌَة ِمْن أَْشَجاِر الَْجنَِّة، لََها أَْغَصاٌن ُمَتَدلَِّيٌة ِف الدُّ »إِنَّ السَّ

َفَمْن كَاَن َسِخّياً تََعلََّق ِبُغْصٍن ِمْن أَْغَصانَِها، َفَساَقُه َذلَِك الُْغْصُن إَِل 

نَْيا،  الَْجنَِّة، والُْبْخُل َشَجرٌَة ِمْن أَْشَجاِر النَّاِر لََها أَْغَصاٌن ُمَتَدلَِّيٌة ِف الدُّ

َفَمْن كَاَن بَِخيًل تََعلََّق ِبُغْصٍن ِمْن أَْغَصانَِها، َفَساَقُه َذلَِك الُْغْصُن إَِل 

النَّاِر«)	(.

)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح		0	؛ بحار األنوار، ج	، ص			، ح			؛ ج		، ص			، ح	؛ 
الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص		 )قريب منه(.
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ع العثرات َتَتبُّ

 ذّم التعيري 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َل تَطْلُُبوا َعَثَاِت الُْمْؤِمِننَي، َفإِنَّ َمْن تََتبََّع َعَثَاِت أَِخيِه تََتبََّع اللَُّه . 			

َعَثَاتِِه، وَمْن تََتبََّع اللَُّه َعَثَاتِِه يَْفَضْحُه، ولَْو ِف َجْوِف بَْيِتِه«)	(.

 كيفّية مواجهة التعيري 
روي عن رسول الله P أنّه قال أِلعرايِبٍّ َسألَُه أن يُوِصيَُه: 

ُْه . 			 َفَل تَُعيِّ يَْعلَُمُه ِفيَك  ٍء  ِبَشْ ََك  اْمُرٌؤ َعيَّ َفإِِن  اللَِّه،  ِبَتْقَوى  »َعلَْيَك 

ٍء تَْعلَُمُه ِفيِه، يَكُْن َوبَالُُه َعلَْيِه وأَْجرُُه لَك«)	(. ِبَشْ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْوِم . 			 َفَزعِ  ِمْن  اللَُّه  آَمَنُه  النَّاِس،  َمْقِت  ُدوَن  نَْفَسُه  َمَقَت  »َمْن 

الِْقَياَمِة«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.
)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		. 

)	( ثواب األعامل، ص			، ح	. 
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 آثار سرت العرثات 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

النَّاِس، . 			 ُعُيوِب  َعْن  َفَسكَُتوا  ُعُيوٌب،  لَُهْم  أَْقَواٌم  ِبالَْمِديَنِة  »كَاَن 

َفأَْسكََت اللَُّه َعْن ُعُيوِبِهُم النَّاَس، َفَمتُوا وَل ُعُيوَب لَُهْم ِعْنَد النَّاِس، 

النَّاِس،  ُعُيوِب  ِف  َفَتكَلَُّموا  لَُهْم  ُعُيوَب  َل  أَْقَواٌم  الَْمِديَنِة  ِف  وكَاَن 

َفأَظَْهَر اللَُّه لَُهْم ُعُيوباً، لَْم يَزَالُوا يُْعرَُفوَن ِبَها إَِل أَْن َماتُوا«)	(.

)	( األمايل )الطويس(، ص		، ح		.
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الُفْحش 

ْحش 
ُ

 خطورة الف
:P وأيَِب أََماِمي، فََقاَل P قال جابر بن سمرة: َ كُْنُت َجالِساً ِعْنَد رَُسوِل اللَِّه

ٍء، وإِنَّ أَْحَسَن النَّاِس . 			 ُش لَْيَسا ِمَن اْلِْسَلِم ِف َشْ »الُْفْحُش والتََّفحُّ

إِْسَلماً أَْحَسُنُهْم أَْخَلقاً«)	(.

وروي عن رسول الله P أيضاً أنّه قال: 

ٍء َقطُّ . 0		 ٍء َقطُّ إِلَّ َشانَُه، وَل كَاَن الَْحَياُء ِف َشْ »َما كَاَن الُْفْحُش ِف َشْ

إِلَّ َزانَُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ ِمْن َشِّ ِعَباِد اللَِّه َمْن تُكْرَُه ُمَجالََسُتُه لُِفْحِشِه«)	(.. 			

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.
)	( األمايل )الطويس(، ص0		، ح0		؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	.

ش 
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ْحش 
ُ

 آثار الف
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ش«)	(.. 			 »إِيَّاكُْم والُْفْحَش! َفإِنَّ اللََّه َل يُِحبُّ الُْفْحَش والتََّفحُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اٍش بَِذيٍء َقلِيِل الَْحَياء، َل يَُباِل . 			 »إِنَّ اللََّه َحرََّم الَْجنََّة َعَل كُلِّ َفحَّ

َما َقاَل وَل َما ِقيَل لَُه، َفإِنََّك إِْن َفتَّْشَتُه لَْم تَِجْدُه إِلَّ لَِغيَّة أَْو ِشْك 

فََقاَل  َشيْطَاٍن؟  رِشُْك  النَّاِس  ويِف  اللَّه،  رَُسوَل  يَا  فَِقيَل:  َشْيطَاٍن«، 

ۡمَوِٰل 
َ
: ﴿وََشارِۡكُهۡم ِف ٱۡل رَُسوِل اللَِّه P: »أََما تَْقَرأُ َقْوَل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

ۡوَلِٰد﴾)	(؟!«)	(.
َ
َوٱۡل

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أََل أُْخِبُكُْم ِبأَبَْعِدكُْم ِمنِّي َشَبهاً؟«، قَالُوا: بىََل، يَا رَُسوَل اللَِّه. قَاَل: . 			

ُش الَْبِذيُء...«)	(. »الَْفاِحُش الُْمَتَفحِّ

النسايئ، ج	،  الكبى،  السنن  النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		؛  الخواطر ونزهة  تنبيه   )	(
ص			 )قريب منه(.

سورة اإلرساء، اآلية 		.  )	(
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
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خرية واالستهزاء السُّ

 النهي عن المشاتة  
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َمتََة ِبأَِخيَك، َفَيَْحَمُه اللَُّه ويَْبَتلَِيَك«)	(.. 			 »َل تُظِْهِر الشَّ

 النهي عن السخرية 
روي عن رسول الله P أنّه قال البن مسعود: 

َفَرائَِض . 			 ِبُسنَِّتي  يَْقَتِدي  َمْن  َعَل  لََيِعيُبوَن  إِنَُّهْم  َمْسُعوٍد  »يَابَْن 

ذِۡكرِي  نَسوُۡكۡم 
َ
أ  ٰٓ َحتَّ ِسۡخرِيًّا  َۡذُتُموُهۡم  ﴿فَٱتَّ تََعاَل:  اللَُّه  َقاَل  اللَِّه، 

ُهُم  ُهۡم  نَّ
َ
أ ٓواْ  َصَبُ بَِما  ٱۡلَۡوَم  َجَزۡيُتُهُم  إِّنِ   ١١٠ تَۡضَحُكوَن  ّمِۡنُهۡم  َوُكنُتم 

ٱۡلَفآئُِزوَن﴾)	(«)	(.

)	( األمايل )الصدوق(، ص			، ح			؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			.
سورة املؤمنون، اآليتان 0		-			.  )	(

)	( مكارم األخالق، ص			.
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الُسَباب

سابِّ 
َّ
 ذّم الت

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»الُْمَتَسابَّاِن َما َقال َفَعَل الَْباِدي َحتَّى يَْعَتِدَي الَْمظْلُوم«)	(.. 			

 النهي عن الُسَباب وأثره 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»ِسَباُب الُْمْؤِمِن ُفُسوٌق، وِقَتالُُه كُْفٌر، وأَكُْل لَْحِمِه َمْعِصَيُة اللَِّه«)	(.. 			

ْعن 
َّ
 الل

روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َعى . 			 »لََعَن اللَُّه الُْمَحلَِّل والُْمَحلََّل لَُه، وَمْن يَُواِل َغْيَ َمَوالِيِه، وَمِن ادَّ

ِمَن  والُْمَتَشبَِّهاِت  ِبالنَِّساِء  الرَِّجاِل  ِمَن  والُْمَتَشبِِّهنَي  يُْعرَف،  َل  نََسباً 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.رياض الصالحني، النووي، ص			.
)	( ثواب األعامل، ص			، ح	؛ رياض الصالحني، النووي، ص			 )الجملتان األوليان(.
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النَِّساِء ِبالرَِّجاِل، وَمْن أَْحَدَث َحَدثاً ِف اْلِْسَلِم أَْو آَوى ُمْحِدثاً، وَمْن 

َقَتَل َغْيَ َقاتِلِِه، أَْو َضََب َغْيَ َضاِرِبِه، وَمْن لََعَن أَبََويِْه«، فََقاَل رَُجٌل: 

آبَاَء  يَلَْعُن  »نََعْم،  فََقاَل:  أَبََويِْه؟؟  يَلَْعُن  رَُجٌل  أَيُوَجُد  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا 

َهاتِِهم، َفَيلَْعُنوَن أَبََويْه«)	(. الرَِّجاِل وأُمَّ

)	( الكايف، ج	، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص			 )الجملة األوىل(، املعجم الكبري، الطباين، 
ج		، ص	0	 )لعن املتشبّهني واملتشبّهات(.
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الِغيَبة

 ترك الغيبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

عاً«)	(.. 0		 »تَرُْك الِْغيَبِة أََحبُّ إَِل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ ِمْن َعَشَِة آَلِف َركَْعٍة تَطَوُّ

 آثار الغيبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

وَل . 			 َصَلتَُه  تََعاَل  اللَُّه  يَْقَبِل  لَْم  ُمْسلَِمًة،  أَْو  ُمْسلِمً  اْغَتاَب  »َمِن 

ِصَياَمُه أَْربَِعنَي يَْوماً، إِلَّ أَْن يَْغِفَر لَُه َصاِحُبُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

قَاَل: . 			 َذلَِك؟  ولَِم  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  فَِقيَل:  الزِّنَا«،  ِمَن  أََشدُّ  »الِْغيَبُة 

»َصاِحُب الزِّنَا يَُتوُب َفَيُتوُب اللَُّه َعلَْيِه، وَصاِحُب الِْغيَبِة يَُتوُب َفَل 

يَُتوُب اللَُّه َعلَْيِه َحتَّى يَكُوَن َصاِحُبُه الَِّذي يُِحلُُّه«)	(.

)	( الدعوات، ص			، ح		. 
)	( بحار األنوار، ج		، ص			، ح		.

)	( الخصال، ص		، ح0	؛ علل الرشائع، ج	، ص			، ح	؛ االختصاص، ص			؛ الجامع الصغري، 
السيوطي، ج	، ص0		 )قريب منه(.

ّية
اع

تم
ج

اال
ئ 

او
س

لم
ا



335

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُع ِف ِديِن الرَُّجِل الُْمْسلِِم ِمَن اْلَِكلَِة ِف َجْوِفه«)	(.. 			 »الِْغيَبُة أَْسَ

 النهي عن تتّبع عرثات املؤمنني واملسلمني 

قــال أبــو بــرزة: َصــىلَّ ِبَنــا رَُســوُل اللَّــِه P، ثـُـمَّ انـْـَرََف ُمرْسِعــاً َحتَّــى َوَضــَع يـَـَدُه 

َعــىَل بـَـاِب الَْمْســِجِد، ثـُـمَّ نـَـاَدى ِبأَْعــىَل َصْوتِــِه:

»يَا َمْعَشَ َمْن آَمَن ِبلَِسانِِه ولَْم يُْخلِِص اْلِميَاَن إَِل َقلِْبِه، َل تَتَِّبُعوا . 			

َعْوَراِت الُْمْؤِمِننَي؛ َفإِنَُّه َمْن تََتبََّع َعْوَراِت الُْمْؤِمِننَي تََتبََّع اللَُّه َعْوَرتَُه، 

وَمْن تََتبََّع اللَُّه َعْوَرتَُه َفَضَحُه ولَْو ِف َجْوِف بَْيِته«)	(.

 أثر سرت عيوب اآلخرين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

النَّاِس، . 			 ُعُيوِب  َعْن  َفَسكَُتوا  ُعُيوٌب،  لَُهْم  أَْقَواٌم  ِبالَْمِديَنِة  »كَاَن 

َفأَْسكََت اللَُّه َعْن ُعُيوِبِهُم النَّاَس، َفَمتُوا وَل ُعُيوَب لَُهْم ِعْنَد النَّاِس، 

النَّاِس،  ُعُيوِب  ِف  َفَتكَلَُّموا  لَُهْم  ُعُيوَب  َل  أَْقَواٌم  الَْمِديَنِة  ِف  وكَاَن 

َفأَظَْهَر اللَُّه لَُهْم ُعُيوباً، لَْم يَزَالُوا يُْعرَُفوَن ِبَها إَِل أَْن َماتُوا«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح	. 
املعجم  ص			،  األعامل،  ثواب  ح	؛  ص			،  ج	،  الكايف،  ح			؛  ص			،  ج	،  املحاسن،   )	(

األوسط، الطباين، ج	، ص			 )قريب منه(.
)	( األمايل )الطويس(، ص		، ح		.
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 حسن الظّن باآلخرين 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ِفيِه . 			 يَْسَمَعنَّ  َفَل  َجِميلًَة  ًة  ُمُروَّ أَِخيِه  ِمْن  َعلَِم  َمْن  النَّاُس،  »أَيَُّها 

يَُجِز  لَْم  َعَلنَِيُتُه  َحُسَنْت  َمْن  َفإِنَّ  يَُشاِهْد،  ولَْم  يََر  لَْم  َما  اْلََقاِويَل 

يرَتِِه، َفَل تَْقطَُعوا َعَل َما تَْسَمُعوَن كََم تَْقطَُعوَن َعَل  كُّ ِف َسِ الشَّ

َما  َعَل  كََيِقيِنكُْم  تَْسَمُعوَن  ِممَّ  يَِقنٍي  َعَل  تَكُونُوا  َحتَّى  تََرْوَن  َما 

تََرْون«)	(.

 َمْن تجوز غيبتهم 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

واْلَِماُم . 			 ِبِفْسِقِه،  الُْمْعلُِن  الَْفاِسُق  ِغيَبًة:  ِغيَبُتُهْم  لَْيَسْت  »أَْربََعٌة 

يَْغِفْر، والُْمَتَفكُِّهوَن  لَْم  أََسأَْت  لَْم يَْشكُْر وإِْن  أَْحَسْنَت  إِْن  اُب  الْكَذَّ

َعلَْيَها  اِهُر  ِتي الشَّ أُمَّ الَْجَمَعِة الطَّاِعُن َعَل  َهاِت، والَْخاِرُج َعِن  ِباْلُمَّ

ِبَسْيِفِه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ثثََلثٌَة لَْيَس َعلَْيِهْم ِغيَبة: َمْن َجَهَر ِبِفْسِقِه، َوَمْن َجاَر ِف ُحكِْمِه، . 			

َوَمْن َخالََف َقْولُُه ِفْعلَه«)	(.

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
)	( النوادر، ص			. 

)	( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.
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 عالج الغيبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»طُوَب لَِمْن َمَنَعُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب الُْمْؤِمِننَي ِمْن إِْخَوانِه«)	(.. 			

ارة االغتياب 
ّ

 كف
:P روي أنّه ُسِئَل النبي

ارَُة ااِلْغِتيَاِب؟ فَقاَل: »تَْسَتْغِفُر اللََّه لَِمِن اْغَتْبَتُه كُلََّم َذكَرْتَُه«)	(.. 0		 َما كَفَّ

 مواجهة الغيبة 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

َها َعْنُه، . 			 »َمْن تَطَوََّل َعَل أَِخيِه ِف ِغيَبٍة َسِمَعَها ِفيِه ِف َمْجلٍِس َفرَدَّ

نَْيا واْلِخرَة«)	(. وِء ِف الدُّ َردَّ اللَُّه َعْنُه أَلَْف بَاٍب ِمَن السُّ

 الُبهتان 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»َمْن بََهَت ُمْؤِمناً أَْو ُمْؤِمَنًة أَْو َقاَل ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه، أََقاَمُه اللَُّه َعزَّ . 			

وَجلَّ َعَل تَلٍّ ِمْن نَاٍر، َحتَّى يَْخُرَج ِممَّ َقاَل ِفيِه«)	(.

)	( الكايف، ج	، ص			، ح0		.
)	( الكايف، ج	، ص			، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ األمايل )املفيد(، ص			، 

ح	 )بتفاوت(؛ ونحوه: األمايل )الطويس(، ص			، ح			.
)	( األمايل )الصدوق(، ص			، ح	0	. 

)	( عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح		.
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البغضاء

 النهي عن البغضاء 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

ٍء َما َعِهَد إَِلَّ ِف ُمَعاَداِة الرَِّجاِل«)	(.. 			 »َما َعِهَد إَِلَ َجْبَئِيُل Q ِف َشْ

 آثار التباغض 
روي عن رسول الله P أنّه قال: 

»إِيَّاكُْم وُمَشارََّة)	( النَّاِس! َفإِنََّها تُظِْهُر الُْعرََّة وتَْدِفُن الُْغرََّة)	(«)	(.. 			

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح		. 
)مجمع  يعرّه  عرّة  من  مفعلة  واألذى؛  املكروه  القبيح  األمر  واملعرّة:  املخاصمة.   : املشارّة   )	(

البحرين، ج	، ص			، 				(.
)	( الُغرّة: الحسن والعمل الصالح؛ شبّهه بُغرّة الفرس، وكّل يشء تُرفع قيمته فهو ُغرّة )النهاية، 

ج	، ص			( .
)	( األمايل )الطويس(، ص			، ح		0	؛ شعب اإلميان، البيهقي، ج	، ص			 )قريب منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

إِيَّاَك . 			 ِل:  َقْولِِه  َفآِخُر  َوَعظَِني،  إِلَّ  َقطُّ   Q َجْبَئِيُل  أَتَاِن  »َما 

 .)	(» وُمَشارََّة النَّاِس! َفإِنََّها تَكِْشُف الَْعْوَرَة وتَْذَهُب ِبالِْعزِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الَْحالَِقُة . 			 َفإِنََّها  الُْمْؤِمِننَي!  أَْرَحاِمكُُم  لِــَذِوي  والِْبْغَضَة  »إِيَّاكُْم 

ين«)	(. لِلدِّ

)	( الكايف، ج	، ص	0	، ح0	. 
)	( دعائم اإلسالم، ج	، ص			. 

ضاء
غ

الب
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العدل

فضل العدل وأهّميته
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َعْدُل َساَعٍة َخْيٌ ِمْن ِعَباَدِة ِستِّنَي َسَنًة، ِقَياٍم لَْيلَُها وِصَياٍم نََهاُرَها، . 			

وَجْوُر َساَعٍة ِف ُحكٍْم أََشدُّ وأَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن َمَعايِص ِستِّنَي َسَنًة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الَْعْدُل ُجنٌَّة َواِقَيٌة وُجنٌَّة بَاِقَيٌة«)	(.. 			

م
ْ
ل
ُّ
آثار الظ

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»الظُّلُْم نََداَمٌة«)	(.. 			

مشكاة األنوار، ص			، ح				؛ الدراية يف تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر، ج	، ص			   )	(
)قريب منه(.

عوايل اللئايل، ج	، ص			، ح			.  )	(
بحار األنوار، ج		، ص			.   )	(
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َخْمَسٌة يِف كِتَاِب اللَِّه تََعاىَل َمْن كُنَّ ِفيِه كُنَّ َعلَيِْه، ِقيَل: وَما ِهَي؟ . 0		

والظُّلُْم،  والِْخَداُع  والَْبْغُي  والَْمكُْر  »النَّكُْث  قَاَل:  اللَِّه،  رَُسوَل  يَا 

يَنُكُث  فَإِنََّما  نََّكَث  ﴿َفَمن  وَجَل:  َعزَّ  اللَُّه  َفَقاَل  النَّكُْث،  ا  َفأَمَّ

ٱلَۡمۡكُر  يُق  يَِ ﴿َوَل  تََعاَل:  اللَُّه  َفَقاَل  الَْمكُْر،  ا  وأَمَّ  .)	(﴾ َنۡفِسهۦِۖ  ٰ َعَ
َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تََعاَل:  اللَُّه  َفَقاَل  الَْبْغُي،  ا  وأَمَّ  .)	(﴾ ۡهلِهۦِۚ

َ
بِأ إِلَّ  ّيُِئ  ٱلسَّ

اللَُّه  َفَقاَل  الِْخَداُع،  ا  وأَمَّ نُفِسُكۖم﴾)	(. 
َ
أ  ٰٓ َعَ َبۡغُيُكۡم  َما  إِنَّ ٱنلَّاُس 

نُفَسُهۡم َوَما 
َ
أ  ٓ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َ َوٱلَّ تََعاَل: ﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ

َوَلِٰكن  َظلَُمونَا  تََعاَل: ﴿َوَما  اللَُّه  َفَقاَل  الظُّلُْم،  ا  وأَمَّ يَۡشُعُروَن﴾)	(. 
نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن﴾)	(«)	(.

َ
َكنُٓواْ أ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»اتَُّقوا الظُّلَْم؛ َفإِنَُّه ظُلَُمت يَْوم الِْقَياَمِة«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِيَّاكُْم والظُّلَْم؛ َفإِنَُّه يَُخرُِّب ُقلُوبَكُْم«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

نَْيا َمَع . 			 َل اللَُّه لَِصاِحِبِه الُْعُقوبََة ِف الدُّ »َما ِمْن َذنٍْب أَْجَدَر أَْن يَُعجِّ

َخَر لَُه ِف اْلِخرَِة ِمَن الَْبْغِي وَقِطيَعِة الرَِّحِم«)	(. َما ادَّ

سورة الفتح، اآلية 0	.  )	(
سورة فاطر، اآلية 		.  )	(

سورة يونس، اآلية 		.  )	(
سورة البقرة، اآلية 	.  )	(

سورة البقرة، اآلية 		.  )	(
معدن الجواهر، ص		.   )	(

الكايف، ج	، ص			، ح		؛ املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص	0	 )قريب منه(.  )	(
روضة الواعظني، ص			؛ مشكاة األنوار، ص			، ح				.  )	(

روضة الواعظني، ص			؛ صحيح ابن حبان، ج	، ص00	 )قريب منه(.  )	(

ل
عد

ال
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   أنواع الظلم
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أََل وإِنَّ الظُّلَْم ثثََلثٌَة: َفظُلٌْم َل يُْغَفُر، وظُلٌْم َل يُْتَُك، وظُلٌْم َمْغُفوٌر . 			

ِباللَِّه تََعاَل، َقاَل اللَُّه  ُْك  يُْغَفُر َفالشِّ الَِّذي َل  ا الظُّلُْم  َفأَمَّ َل يُطْلَب؛ 

يُْغَفُر  الَِّذي  الظُّلُْم  ا  أَمَّ بِهِۦ﴾)	(،  َك  يُۡشَ ن 
َ
أ َيۡغفُِر  َل   َ ﴿إِنَّ ٱللَّ تََعاَل: 

يُْتَُك  َل  الَِّذي  الظُّلُْم  ا  وأَمَّ الَْهَناِت،  بَْعِض  ِعْنَد  نَْفَسُه  الَْعْبِد  َفظُلُْم 

َفظُلُْم الِْعَباِد بَْعِضِهْم بَْعضاً، الِْقَصاُص ُهَناَك َشِديٌد لَْيَس ُهَو َجرْحاً 

َياِط ولَِكنَُّه َما يُْسَتْصَغُر َذلَِك َمَعه«)	(. باً ِبالسِّ ِبالُْمَدى وَل َضْ

   عقوبة الظامل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إنَّ اللّه مُيِهُل الظّالَِم حّتى يقوَل: قد أهَملَِني! ثُّم يَأُخُذُه أخَذًة . 			

راِبَيًة«)	(.

   عالمات الظامل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َفْوَقُه . 			 وَمْن  ِبالَْغلََبِة،  ُدونَُه  َمْن  يَْقَهُر  َعَلَماٍت:  ثثََلُث  »لِلظَّالِِم 

ِبالَْمْعِصَيِة، ويُظَاِهُر الظَّلََمة«)	(.

سورة النساء، اآلية 		.  )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	،   )	(

ص			، ح				 )قريب منه(.
بحار األنوار، ج		، ص 			.  )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
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   عالج الظلم
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أَْفَضُل الِْجَهاِد َمْن أَْصَبَح َل يَُهمُّ ِبظُلِْم أََحٍد«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ُه الَْعْبُد إَِل الُْخَصَمِء َخْيٌ لَُه ِمْن ِعَباَدِة أَلِْف َسَنٍة، وَخْيٌ . 			 »ِدْرَهٌم يَرُدُّ

ٍة وُعْمرٍَة«)	(. لَُه ِمْن ِعْتِق أَلِْف َرَقَبٍة، وَخْيٌ لَُه ِمْن أَلِْف ِحجَّ

   رضا املظلوم 
بانتصار هللا تعاىل له من الظامل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»أَْوَحى اللَُّه تََعاَل إَِل نَِبيٍّ ِمْن أَنِْبَيائِه... َإَِذا ظُلِْمَت ِبَظْلَمٍة َفاْرَض . 			

ِبانِْتَصاِري لََك، َفإِنَّ انِْتَصاِري َخْيٌ ِمِن انِْتَصارَِك لَِنْفِسك«)	(.

  ة املظلوم
ْ

ص
ُ
 ن

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن أََخَذ لِلَْمظْلُوِم ِمَن الظَّالِِم، كَاَن َمِعي ِف الَْجنَِّة ُمَصاِحباً«)	(.. 00	

املحاسن، ج	، ص			، ح			؛ كنز العامل، ج	، ص	0	، ح			0	.  )	(
بحار األنوار، ج	0	، ص			، ح		.  )	(

كنز الفوائد، ج	، ص			.   )	(
كنز الفوائد، ج	، ص			.   )	(

ل
عد

ال
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  خطورة إعانة الظامل وأثرها 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن َمَض َمَع ظَالٍِم يُِعيُنُه َعَل ظُلِْمِه َفَقْد َخَرَج ِمْن ِربَْقِة اْلِْسَلِم، . 	0	

وَمْن َحالَْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه َفَقْد َحادَّ اللََّه وَرُسولَُه، 

ِة  ِة اْلِْسَلِم وِذمَّ وَمْن أََعاَن ظَالِمً لُِيْبِطَل َحّقاً لُِمْسلِم َفَقْد بَِرَئ ِمْن ِذمَّ

يُْعَص  أَْن  أََحبَّ  َفَقْد  ِبالَْبَقاِء  لِظَالٍِم  َدَعا  وَمْن  َرُسولِِه،  ِة  وِذمَّ اللَِّه 

نَْصِِه  َعَل  َقاِدراً  وكَاَن  اْغِتيَب  أَِو  ُمْؤِمٌن  ِبَحْضَتِِه  ظُلَِم  وَمْن  اللَُّه، 

ولَْم يَْنُصُْه َفَقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه وِمْن َرُسولِِه، وَمْن نََصَُه َفَقِد 

اْسَتْوَجَب الَْجنََّة ِمَن اللَِّه تََعاَل...«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إَِذا كَاَن يَْوُم الِْقَياَمِة، نَاَدى ُمَناٍد: أَيَْن الظَّلََمُة وأَْعَوانُُهْم وَمْن لط . 	0	

وُهْم  َة[ َقلٍَم؟! َفاْحُشُ َلَق لَُهْم َدَواًة وَربََط ِكيساً أَْو َمدَّ لَُهْم مرة ]َمدَّ

َمَعُهْم«)	(.

إرشاد القلوب، ج	، ص		؛   تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(،  ج	،  ص			   )	(
)مقطع منه(.

ثواب األعامل، ص	0	، ح	.   )	(
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المال

أهّمّية املال
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»ِمَن الُْمُروَءِة اْسِتْصَلُح الَْمِل«)	(.. 	0	

   خطورة ُحّب املال
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

يَناَر!«)	(.. 	0	 »َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َعَبَد الدِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

لَِها . 	0	 أَوَّ ِف  أََحُدُهَم  َراِعيَها  َفرََّقَها  َقْد  َغَنٍم  ِف  َجائَِعاِن  ِذئَْباِن  »َما 

َِف ِف ِديِن الَْمْرِء  واْلَخُر ِف آِخرَِها، ِبأَْفَسَد ِفيَها ِمْن ُحبِّ الَْمِل والشَّ

الُْمْسلِِم«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
الكايف، ج	، ص0		، ح	.   )	(

الزهد، ص		، ح			، املعجم االوسط، الطباين، ج	، ص			 )قريب منه(.  )	(

ل
ما

ال
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    بالء صاحب املال
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َفَل . 	0	 بََلًء،  َصاِحُبُه  ازَْداَد  وِعظَمً  كَْثًَة  ازَْداَد  كُلََّم  نَْيا  الدُّ َماَل  »إِنَّ 

تَْغِبطُوا أَْصَحاَب اْلَْمَواِل إِلَّ ِبَْن َجاَد ِبَالِِه ِف َسِبيِل اللَِّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َما اْقَتََب َعْبٌد ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّ تََباَعَد ِمَن اللَِّه، وَل كَُثَ َمالُُه إِلَّ اْشَتدَّ . 	0	

ِحَسابُه«)	(.

   ِحفظ املال
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن ُقِتَل دوَن مالِِه، َفُهَو ِبَنِزلَِة َشهيٍد«)	(.. 	0	

   النهي عن شّدة الحرص يف الكسب

روي أنّه نهى رسول اللّه P عن شّدة الحرص واملبالغة يف الطلب، فقال: 

إِلَّ َما كُِتَب . 	0	 لِلَْعْبِد  لَْيَس  َفإِنَُّه  أَيَُّها النَّاُس، أَْجِملُوا ِف الطَّلَِب،  »أََل 

نَْيا  نَْيا َحتَّى يَْسَتكِْمَل َما كُِتَب لَُه ِف الدُّ لَه، ولَْيَس يَْذَهُب َعْبٌد ِف الدُّ

وِهَي َراِغَمة«)	(.

األمايل )الصدوق(، ص			، ح			.   )	(
ثواب األعامل، ص0		، ح	.   )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص	0	، ح 				 )من قُِتل دون ماله،   )	(
فهو شهيد(.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ يف التمهيد، ابن عبد الب، ج		،   )	(
ص0		 )أجملوا يف الطلب، خذوا ما حّل، ودعوا ما َحرُم(.
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   الكسب الحالل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»طُوَب لَِمِن اكَْتَسَب ِمَن الُْمْؤِمِننَي َماًل ِمْن َغْيِ َمْعِصَيٍة، َفأَنَْفَقُه ِف . 0		

َغْيِ َمْعِصَيٍة، وَعاَد ِبِه َعَل أَْهِل الَْمْسكََنة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»الِْعَباَدُة َسْبُعوَن ُجزْءاً، أَْفَضلَُها طَلَُب الَْحَلِل«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َمْن بَاَت كَالًّ ِمْن طَلَِب الَْحَلِل، بَاَت َمْغُفوراً لَه«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص			، ح0		.  )	(
الكايف، ج	، ص		، ح	؛ ثواب األعامل، ص			؛ معاين األخبار، ص			، ح	؛ تهذيب األحكام،   )	(

ج	، ص			، ح		.
األمايل )املفيد(، ص			، ح			؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛   )	(

الجامع الصغري، ج	، ص			، ح				.

ل
ما

ال
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الحذر من الكسب الحرام 

خطورة الكسب الحرام
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِتي ِمْن بَْعِدي َهِذِه الَْمكَاِسُب الَْحَراُم . 			 »إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعَل أُمَّ

بَا«)	(. ْهَوُة الَْخِفيَِّة والرِّ والشَّ

   آثار كسب املال الحرام
روي عن رسول اللّه P أنّه قال:

»َمِن اكَْتَسَب َماًل َحَراماً لَْم يَْقَبِل اللَُّه ِمْنُه َصَدَقًة وَل ِعْتقاً وَل َحّجاً . 			

وَل اْعِتَمراً، وكََتَب اللَُّه ِبَعَدِد أَْجزَاِء َذلَِك أَْوَزاراً، وَما بَِقَي ِمْنُه بَْعَد 

َمْوتِِه كَاَن َزاَدُه إَِل النَّاِر، وَمْن َقَدَر َعلَْيَها وتََركََها َمَخاَفَة اللَِّه كَاَن ِف 

َمَحبَِّة اللَِّه وَرْحَمِتِه ويُْؤَمُر ِبِه إَِل الَْجنَّة«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
ثواب األعامل، ص			، ح	.  )	(
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   إنفاق املال الحرام يف وجوه الحالل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َق ِمْنُه َفُيوَجَر َعلَْيِه، وَل يُْنِفُق . 			 »َل يَكَْتِسُب الَْعْبُد َماًل َحَراماً َفَيَتَصدَّ

ُه ]َزاَدُه[  ِمْنُه َفُيَبارَِك اللَُّه لَُه ِفيِه، وَل يَْتُكُُه َخلَْف ظَْهرِِه إِلَّ كَاَن َرادَّ

إَِل النَّاِر«)	(.

  ص من املال الحرام
ّ
 التخل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ألَف حّجٍة . 			 َسبعنَي  ُسبحانَُه  اللِّه  يَْعِدُل عنَد  َحراٍم  دانٍَق من  »لَرَدُّ 

َمْبورٍَة«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

عاً«)	(.. 			 »تَرُْك لُْقَمة َحراٍم أَحبُّ إل اللِّه من صلِة ألَفي َركَْعٍة تَطَوُّ

عّدة الداعي، ص			؛ بحار األنوار، ج	0	، ص		، ح		.  )	(
الدعوات، ص		، ح		.  )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.   )	(
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ْزق  الرِّ

حمتّية الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َمِء إَِل اْلَْرِض َعَل َعَدِد َقطِْر الَْمطَِر، إَِل . 			 ْزَق لََيْنِزُل ِمَن السَّ »إِنَّ الرِّ

َر لََها، ولَِكْن لِلَِّه ُفُضوٌل َفاْسأَلُوا اللََّه ِمْن َفْضلِه«)	(. كُلِّ نَْفٍس ِبَا ُقدِّ

 :Q ٍّأيضاً أنّه قال لَِعيل P وروي عنه

، ل تَهَتمَّ لِِرزِق َغٍد؛ َفإِنَّ كُلَّ َغٍد يَأت ِرزُقُه«)	(.. 			 »يا َعِلُّ

    أسباب جلب الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

مها . 0		 َم الَرزاَق بَنَي َخلِقِه َحللً، ولَم يَُقسِّ »إنَّ اللّه تَبارََك وتَعال َقسَّ

َحراماً؛ َفَمِن اتََّقى اللّه عّز وجّل وَصَبَ أتاُه اللّه ِبِرزِقِه ِمن ِحلِِّه، وَمن 

قرب اإلسناد، ص			، ح			.   )	(
تحف العقول، ص		.   )	(
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ِحلِِّه ُقصَّ ِبِه ِمن ِرزِقِه  َل، َفأََخَذُه ِمن َغيِ  تِ وَعجَّ َهَتَك ِحجاَب السِّ

الَحلِل، وُحوِسَب َعلَيِه يَوَم الِقياَمِة«)	(. 

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

زَق . 			 »َمْن أنَعَم اللّه تَعال َعلَيِه نِعَمًة َفلَيحَمِد اللّه، وَمِن اسَتبطَأَ الرِّ

َفلَيسَتغِفِر اللّه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َدَقِة«)	(.. 			 زَق ِبالصَّ »اِسَتنِزلُوا الرِّ

   أسباب حرمان الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِه، َحرََّم اللّه َعلَيِه بََركََة . 			 »َمْن َحَبَس َعن أخيِه املُسلِِم َشيئاً ِمن َحقِّ

زِق، إّل أن يَتوَب«)	(. الرِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

مِء«)	(.. 			 كاَة، إّل ُمِنُعوا الَقطَر ِمَن السَّ »لَم مَيَنعوا الزَّ

الكايف، ج	، ص0	، ح	.   )	(
ص			،  ج	،  السيوطي،  الصغري،  الجامع  ح			؛  ص		،  ج	،   ،Q الرضا  أخبار  عيون   )	(

ح0			.
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			، ح	00	.  )	(

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص		 )ضمن الحديث(.  )	(

ق 
ْ ِّز الر
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أل وإنَّ روَح الُقُدِس )َقد) نََفَث ف روعي، وأخَبَن أْن ل مَتوَت . 			

نَفٌس َحّتى تَسَتكِمَل ِرزَقها؛ َفاتَُّقوا اللّه عّز وجّل، وأجِملوا ِف الطَّلَِب، 

زِق أن تَطلُبوُه ِبَعِصَيِة اللّه عّز  ول يَحِملَنَّكُُم اسِتبطاُء َشٍء ِمَن الرِّ

وجّل؛ َفإِنَُّه ل يُناُل ما ِعنَد اللّه -َجلَّ اسُمُه- إّل ِبطاَعِتِه«)	(.

   أصناف الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ْزَق ِرزَْقاِن؛ َفِرْزٌق تَطْلُُبونَُه وِرْزٌق يَطْلُُبكُم، َفاطْلُُبوا . 			 »اْعلَُموا أََن الرِّ

أَْرَزاَقكُْم ِمْن َحَلٍل، َفإِنَّكُْم آِكلُوَها َحَلًل إِْن طَلَْبُتُموَها ِمْن ُوُجوِهَها، 

وإِْن لَْم تَطْلُُبوَها ِمْن ُوُجوِهَها أَكَلُْتُموَها َحَراماً، وِهَي أَْرَزاُقكُْم َل بُدَّ 

لَكُْم ِمْن أَكْلَِها«)	(.

   الرضا بقليل الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ْزِق، َرِضَ اللَُّه ِمْنُه ِبالَْقلِيِل ِمَن . 			 »َمْن َرِضَ ِمَن اللَِّه ِبالَْقلِيِل ِمَن الرِّ

الَْعَمل«)	(.

الكايف، ج	، ص		، ح		؛ كنز العامل، ج	، ص		، ح	0		 )قريب منه(.  )	(
الرزق رزقان: رزق  العامل، ج		، ص			)...أّن  األمايل )الصدوق(، ص			، ح0		؛ يف كنز   )	(

تطلبه، ورزق يطلبك، فإن مل تأتِه أتاك...(.
األمايل )الطويس(، ص	0	، ح	0	؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص	0	، ح	0		 )قريب   )	(

منه(.
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»طُوَب لَِمْن ُهِدَي لِْلِْسَلِم، وكَاَن َعْيُشُه كََفافاً وَقِنَع ِبه«)	(.. 			

   آداب طلب الرزق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»إَِذا أَْعَسَ أََحُدكُْم، َفلَْيْخُرْج وَل يَُغمَّ نَْفَسُه وأَْهلَُه«)	(.. 			

  اف
َ

ف
َ

 طلب الك
نيا:  روي عن رسول اللّه P أنّه قال يف عيَشِة الدُّ

»يَكِْفيَك ِمْنَها َما َسدَّ َجْوَعَتَك، وَواَرى َعْوَرتََك، َفإِْن يَكُْن بَْيٌت يَكُنَُّك . 0		

الَْجرِّ وَما  َفالُْخْبُز وَماُء  بَْخ، وإِلَّ  َفَبْخ  َدابٌَّة تَْركَُبَها  َفَذاَك، وإِْن تَكُْن 

بَْعَد َذلَِك ِحَساٌب َعلَْيَك أَْو َعَذاٌب«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ِد كََفافاً«)	(.. 			 ، اْجَعْل ُقوَت آِل ُمَحمَّ »اللَُّهمَّ

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			، 0		، املعجم الكبري، الطباين،   )	(
ج		، ص	0	.

تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح0	.  )	(
ح				  ص00	،  ج	،  العامل،  كنز  ح			؛  ص			،  الخصال،  ص			؛  )للصدوق(،  األمايل   )	(

)قريب منه(.
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(

ق 
ْ ِّز الر
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التدبير

االقتصاد يف املعيشة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َر َحرََمُه اللَُّه«)	(.. 			 »َمِن اْقَتَصَد ِف َمِعيَشِتِه َرزََقُه اللَُّه، وَمْن بَذَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َعلَيكُم ِباِلقِتصاِد، َفَم افَتَقَر َقوٌم َقطُّ اقَتَصدوا«)	(.. 			

   الرفق يف املعيشة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َرزََقُهُم الرِّْفَق ِف الَْمِعيَشِة وُحْسَن . 			 ِبأَْهِل بَْيٍت َخْياً  أََراَد اللَُّه  »إَِذا 

الُْخلُِق«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(
الشيخ الطبيس، مجمع البيان، ج	، ص			.  )	(

الزهد، ص		، ح		.   )	(
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   التقدير يف اإلنفاق
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»التَّْقِديُر ِف النََّفَقِة نِْصُف الَْعْيش«)	(.. 			

كنز الفوائد، ج	، ص0		.   )	(

ير
دب

لت
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الَصَدَقة

فضل الصدقة وآثارها
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

، َدَخَل الَْجنََّة«)	(.. 			 »َوَمْن ُخِتَم لَُه ِبَصَدَقٍة يُِريُد ِبَها َوْجَه اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َدَقُة«)	(.. 			 »َخْيُ َماِل الَْمْرِء وَذَخائِرِِه الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

			 ..)	(» َدَقُة تَُسدُّ ِبَها َسْبِعنَي بَاباً ِمَن الشَّ »الصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َدَقة«)	(.. 			 »َداُووا َمرَْضاكُْم ِبالصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»أَْرُض الِْقَياَمِة نَاٌر، َما َخَل ِظلَّ الُْمْؤِمِن، َفإِنَّ َصَدَقَتُه تُِظلُُّه«)	(.. 0		

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.  )	(
عيون أخبار الرضا Q، ج	، ص		، ح			.  )	(

الدعوات، ص	0	، ح			.  )	(
قرب اإلسناد، ص			، ح0		؛ الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			، ح				.  )	(

الكايف، ج	، ص	، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				؛ ثواب األعامل، ص			، ح	.  )	(
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روي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يَْوَمُه . 			 َفلَْيْفَتِتْح  يَْوِمِه  نَْحَس  َعْنُه  اللَُّه  يَْدَفَع  أَْن  َسَُّه  »َمْن 

ِبَصَدَقٍة، يُْذِهُب اللَُّه ِبَها َعْنُه نَْحَس يَْوِمِه، وَمْن أََحبَّ أَْن يُْذِهَب 

َعْنُه  اللَُّه  يَْدَفُع  ِبَصَدَقٍة  لَْيلََتُه  َفلَْيْفَتِتْح  لَْيلَِته  نَْحَس  َعْنُه  اللَُّه 

لَْيلَِتِه«)	(. نَْحَس 

   منّو الصدقات وزيادتها 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ويَأُْخُذَها . 			 الطَّيَِّب،  إِلَّ  ِمْنَها  يَْقَبُل  وَل  َدَقاِت  الصَّ يَْقَبُل  اللََّه  »إَِن 

َحتَّى  وَفِصيلَُه  ُمْهرَُه  أََحُدكُْم  يَُربِّ  كََم  لَِصاِحِبَها  يَُربِّيَها  ثُمَّ  ِبَيِميِنِه، 

تَِصيَ اللُّْقَمُة ِمْثَل َجَبِل أُُحٍد، وتَْصِديُق َذلَِك ِف ِكَتاِب اللَِّه: ﴿َيۡمَحُق 

نَّ ٱللََّ ُهَو َيۡقَبُل ٱتلَّۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ 
َ
َدَقِٰتۗ﴾))) ﴿أ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ ٱللَّ

َدَقِٰت﴾)))«)	(. ُخُذ ٱلصَّ
ۡ
َوَيأ

   أنواع الصدقة وفروعها 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِبَقْبَضٍة، ولَْو . 			 ِبَبْعِض َصاعٍ، ولَْو  ُقوا ولَْو ِبَصاعٍ ِمْن مَتٍْر، ولَْو  »تََصدَّ

َفِبكَلَِمٍة  يَِجْد  لَْم  َفَمْن  مَتْرٍَة،  ِبِشقِّ  ولَْو  ِبَتْمرٍَة،  ولَْو  َقْبَضٍة،  ِبَبْعِض 

لَيَِّنٍة، َفإِنَّ أََحَدكُْم َلٍق اللََّه َفَقائٌِل لَُه: أَلَْم أَْفَعْل ِبَك؟ أَلَْم أَْجَعلَْك 

الكايف، ج	، ص	، ح	.  )	(
سورة البقرة، اآلية 			.  )	(
سورة التوبة، اآلية 	0	.  )	(

مجمع البيان، ج	، ص	0	.  )	(
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َفَيُقوُل  بََل،  َفَيُقوُل:  َوَولَداً؟  َماًل  لََك  أَْجَعْل  أَلَْم  بَِصياً؟  َسِميعاً 

اَمُه  ُقدَّ َفَيْنظُُر  َقاَل:  لَِنْفِسَك،  ْمَت  َقدَّ َما  َفانْظُْر  َوتََعاَل:  تََباَرَك  اللَُّه 

َوَخلَْفُه َوَعْن مَيِيِنِه َوَعْن ِشَملِِه، َفَل يَِجُد َشْيئاً يَِقي ِبِه َوْجَهُه ِمَن 

النَّاِر!«)	(.

   آداب الصدقة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

			 ..)	(» ِّ تُطِْفُئ َغَضَب الرَّبِّ »َصَدَقُة السِّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»إِنَّ َصَدَقَة الُْمْؤِمِن َل تَْخُرُج ِمْن يَِدِه َحتَّى يَُفكَّ َعْنَها لَْحَيا َسْبِعنَي . 			

النَّاَر،  الَْمُء  يُطِْفُئ  كََم  الرَّبِّ  َغَضَب  تُطِْفُئ   ِّ السِّ وَصَدَقُة  َشْيطَاناً، 

َق أََحُدكُْم َفأَْعطَى ِبَيِميِنِه َفلُْيْخِفَها َعْن ِشَملِِه«)	(. َفإَِذا تََصدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َدَقِة؛ َفإِنَّ الَْبَلَء َل يََتَخطَّاَها«)	(.. 			 »بَكُِّروا ِبالصَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»ثثََلثٌَة ل يُكَلُِّمُهُم اللَُّه: الَْمنَّاُن الَِّذي َل يُْعِطي َشْيئاً إِلَّ ِبِنَّة...«)	(.. 			

الكايف، ج	، ص	، ح		.  )	(
الكايف، ج	، ص	، ح	؛ ص	، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص		، ح				؛ تهذيب األحكام،   )	(

ج	، ص			، ح			.
دعائم اإلسالم، ج	، ص			.  )	(

الكايف، ج	، ص	، ح	؛ األمايل )الطويس(، ص			، ح			.  )	(
الخصال، ص			، ح			.  )	(
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   َمصف الصدقة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

وَل . 			 لُِمْحَتٍِف،  وَل   ، َسِويٍّ ِمرٍَّة  لِِذي  وَل  لَِغِنٍي،  َدَقُة  الصَّ تَِحلُّ  »َل 

وُهَو  يَأُْخَذَها  أَْن  لَُه  يَِحلُّ  »َل  قَاَل:  َهَذا؟  َمْعَنى  وَما  قُلَْنا:   ،» لَِقِويٍّ

يَْقِدُر َعَل أَْن يَكُفَّ نَْفَسُه َعْنَها...«)	(.

   التعامل مع السائل
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

أَْعطَى . 			 َفَقْد  أَْعطَاُه  َفَمْن  ِبِه،  لُِيْبَتَل  الَْعالَِمنَي  َربِّ  َرُسوُل  ائُِل  »السَّ

ُه َفَقْد َردَّ اللََّه تََعاَل«)	(. اللََّه، وَمْن َردَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ائُِل، فل تَْقطَُعوا عليه َمْسأَلََته، حتَّى يَفُرَغ منها، ثّم . 0		 »إذا َسأََل السَّ

، أو َردُّ جميل؛ فإنّه قد يَأتيكُم  ا بَْذُل يُْسٍ رّدوا عليه بَوَقاٍر َولِنٍي، إمَّ

َمْن ليس بإنٍس ول َجاّن، يَنظُُروَن كْيَف َصِنيعكُم فيم خوَّلَكُم اللّه 

تعال«)	(. 

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ائِِل، َفإِْن َرقَّْت ُقلُوبُكُْم لَُه، َفُهَو َصادٌِق«)	(.. 			 »انْظُُروا إَِل السَّ

معاين األخبار، ص			، ح	-	.  )	(
دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				.  )	(

مجمع البيان، ج	، ص			.  )	(
النوادر، ص		، ح	.  )	(
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الَقْرض

 أهّمّية القرض
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

نَْيا بَنْيَ ِعَباِدي َقْيضاً ]َفْيضاً[، . 			 »قاَل اللُّه جلَّ جللُُه: إِنِّ أَْعطَْيُت الدُّ

َفَمْن أَْقرََضِني ِمْنَها َقرْضاً أَْعطَْيُتُه ِبكُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َعْشاً إَِل َسْبَعِمَئِة 

ِضْعٍف، وَما ِشْئُت ِمْن َذلِك«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال:

»َمْن أَْقرََض َقرْضاً، كَاَن لَُه ِمْثلُُه كُلَّ يَْوٍم َصَدَقة«)	(.. 			

الخصال، ص0		، ح			.  )	(
دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				.  )	(
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   عىل إقراض املحتاج
ّ

 الحث
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

اللَُّه . 			 الَْعَمَل، وأَْعطَاُه  اْسَتأْنََف  َفأَْحَسَن طَلَِبَتُه  َملُْهوفاً  أَْقرََض  »َمْن 

ِبكُلِّ ِدْرَهٍم أَلَْف ِقْنطَاٍر ِمَن الَْجنَّة«)	(.

  ِض
َ

قرت
ُ
 عدم إعسار امل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»َمْن أنظََر ُمعِساً كاَن لَُه عَل اللِّه ف كلِّ يَوٍم َصَدقٌة، بِثِل ما لَُه . 			

ُه«)	(. علَيِه حّتى يَسَتوِفَ َحقَّ

ثواب األعامل، ص			، ح	.   )	(
أنظر  )من  الطباين، ج	، ص0		  الصغري،  املعجم  العيايش، ج	، ص			، ح			؛ يف  تفسري   )	(

معرِساً أو يرّس عليه، أظلّه الله يف ظلّه، يوم ال ظّل إاّل ظلّه(.

ض
َْر لق

ا
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َبا الرِّ

 خطورة الكسب بالربا 
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

با َملَ اللُّه عّز وجّل بَطَنُه ِمن ناِر َجَهنََّم بَقدِر ما أكََل، . 			 »َمْن أكََل الرِّ

وإِن اكَتَسـَب ِمنُه مالً ل يَقَبُل اللُّه تعال ِمنُه شيـئاً ِمن َعَملِِه، ولَم 

يََزْل ف لَعنِة اللِّه وامللئكِة، ما كاَن ِعنَدُه ِمنُه ِقياٌط واِحٌد«)	(.

   النهي عن كتابة الربا 
روي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال:

وِكتابَِة . 			 الّزوِر،  وَشهاَدِة  با،  الرِّ أكِل  َعن   ]P اللّه  ]َرسوُل  »نَهى 

الّرِبا«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ص			، ح	.  )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص	، ح				.   )	(
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   امللعون بسبب الربا 
روي عن اإلمام عيّل Q أنّه قال:

بَا وآِكلَُه وُمْؤِكلَُه وبَائَِعُه وُمْشَتِيَُه وكَاتَِبُه . 			 »لََعَن َرُسوُل اللَِّه P الرِّ

وَشاِهَديِْه« )	(.

   عقوبة الربا يوم القيامة
ــورِ  ــُخ ِف الصُّ ــوَْم يُنَف ــاىل: ﴿يَ ــِه تع ــال يف قولِ ــه ق ــه P أنّ ــول اللّ ــن رس روي ع

ــا﴾)	(: فَْواًج
َ
ــوَن أ تُ

ْ
َفَتأ

ِمَن . 			 اللُّه  َميَّزَُهُم  َقد  أْشتاتاً  ِتي  أُمَّ ِمن  أصناٍف  َعشَُة  »يُحَشُ 

ِمن  ووجوُهُهم  َفوُق  ِمن  أرُجلُهم  ُمَنكَُّسوَن،  وبَعُضُهم  املسلمنَي... 

َفآِكلَُة  ُرؤوِسِهم،  املَُنكَُّسوَن عل  وأّما  علَيها...  يُسَحُبوَن  ثُّم  تَحُت، 

الّرِبا«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ تهذيب األحكام، ج	، ص		، ح		.  )	(
سورة النبأ، اآلية 		.  )	(

الشيخ الطبيس، مجمع البيان، ج0	، ص			.  )	(

َبا
ِّ الر
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االحتكار

 خطورة االحتكار وآثاره
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َغَلَء . 0		 ِبِه  يُِريُد  َصَباحاً،  أَْربَِعنَي  َفكََبَسُه  طََعاماً  اْشَتَى  َرُجٍل  َا  »أمَيُّ

اَرًة لَِم َصَنَع«)	(. َق ِبَثَمِنِه، لَْم يَكُْن كَفَّ الُْمْسلِِمنَي، ثُمَّ بَاَعُه َفَتَصدَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

ْعَر َعلَْيِهْم، َفَل َخْيَ ِفيه«)	(.. 			 »... َوكُلُّ ُحكْرٍَة تُِضُّ ِبالنَّاِس وتُْغِل السِّ

   األصناف اليت يقع فيها االحتكار
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ْمِن . 			 َرِة والسَّ ِبيِب والذُّ ِعيِ والتَّْمِر والزَّ »اِلْحِتكَاُر ِف َعَشٍَة: الُْبِّ والشَّ

يِْت«)	(. والَْعَسِل والُْجُبِ والَْجْوِز والزَّ

األمايل )الطويس(، ص			، ح				.   )	(
دعائم اإلسالم، ج	، ص		، ح		.   )	(

طّب النبّي، ص		؛ بحار األنوار، ج		، ص			؛ مستدرك الوسائل، ج		، ص			، ح0				.  )	(
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   تحديد مّدة االحتكار
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِة والَْبَلِء ثثََلثَُة أَيَّاٍم، . 			 دَّ »الُْحكْرَُة ِف الِْخْصِب أَْربَُعوَن يَْوماً، وِف الشِّ

َفَم َزاَد َعَل اْلَْربَِعنَي يَْوماً ِف الِْخْصِب َفَصاِحُبُه َملُْعوٌن، وَما َزاَد َعَل 

ثثََلثَِة أَيَّاٍم ِف الُْعْسَِة َفَصاِحُبُه َملُْعوٌن«)	(.

  كرين
َ
ْحت

ُ
 ذّم تسعري امل

روي عن اإلمام زين العابدين Q أنّه قال:

إل . 			 تُخَرَج  أْن  ِبُحكرَتِِهم  َفأََمَر  ِباملُحَتِكريَن،   P اللّه  َرسوُل  »َمرَّ 

 :P بُطوِن الَسواِق، وَحيُث تَنظُُر الَبصاُر إلَيها، َفقيَل لِرَسوِل اللّه

مَت َعلَيِهم! َفَغِضَب P َحّتى ُعرَِف الَغَضُب ف َوجِهِه، وقاَل:  لَو َقوَّ

شاَء،  إذا  يَرَفُعُه  وجّل،  عّز  اللّه  إَل  عُر  السِّ َا  إنَّ َعلَيِهم؟!  ُم  اَُقوِّ أنَا 

ويَخِفُضُه إذا شاَء«)	(.

الكايف، ج	، ص			، ح	؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ تهذيب األحكام، ج	،   )	(
ص			، ح	؛ االستبصار، ج	، ص			، ح	.

التوحيد، ص			، ح		.   )	(

كار
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االستئثار)))

 خطورة االستئثار وآثاره
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َوالّتارُِك . 			 اللِّه،  ِكتاِب  الزّائُِد ف  ُمجاٍب:  نَِبيٍّ  وكُلُّ  لََعنُتُهم  »َخمَسٌة 

اللُّه،  َحرََّم  ما  ِعتَت  ِمن  َواملُسَتِحلُّ  اللِّه،  ِبَقَدِر  ُب  َواملُكَذِّ لُِسنَّتي، 

َواملُسَتأثُِر ِبالَفيِء َواملُسَتِحلُّ لَـُه«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

يا . 			 قيَل:  الَبلُء«.  ِبَها  َحلَّ  َخصلًة  َعشََة  َخمَس  تي  أُمَّ َعِملَت  »إذا 

رَسوَل اللِّه: وما ِهَي؟ قاَل: »إذا كانَِت املَغانُِم ُدَولً، َوالَمانَُة َمغَنمً، 

كاُة َمغرَماً)))«)	(. َوالزَّ

واْستأْثََر باليشء عىل غريه : خصَّ به نفسه واستبدَّ به )انظر: لسان العرب، ج	، ص	، فصل   )	(
األلف(.

الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(
والزكاة َمغرَماً: أي يرى رّب املال أّن إخراج زكاته غرامة يغرَُمها )النهاية، ج۳ ص			، ماّدة   )	(

غرم(.
الخصال، ص00	، ح	، املعجم األوسط، الطباين، ج	، ص0		 )قريب منه(.  )	(
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اإلسراف والتبذير

 خطورة اإلرساف وآثاره
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َر أفَقرَُه اللّه«)	(.. 			 »َمْن بَذَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

اُج ِف الَقَمِر، . 			 َبعِ، َوالسِّ ، أربََعٌة يَذَهَب َضياعاً: الَكُل َعَل الشِّ »يا َعِلُّ

نيَعُة ِعنَد َغيِ أهلِها«)	(. بَخِة، َوالصَّ َوالزَّرُع ِف السَّ

   معيار اإلرساف
ِيــَن  روي عــن رســول اللـّـه P أنـّـه قــال: لـَـاّم ُســِئَل عــن تَفســريِ قولــه تعــاىل: ﴿َوٱلَّ

واْ َوَكَن َبــنۡيَ َذٰلـِـَك قََواٗمــا﴾)	(:  نَفُقــواْ لـَـۡم يُۡسِفُــواْ َولـَـۡم َيۡقــُرُ
َ
إَِذآ أ

»َمن أعطى ِف َغيِ َحقٍّ فقد أَسَف، وَمن َمَنَع َعن َحقٍّ َفَقد َقَتَ«)	(.. 			

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(
من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(

سورة الفرقان، اآلية 		.  )	(
الشيخ الطبيس، مجمع البيان، ج	، ص			.  )	(
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   عالمات املرسف
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ا َعَلَمُة الُْمْسِِف َفأَْربََعٌة: الَْفْخُر ِبالَْباِطِل، ويَأْكُُل َما لَْيَس . 0		 »... َوأَمَّ

ٍء  ِبَشْ يَْنَتِفُع  َل  َمْن  ويُْنِكُر  الَْمْعُروِف،  اْصِطَناعِ  ِف  ويَزَْهُد  ِعْنَدُه، 

ِمْنه..«)	(.

   أنواع الرسف
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َِف أَْن تَأْكَُل كُلَّ َما اْشَتَهْيت«)	(.. 			 »إِنَّ ِمَن السَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه:

ذَكََر رَُسوُل اللَِّه P الِْفرَاش، فََقاَل: »ِفَراٌش لِلرَُّجِل وِفَراٌش لِلَْمْرأَِة . 			

ْيطَاِن«)	(. ْيِف والرَّاِبُع لِلشَّ وِفَراٌش لِلضَّ

تحف العقول، ص		.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ الجامع الصغري، ج	،   )	(

بحار األنوار، ج 		، ص 			؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص			، ح				.  )	(
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َرف التَّ

ف وآثاره َ  خطورة الرتّ
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِتي الَّذيَن ُغذوا ِبالنَّعيِم ونََبَتت َعلَيِه أجساُمُهم«)	(.. 			 »ِشاُر أُمَّ

  رَتفني
ُ
 سلوك امل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ويَْنِكُحوَن . 			 وأَلَْوانََها،  نَْيا  الدُّ أَطَائَِب  يَأْكُلُوَن  َقْوٌم  بَْعَدكُْم  »َسَيأِْت 

أَْجَمَل النَِّساِء وأَلَْوانََها، ويَلَْبُسوَن أَلْنَيَ الثَِّياِب وأَلَْوانََها، ويَْركَُبوَن ُفرََّه 

الَْخْيِل))) وأَلَْوانََها، لَُهْم بُطُوٌن ِمَن الَْقلِيِل لَ تَْشَبُع، وأَنُْفٌس ِبالْكَِثِي لَ 

نَْيا يَْغُدوَن ويَُروُحوَن إِلَْيَها، اتََّخُذوَها آلَِهًة ِمْن  تَْقَنُع، َعاِكِفنَي َعَل الدُّ

ُدوِن إِلَِهِهْم وَربّاً ُدوَن َربِِّهْم، إَِل أَْمرِِهْم يَْنَتُهوَن وَهَواُهْم يَتَِّبُعوَن، 

ِد بِْن َعْبِد اللَِّه َلزَِمٌة لَِمْن أَْدَركَُه َذلَِك الزََّماُن َمْن  َفَعِزميٌَة ِمْن ُمَحمَّ

ص			،  ج	،  العامل،  كنز  ص			؛  ج	،  وّرام(،  )مجموعة  النواظر  ونزهة  الخواطر  تنبيه   )	(
ح				.

)	( الفره -بالضّم- جمع األفره والفرهاء، وهو ما تبنّي نشاطه وخّفته.

ف
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ا
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َب َعِقَبكُْم وَخلََّف َخلََفكُْم أَْن َل يَُسلَِّم َعلَْيِهْم وَل يَُعوَد َمرَْضاُهْم  َعقَّ

وَل يَْتَبَع َجَنائِزَُهْم وَل يَُوقَِّر كَِبيَُهْم، َفَمْن يَْفَعْل َذلَِك َفَقْد أََعاَن َعَل 

َهْدِم اْلِْسَلم«)	(.

  رَتفني 
ُ
 معاملة امل

روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

رَُسوِل . 			 يَا  لَُه:  فَِقيَل  الَْمْوَت«،  ... وُمَجالََسُة  الَْقلْب:  مُيِْتَ  »أَْربَــٌع 

اللَِّه P: وَما الَْمْوَت؟ قَاَل: »كُلُّ َغِنيٍّ ُمْتٍَف«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

وا َعْن أَْمَوالِِهم«)	(.. 			 »... تََجاَفْوا ُصْحَبَة اْلَْغِنَياِء واْرَحُموُهْم وِعفُّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

، َجَعَل اللَُّه َفْقرَُه بَنْيَ َعْيَنْيه«)	(.. 			 »َمْن تََواَضَع لَِغِنيٍّ

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(
الخصال، ص			، ح		.   )	(

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص0		.   )	(
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			.   )	(
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الِغش

 وآثاره
ّ

 خطورة الغش
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

»لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسلِمً أَْو َضَُّه أَْو َماكَرَُه«)	(. . 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

علَيِه . 			 وأفَسَد  ِرزِقِه،  بََركَة  َعنُه  اللّه  نََزَع  املُسلَِم،  أخاُه  َغشَّ  »َمْن 

َمعيَشَتُه، وَوكَلَُه إل نفِسِه«)	(.

تحف العقول، ص		؛ كنز العامل، ج	، ص			، ح				؛ يف املعجم الكبري، الطباين، ج		،   )	(
ص			 )من غّش املسلمني، فليس منهم(.

ثواب األعامل، ص			، ح	.   )	(

ش
ِغ

ال
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ْحت السُّ

 خطورة السحت وآثاره
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

		0 ..)	(» »َمْن كََسَب َماًل ِمْن َغْيِ ِحلِِّه، أَْفَقرَُه اللَُّه َعزَّ وَجلَّ

   أنواع السحت
 :Q ٍّأنّه قال يف َوصيَِّته لَِعيل P روي عن رسول اللّه

ْحِت َثَُن الَْمْيَتِة وَثَُن الْكَلِْب وَثَُن الَْخْمِر وَمْهُر . 			 ، ِمَن السُّ »يَا َعِلُّ

الزَّانَِيِة َوالرِّْشَوُة ِف الُْحكِْم وأَْجُر الْكَاِهن«)	(.

األمايل )الطويس(، ص			، ح	0	.   )	(
مكارم األخالق، ص			.  )	(
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ِرَقة  السَّ

 أثر تهمة الربيء
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

وُق ِمْنُه ِف تَُهَمِة َمْن ُهَو بَِريٌء َحتَّى يَكُوَن أَْعظََم . 			 »َل يَزَاُل الَْمْسُ

اِرِق«)	(. ُجرْماً ِمَن السَّ

   عقوبة الرسقة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

الَْحْبَل . 			 ويَْسُِق  يَُدُه،  َفُتْقطَُع  الَْبْيَضَة  يَْسُِق  اِرَق  السَّ اللَُّه  »لََعَن 

َفُتْقطَُع يَُده«)	(.

تحف العقول، ص		؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج	، ص			؛ شعب   )	(
اإلميان، البيهقي، ج	، ض			، ح	0		.

ج	،  النسايئ،  الكبى،  السنن  ص			؛  ج	،  البيان،  مجمع  ص		،  ج	،  )املرتىض(،  األمايل   )	(
ص			، ح				.
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األرض 

فضل األرض وبركاتها
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

كُْم، وِهَي ِبكُْم بَرَّة«)	(.. 			 ُحوا ِباْلَْرِض؛ َفإِنََّها أُمُّ »مَتَسَّ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الَْحِديَد . 			 أَنَْزَل  اْلَْرِض؛  إَِل  َمِء  السَّ ِمَن  بََركَاٍت  أَْربََع  أَنَْزَل  اللََّه  »إِنَّ 

والَْمَء والنَّاَر والِْملْح«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الَْحَياِة . 			 ِف  َعلَْيَها  وتَُصلُّوَن  ِمْنَها،  ُموَن  تََتَيمَّ بَرٌَّة  ِبكُْم  اْلَْرَض  »إِنَّ 

نَْيا، وِهَي لَكُْم ِكَفاٌت ِف الَْمَمِت وَذلَِك ِمْن نِْعَمِة اللَِّه لَُه الَْحْمُد،  الدُّ

وأَْفَضُل َما يَْسُجُد َعلَْيِه الُْمَصلِّ اْلَْرُض النَِّقيَُّة«)	(.

النوادر، ص	0	، ح		؛ يف الجامع الصغري، السيوطي، ج	، ص			، ح				 )متّسحوا باألرض؛   )	(
فإنّها بكم برّة(.

مجمع البيان، ج	، ص	0	؛ كنز العامل، ج		، ص			، ح					 )قريب منه(.  )	(
دعائم اإلسالم، ج	، ص			.   )	(
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   ذّم بيع األرض
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

، َمْن بَاَع ِربَاَعُه، َفَل تَُبارِْك لَُه«)	(.. 			 »اللَُّهمَّ

 
ً
 النهي عن أخذ األرض غصبا

 Q ــِه ــِد اللَّ ــا َعبْ ــأَلُْت أَبَ ــال: َس ــدراوردي، ق ــد ال ــن محّم ــز ب ــد العزي روى عب

ــَة إِىَل  ْبَ ــلُِّم الرتُّ ــاَءُه ويَُس ــُع ِبَن ــاَل: يَرْفَ ــا، قَ ــى ِفيَه ــا وبََن َه ــرْيِ َحقِّ ــَذ أَرْضــاً ِبَغ ــْن أََخ َعمَّ

 :P ــِه ــوِل اللَّ ــاَل رَُس ــاَل: قَ ــمَّ قَ ، ثُ ــٍم َحــقٌّ ــرٍْق ظَالِ ــَس لِِع ــا، لَيْ َصاِحِبَه

			 ..)	(» »َمْن أََخَذ أَْرضاً ِبَغْيِ َحقٍّ كُلَِّف أَْن يَْحِمَل تَُرابََها إَِل الَْمْحَشِ

   النهي عن ُسباب األمور الطبيعّية
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

اَعاِت وَل . 			 يَاَح َفإِنََّها َمأُْموَرٌة، وَل تَُسبُّوا الِْجَباَل وَل السَّ »َل تَُسبُّوا الرِّ

، َفَتأَْثُوا وتَرِْجَع َعلَْيكُْم«)	(. اْلَيَّاَم وَل اللََّياِلَ

الكايف، ج	، ص		، ح	.  )	(
تهذيب األحكام، ج	، ص			، ح0		، املعجم الكبري، الطباين، ج		، ص0		 )قول الرسول(.  )	(

علل الرشائع، ج	، ص			، ح	.   )	(
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الزراعة

فضل التكّسب بالزراعة
روي عــن اإلمــام الصــادق Q أنـّـه قــال: ُســِئَل النَِّبــيُّ P أَيُّ الـْـاَمِل َخــرْيٌ؟ قَاَل: 

ُه يَْوَم َحَصاِده...«)	(.. 0		 ْرُع َزَرَعُه َصاِحُبُه وأَْصلََحُه وأَدَّى َحقَّ  »الزَّ

   ثواب َمْن غرس غرًسا
ــِه P يَْومــاً يِف بُْســتَاِن  روى جابــر بــن عبداللّــه األنصــارّي، قــال: َدَخــَل رَُســوُل اللَّ

ــٍد فََقــاَل:  أُِم َمْعبَ

اللَِّه، . 			 رَُسوَل  يَا  فََقالَْت:  ُمْسلٌِم«؟  أَْو  كَاِفٌر  َغرََسَها  الُْغُروُس  »َهِذِه 

َغرََسَها ُمْسلٌِم، فََقاَل: »َما ِمْن ُمْسلٍِم يَْغرُِس َغرْساً يَأْكُُل ِمْنُه إِنَْساٌن أَْو 

َدابٌَّة أَْو طَْيٌ إِلَّ أَْن يُكَْتَب لَُه َصَدَقٌة إَِل يَْوِم الِْقَياَمِة«)	(.

الكايف، ج	، ص0		، ح	.   )	(
)قريب  الطباين، ج		، ص	0	  الكبري،  املعجم  الوسائل، ج		، ص		، ح					،  مستدرك   )	(

منه(.
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   اختيار األرض الصالحة للزراعة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

َبَخِة«)	(.. 			 ْرُع ِف السَّ ، أَْربََعٌة يَْذَهْبَ َضَياعاً... الزَّ »يَا َعِلُّ

   تنظمي السقاية 
روي أنّه َ قىََض رَُسوُل اللَِّه P بنَْيَ أَْهِل الَْمِديَنِة يِف َمَشارِِب النَّْخِل أَنَُّه:

مُيَْنُع . 			 أَنَُّه »َل  الْبَاِديَِة  أَْهِل  بنَْيَ   P وقىََض  ِء«،  ْ الشَّ نَْفُع  مُيَْنُع  »َل 

َر وَل ِضَاَر«)	(. َفْضُل َماٍء لُِيْمَنَع ِبِه َفْضُل كََلٍ«، وقَاَل: »َل َضَ

وروي عن اإلمام الّصادق Q أنّه قال: 

أَْن . 			 َواْلَْرِبَعاُء  َقاَل:  واْلَْرِبَعاِء،  النِّطَاِف  َعِن   P اللَِّه  َرُسوُل  »نَهى 

َعْنُه  يُْسَتْغنى  اْلَْرَض، ثُمَّ  ِبِه  َفُيْسَتقى  الَْمَء،  َفُيْحَمَل  يَُسّنى ُمَسنَّاٌة 

ُْب،  الشِّ لَُه  يَكُوَن  أَْن  والنِّطَاُف  َجارََك.  أَِعرُْه  ولِكْن  تَِبْعُه،  َل  َفَقاَل: 

َفَيْسَتْغِنَي َعْنُه، َفَيُقوُل: َل تَِبْعُه، أَِعرُْه أََخاَك أَْو َجارَك«)	(.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	؛ كنز العامل، ج	، ض	0	، ح		0		)ضمن الحديث، قريب منه(.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح	.   )	(

عة
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الحيوانات

آداب التعامل مع الداّبة
روي عن رسول اللّه P أنّه قال: 

ِبَعلَِفَها إَِذا نََزَل، ويَْعرُِض . 			 يَْبَدأُ  ابَِّة َعَل َصاِحِبَها ِسُت ِخَصاٍل:  »لِلدَّ

َربَِّها،  ِبَحْمِد  تَُسبُِّح  َفإِنََّها  َوْجَهَها  ِبِه، وَل يَْضُِب  َمرَّ  إَِذا  الَْمَء  َعلَْيَها 

لَُها َفْوَق  ، وَل يَُحمِّ وَل يَِقُف َعَل ظَْهرَِها إِلَّ ِف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

طَاَقِتَها، وَل يُكَلُِّفَها ِمَن الَْمْشِ إِلَّ َما تُِطيُق«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

»َرأَيُْت ِف النَّاِر َصاِحَبَة الِْهرَِّة تَْنَهُشَها ُمْقِبلًَة وُمْدِبرًَة، وكَانَْت أَْوثََقْتَها . 			

َفلَْم تَكُْن تُطِْعُمُها ولَْم تُرِْسلَْها َفَتأْكَُل ِمْن ِخَشاِش اْلَْرض«)	(.

الخصال، ص0		، ح		؛ من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح				؛ مكارم األخالق، ص			.  )	(
دعائم اإلسالم، ج	، ص			، ح				؛ السنن الكبى، النسايئ، ج	، ص			، ح				 )قريب   )	(

منه(. 
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وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

الُْعْجَف . 			 َوابَّ  الدَّ َرِكْبُتُم  َفإَِذا  َعلَْيِه،  ويُِعنُي  الرِّْفَق  يُِحبُّ  اللََّه  »إِنَّ 

َفأَنِْزلُوَها َمَناِزلََها، َفإِْن كَانَِت اْلَْرُض ُمْجِدبًَة َفانُْجوا َعْنَها، وإِْن كَانَْت 

ُمْخِصَبًة َفأَنِْزلُوَها َمَناِزلََها«)	(.

وروي عنه P أيضاً أنّه قال لاَّم أبَْرَ ناقًَة َمْعقولًَة وعلَيها ِجهازُها: 

»أَيَْن َصاِحُبَها؟! ُمُروُه َفلَْيْسَتِعدَّ َغداً لِلُْخُصوَمة«)	(.. 			

وروي عنه P أيضاً أنّه قال: 

َواَب َعَل ُوُجوِهَها؛ َفإِنََّها تَُسبُِّح ِبَحْمِد اللَِّه«)	(.. 			 بُوا الدَّ »َل تَْضِ

وروي عنه P أيضاً أنّه قال يف تسيري الدابّة: 

بُوَها َعَل الِْعَثاِر«)	(.. 000	 بُوَها َعَل النَِّفاِر، وَل تَْضِ »اْضِ

ج	،  الفقيه،  يحضه  ال  من  ح		؛  ص0		،  ج	،  الكايف،  ح0			؛  ص	0	،  ج	،  املحاسن،   )	(
ص			، ح0			.

من ال يحضه الفقيه، ج	، ص			، ح0			.   )	(
الكايف، ج	، ص			، ح	.  )	(

الكايف، ج	، ص			، ح		.   )	(
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	. القرآن الكريم.

	. ابن أيب الحديد، عبد الحميد بن هبة اللّه ، رشح نهج البالغة، تحقيق وتصحيح 

محّمد أبو الفضل إبراهيم، نرش مكتبة آية اللّه املرعيّش النجفيّ ، إيران، قم، 

البايّب الحلبّي ورشكاه، 				ه،  	0		ه ، دار إحياء الكتب العربيّة، عيىس 

				م، ط	.

	. ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد اللّه بن محّمد، التواضع والخمول، تحقيق محّمد 

عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلميّة، لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، 

ط	.

	. ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد اللّه بن محّمد، مكارم األخالق، تحقيق مجدي 

السيّد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبّع والّنرش والتّوزيع، القاهرة، ال.ت، ال.ط.

	. ابن األثري، مجد الدين أيب السعادات املبارك بن محّمد الجزرّي، النهاية يف 

غريب الحديث واألثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محّمد الطناحّي، 

مؤّسسة إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، إيران، قم، 				ش، ط	.

، عمدة عيون صحاح األخبار  	. ابن البطريق، يحيى بن الحسن األسدّي الحيّلّ

يف مناقب إمام األبرار، إيران، قم، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة 

املدرّسني بقم املرشّفة، 	0		، ط	.
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	. ابن بابويه، عيل القّمّي، فقه الرضا، مؤّسسة آل البيت R إلحياء الرتاث، قم 

املرشّفة، املؤمتر العاملّي لإلمام الرضا Q، مشهد املقّدسة، 	0		ه، ط	.

تحقيق  حبان،  ابن  الفاريّس، صحيح  بلبان  بن  الدين عيل  عالء  حبان،  ابن   .	

شعيب األرنؤوط، ال.م، مؤّسسة الرسالة، 				ه، 				م، ط	.

	. ابن شاذان، محّمد بن أحمد، مائة منقبة، النارش مدرسة اإلمام املهدّي، قم 

	0		ه.

0	. ابن شهر آشوب، مشري الدين أبو عبداللّه محّمد بن عيّل، مناقب آل أيب 

املكتبة  األرشف،  النجف  أساتذة  لجنة من  ومقابلة  طالب، تصحيح ورشح 

الحيدريّة، العراق،النجف األرشف، 				ه، 				م، ال.ط.

		. ابن طاووس، السيّد ريّض الدين أبو القاسم عيّل بن موىس الحسنّي الحسينّي، 

فالح الّسائل، ال.ن، ال.م، ال.ت، ال.ط.

		. ابن طاووس، السيد ريّض الدين أبو القاسم عيّل بن موىس بن جعفر بن 

محّمد الحسنّي الحسينّي، اليقني، األنصارّي، مؤّسسة دار الكتاب )الجزائرّي(، 

ربيع الثّاين 				ه، ط	.

		. ابن طاووس، السيد ريّض الّدين أبو القاسم عيّل بن موىس بن جعفر بن 

محّمد الحسنّي الحسينّي، األمان من أخطار األسفار واألزمان، مؤّسسة آل 

البيت R إلحياء الرتاث، مؤّسسة آل البيت R إلحياء الرتاث، قم 

املرشّفة، 	0		ه، ط	.

جعفر  بن  موىس  بن  عيّل  القاسم  أبو  الدين  ريّض  السيد  طاووس،  ابن   .		
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الكتاب  دار  مؤّسسة  األنصارّي،  التحصني،  الحسينّي،  الحسنّي  محّمد  بن 

)الجزائرّي(، ربيع الثّاين 				ه، ط	.

		. ابن طاووس، السيد ريّض الدين أبو القاسم عيّل بن موىس بن جعفر بن 

يف  مرّة  يُعمل  ما  يف  الحسنة  باألعامل  اإلقبال  الحسينّي،  الحسنّي  محّمد 

السّنة، تحقيق جواد القيومّي األصفهايّن، إيران، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

				ه، ط	.

		. ابن طاووس، السيد ريّض الدين أبو القاسم عيّل بن موىس بن جعفر بن 

محّمد الحسنّي الحسينّي، الدّروع الواقية، مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتّاث، 

قم، الطّبعة األوىل، 				 ه. 

التّمهيد، تحقيق مصطفى  اللّه بن محّمد،  الّب، يوسف بن عبد  ابن عبد   .		

بن أحمد العلوّي،  محّمد عبد الكبري البكرّي، وزارة عموم األوقاف والشؤون 

اإلسالميّة، 				ه، ال.ط.

		. ابن عبد الّب، يوسف بن عبد اللّه بن محّمد، االستذكار، تحقيق سامل محّمد 

عطا، محّمد عيل معّوض، دار الكتب العلميّة، 000	م، ط	.

		. ابن عبد الّب، يوسف بن عبد اللّه بن محّمد، االستيعاب، تحقيق عيل محّمد 

البجاوّي، دار الجيل، لبنان، بريوت، 				ه، 				م، ط	.

0	. ابن عبد الّب، يوسف بن عبد اللّه بن محّمد، جامع بيان العلم وفضله، دار 

الكتب العلميّة، 				ه، ال.ط،

الداعي  العبّاس أحمد بن محّمد، عّدة  أيب  الدين  ، جامل  الحيّلّ ابن فهد   .		
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ونجاح الساعي، تصحيح أحمد املوّحدّي القّمّي، مكتبة وجداين، إيران، قم، 

ال.ت، ال.ط.

		. ابن قولويه، أبوالقاسم جعفر بن محّمد بن قولويه القّمّي، كامل الّزيارات، 

تحقيق الشيخ جواد القيومّي، إيران، قم، مؤّسسة نرش الفقاهة، 				ه، 

ط	.

		. ابن منظور، العالّمة محّمد بن مكرم اإلفريقّي املرّي، لسان العرب، نرش 

أدب الحوزة، إيران، قم، 	0		ه، ال.ط.

		. ابن هاّمم اإلسكايّف، محّمد بن هاّمم بن سهيل ، التمحيص ، تحقيق وتصحيح 

ونرش مدرسة اإلمام املهدّي | ، إيران، قم ، 	0		ه ، ط	.

		. أبو العباس مستغفري، طّب الّنبّي P، انتشارات ريّض، 				 ش، ط	،

محّمد  نظر  حنيفة،  أيب  مسند  اللّه،  عبد  بن  أحمد  األصبهايّن،  نعيم  أبو   .		

الفاريايّب، مكتبة الكوثر، الريّاض، 				ه، 				م، ط	.

		. أبو يعىل املوصيّل، أحمد بن عيّل بن املثّنى التميمّي، مسند أيب يعىل، حسني 

سليم أسد، دار املأمون للرتاث، ال.ت، ال.ط.

		. األحسايّئ، ابن أيب جمهور محّمد بن عيّل بن إبراهيم، عوايل اللّئايل، تقديم 

العراقّي،  آقا مجتبى  الحاج  تحقيق  املرعيّش،  النجّفي  الّدين  السيد شهاب 

ال.ن، ال.م، 	0		ه، 				م، ط	.

		. اإلربيّل، الشيخ عيّل بن أيب الفتح، كشف الغّمة يف معرفة األمئّة، دار األضواء، 

لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، ط	.
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الظاهرة  اآليات  تأويل  الحسينّي،  عيّل  الدين  رشف  السيد  اإلسرتآبادي،   .	0

قم  العلميّة،  الحوزة  املهدّي|،  اإلمام  مدرسة  الطاهرة،  العرتة  فضائل  يف 

املقّدسة، رمضان املبارك 	0		ه، 				 ش، ط	.

		. األلبايّن، محّمد نارص، إرواء الغليل، إرشاف زهري الشاويش، املكتب اإلسالمّي، 

لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، ط	.

		. األهوازّي، الحسني بن سعيد، املؤمن، مدرسة اإلمام املهدّي|، قم، 	0		ه.

		. البخارّي، محّمد بن إسامعيل، األدب املفرد، مؤّسسة الكتب الثقافيّة، لبنان، 

بريوت، 	0		ه، 				م، ط	.

		. البقّي، أحمد بن محّمد بن خالد، املحاسن، تصحيح وتعليق السيد جالل 

الدين الحسينّي، دار الكتب اإلسالميّة، إيران، طهران، 0			ه، 0			 ش، 

ال.ط.

		. البوجردّي، السيد حسني الطباطبايّئ، جامع أحاديث الشيعة، ال.ن، إيران، 

قم، 				ه، ال.ط.

		. البيهقّي، أحمد بن الحسني، شعب اإلميان، تحقيق أبو هاجر محّمد الّسعيد 

بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلميّة، لبنان، بريوت، 0			ه، 0			م، ط	.

		. الثقفّي الكويّف، إبراهيم بن محّمد، الغارات، السيد جالل الدين الحسينّي 

األرموّي املحّدث، ال.ن، ال.م، ال.ت، ال.ط.

		. الحّر العاميّل، الشيخ محّمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إىل تحصيل 

قم،  إيــران،   ،R البيت آل  مؤّسسة  ونرش  تحقيق  الرشيعة،  مسائل 

				ه، ط	.

جع
مرا

وال
در 

صا
لم

ا ا
هر

ف



390

تصحيح   ،P الرسول  آل  عن  العقول  تحف  شعبة،  ابن  الشيخ  الحرّايّن،   .		

وتعليق عيل أكب الغفارّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني 

بقم املرشّفة، إيران،قم، 	0		ه، 				ش، ط	.

0	. الحلوايّن، الحسني بن محّمد بن الحسن، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، مدرسة 

اإلمام املهدّي |، قم املقّدسة، 	0		ه، ط	.

أحمد،   بن  منصور  بن  محّمد  جعفر  أبو  الّشيخ  إدريــس،  ابن   ، الحيّلّ  .		

مستطرفات الرسائر، مؤّسسة الّنرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني بقم 

املرشّفة، إيران، قم، 				هـ، ط	.

، ابن إدريس، الّشيخ الفقيه أبو جعفر محّمد بن منصور بن أحمد،  		. الحيّلّ

(، تحقيق وتقديم السيد محّمد مهدي  الرسائر )موسوعة ابن إدريس الحيّلّ

املوسوّي الخرسان، ال.م، العتبة العلويّة املقّدسة، 				ه، 	00	م، ط	.

، العاّلمة أبو منصور الحسن بن يوسف بن املطّهر األسدّي، كشف  		. الحيّلّ

اليقني، حسني الدرگاهي، ال.م، ال.ن، 				ه، ط	.

		. الحمريّي القّمّي، أيب العباس عبد اللّه بن جعفر، قرب اإلسناد، تحقيق ونرش 

مؤّسسة آل البيت R إلحياء الرتاث، إيران، قم، 				ه، ط	.

تصحيح  الثّقلني،  نور  تفسري  العرويّس،  جمعة  بن  عيّل  عبد  الحويزّي،   .		

وتعليق السيد هاشم الرسويّل املحاّليتّ، مؤّسسة إسامعيليان للطباعة والنرش 

والتّوزيع، إيران، قم، 				ه، 0			 ش، ط	.

السيّد  األثر،  كفاية  عيّل،  بن  محّمد  بن  عيّل  القاسم  أيب  القّمّي،  الخزّاز   .		
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قم،  إيران،  بيدار،  انتشارات  الخويّئ،  الكوهكمرّي  الحسينّي  اللّطيف  عبد 

	0		هـ.، ال.ط.

بن  مجدي  وتخريج  تعليق  الدارقطنّي،  سنن  عمر،  بن  عيّل  الدارقطنّي،   .		

منصور سيد الشورّي، دار الكتب العلميّة، لبنان، بريوت، 				ه، 				م، 

ط	.

		. الدارمّي، عبد اللّه بن الرحمن، سنن الدارمّي، ال.م، ال.ن، 				ه، ال.ط.

		. الدواليّب، محّمد بن أحمد، الذريّة الطاهرة النبويّة، سعد املبارك الحسن، 

الدار السلفيّة، الكويت، 	0		ه، ط	.

0	. الديلمّي، الحسن بن محّمد، إرشاد القلوب، إيران، قم، انتشارات الرشيف 

الريّض، 				ه، 				ش، ط	.

		. الديلمّي، الحسن بن محّمد، أعالم الدين يف صفات املؤمنني، تحقيق ونرش 

مؤّسسة آل البيت R إلحياء الرتاث، إيران، قم، ال.ت، ال.ط.

دار  مؤسسة  عسكري،  عيل  رضا  سعيد  النوادر،  اللّه،  فضل  الراوندّي،    .		

الحديث الثقافيّة، إيران، قم، ال.ت، ط	.

اللّه، قصص األنبياء، الهادي، قم،  		.  الراوندّي، قطب الدين سعيد بن هبة 

الطبعة األوىل، 				 ه.

		.  الراوندّي، قطب الدين، أبو الحسني سعيد بن هبة اللّه، الخرائج والجرائح، 

املوّحد  باقر  محّمد  السيد  بإرشاف   | املهدّي  اإلمام  مؤّسسة  تحقيق 

األبطحّي، مؤّسسة اإلمام املهدّي، إيران، قم، 	0		ه، ط	.
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		.  الراوندّي، قطب الدين، أبو الحسني سعيد بن هبة اللّه، الدعوات )سلوة 

الحزين(، مدرسة اإلمام املهدّي |، إيران، قم، 	0		ه، ط	.

القرآن،  فقه  اللّه،  هبة  بن  سعيد  الحسني  أبو  الدين،  قطب  الراوندّي،    .		

النجفّي املرعيّش،  اللّه العظمى  تحقيق السيد أحمد الحسينّي، مكتبة آية 

إيران، قم، 	0		ه، ط	.

النبويّة، تحقيق ورشح طه  		. الريّض، محّمد بن الحسن املوسوّي، املجازات 

محّمد الزيتّي، منشورات مكتبة بصرييت، إيران، قم، ال.ت، ال.ط.

		. الريّض، محّمد بن الحسن املوسوّي، خصائص األمئّة، محّمد هادي األمينّي، 

ربيع  إيران،  املقّدسة، مشهد،  الرضويّة  اآلستانة  اإلسالميّة،  البحوث  مجمع 

الثّاين 	0		، ال.ط.

 ،)Q الريّض، محّمد بن الحسن املوسوّي، نهج البالغة )خطب اإلمام عيّل .		

تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، ال.ن، لبنان، بريوت، 				ه، 				م، ط	.

تاج  الحسينّي،  مرتىض  محّمد  السيد  فيض  أيب  الدين  محّب  الزبيدّي،   .	0

لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  شريي،  عيل  تحقيق  العروس، 

بريوت، 				ه، 				م، ال.ط.

السمطنّي،  درر  نظم  الحنفّي،  يوسف  بن  محّمد  الدين  جامل  الزرندّي،   .		

الطّبعة األوىل، 				م.

		. الزمخرشّي، محمود، الفايق يف غريب الحديث، دار الكتب العلميّة، لبنان، 

بريوت، 				، 				م، ط	.

ة 
لّي

ما
وال

ة 
دّي

صا
قت

اال
م 

قي
ال



393

		. الزيلعّي، جامل الدين، تخريج األحاديث واآلثار، عبد اللّه بن عبد الرحمن 

الّسعد، دار ابن خزمية، 				، ط	.

إلحياء  البيت  آل  مؤّسسة  األخبار،  جامع  محّمد،  بن  محّمد  السبزوارّي،   .		

الرتاث، قم، الطبعة األوىل، 				 هـ. 

		. السيوطّي، جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر، الجامع الصغري يف أحاديث 

البشري النذير، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، بريوت، 	0		ه، 

				م، ط	.

		. الشهيد األّول، محّمد بن مّك، الدرّة الباهرة من األصداف الطاهرة )تحقيق 

الصغري(، جالل الدين عيّل الصغري، ال.ن، ال.م، ال.ت، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، التوحيد، تصحيح وتعليق السيد 

هاشم الحسينّي الطهرايّن، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني 

بقم املرشّفة، إيران، قم، ال.ت، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، الخصال، تصحيح وتعليق عيل 

أكب الغفارّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني بقم املرشّفة، 

إيران، قم، 	0		ه، 				ش، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، ثواب األعامل، تقديم السيّد 

محّمد مهدي السيّد حسن الخرسان، منشورات الرشيف الريّض، إيران، قم، 

				 ش، ط	.

0	. الصدوق، الشيخ محمد بن عيل بن بابويه، صفات الشيعة، كانون انتشارات 

عابدي، تهران، ال.ت، ال.ط.
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السيد  تقديم  الرشائع،  علل  بابويه،  بن  عيّل  بن  محّمد  الشيخ  الصدوق،   .		

األرشف،  العراق،النجف  الحيدريّة،  املكتبة  العلوم،  بحر  صادق  محّمد 

				ه، 				م، ال.ط.

 ،Q الرّضا  أخبار  عيون  بابويه،  بن  عيّل  بن  محّمد  الشيخ  الصدوق،   .		

تصحيح الشيخ حسني األعلمّي، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، لبنان، بريوت، 

	0		ه، 				م، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، فضائل األشهر الثالثة، تحقيق 

والنرش  للطباعة  البيضاء  املحّجة  دار  عرفانيان،  رضا  غالم  مريزا  وإخراج 

والتوزيع، لبنان، بريوت، 				، 				م، ط	.

النعمة،  ومتام  الدين  كامل  بابويه،  بن  عيّل  بن  محّمد  الشيخ  الصدوق،   .		

تصحيح وتعليق عيل أكب الغفارّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة 

املدرّسني بقم املرشّفة، إيران،قم، 	0		ه، 				 ش، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، مصادقة اإلخوان، إرشاف السيد 

عيل الخراسايّن الكاظمّي، مكتبة اإلمام صاحب الزمان العاّمة، ال.ت، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، معاين األخبار، تصحيح وتعليق 

بقم  املدرّسني  التابعة لجامعة  اإلسالمّي  النرش  الغفارّي، مؤّسسة  أكب  عيل 

املرشّفة، إيران،قم، 				ه، 				 ش، ال.ط.

		. الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، من ال يحضه الفقيه، تصحيح 

وتعليق عيّل أكب الغفارّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرِّسني 

بقم املرشَّفة، إيران، قم، 				هـ، ط	.
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		. الّصّفار، محّمد بن الحسن بن فروخ، بصائر الدرجات، تصحيح الحاج مريزا 

حسن كوچه باغي، منشورات األعلمّي، إيران، طهران، 	0		ه، 				ش، ال.ط.

ال.ن،  األعظمّي،  الرحمن  تحقيق حبيب  املصّنف،  الرزّاق،  عبد  الصنعايّن،   .		

ال.م، ال.ت، ال.ط.

0	. الطبايّن، أيب القاسم سليامن بن أحمد، الدعاء، مصطفى عبد القادر عطا، 

دار الكتب العلميّة، لبنان، بريوت، 				، ط	.

قسم  تحقيق  األوسط،  املعجم  أحمد،  بن  سليامن  القاسم  أيب  الطبايّن،   .		

 ،				 والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الحرمني  دار  الحرمني،  بدار  التحقيق 

				م، ال.ط.

وتخريج  تحقيق  الكبري،  املعجم  أحمد،  بن  سليامن  القاسم  أيب  الطبايّن،   .		

حمدي عبد املجيد السلفّي، دار إحياء الرتاث العريّب، ال.م، ال.ت، ط	.

		. الطبايّن، أيب القاسم سليامن بن أحمد، مسند الشاميّني، تحقيق حمدي عبد 

املجيد السلفّي، مؤّسسة الرسالة، لبنان، بريوت، 				، 				م، ط	.

		. الطبيّس، الشيخ أيب منصور أحمد بن عيّل بن أيب طالب، االحتجاج، تعليق 

والنرش،  للطباعة  النعامن  دار  الخرسان،  باقر  محّمد  السيد  ومالحظات 

العراق، النجف األرشف، 				ه، 				م، ال.ط.

تحقيق  الهدى،  بأعالم  الورى  إعالم  الحسن،  بن  الفضل  الشيخ  الطبيّس،   .		

ونرش مؤّسسة آل البيت R إلحياء الرتاث، إيران، قم، 				ه، ط	.

القرآن،  تفسري  يف  البيان  مجمع  الحسن،  بن  الفضل  الشيخ  الطبيّس،   .		

تحقيق وتعليق لجنة من العلامء واملحّققني األخصائيّني، مؤّسسة األعلمّي 

للمطبوعات، لبنان، بريوت، 				ه.ق، 				م، ط	.
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		. الطبيّس، املريزا حسني النورّي، مستدرك الوسائل، تحقيق ونرش مؤسسة آل 

البيت R إلحياء الرتاث، لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، ط	.

		. الطبيّس، عيّل، مشكاة األنوار يف غرر األخبار، مهدي هوشمند، دار الحديث، 

				، ط	.

		. الطبّي، أيب جعفر محّمد بن جرير بن رستم، دالئل اإلمامة، تحقيق قسم 

الدراسات اإلسالميّة، مؤّسسة البعثة، قم، 				ه، ق.

0	. الطبّي، محّمد بن أيب القاسم، بشارة املصطفى، جواد القيومّي األصفهايّن، 

إيران، قم، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني بقم املرشّفة، 

0			، ط	.

أحمد  السيّد  تحقيق  البحرين،  مجمع  الدين،  فخر  الشيخ  الطريحّي،   .		

الحسينّي، نرش مرتضوي، ال.م، 				 ش، ط	.

		. الطويّس، الشيخ محّمد بن الحسن، االستبصار، تحقيق وتعليق السيد حسن 

املوسوّي الخرسان، دار الكتب اإلسالميّة، طهران، 				 ش، ط	.

		. الطويّس، الشيخ محّمد بن الحسن، األمايّل، تحقيق قسم الّدراسات اإلسالميّة، 

مؤّسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع، إيران، قم، 				ه، 

ط	.

		. الطويّس، الشيخ محّمد بن الحسن، تهذيب األحكام يف رشح املقنعة، تحقيق 

وتعليق السيد حسن املوسوّي الخرسان، دار الكتب اإلسالميّة، إيران، طهران، 

				ش، ط	.

ة 
لّي

ما
وال

ة 
دّي

صا
قت

اال
م 

قي
ال



397

		. الطويّس، الشيخ محّمد بن الحسن، مصباح املتهّجد وسالح املتعبّد، مؤّسسة 

فقه الشيعة، لبنان، بريوت، 				ه، 				م، ط	.

		. العجلويّن، إسامعيل بن محّمد، كشف الخفاء، دار الكتب العلميّة، لبنان، 

بريوت، 	0		، 				م، ط	.

		. العطاردّي، الشيخ عزيز اللّه، مسند اإلمام الرّضا Q، تجميع وترتيب 

 ،Q الشيخ عزيز اللّه عطاردّي الخبوشايّن، املؤمتر العاملّي اإلمام الرّضا

ربيع اآلخر 	0		، ال.ط.

		. العيايّش، محّمد بن مسعود بن عيّاش السلمّي السمرقندّي، تفسري العيايّش، 

اإلسالميّة،  العلميّة  املكتبة  املحاّليتّ،  الرسويل  هاشم  السيّد  الحاج  تحقيق 

إيران، طهران، 				ه ، ط	.

		. القايض النعامن املغريّب، أيب حنيفة النعامن بن محّمد بن منصور، دعائم 

القاهرة،  املعارف، مر،  دار  بن عيّل أصغر فييض،  اإلسالم، تحقيق آصف 

				ه، 				م، ال.ط.

00	. القايض النعامن املغريّب، أيب حنيفة النعامن بن محّمد بن منصور، رشح 

اإلسالمّي  الّنرش  مؤّسسة  الجاليّل،  الحسينّي  محّمد  السيد  تحقيق  األخبار، 

التابعة لجامعة املدرّسني بقم املرشّفة، إيران، قم، 				ه، ط	.

	0	. القضاعّي، محّمد بن سالمة، مسند الشهاب، حمدي عبد املجيد السلفّي، 

مؤّسسة الرّسالة، لبنان، بريوت، 	0		، 				م، ط	.

	0	. القّمّي، عيّل بن إبراهيم، تفسري القّمّي، تصحيح وتعليق وتقديم السيّد 

طيب املوسوّي الجزائرّي، مؤّسسة دار الكتاب للطباعة والنرش، إيران، قم، 

	0		ه، ط	.
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مكتبة  الفوائد،  كنز  عثامن،  بن  عيّل  بن  محّمد  الفتح  أبو  الكراجّك،   .	0	

املصطفوّي، إيران، قم، 				ش، ط	.

	0	. الكلينّي، الشيخ محّمد بن يعقوب بن إسحاق، الكايف، تحقيق وتصحيح 

عيل أكب الغفارّي، دار الكتب اإلسالميّة، إيران، طهران، 				ش، ط	.

	0	. الكويّف، ابن أيب شيبة، املصّنف، تحقيق وتعليق سعيد اللّحام، لبنان، بريوت، 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، جامد اآلخرة 	0		، 				م، ط	.

	0	. الكويّف، الحسني بن سعيد،  الزهد، تحقيق مريزا غالم رضا عرفانيان، ال.ن، 

ال.م، 				ه، ال.ط.

	0	. الكويّف، محّمد بن سليامن، مناقب اإلمام أمري املؤمنني Q، الشيخ محمد 

باقر املحمودّي، مجمع إحياء الثقافة اإلسالميّة، إيران، قم، 				ه، ط	.

	0	. املتّقّي الهندّي، عالء الدين عيّل املتّقّي بن حسام الدين، كنز العاّمل يف 

سنن األقوال واألفعال، ضبط وتفسري الشيخ بكري حيايّن، تصحيح وفهرسة 

الشيخ صفوة السقا، مؤّسسة الرسالة، لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، ال.ط.

	0	. املجليّس، العاّلمة محّمد باقر بن محّمد تقّي، بحار األنوار الجامعة لدرر 

أخبار األمئّة األطهار، مؤّسسة الوفاء، لبنان، بريوت، 	0		ه، 				م، ط	.

0		. املرداوّي، عالء الدين أيب الحسن عيّل بن سليامن، اإلنصاف، محّمد حامد 

الفقّي، دار إحياء الرتاث العريّب، لبنان، بريوت، 	0		، 				م، ط	.

			. املسعودّي، أيب الحسن عيّل بن الحسني بن عيّل، مروج الذهب ومعادن 

الجوهر، منشورات دار الهجرة، إيران، قم، 	0		ه، 				 ش، 				م، ط	.

عيّل  تحقيق  االختصاص،  النعامن،  بن  محّمد  بن  محّمد  الشيخ  املفيد،   .			
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أكب الغفارّي والسيد محمود الزرندّي، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، 

لبنان، بريوت، 				ه، 				م، ط	.

			. املفيد، الشيخ محّمد بن محّمد بن النعامن، اإلفصاح، مؤّسسة البعثة، دار 

املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، بريوت، 				، 				م، ط	.

			. املفيد، الشيخ محّمد بن محّمد بن النعامن، األمايل، حسني األستاد ويل، 

عيل أكب الغفارّي، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، بريوت، 				، 

				م، ط	.

السيد  املختارة،  الفصول  النعامن،  بن  محّمد  بن  محّمد  الشيخ  املفيد،   .			

محسن  الشيخ  الجعفرّي،  يعقوب  الشيخ  األصبهايّن،  جعفريان  الدين  نور 

 ،				 بريوت،  لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  األحمدّي، 

				م، ط	.

			. املفيد، الشيخ محّمد بن محّمد بن النعامن، املقنعة، إيران، قم، مؤّسسة 

النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني بقم املرشفة، 0			ه، ط	.

			. املقديّس الشافعّي، يوسف بن عمر، عقد الدرر يف أخبار املنتظر، تحقيق 
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