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  كتاب اإلميان و الكفر
  باب ِطينِة الْمؤِمِن و الْكَاِفِر

١ - نٍل عجر نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق النِبيني ِمن ِطينِة ِعلِّيني قُلُوبهم و  قَالَ )عليه السالم ( عِلي بِن الْحسيِن 

 و وِن ذَِلكد ِمن ِمِننيؤاِن الْمدأَب لْقلَ خعج ِة والطِّين ِتلْك ِمن ِمِننيؤالْم قُلُوب لَقخ و مهاندأَب
جٍني قُلُوبهم و أَبدانهم فَخلَطَ بين الطِّينتيِن فَِمن هذَا يِلد الْمؤِمن خلَق الْكُفَّار ِمن ِطينِة ِس

 الْكَاِفر ِصيبا يناهه ِمن ئَةَ ويالس ِمنؤالْم ِصيبا يناهه ِمن و ِمنؤالْم الْكَاِفر ِلدي و الْكَاِفر
الْم ةَ فَقُلُوبنسالْحهِلقُوا ِمنا خِإلَى م ِحنت الْكَاِفِرين قُلُوب و هِلقُوا ِمنا خِإلَى م ِحنت ِمِننيؤ.   
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بِن الْحسِن عِن النضِر بِن شعيٍب عن عبِد الْغفَّاِر   محمد بن يحيى عن محمِد - ٢
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الْمؤِمن ِمن ِطينِة الْجنِة و خلَق ) عليه السالم  ( الْجاِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه

ا أَراد اللَّه عز و جلَّ ِبعبٍد خيراً طَيب روحه و جسده فَلَا يسمع الْكَاِفر ِمن ِطينِة الناِر و قَالَ ِإذَ
 اتقُولُ الطِّيني هتِمعس قَالَ و هكَركَِر ِإلَّا أَننالْم ئاً ِمنيش عمسلَا ي و فَهرِر ِإلَّا عيالْخ ئاً ِمنيش

ياِء و الْمؤِمن ِمن ِتلْك الطِّينِة ِإلَّا أَنَّ الْأَنِبياَء هم ِمن صفْوِتها هم الْأَصلُ و لَهم ثَلَاثٌ ِطينةُ الْأَنِب
 ِتِهمِشيع نيب و مهنيلَّ بج و زع اللَّه قفَرلَا ي ِطٍني لَاِزٍب كَذَِلك ِمن عونَ الْفَرِمنؤالْم و ملُهفَض
و قَالَ ِطينةُ الناِصِب ِمن حمٍإ مسنوٍن و أَما الْمستضعفُونَ فَِمن تراٍب لَا يتحولُ مؤِمن عن ِإمياِنِه 

 ِشيئَةُ ِفيِهمِللَِّه الْم ِبِه وصن نع اِصبلَا ن و.  
٣ -حِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِلأَِبي ع ٍل قَالَ قُلْتهِن ساِلِح بص نوٍب عب

ٍء خلَق اللَّه عز و جلَّ ِطينةَ الْمؤِمِن فَقَالَ ِمن ِطينِة   جِعلْت ِفداك ِمن أَي شي)عليه السالم ( اللَِّه 
   .الْأَنِبياِء فَلَم تنجس أَبداً
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٤ - نلٍَف عِن خِد بمحم نِرِه عغَي ٍد ومحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  
اِعيلَ عمِإس نب دمحثَِني مدٍل قَالَ حشهفٍَر أَِبي نعا جأَب تِمعقَالَ س اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح عليه ( ن

 يقُولُ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز خلَقَنا ِمن أَعلَى ِعلِّيني و خلَق قُلُوب ِشيعِتنا ِمما خلَقَنا ِمنه و )السالم 
هقُلُوب و وِن ذَِلكد ِمن مهاندأَب لَقةَ خِذِه الْآيلَا هت ثُم ها ِمنِلقْنا خِمم ِلقَتا خها ِلأَننِوي ِإلَيهت م

 لَقخ ونَ وبقَرالْم هدهشي قُومرم ونَ ِكتابما ِعلِّي راكما أَد و نيراِر لَِفي ِعلِّيالْأَب كَلَّا ِإنَّ ِكتاب
 ٍني وِسج ا ِمننودع مهفَقُلُوب وِن ذَِلكد ِمن مهاندأَب و هِمن ملَقَها خِمم ِتِهمِشيع قُلُوب لَقخ

 ٍني واِر لَِفي ِسجالفُج ةَ كَلَّا ِإنَّ ِكتابِذِه الْآيلَا هت ثُم هِلقُوا ِمنا خِمم ِلقَتا خهِلأَن ِهمِوي ِإلَيهت
  .جني ِكتاب مرقُوم ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني ما أَدراك ما ِس

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و غَيِر واِحٍد عِن الْحسيِن بِن الْحسِن جِميعاً - ٥
 يساٍر عن عثْمانَ بِن يوسف قَالَ عن محمِد بِن أُورمةَ عن محمِد بِن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن

قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَنا مولَاك عبد ) عليه السالم  ( أَخبرِني عبد اللَِّه بن كَيسانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
نت فَلَست أَعِرفُك قَالَ قُلْت لَه ِإني وِلدت اللَِّه بن كَيسانَ قَالَ أَما النسب فَأَعِرفُه و أَما أَ

ِبالْجبِل و نشأْت ِفي أَرِض فَاِرس و ِإنِني أُخاِلطُ الناس ِفي التجاراِت و غَيِر ذَِلك فَأُخاِلطُ 
ةَ أَمكَثْر لُِق والْخ نسح ِت ومالس نسح ى لَهلَ فَأَرجالر و ِتكُماودع نع هنيبفَأَت هشأُفَت ٍة ثُمان

 ففَكَي ِتكُملَايو نع هنيبفَأَت هشأُفَت ةً ثُمارعز ٍة وانِقلَّةَ أَم لُِق ووَء الْخس هى ِمنلَ فَأَرجاِلطُ الرأُخ
 ابن كَيسانَ أَنَّ اللَّه عز و جلَّ أَخذَ ِطينةً ِمن الْجنِة و ِطينةً يكُونُ ذَِلك فَقَالَ ِلي أَ ما عِلمت يا

 ِمن أُولَِئك ِمن تأَيا رِذِه فَمه ِذِه ِمنه ِذِه وه ِذِه ِمنه عزن ِميعاً ثُما جملَطَهاِر فَخالن ِمن
 السمِت فَِمما مستهم ِمن ِطينِة الْجنِة و هم يعودونَ ِإلَى ما الْأَمانِة و حسِن الْخلُِق و حسِن

  خِلقُوا ِمنه و ما رأَيت ِمن هؤلَاِء ِمن ِقلَِّة الْأَمانِة و سوِء الْخلُِق و الزعارِة فَِمما مستهم ِمن ِطينِة
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 هِلقُوا ِمنا خونَ ِإلَى مودعي مه اِر والن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن صاِلِح بِن سهٍل - ٦
ِد اللَِّه قَالَ قُلْتبعليه السالم (  ِلأَِبي ع( معاِء قَالَ نِبيِة الْأَنِطين ونَ ِمنِمنؤالْم .  
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن - ٧

ع اِهيمرِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِد اللَِّهعبأَِبي ع أَنْ ) عليه السالم  ( ن ادا أَرلَّ لَمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه
 مآد لُقخعليه السالم ( ي( َِئيلربثَ جعب  ) ةً )عليه السالمضِميِنِه قَبِبي ضِة فَقَبعمِم الْجوي ٍة ِمناعِل سِفي أَو 

 هتضقَب تلَغةً بضقَب ضقَب ةً وبراٍء تمكُلِّ س ذَ ِمنأَخ ا ويناِء الدمِة ِإلَى الساِبعاِء السمالس ِمن
 هتلَّ كَِلمج و زع اللَّه رى فَأَموِة الْقُصاِبعِض السا ِإلَى الْأَرلْيِة الْعاِبعِض السالْأَر ى ِمنرأُخ

لْقَبضةَ الْأُولَى ِبيِميِنِه و الْقَبضةَ الْأُخرى ِبِشماِلِه فَفَلَق الطِّني ِفلْقَتيِن فَذَرا ِمن الْأَرِض فَأَمسك ا
دالص اُء وِصيالْأَو اُء وِبيالْأَن لُ وسالر كِميِنِه ِمنواً فَقَالَ ِللَِّذي ِبياِت ذَراومالس ِمن واً ويقُونَ ذَر

و الْمؤِمنونَ و السعداُء و من أُِريد كَرامته فَوجب لَهم ما قَالَ كَما قَالَ و قَالَ ِللَِّذي ِبِشماِلِه 
جفَو هتِشقْو و هانوه أُِريد نم و اِغيتالطَّو ونَ والْكَاِفر ِركُونَ وشالْم ونَ واربالْج كِمن ملَه ب

 بالْح فاِلق لَّ ِإنَّ اللَّهج و زلُ اللَِّه عقَو ذَِلك ِميعاً وا جِلطَتِن خيتِإنَّ الطِّين ا قَالَ ثُما قَالَ كَمم
ى ِطينوالن و هتبحا مهلَيع الَِّتي أَلْقَى اللَّه ِمِننيؤةُ الْمِطين بوى فَالْحالن ا وأَون الَِّذين ةُ الْكَاِفِرين

 و زع قَالَ اللَّه و هنع داعبت ٍر ويكُلِّ خ نأَى عن هِل أَنأَج ى ِمنوالن يما سمِإن ٍر ويكُلِّ خ نع
فَالْح يالْح ِت ِمنيالْم ِرجخم ِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخلَّ يج ِمن هتِطين جرخالَِّذي ت ِمنؤالْم ي

 يِمِن فَالْحؤِة الْمِطين ِمن جرخالَِّذي ي الْكَاِفر وه يالْح ِمن جرخالَِّذي ي تيالْم ِة الْكَاِفِر وِطين
و من كانَ ميتاً فَأَحييناه فَكَانَ موته اخِتلَاطَ الْمؤِمن و الْميت الْكَاِفر و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ أَ 

 اللَّه ِرجخي ِتِه كَذَِلكا ِبكَِلممهنيلَّ بج و زع اللَّه قفَر ِحني هاتيكَانَ ح ِة الْكَاِفِر وِطين عِتِه مِطين
لْمِة بعد دخوِلِه ِفيها ِإلَى النوِر و يخِرج الْكَاِفر ِمن النوِر عز و جلَّ الْمؤِمن ِفي الِْميلَاِد ِمن الظُّ

  ِإلَى الظُّلْمِة بعد دخوِلِه ِإلَى النوِر
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قَو ذَِلك ولَى الْكاِفِرينلُ عالْقَو ِحقي ا ويكانَ ح نم ِذرنلَّ ِليج و زع لُه.   
  باب آخر ِمنه و ِفيِه ِزيادةُ وقُوِع التكِْليِف الْأَوِل

١ -ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عيحي نب دمحم و ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب ِليع 
 قَالَ لَو عِلم الناس كَيف ابِتداُء )عليه السالم ( الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ًء عذْباً أَخلُق ِمنك الْخلِْق ما اختلَف اثْناِن ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَبلَ أَنْ يخلُق الْخلْق قَالَ كُن ما
جنِتي و أَهلَ طَاعِتي و كُن ِملْحاً أُجاجاً أَخلُق ِمنك ناِري و أَهلَ معِصيِتي ثُم أَمرهما فَامتزجا 

ذَ ِطيناً ِمنأَخ ثُم ِمنؤالْم الْكَاِفر و الْكَاِفر ِمنؤالْم ِلدي ارص ذَِلك كاً فَِمنرع كَهرِض فَعأَِدِمي الْأَر 
شِديداً فَِإذَا هم كَالذَّر يِدبونَ فَقَالَ ِلأَصحاِب الْيِمِني ِإلَى الْجنِة ِبسلَاٍم و قَالَ ِلأَصحاِب الشماِل 

الشماِل ادخلُوها فَهابوها فَقَالَ ِإلَى الناِر و لَا أُباِلي ثُم أَمر ناراً فَأُسِعرت فَقَالَ ِلأَصحاِب 
ِلأَصحاِب الْيِمِني ادخلُوها فَدخلُوها فَقَالَ كُوِني برداً و سلَاماً فَكَانت برداً و سلَاماً فَقَالَ 

  أَصحاب الشماِل يا رب أَِقلْنا
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فَقَالَ قَد أَقَلْتكُم فَادخلُوها فَذَهبوا فَهابوها فَثَم ثَبتِت الطَّاعةُ و الْمعِصيةُ فَلَا يستِطيع هؤلَاِء أَنْ 
  .يكُونوا ِمن هؤلَاِء و لَا هؤلَاِء ِمن هؤلَاِء 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ أَنَّ رجلًا سأَلَ - ٢
يتهم  عن قَوِل اللَِّه جلَّ و عز و ِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُر)عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 

 عمسي وهأَب ِة فَقَالَ ولى ِإلَى آِخِر الْآيقالُوا ب كُمبِبر تأَ لَس فُِسِهملى أَنع مهدهأَش عليه السالم ( و( 
ا آدهِمن لَقِة الَِّتي خبراِب الترت ةً ِمنضقَب ضلَّ قَبج و زع ثَِني أَِبي أَنَّ اللَّهدح عليه السالم ( م( بفَص 

 اجالْأُج اِلحاَء الْما الْمهلَيع بص احاً ثُمبص ِعنيبا أَركَهرت ثُم اتالْفُر ذْباَء الْعا الْمهلَيع
يداً فَخرجوا كَالذَّر ِمن فَتركَها أَربِعني صباحاً فَلَما اختمرِت الطِّينةُ أَخذَها فَعركَها عركاً شِد

يِميِنِه و ِشماِلِه و أَمرهم جِميعاً أَنْ يقَعوا ِفي الناِر فَدخلَ أَصحاب الْيِمِني فَصارت علَيِهم برداً 
  .و سلَاماً و أَبى أَصحاب الشماِل أَنْ يدخلُوها 

٣ - اِهيمرِإب نب ِليانَ   عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما أَراد أَنْ يخلُق ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه

 معليه السالم ( آد( مأَهذَر ِدِه ثُمِن ِبييقَتا ِفرقَهفَر ا ثُمكَهرةً فَعضقَب ضقَب لَى الطِِّني ثُماَء علَ الْمسأَر 
م فَِإذَا هم يِدبونَ ثُم رفَع لَهم ناراً فَأَمر أَهلَ الشماِل أَنْ يدخلُوها فَذَهبوا ِإلَيها فَهابوها فَلَ

 تفَكَان ارالن زع لَّ وج اللَّه را فَأَملُوهخوا فَدبا فَذَهلُوهخدِمِني أَنْ يلَ الْيأَه رأَم ا ثُملُوهخدي
ثُم ما فَأَقَالَها أَِقلْننباِل قَالُوا رملُ الشأَه أَى ذَِلكا رلَاماً فَلَمس داً ورب ِهملَيا علُوهخاد مقَالَ لَه 

 ما آدهِمن لَقخ ِطيناً و مهادا فَأَعلُوهخدي لَم ا وهلَيوا عوا فَقَامبِد )عليه السالم ( فَذَهبو عقَالَ أَب و 
لَاِء أَنْ يكُونوا ِمن هؤلَاِء قَالَ  فَلَن يستِطيع هؤلَاِء أَنْ يكُونوا ِمن هؤلَاِء و لَا هؤ)عليه السالم ( اللَِّه 

 أَولُ من دخلَ ِتلْك النار فَذَِلك قَولُه جلَّ و عز قُلْ ِإنْ كانَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَيرونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
لُ الْعاِبِدينا أَوفَأَن لَدمِن وحِللر.   
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هِمن رآخ ابب  
١ - نع ِليالِْعج داود نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

أَِبي ج نانَ عرمح نةَ عاررفٍَر زعليه السالم ( ع( لَقخ لْقالْخ لَقثُ خيالَى حعت و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه 
ماًء عذْباً و ماًء ماِلحاً أُجاجاً فَامتزج الْماَءاِن فَأَخذَ ِطيناً ِمن أَِدِمي الْأَرِض فَعركَه عركاً شِديداً 

ِني و هم كَالذَّر يِدبونَ ِإلَى الْجنِة ِبسلَاٍم و قَالَ ِلأَصحاِب الشماِل ِإلَى الناِر فَقَالَ ِلأَصحاِب الْيِم
 هذا غاِفِلني نا عا كُنِة ِإنالِْقيام موقُولُوا ينا أَنْ تِهدلى شقالُوا ب كُمبِبر تقَالَ أَ لَس اِلي ثُملَا أُب و

أَخ ثُم أَِمري ِليذَا عأَنَّ ه وِلي وسر دمحذَا مأَنَّ ه و كُمبِبر تفَقَالَ أَ لَس نيِبيلَى النع ذَ الِْميثَاق
و كُمبِني رِم أَنزلَى أُوِلي الْعع ذَ الِْميثَاقأَخ ةُ ووبالن ملَه تتلَى فَثَبقَالُوا ب ِمِننيؤالْم دمحم 

 و أَنَّ )عليهم السالم ( رسوِلي و عِلي أَِمري الْمؤِمِنني و أَوِصياؤه ِمن بعِدِه ولَاةُ أَمِري و خزانُ ِعلِْمي 
بأُع اِئي ودأَع ِبِه ِمن ِقمتأَن لَِتي ووِبِه د أُظِْهر ِبِه ِلِديِني و ِصرتأَن ِديههاً الْمكَر عاً وِبِه طَو د

قَالُوا أَقْررنا يا رب و شِهدنا و لَم يجحد آدم و لَم يِقر فَثَبتِت الْعِزميةُ ِلهؤلَاِء الْخمسِة ِفي 
ج و زع لُهقَو وه اِر ِبِه ولَى الِْإقْرع مزع مِآلد كُني لَم و ِديهالْم ِمن منا ِإىل آدِهدع لَقَد لَّ و

قَبلُ فَنِسي و لَم نِجد لَه عزماً قَالَ ِإنما هو فَترك ثُم أَمر ناراً فَأُججت فَقَالَ ِلأَصحاِب الشماِل 
فَكَانت علَيِهم برداً و سلَاماً فَقَالَ ادخلُوها فَهابوها و قَالَ ِلأَصحاِب الْيِمِني ادخلُوها فَدخلُوها 

 ةُ وِت الطَّاعتثَب ا فَثَموهابلُوا فَهخوا فَادباذْه كُمأَقَلْت ا فَقَالَ قَدأَِقلْن با راِل يمالش ابحأَص
  .الْولَايةُ و الْمعِصيةُ 

٢ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن م
 يقُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن حِبيٍب السِجستاِني قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

مةَ آديذُر جرا أَخلَّ لَمج و زع ِة)عليه السالم (  اللَّهوِبيبِبالر الِْميثَاق ِهملَيذَ عأْخِرِه ِليظَه ِمن   
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أَخ نلَ مفَكَانَ أَو ِبيِة ِلكُلِّ نوبِبالن و ِد اللَِّه لَهبع نب دمحِتِه موبِبن الِْميثَاق ِهملَيع صلى اهللا عليه ( ذَ لَه

 ِإلَى ذُريِتِه و هم ذَر )عليه السالم (  ثُم قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِآلدم انظُر ما ذَا ترى قَالَ فَنظَر آدم )وآله 
 يا رب ما أَكْثَر ذُريِتي و ِلأَمٍر ما خلَقْتهم فَما تِريد ِمنهم )عليه السالم (  قَالَ آدم قَد ملَئُوا السماَء

 ِلي وسونَ ِبرِمنؤي ئاً ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعلَّ يج و زع قَالَ اللَّه ِهملَيع الِْميثَاق ِذكِبأَخ
تي مقَالَ آد مهونعليه السالم ( ِبع( ورن لَه مهضعب ٍض وعب ِمن ظَمأَع الذَّر ضعى با ِلي أَرفَم با ري 

 مهلَقْتخ لَّ كَذَِلكج و زع فَقَالَ اللَّه ورن لَه سلَي مهضعب قَِليلٌ و ورن لَه مهضعب و كَِثري
 يا رب فَتأْذَنُ ِلي ِفي الْكَلَاِم فَأَتكَلَّم قَالَ اللَّه عز و )عليه السالم ( أَبلُوهم ِفي كُلِّ حالَاِتِهم قَالَ آدم ِل

 كتطَِبيع وِحي ور ِمن كوحفَِإنَّ ر كَلَّملَّ تج]ِمن [فَلَو با ري مِتي قَالَ آدوننِخلَاِف كَي تكُن 
خلَقْتهم علَى ِمثَاٍل واِحٍد و قَدٍر واِحٍد و طَِبيعٍة واِحدٍة و ِجِبلٍَّة واِحدةً و أَلْواٍن واِحدٍة و أَعماٍر 

بلَا ت و داسحت مهنيب كُني لَم ٍض وعلَى بع مهضعِغ ببي اٍء لَمواٍق سزأَر ٍة واِحدلَا و و اغُض
يِفي ش ِتلَافاخ  ِتكِف طَِبيععِبض و طَقْتوِحي نِبر ما آدلَّ يج و زع اِء قَالَ اللَّهيالْأَش ٍء ِمن

ي يمِضي تكَلَّفْت ما لَا ِعلْم لَك ِبِه و أَنا الْخاِلق الْعاِلم ِبِعلِْمي خالَفْت بين خلِْقِهم و ِبمِشيئَِت
 سالِْإن و الِْجن لَقْتا خملِْقي ِإنِديلَ ِلخبونَ لَا تاِئرقِْديِري صت ِبِريي ودِإلَى ت ِري وأَم ِفيِهم

ت النار ِليعبدوِن و خلَقْت الْجنةَ ِلمن أَطَاعِني و عبدِني ِمنهم و اتبع رسِلي و لَا أُباِلي و خلَقْ
ِلمن كَفَر ِبي و عصاِني و لَم يتِبع رسِلي و لَا أُباِلي و خلَقْتك و خلَقْت ذُريتك ِمن غَيِر فَاقٍَة 

نسأَح كُمأَي مهلُوأَب و كلُوِلأَب مهلَقْتخ و كلَقْتا خمِإن و ِهمِإلَي و كا ِبي ِإلَييناِر الدلًا ِفي دمع 
 ةَ والطَّاع و توالْم اةَ ويالْح ةَ والْآِخر ا وينالد لَقْتخ فَِلذَِلك اِتكُمملَ مقَب و اِتكُميِفي ح

ِمي الناِفِذ ِفيِهم خالَفْت الْمعِصيةَ و الْجنةَ و النار و كَذَِلك أَردت ِفي تقِْديِري و تدِبِريي و ِبِعلْ
 لْتعفَج ِتِهمِصيعم و ِتِهمطَاع و اِقِهمزأَر و اِرِهممأَع و اِنِهمأَلْو و اِمِهمسأَج و ِرِهموص نيب

الطَِّويلَ و و الْقَِصري ى ومالْأَع و ِصريالْب و ِعيدالس و ِقيالش مهِمن و اِلمالْع و ِميمالد ِميلَ والْج 
الْجاِهلَ و الْغِني و الْفَِقري و الْمِطيع و الْعاِصي و الصِحيح و السِقيم و من ِبِه الزمانةُ و من لَا 

  علَى عاِفيِتِه و ينظُر الَِّذي ِبِهعاهةَ ِبِه فَينظُر الصِحيح ِإلَى الَِّذي ِبِه الْعاهةُ فَيحمدِني 
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ِثيبه جِزيلَ عطَاِئي و الْعاهةُ ِإلَى الصِحيِح فَيدعوِني و يسأَلُِني أَنْ أُعاِفيه و يصِبر علَى بلَاِئي فَأُ
 أَلُِني وسي وِني وعدفَي ِنيِإلَى الْغ الْفَِقري ظُرني ِني وكُرشي ِني ودمحِإلَى الْفَِقِري فَي ِنيالْغ ظُرني

لَقْتخ فَِلذَِلك هتيدا هلَى مِني عدمحِإلَى الْكَاِفِر فَي ِمنؤالْم ظُرناِء يرالض اِء ورِفي الس مهلُوِلأَب مه
و ِفيما أُعاِفيِهم و ِفيما أَبتِليِهم و ِفيما أُعِطيِهم و ِفيما أَمنعهم و أَنا اللَّه الْمِلك الْقَاِدر و ِلي أَنْ 

 أُغَير ِمن ذَِلك ما ِشئْت ِإلَى ما ِشئْت و أُقَدم أَمِضي جِميع ما قَدرت علَى ما دبرت و ِلي أَنْ
 لُ وا أَفْعمأَلُ علَا أُس ا أُِريدالُ ِلمالْفَع ا اللَّهأَن و تما قَدم ذَِلك ِمن رخأُؤ و ترا أَخم ذَِلك ِمن

  .أَنا أَسأَلُ خلِْقي عما هم فَاِعلُونَ 
محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن   - ٣

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و )عليه السالم ( عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي و عقْبةَ جِميعاً عن أَِبي جعفٍَر 
لَّ خج لَقخ ِة ونِة الْجِطين ِمن لَقَهأَنْ خ با أَحكَانَ م و با أَحِمم بأَح نم لَقفَخ لْقالْخ لَق

 و ِفي الظِّلَاِل فَقُلْت مثَهعب اِر ثُمِة النِطين ِمن لَقَهأَنْ خ ضغا أَبكَانَ م و ضغا أَبِمم ضغأَب نم
ٍء ثُم بعثَ ِمنهم النِبيني  ٍء الظِّلَالُ فَقَالَ أَ لَم تر ِإلَى ِظلِّك ِفي الشمِس شيئاً و لَيس ِبشي ي شيأَ

قَهم لَيقُولُن اللَّه فَدعوهم ِإلَى الِْإقْراِر ِباللَِّه عز و جلَّ و هو قَولُه عز و جلَّ و لَِئن سأَلْتهم من خلَ
ثُم دعوهم ِإلَى الِْإقْراِر ِبالنِبيني فَأَقَر بعضهم و أَنكَر بعض ثُم دعوهم ِإلَى ولَايِتنا فَأَقَر ِبها و اللَِّه 

يؤِمنوا ِبما كَذَّبوا ِبِه ِمن قَبلُ ثُم قَالَ أَبو من أَحب و أَنكَرها من أَبغض و هو قَولُه فَما كانوا ِل
   . كَانَ التكِْذيب ثَم)عليه السالم ( جعفٍَر 

   أَولُ من أَجاب و أَقَر ِللَِّه عز و جلَّ ِبالربوِبيِة)صلى اهللا عليه وآله ( باب أَنَّ رسولَ اللَِّه 
١ -نب دمحِن   ماِلِح بص نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

ٍء   ِبأَي شي)صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ بعض قُريٍش قَالَ ِلرسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( سهٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
ب تأَن اَء وِبيالْأَن قْتبس نلَ مأَو ي وبِبر نآم نلَ مأَو تي كُنفَقَالَ ِإن مهماتخ و مهآِخر ِعثْت

أَجاب حيثُ أَخذَ اللَّه ِميثَاق النِبيني و أَشهدهم علَى أَنفُِسِهم أَ لَست ِبربكُم فَكُنت أَنا أَولَ 
بلَى فَسقَالَ ب ِبيلَّنج و زاِر ِباللَِّه عِبالِْإقْر مهقْت.   
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لَِّه بِن ِسناٍن   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عبِد ال- ٢
 جِعلْت ِفداك ِإني لَأَرى بعض أَصحاِبنا يعتِريِه النزق و الِْحدةُ )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الس نسح اها فَأَرالَفَنخ نى مأَر ِديداً واً شغَم ِلذَِلك مفَأَغْت شالطَّي و نسقُلْ حِت قَالَ لَا تم
السمِت فَِإنَّ السمت سمت الطَِّريِق و لَِكن قُلْ حسن السيماِء فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 

أَغْتم ِلذَِلك ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد قَالَ قُلْت فَأَراه حسن السيماِء و لَه وقَار فَ
 ِإنَّ اللَّه الَفَكخ ناِء مِن ِسيمسح ِمن تأَيا رِلم و اِبكحِق أَصزن ِمن تأَيا رِلم متغقَالَ لَا ت

ا ِفرمقَهفَر ِن ثُميتالطِّين ِتلْك لَقخ مآد لُقخأَنْ ي ادا أَرالَى لَمعت و كارباِب تحِن فَقَالَ ِلأَصيقَت
الْيِمِني كُونوا خلْقاً ِبِإذِْني فَكَانوا خلْقاً ِبمنِزلَِة الذَّر يسعى و قَالَ ِلأَهِل الشماِل كُونوا خلْقاً 

اراً فَقَالَ ادن ملَه فَعر ثُم جردي ِزلَِة الذَّرنلْقاً ِبموا خِبِإذِْني فَكَان نلَ ما ِبِإذِْني فَكَانَ أَولُوهخ
 دمحا ملَهخقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( د ثُم مهاعبأَت و مهاؤِصيأَو ِل وسالر ِم ِمنزأُولُو الْع هعبات ثُم 

ِلتحِرقَنا فَعصوا فَقَالَ ِلأَصحاِب الْيِمِني ِلأَصحاِب الشماِل ادخلُوها ِبِإذِْني فَقَالُوا ربنا خلَقْتنا 
 ابحأَص مآها رأَثَراً فَلَم ِفيِهم ثِّرؤت لَم كَلْماً و مهِمن اركِْلِم النت اِر لَمالن وا ِبِإذِْني ِمنجراخ

لْنا و مرنا ِبالدخوِل قَالَ قَد أَقَلْتكُم فَادخلُوها الشماِل قَالُوا ربنا نرى أَصحابنا قَد سِلموا فَأَِق
 مهرا فَأَموصاِق فَعِترلَى اِلاحا علَن ربا لَا صنبا روا فَقَالُوا يعجر جهالْو مهابأَص ا وونا دفَلَم

عونَ و أَمر أُولَِئك ثَلَاثاً كُلَّ ذَِلك يِطيعونَ و يخرجونَ ِبالدخوِل ثَلَاثاً كُلَّ ذَِلك يعصونَ و يرِج
 نم لَاِء وؤه كُونُ ِمنلَاِء لَا يؤه كَانَ ِمن نقَالَ فَم مآد هِمن لَقوا ِطيناً ِبِإذِْني فَخكُون مفَقَالَ لَه

لَاِء وؤه كُونُ ِمنلَاِء لَا يؤه كَانَ ِمن ِمن مهابا أَصفَِمم لُِقِهمخ و اِبكحِق أَصزن ِمن تأَيا رم 
 ِمن مهابا أَصفَِمم قَاِرِهمو و الَفَكُمخ ناِء مِن ِسيمسح ِمن تأَيا رم اِل وماِب الشحلَطِْخ أَص

   .لَطِْخ أَصحاِب الْيِمِني
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٣
ِن ساِلِح بص نِلٍم عسِن مانَ بدعس ناِعيلَ عمِد اللَِّهِإسبأَِبي ع نٍل عولُ ) عليه السالم  ( هسِئلَ رقَالَ س

ٍء سبقْت ولْد آدم قَالَ ِإني أَولُ من أَقَر ِبربي ِإنَّ اللَّه أَخذَ ِميثَاق   ِبأَي شي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
   .م أَ لَست ِبربكُم قَالُوا بلَى فَكُنت أَولَ من أَجابالنِبيني و أَشهدهم علَى أَنفُِسِه

ذَر مه وا وابأَج فكَي ابب  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١

 كَيف أَجابوا و هم ذَر قَالَ جعلَ ِفيِهم ما ِإذَا سأَلَهم أَجابوه يعِني )عليه السالم (  قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
   .ِفي الِْميثَاِق

  باب ِفطْرِة الْخلِْق علَى التوِحيِد
 (  ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن- ١

  .قَالَ قُلْت ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها قَالَ التوِحيد ) عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٢

قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها ما ِتلْك ) عليه السالم  (  اللَِّهعبِد
ربكُم و ِفيِه الِْفطْرةُ قَالَ ِهي الِْإسلَام فَطَرهم اللَّه ِحني أَخذَ ِميثَاقَهم علَى التوِحيِد قَالَ أَ لَست ِب

 الْكَاِفر و ِمنؤالْم.  
٣ - نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

رت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفطْ)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .علَيها قَالَ فَطَرهم جِميعاً علَى التوِحيِد 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤
 قَوِل اللَِّه عز و جلَّ حنفاَء ِللَِّه غَير مشِرِكني ِبِه قَالَ الْحِنيِفيةُ ِمن  قَالَ سأَلْته عن)عليه السالم ( 

  الِْفطْرِة الَِّتي فَطَر اللَّه الناس علَيها لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه
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 ِمن كبذَ رِإذْ أَخ لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتس ةُ واررِرفَِة ِبِه قَالَ زعلَى الْمع مهقَالَ فَطَر
أَ لَس فُِسِهملى أَنع مهدهأَش و مهتيذُر وِرِهمظُه ِمن مِني آدةَ قَالَ بلى الْآيقالُوا ب كُمبِبر ت

 لَا ذَِلك لَو و هفْسن ماهأَر و مفَهرفَع وا كَالذَّرجرِة فَخامِم الِْقيوِإلَى ي هتيذُر مِر آدظَه ِمن جرأَخ
 كُلُّ مولُوٍد يولَد علَى الِْفطْرِة يعِني ) عليه وآله صلى اهللا( لَم يعِرف أَحد ربه و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ضالْأَر ماواِت والس لَقخ نم مهأَلْتس لَِئن و لُهقَو كَذَِلك اِلقُهلَّ خج و زع ِرفَةَ ِبأَنَّ اللَّهعالْم
اللَّه قُولُنلَي.   

ِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها قَالَ فَطَرهم علَى ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
   .التوِحيِد

  لْمؤِمِن ِفي صلِْب الْكَاِفِرباب كَوِن ا
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عِلي بِن - ١

ِب الْمشِرِك فَلَا يِصيبه  ِإنَّ نطْفَةَ الْمؤِمِن لَتكُونُ ِفي صلْ)عليه السالم ( ميسرةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يش رالش ِمن يش رالش ا ِمنهِصبي ِركَِة لَمشِحِم الْمِفي ر ارى ِإذَا صتفَِإذَا  ٌء ح هعضى تتٌء ح

يش رالش ِمن هِصبي لَم هتعضو  ِه الْقَلَملَيع ِريجى يتٌء ح.  
٢ -ب ِليِن   عسأَِبي الْح نقِْطٍني عِن يب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
 علَى يقِْطٍني و )عليه السالم (  قَالَ قُلْت لَه ِإني قَد أَشفَقْت ِمن دعوِة أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( موسى 

 يا أَبا الْحسِن لَيس حيثُ تذْهب ِإنما الْمؤِمن ِفي صلِْب الْكَاِفِر ِبمنِزلَِة الْحصاِة ِفي ما ولَد فَقَالَ
   .ُء الْمطَر فَيغِسلُ اللَِّبنةَ و لَا يضر الْحصاةَ شيئاً اللَِّبنِة يِجي
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ِمنؤالْم لُقخلَّ أَنْ يج و زع اللَّه ادِإذَا أَر ابب  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن مسِلٍم - ١

 نع اِنيلْوِد اللَِّهالْحبأَِبي ع نع اِزيقَِل الرياِعيلَ الصمِة ) عليه السالم  ( أَِبي ِإسنقَالَ ِإنَّ ِفي الْج
لَشجرةً تسمى الْمزنَ فَِإذَا أَراد اللَّه أَنْ يخلُق مؤِمناً أَقْطَر ِمنها قَطْرةً فَلَا تِصيب بقْلَةً و لَا ثَمرةً 

   .كَلَ ِمنها مؤِمن أَو كَاِفر ِإلَّا أَخرج اللَّه عز و جلَّ ِمن صلِْبِه مؤِمناًأَ
لَامالِْإس ةَ ِهيغبِفي أَنَّ الص ابب  

١ -ِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن اب
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِصبغةَ اللَِّه و ) عليه السالم  ( محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

سمتلَّ فَقَِد اسج و زِلِه عقَالَ ِفي قَو و لَامةً قَالَ الِْإسغاللَِّه ِصب ِمن نسأَح نثْقى مِة الْوورِبالْع ك
 لَه ِريكلَا ش هدحانُ ِباللَِّه والِْإمي قَالَ ِهي.  

٢ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
نقٍَد عِن فَرِد اللَِّه ببع نانَ عحِن ِسرِد اللَِّهببأَِبي ع نانَ عرمعليه السالم  (  ح ( و زِل اللَِّه عِفي قَو

 لَامالِْإس ةُ ِهيغبةً قَالَ الصغاللَِّه ِصب ِمن نسأَح نم ةَ اللَِّه وغلَّ ِصبج.  
٣ -نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِصبغةَ اللَِّه و من أَحسن ِمن )عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت و يؤِمن اللَِّه ِصبغةً قَالَ الصبغةُ ِهي الِْإسلَام و قَالَ ِفي قَوِلِه عز و جلَّ 

   .ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقى قَالَ ِهي الِْإميانُ
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   ِهي الِْإميانُباب ِفي أَنَّ السِكينةَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ١

  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 وقَالَ ه هوٍح ِمنِبر مهدأَي لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتس انُ قَالَ والِْإمي وقَالَ ه ِمِننيؤالْم

  .الِْإميانُ 
 )يه السالم عل(   عنه عن أَحمد عن صفْوانَ عن أَباٍن عن فُضيٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .أُولِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ هلْ لَهم ِفيما كَتب ِفي قُلُوِبِهم صنع قَالَ لَا 
٣ - نلَاِء عِن الْعوٍب عبحِن مِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِلٍم عسِن مِد بمحفٍَر معأَِبي ج انُ )عليه السالم ( نةُ الِْإميِكينقَالَ الس .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و ِهشاِم بِن - ٤

ِل اللَِّه عز و جلَّ هو الَِّذي أَنزلَ السِكينةَ ِفي ِفي قَو) عليه السالم  ( ساِلٍم و غَيِرِهما عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .قُلُوِب الْمؤِمِنني قَالَ هو الِْإميانُ 

٥ - أَلْتِميٍل قَالَ سج نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 عن قَوِلِه عز و جلَّ هو الَِّذي أَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني قَالَ هو )سالم عليه ال( أَبا عبِد اللَِّه 

 وقْوى قَالَ هةَ التكَِلم مهمأَلْز ِلِه وقَو نع انُ والِْإمي وقَالَ ه هوٍح ِمنِبر مهدأَي انُ قَالَ والِْإمي
   .الِْإميانُ

  باب الِْإخلَاِص
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي - ١
ٌء ِمن   شيِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ حِنيفاً مسِلماً قَالَ خاِلصاً مخِلصاً لَيس ِفيِه) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .ِعبادِة الْأَوثَاِن 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر- ٢
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 يا أَيها الناس ِإنما هو اللَّه و الشيطَانُ و الْحق و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 و الْحسنات و الْباِطلُ و الْهدى و الضلَالَةُ و الرشد و الْغي و الْعاِجلَةُ و الْآِجلَةُ و الْعاِقبةُ
 اللَّه هنطَاِن لَعيئَاٍت فَِللشيس ا كَانَ ِمنم اٍت فَِللَِّه ونسح ا كَانَ ِمنفَم ئَاتيالس.  

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٣

 كَانَ يقُولُ طُوبى ِلمن أَخلَص ِللَِّه الِْعبادةَ و الدعاَء و ) صلوات اهللا عليه (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم عليه 
ردنْ صزحي لَم و اهأُذُن عمسا تاللَِّه ِبم ِذكْر سني لَم و اهنيى عرا تِبم هلْ قَلْبغشي لَم ِطيا أُعِبم ه

 هرغَي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ - ٤

أَحسن عملًا قَالَ لَيس يعِني ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِليبلُوكُم أَيكُم ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
أَكْثَر عملًا و لَِكن أَصوبكُم عملًا و ِإنما الِْإصابةُ خشيةُ اللَِّه و النيةُ الصاِدقَةُ و الْحسنةُ ثُم قَالَ 

عملُ الْخاِلص الَِّذي لَا تِريد أَنْ يحمدك الِْإبقَاُء علَى الْعمِل حتى يخلُص أَشد ِمن الْعمِل و الْ
 و زع لَهلَا قَوت لُ ثُممالْع ةَ ِهييِإنَّ الن ِل أَلَا ومالْع لُ ِمنةُ أَفْضيالن لَّ وج و زع ِإلَّا اللَّه دِه أَحلَيع

  .ي علَى ِنيِتِه جلَّ قُلْ كُلٌّ يعملُ على شاِكلَِتِه يعِن
  و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم قَالَ - ٥

رك أَو شك فَهو الْقَلْب السِليم الَِّذي يلْقَى ربه و لَيس ِفيِه أَحد ِسواه قَالَ و كُلُّ قَلٍْب ِفيِه ِش
  .ساِقطٌ و ِإنما أَرادوا الزهد ِفي الدنيا ِلتفْرغَ قُلُوبهم ِللْآِخرِة 

 قَالَ ما )عليه السالم (   ِبهذَا الِْإسناِد عن سفْيانَ بِن عيينةَ عِن السنِدي عن أَِبي جعفٍَر - ٦
ِإميانَ ِباللَِّه عز و جلَّ أَربِعني يوماً أَو قَالَ ما أَجملَ عبد ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ أَخلَص الْعبد الْ

لِْبِه أَربِعني يوماً ِإلَّا زهده اللَّه عز و جلَّ ِفي الدنيا و بصره داَءها و دواَءها فَأَثْبت الِْحكْمةَ ِفي قَ
و أَنطَق ِبها ِلسانه ثُم تلَا ِإنَّ الَِّذين اتخذُوا الِْعجلَ سينالُهم غَضب ِمن ربِهم و ِذلَّةٌ ِفي الْحياِة 

لَِّه عز و جلَّ و الدنيا و كَذِلك نجِزي الْمفْتِرين فَلَا ترى صاِحب ِبدعٍة ِإلَّا ذَِليلًا و مفْتِرياً علَى ال
   . ِإلَّا ذَِليلًا)صلوات اهللا عليهم (  و علَى أَهِل بيِتِه )صلى اهللا عليه وآله ( علَى رسوِلِه 
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  باب الشراِئِع
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ١

 نِميعاً عانَ جورِن مِد بمحم نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع
قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَعطَى محمداً ) عليه السالم  (  بِن عثْمانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّهأَباِن

 و خلْع  التوِحيد و الِْإخلَاص)عليهم السالم (  شراِئع نوٍح و ِإبراِهيم و موسى و ِعيسى )صلى اهللا عليه وآله ( 
الْأَنداِد و الِْفطْرةَ الْحِنيِفيةَ السمحةَ و لَا رهباِنيةَ و لَا ِسياحةَ أَحلَّ ِفيها الطَّيباِت و حرم ِفيها 

 ضرافْت ثُم ِهملَيع تالْأَغْلَالَ الَِّتي كَان و مهرِإص مهنع عضو اِئثَ وبالْخ لَاةَ وا الصِه ِفيهلَيع
 و امرالْح لَالَ والْح كَِر ونِن الْمع يهالن وِف ورعِبالْم رالْأَم و جالْح و اميالص كَاةَ والز

و فَضلَه ِبفَاِتحِة الْمواِريثَ و الْحدود و الْفَراِئض و الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه و زاده الْوضوَء 
الْفَي و منغالْم لَّ لَهأَح ِل وفَصالْم ِة وقَرِة الْبوراِتيِم سوِبخ اِب ولَ  الِْكتعج ِب وعِبالر هرصن َء و
 و الِْجن و الِْإنِس و أَعطَاه لَه الْأَرض مسِجداً و طَهوراً و أَرسلَه كَافَّةً ِإلَى الْأَبيِض و الْأَسوِد

 فيِه سلَيِزلَ عأُن اِء وِبيالْأَن ِمن دأَح كَلَّفي ا لَمم كُلِّف ثُم ماهِفد و ِرِكنيشالْم رأَس ةَ ويالِْجز
  . تكَلَّف ِإلَّا نفْسك ِمن السماِء ِفي غَيِر ِغمٍد و ِقيلَ لَه فَقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه ال

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٢
بر أُولُوا الْعزِم  قَولَ اللَِّه عز و جلَّ فَاصِبر كَما ص)عليه السالم ( بِن ِمهرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 دمحم ى وِعيس ى ووسم و اِهيمرِإب و وحِل فَقَالَ نسالر وا )صلى اهللا عليه وآله ( ِمنارص فكَي قُلْت 
ِكتاِب نوٍح و أُوِلي الْعزِم قَالَ ِلأَنَّ نوحاً بِعثَ ِبِكتاٍب و شِريعٍة و كُلُّ من جاَء بعد نوٍح أَخذَ ِب

 اِهيمراَء ِإبى جتاِجِه حهِمن ِتِه وِريعوٍح لَا كُفْراً ِبِه )عليه السالم ( شاِب نِك ِكترِة تِزميِبع ِف وحِبالص 
 اِهيمرِإب دعاَء بج ِبياِجِه)عليه السالم ( فَكُلُّ نهِمن و اِهيمرِة ِإبِريعذَ ِبشاَء  أَخى جتِف ححِبالص و 

عليه ( موسى ِبالتوراِة و شِريعِتِه و ِمنهاِجِه و ِبعِزميِة ترِك الصحِف و كُلُّ نِبي جاَء بعد موسى 

 ِبالِْإنِجيِل و ِبعِزميِة ترِك )عليه السالم (  أَخذَ ِبالتوراِة و شِريعِتِه و ِمنهاِجِه حتى جاَء الْمِسيح )السالم 
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 دمحاَء مى جتاِجِه حهِمن ِتِه وِريعذَ ِبشِسيِح أَخالْم دعاَء بج ِبياِجِه فَكُلُّ نهِمن ى ووسِة مِريعش
   حلَالٌ ِإلَى فَجاَء ِبالْقُرآِن و ِبشِريعِتِه و ِمنهاِجِه فَحلَالُه)صلى اهللا عليه وآله ( 
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   .)عليهم السالم ( يوِم الِْقيامِة و حرامه حرام ِإلَى يوِم الِْقيامِة فَهؤلَاِء أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل 
لَاِمباِئِم الِْإسعد اب  

  حدثَِني الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد الزياِدي عِن الْحسِن بِن - ١
عأَِبي ج نةَ عزمأَِبي ح نٍل عيفُض نانَ عثْمع نانُ با أَبثَنداِء قَالَ حشالْو ِليقَالَ )عليه السالم ( فٍَر ع 

يِبش ادني لَم ِة ولَايالْو و جالْح ِم ووالص كَاِة والز لَاِة ولَى الصٍس عملَى خع لَامالِْإس ِنيا  بٍء كَم
  .نوِدي ِبالْولَايِة 

٢ -وني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليلَانَ أَِبي   عجع نِن عمحِد الربِن عب س
 أَوِقفِْني علَى حدوِد الِْإمياِن فَقَالَ شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا )عليه السالم ( صاِلٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ا جِبم ارالِْإقْر ولُ اللَِّه وسداً رمحأَنَّ م و اُء اللَّهأَد ِس ومالْخ اتلَوص ِد اللَِّه وِعن اَء ِبِه ِمن
 عولُ مخالد ا ونودةُ عاودع ا ونِليةُ ولَايو ِت ويالْب ِحج انَ وضمِر رهش موص كَاِة والز

 اِدِقنيالص.  
عِلي الْكُوِفي عن عباِس بِن عاِمٍر عن أَباِن بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن - ٣

 قَالَ بِني الِْإسلَام علَى خمٍس علَى الصلَاِة )عليه السالم ( عثْمانَ عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
لَم ِة ولَايالْو و جالْح ِم ووالص كَاِة والز ويِبش ادني   ٍع وبِبأَر اسذَ النِة فَأَخلَايِبالْو وِديا نٍء كَم

  .تركُوا هِذِه يعِني الْولَايةَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن - ٤

 قَالَ قَالَ أَثَاِفي الِْإسلَاِم ثَلَاثَةٌ الصلَاةُ و الزكَاةُ و الْولَايةُ )عليه السالم ( عِن الصاِدِق الْعرزِمي عن أَِبيِه 
  .لَا تِصح واِحدةٌ ِمنهن ِإلَّا ِبصاِحبتيها 

يعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عبِد اللَِّه بِن الصلِْت جِم- ٥
 قَالَ بِني الِْإسلَام علَى خمسِة أَشياَء علَى )عليه السالم ( حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ٍء ِمن ذَِلك أَفْضلُ فَقَالَ  قُلْت و أَي شيالصلَاِة و الزكَاِة و الْحج و الصوِم و الْولَايِة قَالَ زرارةُ فَ
  الْولَايةُ أَفْضلُ ِلأَنها ِمفْتاحهن و الْواِلي هو الدِليلُ علَيِهن قُلْت ثُم الَِّذي
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 قَالَ الصلَاةُ عمود ِديِنكُم قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( يِلي ذَِلك ِفي الْفَضِل فَقَالَ الصلَاةُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ِة قَبلَها و قَالَ رسولُ اللَِّه قُلْت ثُم الَِّذي يِليها ِفي الْفَضِل قَالَ الزكَاةُ ِلأَنه قَرنها ِبها و بدأَ ِبالصلَا

 الزكَاةُ تذِْهب الذُّنوب قُلْت و الَِّذي يِليها ِفي الْفَضِل قَالَ الْحج قَالَ اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله ( 
م ِبيلًا وِه سِإلَي طاعتِن اسِت ميالْب اِس ِحجلَى النِللَِّه ع لَّ وج ِن الْعالَِمنيع غَِني فَِإنَّ اللَّه كَفَر ن

 لَحجةٌ مقْبولَةٌ خير ِمن ِعشِرين صلَاةً ناِفلَةً و من طَاف ِبهذَا )صلى اهللا عليه وآله ( و قَالَ رسولُ اللَِّه 
فَر اللَّه لَه و قَالَ ِفي يوِم عرفَةَ و يوِم الْبيِت طَوافاً أَحصى ِفيِه أُسبوعه و أَحسن ركْعتيِه غَ

الْمزدِلفَِة ما قَالَ قُلْت فَما ذَا يتبعه قَالَ الصوم قُلْت و ما بالُ الصوِم صار آِخر ذَِلك أَجمع قَالَ 
ن الناِر قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ أَفْضلَ الْأَشياِء ما ِإذَا فَاتك  الصوم جنةٌ ِم)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 سةَ لَيلَايالْو و جالْح كَاةَ والز لَاةَ وِنِه ِإنَّ الصيِبع هيدؤِه فَتِإلَي ِجعرونَ أَنْ تةٌ دبوت هِمن كُنت لَم
يش قَعونَ يا دهكَانٌء م هكَانم تيِفيِه أَد تافَرس أَو ترقَص أَو كِإذَا فَات موِإنَّ الص ا واِئهأَد 

يِة شعبالْأَر ِتلْك ِمن سلَي و كلَياَء علَا قَض قٍَة ودِبص بالذَّن ذَِلك تيزج ا وهراماً غَيٌء  أَي
هرغَي هكَانم ِزيكجِن يمحا الرِرض اِء ويالْأَش ابب و هاحِمفْت و هامنس ِر وةُ الْأَموقَالَ ِذر قَالَ ثُم 

الطَّاعةُ ِللِْإماِم بعد معِرفَِتِه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه و من تولَّى 
 أَرسلْناك علَيِهم حِفيظاً أَما لَو أَنَّ رجلًا قَام لَيلَه و صام نهاره و تصدق ِبجِميِع ماِلِه و حج فَما

يِه ما كَانَ لَه جِميع دهِرِه و لَم يعِرف ولَايةَ وِلي اللَِّه فَيواِليه و يكُونَ جِميع أَعماِلِه ِبدلَالَِتِه ِإلَ
 مهِمن ِسنحالْم قَالَ أُولَِئك اِن ثُمِل الِْإميأَه لَا كَانَ ِمن اِبِه وِفي ثَو قح زع لَّ ولَى اللَِّه جع

  .يدِخلُه اللَّه الْجنةَ ِبفَضِل رحمِتِه 
 عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيسى بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٦

 أَخِبرِني ِبدعاِئِم الِْإسلَاِم الَِّتي لَا يسع أَحداً )عليه السالم ( السِري أَِبي الْيسِع قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يِرفَِة شعم نع قِْصريالت ع رقَص نا الَِّذي مهٍء ِمنيِرفَِة شعم ِل  نقْبي لَم و هِدين دا فَسهٍء ِمن]اللَّه [

لَهمع هقَِبلَ ِمن و هِدين لَه لَحا صِملَ ِبهع ا وفَهرع نم و لَهمع هِمن  
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يِل شهِفيِه ِلج وا هِبِه ِمم ِضقي لَم انُ  والِْإمي و ِإلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا ِإلَهادهفَقَالَ ش لُههوِر جالْأُم ٍء ِمن
 ِمن ِعنِد اللَِّه و حق ِفي الْأَمواِل  و الِْإقْرار ِبما جاَء ِبِه)صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

 قَالَ فَقُلْت لَه هلْ )صلى اهللا عليه وآله ( الزكَاةُ و الْولَايةُ الَِّتي أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبها ولَايةُ آِل محمٍد 
يِة شلَايِفي الْو يونَ شٌء د أَخ نِلم فرعلٌ يٍء فَض ا الَِّذينهلَّ يا أَيج و زع قَالَ اللَّه معذَ ِبِه قَالَ ن

 من )صلى اهللا عليه وآله ( آمنوا أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم و قَالَ رسولُ اللَِّه 
عليه (  و كَانَ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( يةً و كَانَ رسولَ اللَِّه مات و لَا يعِرف ِإمامه مات ِميتةً جاِهِل

 و قَالَ )عليه السالم (  ثُم كَانَ الْحسين )عليه السالم (  و قَالَ الْآخرونَ كَانَ معاِويةَ ثُم كَانَ الْحسن )السالم 
ح ةَ واِويعم نب ِزيدونَ يرالْآخ كقَالَ أَِزيد ثُم كَتس اَء قَالَ ثُملَا ِسو اَء ولَا ِسو و ِليع نب نيس

 ِليع نب دمحكَانَ م ِن ثُميسالْح نب ِليكَانَ ع قَالَ ثُم اكِفد ِعلْتج معن روالْأَع كَمح فَقَالَ لَه
ِت الشكَان فٍَر وعا جأَب ملَالَهح و ِهمجح اِسكنِرفُونَ معلَا ي مه فٍَر وعو جكُونَ أَبلَ أَنْ يةُ قَبيع

 مهامرح و ملَالَهح و ِهمجح اِسكنم ملَه نيب و ملَه حفٍَر فَفَتعو جى كَانَ أَبتح مهامرح و
تحي اسالن ارى صتح و ركُونُ الْأَمكَذَا يه اِس وونَ ِإلَى الناجتحوا يا كَانِد معب ِمن ِهمونَ ِإلَياج

الْأَرض لَا تكُونُ ِإلَّا ِبِإماٍم و من مات لَا يعِرف ِإمامه مات ِميتةً جاِهِليةً و أَحوج ما تكُونُ ِإلَى 
  ذْ بلَغت نفْسكما أَنت علَيِه ِإ
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   .هِذِه و أَهوى ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه و انقَطَعت عنك الدنيا تقُولُ لَقَد كُنت علَى أَمٍر حسٍن
 عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِعيسى بِن السِري أَِبي  أَبو

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( الْيسِع عن أَِبي عبِد اللَِّه
٧ -محِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدثَنم نٍر عصِن أَِبي نِد ب

 قَالَ بِني الِْإسلَام علَى خمٍس الْولَايِة و )عليه السالم ( الْحناِط عن عبِد اللَِّه بِن عجلَانَ عن أَِبي جعفٍَر 
 جالْح انَ وضمِر رهِم شوص كَاِة والز لَاِة والص.  

٨ - نب ِليٍل   عيفُض ناٍن عأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب
 قَالَ بِني الِْإسلَام علَى خمٍس الصلَاِة و الزكَاِة و الصوِم و الْحج و )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .ٍء ما نوِدي ِبالْولَايِة يوم الْغِديِر  شيالْولَايِة و لَم يناد ِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حماِد بِن عثْمانَ عن ِعيسى - ٩

يت علَيِه دعاِئم الِْإسلَاِم ِإذَا أَنا  حدثِْني عما بِن)عليه السالم ( بِن السِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أَخذْت ِبها زكَى عمِلي و لَم يضرِني جهلُ ما جِهلْت بعده فَقَالَ شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ 

 جاَء ِبِه ِمن ِعنِد اللَِّه و حق ِفي الْأَمواِل ِمن  و الِْإقْرار ِبما)صلى اهللا عليه وآله ( محمداً رسولُ اللَِّه 
صلى (  فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( الزكَاِة و الْولَايةُ الَِّتي أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبها ولَايةُ آِل محمٍد 

ِرف ِإمامه مات ِميتةً جاِهِليةً قَالَ اللَّه عز و جلَّ أَِطيعوا اللَّه و  قَالَ من مات و لَا يع)اهللا عليه وآله 
 ِليفَكَانَ ع كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم ولَ وسوا الرِدِه )عليه السالم ( أَِطيععب ِمن ثُم نسِدِه الْحعب ِمن ارص ثُم 

عب ِمن ثُم نيسِإنَّ الْح ركُونُ الْأَمكَذَا يه ثُم ِليع نب دمحِدِه معب ِمن ِن ثُميسالْح نب ِليِدِه ع
الْأَرض لَا تصلُح ِإلَّا ِبِإماٍم و من مات لَا يعِرف ِإمامه مات ِميتةً جاِهِليةً و أَحوج ما يكُونُ 

 معِرفَِتِه ِإذَا بلَغت نفْسه هاهنا قَالَ و أَهوى ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه يقُولُ ِحينِئٍذ لَقَد كُنت أَحدكُم ِإلَى
  .علَى أَمٍر حسٍن 

 يا ابن رسوِل اللَِّه هلْ )عليه السالم (   عنه عن أَِبي الْجاروِد قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -١٠
قَالَت معقَالَ فَقَالَ ن اكُمالَاِتي ِإيوم و كُمِقطَاِعي ِإلَيان و ِتي لَكُمدوم ِرفع  
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يبِني ِفيها فَِإني مكْفُوف الْبصِر قَِليلُ الْمشِي و لَا أَستِطيع ِزيارتكُم فَقُلْت فَِإني أَسأَلُك مسأَلَةً تِج
كُلَّ ِحٍني قَالَ هاِت حاجتك قُلْت أَخِبرِني ِبِديِنك الَِّذي تِدين اللَّه عز و جلَّ ِبِه أَنت و أَهلُ 

ج و زع اللَّه ِلأَِدين ِتكياللَِّه ب أَلَةَ وسالْم تظَمأَع ةَ فَقَدطْبالْخ ترأَقْص تلَّ ِبِه قَالَ ِإنْ كُن
لَأُعِطينك ِديِني و ِدين آباِئي الَِّذي نِدين اللَّه عز و جلَّ ِبِه شهادةَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً 

 و الِْإقْرار ِبما جاَء ِبِه ِمن ِعنِد اللَِّه و الْولَايةَ ِلوِلينا و الْبراَءةَ ِمن عدونا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 عرالْو و ادِتهاِلاج ا وقَاِئِمن ِتظَاران ا وِرنِلأَم ِليمسالت و.  

١١-نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عب ِليع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص 
 فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَخِبرِني عِن )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعته يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 

زع اللَّه ضريِن الَِّذي افْتالد وا هم هرغَي مهلُ ِمنقْبلَا ي و لُههج مهعسا لَا ياِد ملَى الِْعبلَّ عج و 
 )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ أَِعد علَي فَأَعاد علَيِه فَقَالَ شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

ام الصلَاِة و ِإيتاُء الزكَاِة و ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا و صوم شهِر رمضانَ ثُم و ِإقَ
رب سكَت قَِليلًا ثُم قَالَ و الْولَايةُ مرتيِن ثُم قَالَ هذَا الَِّذي فَرض اللَّه علَى الِْعباِد و لَا يسأَلُ ال

الِْعباد يوم الِْقيامِة فَيقُولَ أَلَّا ِزدتِني علَى ما افْترضت علَيك و لَِكن من زاد زاده اللَّه ِإنَّ رسولَ 
  . سن سنناً حسنةً جِميلَةً ينبِغي ِللناِس الْأَخذُ ِبها )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن فَضالَةَ بِن   الْ-١٢
عليه ( أَيوب عن أَِبي زيٍد الْحلَّاِل عن عبِد الْحِميِد بِن أَِبي الْعلَاِء الْأَزِدي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض علَى خلِْقِه خمساً فَرخص ِفي أَربٍع و لَم يرخص ِفي  يقُ)السالم 
  .واِحدٍة 

  عنه عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي قَالَ دخلَ -١٣
لَى أَِبي جلٌ عجفٍَر رعليه السالم ( ع( فٍَرعو جأَب ِحيفَةٌ فَقَالَ لَهص هعم و  ) ِحيفَةُ)عليه السالمِذِه صه   
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يِن الَِّذي يِن الدأَلُ عساِصٍم يخو مفَقَالَ أَب ذَا الَِّذي أُِريده اللَّه كِحملُ فَقَالَ رملُ ِفيِه الْعقْب
 عبده و )صلى اهللا عليه وآله (  شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً )عليه السالم ( جعفٍَر 

ِبم ِقرت و ولُهسر ِليمسالت ا ونودع اَءةُ ِمنرالْب ِت ويلَ الْبا أَهةُ لَنلَايالْو ِد اللَِّه وِعن اَء ِمنا ج
  .ِلأَمِرنا و الْورع و التواضع و انِتظَار قَاِئِمنا فَِإنَّ لَنا دولَةً ِإذَا شاَء اللَّه جاَء ِبها 

١٤-نب ِليِميعاً   عاِر جبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب أَِبيِه و نع اِهيمرِإب 
 و هو ِفي منِزِل أَِخيِه )عليه السالم ( عن صفْوانَ عن عمِرو بِن حريٍث قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

محمٍد فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما حولَك ِإلَى هذَا الْمنِزِل قَالَ طَلَب النزهِة فَقُلْت عبِد اللَِّه بِن 
جِعلْت ِفداك أَ لَا أَقُص علَيك ِديِني فَقَالَ بلَى قُلْت أَِدين اللَّه ِبشهادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا 

ِفي ش نثُ معبي أَنَّ اللَّه ا وِفيه بيةٌ لَا رةَ آِتياعأَنَّ الس و ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و لَه ِريك
ِة ِلعلَايالْو ِت ويالْب ِحج انَ وضمِر رهِم شوص كَاِة واِء الزِإيت لَاِة وِإقَاِم الص وِر وأَِمِري الْقُب ِلي

 و الْولَايِة ِللْحسِن و الْحسيِن و الْولَايِة ِلعِلي بِن الْحسيِن )صلى اهللا عليه وآله ( الْمؤِمِنني بعد رسوِل اللَِّه 
أَج ِهملَياللَِّه ع اتلَوِدِه صعب ِمن لَك و ِليِن عِد بمحِة ِلملَايالْو ا ويِه أَحلَيِتي عأَِئم كُمأَن و ِعنيم

و علَيِه أَموت و أَِدين اللَّه ِبِه فَقَالَ يا عمرو هذَا و اللَِّه ِدين اللَِّه و ِدين آباِئي الَِّذي أَِدين اللَّه ِبِه 
كانِلس كُف و ِق اللَّهِة فَاتلَاِنيالْع و رِفي الس ِل اللَّهفِْسي بن تيدي هقُلْ ِإنلَا ت ٍر ويخ ِإلَّا ِمن 

هداك فَأَد شكْر ما أَنعم اللَّه عز و جلَّ ِبِه علَيك و لَا تكُن ِممن ِإذَا أَقْبلَ طُِعن ِفي عيِنِه و ِإذَا 
لناس علَى كَاِهِلك فَِإنك أَوشك ِإنْ حملْت الناس علَى كَاِهِلك أَدبر طُِعن ِفي قَفَاه و لَا تحِمِل ا

 كَاِهِلك بعوا شعدصأَنْ ي.  
١٥- نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

   قَالَ أَ لَا أُخِبرك ِبالِْإسلَاِم أَصِلِه و فَرِعِه)عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر سلَيمانَ بِن خاِلٍد
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اكِفد ِعلْتلَى جب اِمِه قُلْتنِة سوِذر اِمِه ونةُ سوِذر كَاةُ والز هعفَر لَاةُ وفَالص لُها أَصقَالَ أَم 
 ةٌ ِمننج موقَالَ الص اكِفد ِعلْتج معن ِر قُلْتياِب الْخوِبأَب كتربأَخ قَالَ ِإنْ ِشئْت ثُم ادالِْجه

 )عليه السالم ( ِة و ِقيام الرجِل ِفي جوِف اللَّيِل ِبِذكِْر اللَِّه ثُم قَرأَ الناِر و الصدقَةُ تذْهب ِبالْخِطيئَ
   .تتجاىف جنوبهم عِن الْمضاِجِع

  باب أَنَّ الِْإسلَام يحقَن ِبِه الدم و تؤدى ِبِه الْأَمانةُ و أَنَّ الثَّواب علَى الِْإمياِن
١ -ِليِن الْقَاِسِم   عع نمِن أَيكَِم بِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 يقُولُ الِْإسلَام يحقَن ِبِه الدم و )عليه السالم ( الصيرِفي شِريِك الْمفَضِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَمانةُ و تستحلُّ ِبِه الْفُروج و الثَّواب علَى الِْإمياِن تؤدى ِبِه الْ
عليهما (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما - ٢

  .ام ِإقْرار ِبلَا عمٍل  قَالَ الِْإميانُ ِإقْرار و عملٌ و الِْإسلَ)السالم 
٣ - أَلْتاٍج قَالَ سرِن دِميِل بج نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

نوا و لِكن قُولُوا  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ قالَِت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤِم)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَسلَمنا و لَما يدخِل الِْإميانُ ِفي قُلُوِبكُم فَقَالَ ِلي أَ لَا ترى أَنَّ الِْإميانَ غَير الِْإسلَاِم 

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سفْيانَ بِن السمِط- ٤
 عِن الِْإسلَاِم و الِْإمياِن ما الْفَرق بينهما فَلَم يِجبه ثُم سأَلَه )عليه السالم ( قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم (  عبِد اللَِّه فَلَم يِجبه ثُم الْتقَيا ِفي الطَِّريِق و قَد أَِزف ِمن الرجِل الرِحيلُ فَقَالَ لَه أَبو
كَأَنه قَد أَِزف ِمنك رِحيلٌ فَقَالَ نعم فَقَالَ فَالْقَِني ِفي الْبيِت فَلَِقيه فَسأَلَه عِن الِْإسلَاِم و الِْإمياِن 

ِه النلَيالَِّذي ع الظَّاِهر وه لَاما فَقَالَ الِْإسمهنيب قا الْفَرلَا م هدحو ِإلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا ِإلَهادهش اس
شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و ِإقَام الصلَاِة و ِإيتاُء الزكَاِة و ِحج الْبيِت و ِصيام شهِر 

  ةُرمضانَ فَهذَا الِْإسلَام و قَالَ الِْإميانُ معِرفَ
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  .هذَا الْأَمِر مع هذَا فَِإنْ أَقَر ِبها و لَم يعِرف هذَا الْأَمر كَانَ مسِلماً و كَانَ ضالا 
٥ -محم نب نيسٍد   الْحمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد ع

 قَالَ سِمعته يقُولُ قالَِت )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
 و لِكن قُولُوا أَسلَمنا فَمن زعم أَنهم آمنوا فَقَد كَذَب و من زعم الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤِمنوا
 كَذَب وا فَقَدِلمسي لَم مهأَن.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حكَِم بِن أَيمن عن قَاِسٍم شِريِك - ٦
 يقُولُ الِْإسلَام يحقَن ِبِه الدم و تؤدى ِبِه الْأَمانةُ و )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه الْمفَضِل قَالَ 

   .تستحلُّ ِبِه الْفُروج و الثَّواب علَى الِْإمياِن
رشلَا ي لَامالِْإس و لَامالِْإس كرشانَ يأَنَّ الِْإمي ابانَبالِْإمي ك  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ١
 أَخِبرِني عِن الِْإسلَاِم و الِْإمياِن أَ هما )عليه السالم ( صاِلٍح عن سماعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

فَاِن فَقَالَ ِإنَّ الِْإميانَ يشاِرك الِْإسلَام و الِْإسلَام لَا يشاِرك الِْإميانَ فَقُلْت فَِصفْهما ِلي فَقَالَ مختِل
لدماُء و علَيِه  ِبِه حِقنِت ا)صلى اهللا عليه وآله ( الِْإسلَام شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و التصِديق ِبرسوِل اللَِّه 

جرِت الْمناِكح و الْمواِريثُ و علَى ظَاِهِرِه جماعةُ الناِس و الِْإميانُ الْهدى و ما يثْبت ِفي 
لَاِم ِبدالِْإس ِمن فَعانُ أَرالِْإمي ِل ِبِه ومالْع ِمن را ظَهم لَاِم وِصفَِة الِْإس انَ الْقُلُوِب ِمنٍة ِإنَّ الِْإميجر

 ِل وا ِفي الْقَوعمتِإِن اج اِطِن وانَ ِفي الْبالِْإمي اِركشلَا ي لَامالِْإس ِفي الظَّاِهِر و لَامالِْإس اِركشي
  .الصفَِة 

٢ -ِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عى بوسم نِن عمح
قَالَ الِْإميانُ يشاِرك الِْإسلَام و الِْإسلَام لَا ) عليه السالم  ( بكٍْر عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .يشاِرك الِْإميانَ
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ - ٣
ِركُه الِْإسلَام ِإنَّ الِْإميانَ  يقُولُ ِإنَّ الِْإميانَ يشاِرك الِْإسلَام و لَا يشا)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 كرشانَ يالِْإمي اِء ومالد قْنح اِريثُ ووالْم و اِكحنِه الْملَيا عم لَامالِْإس ِفي الْقُلُوِب و قَرا وم
  .الِْإسلَام و الِْإسلَام لَا يشرك الِْإميانَ 

٤ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح ن
 أَيهما أَفْضلُ الِْإميانُ أَِو الِْإسلَام فَِإنَّ من ِقبلَنا )عليه السالم ( الصباِح الِْكناِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

قُولُونَ ِإنَّ الِْإسا يقَالَ م ِني ذَِلكِجدفَأَو لَاِم قُلْتالِْإس ِمن فَعانُ أَراِن فَقَالَ الِْإميالِْإمي لُ ِمنأَفْض لَام
تقُولُ ِفيمن أَحدثَ ِفي الْمسِجِد الْحراِم متعمداً قَالَ قُلْت يضرب ضرباً شِديداً قَالَ أَصبت قَالَ 

ِفيمن أَحدثَ ِفي الْكَعبِة متعمداً قُلْت يقْتلُ قَالَ أَصبت أَ لَا ترى أَنَّ الْكَعبةَ أَفْضلُ ِمن فَما تقُولُ 
 كرشانُ يالِْإمي كَذَِلك ةَ وبالْكَع كرشلَا ي ِجدسالْم و ِجدسالْم كرشةَ تبأَنَّ الْكَع ِجِد وسالْم

انَ الِْإسالِْإمي كرشلَا ي لَامالِْإس و لَام.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٥

أَِبي ج نع نيِن أَعانَ برمح نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عفٍَر جقَالَ )عليه السالم ( ع 
سِمعته يقُولُ الِْإميانُ ما استقَر ِفي الْقَلِْب و أَفْضى ِبِه ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و صدقَه الْعملُ ِبالطَّاعِة 

 و هو الَِّذي علَيِه جماعةُ الناِس ِمن ِللَِّه و التسِليِم ِلأَمِرِه و الِْإسلَام ما ظَهر ِمن قَوٍل أَو ِفعٍل
الِْفرِق كُلِّها و ِبِه حِقنِت الدماُء و علَيِه جرِت الْمواِريثُ و جاز النكَاح و اجتمعوا علَى الصلَاِة 

و أُِضيفُوا ِإلَى الِْإمياِن و الِْإسلَام لَا يشرك و الزكَاِة و الصوِم و الْحج فَخرجوا ِبذَِلك ِمن الْكُفِْر 
الِْإميانَ و الِْإميانُ يشرك الِْإسلَام و هما ِفي الْقَوِل و الِْفعِل يجتِمعاِن كَما صارِت الْكَعبةُ ِفي 

ميانُ يشرك الِْإسلَام و الِْإسلَام لَا يشرك الِْإميانَ الْمسِجِد و الْمسِجد لَيس ِفي الْكَعبِة و كَذَِلك الِْإ
و قَد قَالَ اللَّه عز و جلَّ قالَِت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤِمنوا و لِكن قُولُوا أَسلَمنا و لَما يدخِل 

ج و زلُ اللَِّه عفَقَو ِلِم ِفي الِْإميانُ ِفي قُلُوِبكُمسلَى الْملٌ عِمِن فَضؤلْ ِللْمفَه ِل قُلْتالْقَو قدلَّ أَص
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يى  شرجم اِن ِفي ذَِلكِريجا يمفَقَالَ لَا ه ِر ذَِلكغَي وِد ودالْح كَاِم والْأَح اِئِل والْفَض ٍء ِمن
  واِحٍد و لَِكن ِللْمؤِمِن فَضلٌ علَى الْمسِلِم
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ِفي أَعماِلِهما و ما يتقَرباِن ِبِه ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ قُلْت أَ لَيس اللَّه عز و جلَّ يقُولُ من جاَء 
 فَلَه عشر أَمثاِلها و زعمت أَنهم مجتِمعونَ علَى الصلَاِة و الزكَاِة و الصوِم و الْحج مع ِبالْحسنِة

 الَِّذين مونَ هِمنؤةً فَالْمعافاً كَِثريأَض لَه ضاِعفَهلَّ فَيج و زع قَالَ اللَّه قَد سِمِن قَالَ أَ لَيؤالْم
 هِزيدي ِمِن وؤلُ الْمذَا فَضفاً فَهونَ ِضععبٍة سنسِلكُلِّ ح اِتِهمنسح ملَّ لَهج و زع اللَّه اِعفضي

ن الْخيِر اللَّه ِفي حسناِتِه علَى قَدِر ِصحِة ِإمياِنِه أَضعافاً كَِثريةً و يفْعلُ اللَّه ِبالْمؤِمِنني ما يشاُء ِم
قُلْت أَ رأَيت من دخلَ ِفي الِْإسلَاِم أَ لَيس هو داِخلًا ِفي الِْإمياِن فَقَالَ لَا و لَِكنه قَد أُِضيف ِإلَى 

لَى الِْإساِن علَ الِْإميِقلُ ِبِه فَضعثَلًا تم لَك ِربأَضس الْكُفِْر و ِمن جرخ اِن والِْإمي لَو تأَيلَاِم أَ ر
 قَالَ فَلَو ِلي ذَِلك وزجلَا ي ِة قُلْتبِفي الْكَع هتأَير كأَن دهشت تِجِد أَ كُنسلًا ِفي الْمجر ترصب

ن قُلْت امرالْح ِجدسلَ الْمخد قَد هاِهداً أَنش تِة أَ كُنبلًا ِفي الْكَعجر ترصب فكَي قَالَ و مع
 ثُم تنسأَح و تبأَص فَقَالَ قَد ِجدسلَ الْمخدى يتِة حبوِل الْكَعخِصلُ ِإلَى دلَا ي هِإن قُلْت ذَِلك

لَامالِْإس انُ والِْإمي قَالَ كَذَِلك.   
لَ الِْإميقَب لَامِفيِه أَنَّ الِْإس و هِمن رآخ اباِنب  

١ - نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع اِهيمرِإب نب ِليع  
حماِد بِن عثْمانَ عن عبِد الرِحيِم الْقَِصِري قَالَ كَتبت مع عبِد الْمِلِك بِن أَعين ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَسأَلُه عِن الِْإمياِن ما هو فَكَتب ِإلَي مع عبِد الْمِلِك بِن أَعين سأَلْت رِحمك اللَّه عِن )عليه السالم ( 
 بعضه ِمن الِْإمياِن و الِْإميانُ هو الِْإقْرار ِباللِّساِن و عقْد ِفي الْقَلِْب و عملٌ ِبالْأَركَاِن و الِْإميانُ

بعٍض و هو دار و كَذَِلك الِْإسلَام دار و الْكُفْر دار فَقَد يكُونُ الْعبد مسِلماً قَبلَ أَنْ يكُونَ 
ِإميانَ فَِإذَا أَتى مؤِمناً و لَا يكُونُ مؤِمناً حتى يكُونَ مسِلماً فَالِْإسلَام قَبلَ الِْإمياِن و هو يشاِرك الْ

الْعبد كَِبريةً ِمن كَباِئِر الْمعاِصي أَو صِغريةً ِمن صغاِئِر الْمعاِصي الَِّتي نهى اللَّه عز و جلَّ عنها 
الِْإس مِه اسلَيثَاِبتاً ع اِن والِْإمي ماس هناِقطاً عاِن سالِْإمي اِرجاً ِمنكَانَ خ ادع فَرغتاس و ابلَاِم فَِإنْ ت

  ِإلَى داِر الِْإمياِن و لَا يخِرجه ِإلَى الْكُفِْر ِإلَّا الْجحود و اِلاسِتحلَالُ
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 ِللْحلَاِل هذَا حرام و ِللْحراِم هذَا حلَالٌ و دانَ ِبذَِلك فَِعندها يكُونُ خاِرجاً ِمن الِْإسلَاِم أَنْ يقُولَ
 و الِْإمياِن داِخلًا ِفي الْكُفِْر و كَانَ ِبمنِزلَِة من دخلَ الْحرم ثُم دخلَ الْكَعبةَ و أَحدثَ ِفي الْكَعبِة

  .حدثاً فَأُخِرج عِن الْكَعبِة و عِن الْحرِم فَضِربت عنقُه و صار ِإلَى الناِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن - ٢

ِإسلَاِم قُلْت لَه أَ فَرق بين الِْإسلَاِم و الِْإمياِن قَالَ فَأَضِرب لَك ِمهرانَ قَالَ سأَلْته عِن الِْإمياِن و الْ
مثَلَه قَالَ قُلْت أَوِرد ذَِلك قَالَ مثَلُ الِْإمياِن و الِْإسلَاِم مثَلُ الْكَعبِة الْحراِم ِمن الْحرِم قَد يكُونُ ِفي 

ِفي الْكَعبِة و لَا يكُونُ ِفي الْكَعبِة حتى يكُونَ ِفي الْحرِم و قَد يكُونُ مسِلماً الْحرِم و لَا يكُونُ 
ياِن شالِْإمي ِمن ِرجخفَي ِلماً قَالَ قُلْتسكُونَ مى يتِمناً حؤكُونُ ملَا ي ِمناً وؤكُونُ ملَا ي ٌء قَالَ  و

ريصفَي قُلْت معن ةَ فَأَفْلَتبلَ الْكَعخلًا دجأَنَّ ر قَالَ لَو لَاِم أَِو الْكُفِْر وا ذَا قَالَ ِإلَى الِْإسِإلَى م ه
ِمنه بولُه أُخِرج ِمن الْكَعبِة و لَم يخرج ِمن الْحرِم فَغسلَ ثَوبه و تطَهر ثُم لَم يمنع أَنْ يدخلَ 

لْكَعبةَ و لَو أَنَّ رجلًا دخلَ الْكَعبةَ فَبالَ ِفيها معاِنداً أُخِرج ِمن الْكَعبِة و ِمن الْحرِم و ضِربت ا
قُهنع.   

ابب  
 ِمهرانَ   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن آدم بِن ِإسحاق عن عبِد الرزاِق بِن- ١

ناساً تكَلَّموا ] أُ[ قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن ميموٍن عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
علَيك الِْكتاب ِمنه ِفي هذَا الْقُرآِن ِبغيِر ِعلٍْم و ذَِلك أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ هو الَِّذي أَنزلَ 

 هشابونَ ما تِبعتغٌ فَييز ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم شاِبهاتتم رأُخ الِْكتاِب و أُم نه كَماتحم آيات
آيةَ فَالْمنسوخات ِمن الْمتشاِبهاِت و ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة و ابِتغاَء تأِْويِلِه و ما يعلَم تأِْويلَه ِإلَّا اللَّه الْ

 و قُوهات و وا اللَّهدبِمِه أَِن اعوحاً ِإلَى قَوثَ نعلَّ بج و زع اِت ِإنَّ اللَّهاِسخالن ِمن اتكَمحالْم
  أَِطيعوِن ثُم دعاهم ِإلَى اللَِّه
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 علَى ذَِلك ِإلَى أَنْ بلَغوا )عليهم السالم ( وحده و أَنْ يعبدوه و لَا يشِركُوا ِبِه شيئاً ثُم بعثَ الْأَنِبياَء 
م ِإلَى أَنْ يعبدوا اللَّه و لَا يشِركُوا ِبِه شيئاً و قَالَ شرع لَكُم ِمن  فَدعاه)صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 

الديِن ما وصى ِبِه نوحاً و الَِّذي أَوحينا ِإلَيك و ما وصينا ِبِه ِإبراِهيم و موسى و ِعيسى أَنْ 
بر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي ِإلَيِه من يشاُء و أَِقيموا الدين و ال تتفَرقُوا ِفيِه كَ

] ِبِه[يهِدي ِإلَيِه من يِنيب فَبعثَ الْأَنِبياَء ِإلَى قَوِمِهم ِبشهادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و الِْإقْراِر ِبما جاَء 
لَِّه فَمن آمن مخِلصاً و مات علَى ذَِلك أَدخلَه اللَّه الْجنةَ ِبذَِلك و ذَِلك أَنَّ اللَّه لَيس ِمن ِعنِد ال

ِتي ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد و ذَِلك أَنَّ اللَّه لَم يكُن يعذِّب عبداً حتى يغلِّظَ علَيِه ِفي الْقَتِل و الْمعاِصي الَّ
 ِمِه ِمنقَو ِمن لَه ابجتِن اسم ِبيِلكُلِّ ن ابجتا اسا فَلَمِملَ ِبهع نِلم ارا النِه ِبهلَيع اللَّه بجأَو

س ِبيلٌ وس اجهالِْمن ةُ وعرالش اجاً وهِمن ةً وعِشر مهِمن ِبيلَ ِلكُلِّ نعج ِمِننيؤالْم قَالَ اللَّه ةٌ ون
 ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإىل نوٍح و النِبيني ِمن بعِدِه و أَمر كُلَّ نِبي )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمحمٍد 

ِبيِل الَِّتي أَمالس ِة ونالس كَانَ ِمن ِة ونالس ِبيِل وِذ ِبالسى ِبالْأَخوسا ملَّ ِبهج و زع اللَّه عليه السالم ( ر

 أَنْ جعلَ اللَّه علَيِهم السبت و كَانَ ِمن أَعظَِم السبِت و لَم يستِحلَّ أَنْ يفْعلَ ذَِلك ِمن خشيِة )
ستحلَّ ما حرم اللَّه علَيِه ِمن الْعمِل الَِّذي نهاه اللَِّه أَدخلَه اللَّه الْجنةَ و مِن استخف ِبحقِِّه و ا

اللَّه عنه ِفيِه أَدخلَه اللَّه عز و جلَّ النار و ذَِلك حيثُ استحلُّوا الِْحيتانَ و احتبسوها و أَكَلُوها 
ٍء ِمما  يِر أَنْ يكُونوا أَشركُوا ِبالرحمِن و لَا شكُّوا ِفي شييوم السبِت غَِضب اللَّه علَيِهم ِمن غَ

 قَالَ اللَّه عز و جلَّ و لَقَد عِلمتم الَِّذين اعتدوا ِمنكُم ِفي السبِت فَقُلْنا )عليه السالم ( جاَء ِبِه موسى 
ثُم ةً خاِسِئنيدوا ِقركُون مى لَهِعيس ثَ اللَّهعا )عليه السالم (  باِر ِبمالِْإقْر و ِإلَّا اللَّه ِة أَنْ لَا ِإلَهادهِبش 

 وهظِّمعوا ِبِه أَنْ يالَِّذي أُِمر تبِت السمداجاً فَههِمن ةً وعِشر ملَ لَهعج ِد اللَِّه وِعن اَء ِبِه ِمنج
مةَ ما كَانوا علَيِه ِمن السِبيِل و السنِة الَِّتي جاَء ِبها موسى فَمن لَم يتِبع سِبيلَ قَبلَ ذَِلك و عا

ِعيسى أَدخلَه اللَّه النار و ِإنْ كَانَ الَِّذي جاَء ِبِه النِبيونَ جِميعاً أَنْ لَا يشِركُوا ِباللَِّه شيئاً ثُم بعثَ 
 و هو ِبمكَّةَ عشر ِسِنني فَلَم يمت ِبمكَّةَ ِفي ِتلْك الْعشِر ِسِنني أَحد )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه محمداً 
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ه الْجنةَ ِبِإقْراِرِه و  رسولُ اللَِّه ِإلَّا أَدخلَه اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( يشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً 
ذِِّب اللَّهعي لَم ِديِق وصانُ التِإمي وه  
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 علَى ذَِلك ِإلَّا من أَشرك ِبالرحمِن و تصِديق ) عليه وآله صلى اهللا( أَحداً ِممن مات و هو متِبع ِلمحمٍد 
 اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت كبقَضى ر كَّةَ واِئيلَ ِبمرِني ِإسِة بورِه ِفي سلَيلَ عزلَّ أَنج و زع أَنَّ اللَّه ذَِلك

وِلِه تعالَى ِإنه كانَ ِبِعباِدِه خِبرياً بِصرياً أَدب و ِعظَةٌ و تعِليم و نهي و ِبالْواِلديِن ِإحساناً ِإلَى قَ
ياِح شِترلَى اجع داعوتي لَم ِه ولَيع ِعدي لَم و ِفيفاَء  خيأَش نياً عهلَ نزأَن و هنى عها نٍء ِمم

 لَم ا وهلَيع ذَّرح نحالٍق نةَ ِإميشخ كُمالدلُوا أَوقْتال ت قَالَ و ا وهلَيع داعوتي لَم ا ولِّظْ ِفيهغي
نرزقُهم و ِإياكُم ِإنَّ قَتلَهم كانَ ِخطْأً كَِبرياً و ال تقْربوا الزىن ِإنه كانَ فاِحشةً و ساَء سِبيلًا و ال 

 النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق و من قُِتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطاناً فَال يسِرف تقْتلُوا
دلُغَ أَشبى يتح نسأَح ِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيوا مالَ الْيبقْرال ت وراً وصنكانَ م هِل ِإنفُوا ِفي الْقَتأَو و ه

 و ريخ ِقيِم ذِلكتسطاِس الْموا ِبالِْقسِزن و ملَ ِإذا ِكلْتفُوا الْكَيأَو لًا وؤسكانَ م دهِد ِإنَّ الْعهِبالْع
 أُولِئك كانَ عنه أَحسن تأِْويلًا و ال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ

 لُغَ الِْجبالَ طُولًا كُلُّ ذِلكبت لَن و ضالْأَر ِرقخت لَن كحاً ِإنرِض مِش ِفي الْأَرمال ت لًا وؤسم
لْ معجال ت ِة والِْحكْم ِمن كبر كحى ِإلَيا أَوِمم وهاً ذِلككْرم كبر دِعن ئُهياللَِّه ِإهلاً كانَ س ع

آخر فَتلْقى ِفي جهنم ملُوماً مدحوراً و أَنزلَ ِفي و اللَّيِل ِإذَا يغشى فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى ال 
شاُء انملَ ِفي ِإذَا السزأَن و ِركشذَا ملَّى فَهوت و قَى الَِّذي كَذَّبالها ِإلَّا الْأَشصي نا مأَم و قَّت

 ظَن هوراً ِإنرسِلِه مكانَ ِفي أَه هِعرياً ِإنلى سصي وراً ووا ثُبعدي فوِرِه فَسراَء ظَهو هِكتاب أُوِتي
 سأَلَهم خزنتها أَ تبارك كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج] سورِة[أَنْ لَن يحور بلى فَهذَا مشِرك و أَنزلَ ِفي 

يش ِمن لَ اللَّهزقُلْنا ما ن نا وفَكَذَّب ِذيرجاَءنا ن لى قَدقالُوا ب ِذيرن أِْتكُمي لَم  ِركُونَ وشلَاِء مؤٍء فَه
لٌ ِمنزفَن الِّنيالض كَذِِّبنيالْم ا ِإنْ كانَ ِمنأَم ِة واِقعلَ ِفي الْوزلَاِء أَنؤِحيٍم فَهةُ جِليصت ِميٍم وح 

 لَم و هِكتاِبي أُوت ِني لَمتقُولُ يا لَيِبِشماِلِه فَي هِكتاب أُوِتي نا مأَم اقَِّة ولَ ِفي الْحزأَن ِركُونَ وشم
هي ماِلينةَ ما أَغْىن عِت الْقاِضيها كانتيا لَي هِر ما ِحساِبيِباللَِّه أَد ِمنؤكانَ ال ي هِلِه ِإنِإلَى قَو 

  الْعِظيِم فَهذَا مشِرك و أَنزلَ ِفي طسم

http://www.islam4u.com


  ) ٣١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

ِقيلَ لَه و ِللْغاِوين ِحيمِت الْجزرب و أَو كُمونرصنلْ يوِن اللَِّه هد ونَ ِمندبعت متما كُن نأَي م
 ِمن هتيذُر ِليسِإب ودنونَ جعمأَج ِليسِإب ودنج ونَ والْغاو و موا ِفيها هِكبونَ فَكُبِصرتني

جلَّنا ِإلَّا الْمما أَض و لُهقَو اِطِني ويالش موهعبلَاِء فَاتؤه ا ِبِهموداقْت الَِّذين ِرِكنيشِني الْمعونَ يِرم
 لَيس ِفيِهم ِمن الْيهوِد و النصارى أَحد و تصِديق )صلى اهللا عليه وآله ( علَى ِشرِكِهم و هم قَوم محمٍد 

ذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح كَذَّب أَصحاب الْأَيكَِة كَذَّبت قَوم لُوٍط لَيس ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ كَ
 ِخلُ اللَّهدياللَِّه س ناب ِسيحقَالُوا الْم ى الَِّذينارصلَا الن اللَِّه و ناب ريزقَالُوا ع الَِّذين ودهالْي ِفيِهم

ارصالن و ودهونَ ِإذْ الْيِرمجلَّنا ِإلَّا الْمما أَض و ملُهقَو و اِلِهممٍم ِبأَعِخلُ كُلَّ قَودي و ارى الن
 مراهأُخ اِر قالَتِإلَى الن مهعمج ِحني لَّ ِفيِهمج و زلُ اللَِّه عقَو ذَِلك ِبيِلِهما ِإلَى سنوعد

ِء أَضلُّونا فَآِتِهم عذاباً ِضعفاً ِمن الناِر و قَولُه كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها ِلأُوالهم ربنا هؤال
حتى ِإذَا اداركُوا ِفيها جِميعاً بِرئ بعضهم ِمن بعٍض و لَعن بعضهم بعضاً يِريد بعضهم أَنْ 

 الْفَلِْج فَيفِْلتوا ِمن عِظيِم ما نزلَ ِبِهم و لَيس ِبأَواِن بلْوى و لَا اخِتباٍر و لَا يحج بعضاً رجاَء
قَبوِل معِذرٍة و لَات ِحني نجاٍة و الْآيات و أَشباههن ِمما نزلَ ِبِه ِبمكَّةَ و لَا يدِخلُ اللَّه النار ِإلَّا 

 ِفي الْخروِج ِمن مكَّةَ ِإلَى الْمِدينِة بنى الِْإسلَام علَى )صلى اهللا عليه وآله ( كاً فَلَما أَِذنَ اللَّه ِلمحمٍد مشِر
ِم الصلَاِة و ِإيتاِء  عبده و رسولُه و ِإقَا)صلى اهللا عليه وآله ( خمٍس شهادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً 

 هربأَخ اِئِض وةَ الْفَرمِقس و وددِه الْحلَيلَ عزأَن انَ وضمِر رهاِم شِصي ِت ويالْب ِحج كَاِة والز
ي بياِن الْقَاِتِل و من يقْتلْ ِبالْمعاِصي الَِّتي أَوجب اللَّه علَيها و ِبها النار ِلمن عِملَ ِبها و أَنزلَ ِف

مؤِمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خاِلداً ِفيها و غَِضب اللَّه علَيِه و لَعنه و أَعد لَه عذاباً عِظيماً و لَا 
اِفِرين و أَعد لَهم سِعرياً خاِلِدين ِفيها أَبداً ال يلْعن اللَّه مؤِمناً قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه لَعن الْك

 و بضالْغ منهج اهزج ِبِه ِحني قأَلْح قَد ِشيئَِة وكُونُ ِفي الْمي فكَي ِصرياً وال ن ا وِليونَ وِجدي
ِبِه و أَنزلَ ِفي ماِل الْيِتيِم من أَكَلَه ظُلْماً ِإنَّ الَِّذين اللَّعنةَ و قَد بين ذَِلك مِن الْملْعونونَ ِفي ِكتا

يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ناراً و سيصلَونَ سِعرياً و ذَِلك أَنَّ آِكلَ 
  ُء يوم ماِل الْيِتيِم يِجي
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 هِع أَنمِل الْجكُلُّ أَه ِرفَهعى يتِفيِه ح اِر ِمنالن بلَه جرخى يتطِْنِه حِفي ب ِهبلْتت ارالن ِة وامالِْقي
ِتيِم واِل الْيكَاِفراً آِكلُ م هيمسى يتٍد حلَ ِلأَحيِل الْوعجي لَم و طَفِِّفنيلٌ ِللْميِل ولَ ِفي الْكَيزأَن 

 ِد ِإنَّ الَِّذينهلَ ِفي الْعزأَن ِظيٍم وٍم عوِد يهشم وا ِمنكَفَر لٌ ِللَِّذينيلَّ فَوج و زع قَالَ اللَّه
ونَ ِبعرتشال ي و اللَّه مهكَلِّمال ي ِة وِفي الْآِخر ملَه القال خ ناً قَِليلًا أُولِئكثَم ماِنِهمأَي ِد اللَِّه وه

 لَه كُني لَم نفَم ِصيبالن لَاقالْخ و أَِليم ذابع ملَه و كِّيِهمزال ي ِة والِْقيام موي ِهمِإلَي ظُرني
نيش ِة فَِبأَيِفي الْآِخر ِركَةً  ِصيبشم ةً أَوِإلَّا زاِني ِكحناِني ال يِة الزِدينلَ ِبالْمزأَن ةَ ونلُ الْجخدٍء ي

اللَّه مسي فَلَم ِمِننيؤلَى الْمع ذِلك مرح و ِركشم ها ِإلَّا زاٍن أَوِكحنةُ ال ياِنيالز و ِمناً وؤم اِنيالز 
 لَيس يمتِري ِفيِه أَهلُ الِْعلِْم أَنه قَالَ لَا يزِني )صلى اهللا عليه وآله ( لَا الزاِنيةَ مؤِمنةً و قَالَ رسولُ اللَِّه 

وه و ِرقسي ِحني اِرقالس ِرقسلَا ي و ِمنؤم وه ِني وزي اِني ِحنيالز لَ ذَِلكِإذَا فَع هفَِإن ِمنؤم 
خِلع عنه الِْإميانُ كَخلِْع الْقَِميِص و نزلَ ِبالْمِدينِة و الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة 

 أَبداً و أُولِئك هم الْفاِسقُونَ ِإلَّا الَِّذين شهداَء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً و ال تقْبلُوا لَهم شهادةً
تابوا ِمن بعِد ذِلك و أَصلَحوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم فَبرأَه اللَّه ما كَانَ مِقيماً علَى الِْفريِة ِمن أَنْ 

نلَّ أَ فَمج و زع اِن قَالَ اللَّهى ِبالِْإميمسي اللَّه لَهعج ونَ ووتسكانَ فاِسقاً ال ي نِمناً كَمؤكانَ م 
مناِفقاً قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ الْمناِفِقني هم الْفاِسقُونَ و جعلَه عز و جلَّ ِمن أَوِلياِء ِإبِليس قَالَ 

ع قفَفَس الِْجن كانَ ِمن ِليسناِت ِإلَّا ِإبصحونَ الْممري وناً فَقَالَ ِإنَّ الَِّذينلْعم لَهعج ِه وبِر رأَم ن
 و مهتأَلِْسن ِهملَيع دهشت موي ِظيمع ذابع ملَه ِة والْآِخر يا ونوا ِفي الدِمناِت لُِعنؤالْغاِفالِت الْم

كانوا يعملُونَ و لَيست تشهد الْجواِرح علَى مؤِمٍن ِإنما تشهد علَى من أَيِديِهم و أَرجلُهم ِبما 
 أُوِتي نا ملَّ فَأَمج و زع ِميِنِه قَالَ اللَّهِبي هابطَى ِكتعفَي ِمنؤا الْمذَاِب فَأَمةُ الْعِه كَِلملَيع قَّتح

  ِه فَأُولِئك يقْرؤنَ ِكتابهم و ال يظْلَمونَ فَِتيلًا و سورةُِكتابه ِبيِميِن
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للَّه عز و جلَّ أَنزلَ علَيِه ِفي سورِة النساِء و النوِر أُنِزلَت بعد سورِة النساِء و تصِديق ذَِلك أَنَّ ا
اللَّاِتي يأِْتني الْفاِحشةَ ِمن ِنساِئكُم فَاستشِهدوا علَيِهن أَربعةً ِمنكُم فَِإنْ شِهدوا فَأَمِسكُوهن ِفي 

 اللَّه لَهن سِبيلًا و السِبيلُ الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ الْبيوِت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ
سورةٌ أَنزلْناها و فَرضناها و أَنزلْنا ِفيها آياٍت بيناٍت لَعلَّكُم تذَكَّرونَ الزاِنيةُ و الزاِني فَاجِلدوا 

تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه و كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة و ال 
 ِمِننيؤالْم ما طاِئفَةٌ ِمنهذابع دهشلْي ِم الْآِخِر ووالْي.  

٢ -م ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمح
 من )عليه السالم (  قَالَ ِقيلَ ِلأَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( فُضيٍل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي جعفٍَر 
 مؤِمناً قَالَ فَأَين فَراِئض اللَِّه  كَانَ)صلى اهللا عليه وآله ( شِهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

 ِليقُولُ كَانَ عي هتِمعس لَا )عليه السالم ( قَالَ و و موِزلْ ِفيِه صني انُ كَلَاماً لَمكَانَ الِْإمي قُولُ لَوي 
 ِإنَّ ِعندنا قَوماً يقُولُونَ ِإذَا شِهد )سالم عليه ال( صلَاةٌ و لَا حلَالٌ و لَا حرام قَالَ و قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 فَهو مؤِمن قَالَ فَِلم يضربونَ الْحدود و )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 
و زع اللَّه لَقا خم و ِديِهمأَي قْطَعت ِمِن ِلأَنَّ ِلمؤالْم لَّ ِمنج و زلَى اللَِّه عع ملْقاً أَكْرلَّ خج 

 الِْعني ورأَنَّ الْح و ِمِننيؤةَ ِللْمنأَنَّ الْج و ِمِننيؤاللَِّه ِللْم ارأَنَّ ِجو و ِمِننيؤالْم امدلَاِئكَةَ خالْم
ا بقَالَ فَم ثُم ِمِننيؤكَانَ كَاِفراً ِللْم اِئضالْفَر دحج نالُ م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن سلَّاٍم الْجعِفي قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
   .لَا يعصى عِن الِْإمياِن فَقَالَ الِْإميانُ أَنْ يطَاع اللَّه فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  باب ِفي أَنَّ الِْإميانَ مبثُوثٌ ِلجواِرِح الْبدِن كُلِّها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْقَاِسِم بِن بريٍد قَالَ حدثَنا أَبو - ١

قَالَ قُلْت لَه أَيها الْعاِلم أَخِبرِني أَي الْأَعماِل أَفْضلُ ) ليه السالم ع ( عمٍرو الزبيِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  ِعند اللَِّه قَالَ ما لَا يقْبلُ اللَّه شيئاً ِإلَّا ِبِه قُلْت و ما هو قَالَ
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الِْإميانُ ِباللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو أَعلَى الْأَعماِل درجةً و أَشرفُها منِزلَةً و أَسناها حظّاً قَالَ قُلْت أَ 
 عمٍل فَقَالَ الِْإميانُ عملٌ كُلُّه و الْقَولُ بعض لَا تخِبرِني عِن الِْإمياِن أَ قَولٌ هو و عملٌ أَم قَولٌ ِبلَا

 و ابِبِه الِْكت لَه دهشي هتجٍة حثَاِبت هوراِضٍح ناِبِه وِفي ِكت نياللَِّه ب ٍض ِمنِل ِبفَرمالْع ذَِلك
تح اكِفد ِعلْتِلي ج ِصفْه ِه قَالَ قُلْتِإلَي وهعدي و اتجرد و الَاتانُ حقَالَ الِْإمي همى أَفْه

 اِئدالز اِجحالر هِمن و هانقْصن نيالْب اِقصالن هِمن و هاممى تهتنالْم امالت هاِزلُ فَِمننم و قَاتطَب
قُصني و ِتمانَ لَيِإنَّ الِْإمي قُلْت هانحجر و كاربت قَالَ ِلأَنَّ اللَّه ذَِلك فكَي قُلْت معقَالَ ن ِزيدي و 

تعالَى فَرض الِْإميانَ علَى جواِرِح ابِن آدم و قَسمه علَيها و فَرقَه ِفيها فَلَيس ِمن جواِرِحِه جاِرحةٌ 
ِن ِبغيِر ما وكِّلَت ِبِه أُختها فَِمنها قَلْبه الَِّذي ِبِه يعِقلُ و يفْقَه و يفْهم و ِإلَّا و قَد وكِّلَت ِمن الِْإميا

 ِصرباِن ياللَّت اهنيا عهِمن ِرِه وأَم أِْيِه ور نِإلَّا ع ردصلَا ت و اِرحوالْج ِردِنِه الَِّذي لَا تدب أَِمري وه
ما و أُذُناه اللَّتاِن يسمع ِبِهما و يداه اللَّتاِن يبِطش ِبِهما و ِرجلَاه اللَّتاِن يمِشي ِبِهما و فَرجه ِبِه

ِه جاِرحةٌ ِإلَّا الَِّذي الْباه ِمن ِقبِلِه و ِلسانه الَِّذي ينِطق ِبِه و رأْسه الَِّذي ِفيِه وجهه فَلَيس ِمن هِذ
 ابِبِه الِْكت ِطقني هماس كارباللَِّه ت ٍض ِمنا ِبفَرهتِبِه أُخ كِّلَتا وِر مياِن ِبغالِْإمي ِمن كِّلَتو قَد و

فَر ِع وملَى السع ضا فَرم رلَى الْقَلِْب غَيع ضا فَفَرهلَيِبِه ع دهشي ا وا لَهم رِع غَيملَى السع ض
فَرض علَى الْعينيِن و فَرض علَى الْعينيِن غَير ما فَرض علَى اللِّساِن و فَرض علَى اللِّساِن غَير ما 

رض علَى الرجلَيِن غَير فَرض علَى الْيديِن و فَرض علَى الْيديِن غَير ما فَرض علَى الرجلَيِن و فَ
ما فَرض علَى الْفَرِج و فَرض علَى الْفَرِج غَير ما فَرض علَى الْوجِه فَأَما ما فَرض علَى الْقَلِْب 

 ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه ِمن الِْإمياِن فَالِْإقْرار و الْمعِرفَةُ و الْعقْد و الرضا و التسِليم ِبأَنْ لَا
 ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م لَداً ولَا و ةً واِحبِخذْ صتي اِحداً لَما )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَهاً وِبم ارالِْإقْر و 

م اٍب فَذَِلكِكت أَو ِبين ِد اللَِّه ِمنِعن اَء ِمنج وه ِرفَِة وعالْم اِر والِْإقْر لَى الْقَلِْب ِمنع اللَّه ضا فَر
  عملُه و هو قَولُ اللَِّه
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 و أُكِْره نلَّ ِإلَّا مج و زقَالَ أَال ِبِذكِْر ع راً ودِبالْكُفِْر ص حرش نم لِكن ِبالِْإمياِن و ِئنطْمم هقَلْب
اللَِّه تطْمِئن الْقُلُوب و قَالَ الَِّذين آمنوا ِبأَفْواِهِهم و لَم تؤِمن قُلُوبهم و قَالَ ِإنْ تبدوا ما ِفي 

ه يحاِسبكُم ِبِه اللَّه فَيغِفر ِلمن يشاُء و يعذِّب من يشاُء فَذَِلك ما فَرض اللَّه أَنفُِسكُم أَو تخفُو
عز و جلَّ علَى الْقَلِْب ِمن الِْإقْراِر و الْمعِرفَِة و هو عملُه و هو رأْس الِْإمياِن و فَرض اللَّه علَى 

ولَ و التعِبري عِن الْقَلِْب ِبما عقَد علَيِه و أَقَر ِبِه قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى و قُولُوا ِللناِس اللِّساِن الْقَ
حن و واِحد ِإهلُكُم ِإهلُنا و و كُمِزلَ ِإلَيأُن نا وِزلَ ِإلَيا ِبالَِّذي أُننقُولُوا آم قَالَ و ناً وسح لَه ن

مسِلمونَ فَهذَا ما فَرض اللَّه علَى اللِّساِن و هو عملُه و فَرض علَى السمِع أَنْ يتنزه عِن 
و هنلَّ عج و زع ى اللَّهها نِمم ِحلُّ لَها لَا يمع ِرضعأَنْ ي و اللَّه مرا حاِع ِإلَى مِتماِء اِلاسغالِْإص 

ِإلَى ما أَسخطَ اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ ِفي ذَِلك و قَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذا سِمعتم آياِت 
ستثْنى اللَّه اللَِّه يكْفَر ِبها و يستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه ثُم ا

عز و جلَّ موِضع النسياِن فَقَالَ و ِإما ينِسينك الشيطانُ فَال تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَوِم 
ِذين هداهم اللَّه و الظَّاِلِمني و قَالَ فَبشر ِعباِد الَِّذين يستِمعونَ الْقَولَ فَيتِبعونَ أَحسنه أُولِئك الَّ

أُولِئك هم أُولُوا الْأَلْباِب و قَالَ عز و جلَّ قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ 
سِمعوا اللَّغو أَعرضوا و الَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ و الَِّذين هم ِللزكاِة فاِعلُونَ و قَالَ و ِإذا 

 اللَّه ضا فَرذَا موا ِكراماً فَهرِو موا ِباللَّغرِإذا م قَالَ و و مالُكُمأَع لَكُم مالُنا وقالُوا لَنا أَع و هنع
مع وه و ِحلُّ لَها لَا يِإلَى م ِغيصاِن أَنْ لَا يالِْإمي ِع ِمنملَى السع ضفَر اِن والِْإمي ِمن وه و لُه

 و ِحلُّ لَها لَا يِمم هنع ى اللَّهها نمع ِرضعأَنْ ي ِه ولَيع اللَّه مرا حِإلَى م ظُرنِر أَنْ لَا يصلَى الْبع
لْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم و يحفَظُوا هو عملُه و هو ِمن الِْإمياِن فَقَالَ تبارك و تعالَى قُلْ ِل

فُروجهم فَنهاهم أَنْ ينظُروا ِإلَى عوراِتِهم و أَنْ ينظُر الْمرُء ِإلَى فَرِج أَِخيِه و يحفَظَ فَرجه أَنْ 
ِمن نضضغِمناِت يؤقُلْ ِللْم قَالَ و ِه وِإلَي ظَرنينهوجفُر فَظْنحي و صاِرِهنأَب   
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ٍء ِفي   و قَالَ كُلُّ شيِمن أَنْ تنظُر ِإحداهن ِإلَى فَرِج أُخِتها و تحفَظَ فَرجها ِمن أَنْ ينظَر ِإلَيها
الْقُرآِن ِمن ِحفِْظ الْفَرِج فَهو ِمن الزنا ِإلَّا هِذِه الْآيةَ فَِإنها ِمن النظَِر ثُم نظَم ما فَرض علَى الْقَلِْب 

ست متما كُن ى فَقَالَ ورٍة أُخِر ِفي آيصالْب ِع ومالس اِن واللِّس و كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يِترت
 لَك سما لَي قْفال ت قَالَ و اذَ والْأَفْخ و وجلُوِد الْفُرِني ِبالْجعي كُملُودال ج و كُمصارال أَب و

ا فَهذَا ما فَرض اللَّه علَى الْعينيِن ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولِئك كانَ عنه مسؤلً
ِمن غَض الْبصِر عما حرم اللَّه عز و جلَّ و هو عملُهما و هو ِمن الِْإمياِن و فَرض اللَّه علَى 

ش ِبِهما ِإلَى ما أَمر اللَّه عز و جلَّ و فَرض الْيديِن أَنْ لَا يبِطش ِبِهما ِإلَى ما حرم اللَّه و أَنْ يبِط
 ا الَِّذينهلَاِة فَقَالَ يا أَيوِر ِللصالطَّه ِبيِل اللَِّه واِد ِفي سالِْجه ِحِم وِصلَِة الر قَِة ودالص ا ِمنِهملَيع

وهجالِة فَاغِْسلُوا وِإلَى الص متوا ِإذا قُمنآم و ِسكُمؤوا ِبرحسام راِفِق وِإلَى الْم كُمِديأَي و كُم
 موهمتنى ِإذا أَثْختقاِب حالر بروا فَضكَفَر الَِّذين مقَالَ فَِإذا لَِقيت ِن ويبِإلَى الْكَع لَكُمجأَر

حتى تضع الْحرب أَوزارها فَهذَا ما فَرض اللَّه علَى فَشدوا الْوثاق فَِإما منا بعد و ِإما ِفداًء 
يا ِإلَى شِبِهم ِشيمِن أَنْ لَا يلَيجلَى الرع ضفَر ا وِعلَاِجِهم ِمن برِن ِلأَنَّ الضيدالْي  ٍء ِمن

ي اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ و ال تمِش ِفي الْأَرِض معاِصي اللَِّه و فَرض علَيِهما الْمشي ِإلَى ما يرِض
 ِمن ضاغْض و ِيكشِفي م اقِْصد قَالَ و لُغَ الِْجبالَ طُولًا وبت لَن و ضالْأَر ِرقخت لَن كحاً ِإنرم

ا شقَالَ ِفيم ِمِري والْح توواِت لَصالْأَص كَرِإنَّ أَن ِتكوا صفُِسِهملَى أَنلُ عجالْأَر ِدي وِت الْأَيِهد
و علَى أَرباِبِهما ِمن تضِييِعِهما ِلما أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبِه و فَرضه علَيِهما الْيوم نخِتم على 

 كانوا يكِْسبونَ فَهذَا أَيضاً ِمما فَرض اللَّه علَى أَفْواِهِهم و تكَلِّمنا أَيِديِهم و تشهد أَرجلُهم ِبما
 ِل وِباللَّي لَه ودجِه السجلَى الْوع ضفَر اِن والِْإمي ِمن وه ا وملُهمع وه ِن ولَيجلَى الرع ِن ويدالْي

هلَاِة فَقَالَ يا أَياِقيِت الصواِر ِفي مهلُوا النافْع و كُمبوا ردباع وا ودجاس وا وكَعوا ارنآم ا الَِّذين
  الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَ
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 الْوجِه و الْيديِن و الرجلَيِن و قَالَ ِفي موِضٍع آخر و أَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَهِذِه فَِريضةٌ جاِمعةٌ علَى
فَال تدعوا مع اللَِّه أَحداً و قَالَ ِفيما فَرض علَى الْجواِرِح ِمن الطَّهوِر و الصلَاِة ِبها و ذَِلك أَنَّ 

لَّ لَمج و زع اللَّه هِبين فرصلى اهللا عليه وآله ( ا ص( و زع لَ اللَّهزِس فَأَنقَدِت الْميِن الْبِة عبِإلَى الْكَع 
 لَِقي ناناً فَملَاةَ ِإميى الصمفَس ِحيمر فؤاِس لَرِبالن ِإنَّ اللَّه كُمِإميان ِضيعِلي ما كانَ اللَّه لَّ وج

ا اللَّههلَيلَّ عج و زع اللَّه ضا فَراِرِحِه موج ٍة ِمناِرحوِفياً كُلُّ جاِرِحِه مواِفظاً ِلجلَّ حج و زع 
يانَ ِفي شخ نم ِة ونِل الْجأَه ِمن وه اِنِه وكِْملًا ِلِإميتسلَّ مج و زع اللَّه لَِقي عت ا أَوها ٍء ِمنى مد

 اِن وانَ الِْإميقْصن تفَِهم قَد اِن قُلْتالِْإمي اِقصلَّ نج و زع اللَّه ا لَِقيلَّ ِفيهج و زع اللَّه رأَم
ِمنهم من يقُولُ تمامه فَِمن أَين جاَءت ِزيادته فَقَالَ قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ِإذا ما أُنِزلَت سورةٌ فَ

 ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينأَم ونَ وِشربتسي مه ِإمياناً و مهتوا فَزادنآم ا الَِّذينهِذِه ِإمياناً فَأَم هتزاد كُمأَي
الْحق ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا مرض فَزادتهم ِرجساً ِإلَى ِرجِسِهم و قَالَ نحن نقُص علَيك نبأَهم ِب

 مهٍد ِمنِلأَح كُني انَ لَمقْصلَا ن ةَ ِفيِه واداِحداً لَا ِزيو كَانَ كُلُّه لَو و دىه مناهِزد و ِهمبِبر
طَلَ التب و اسى النوتلَاس ِفيِه و معِت النوتلَاس ِر ولَى الْآخلٌ عاِن فَضاِم الِْإميمِبت لَِكن فِْضيلُ و

دخلَ الْمؤِمنونَ الْجنةَ و ِبالزيادِة ِفي الِْإمياِن تفَاضلَ الْمؤِمنونَ ِبالدرجاِت ِعند اللَِّه و ِبالنقْصاِن 
 ارطُونَ النفَرلَ الْمخد.  

٢ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب د
أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى جِميعاً عِن الْبرِقي عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى بِن ِعمرانَ 

 )عليه السالم ( هارونَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه ] سِن بِنالْحسِن عِن الْح[الْحلَِبي عن عبيِد اللَِّه بِن 
 رصالْب و ِمعا سمع عمأَلُ السسلًا قَالَ يؤسم هنكانَ ع كُلُّ أُولِئك الْفُؤاد و رصالْب و عمِإنَّ الس

 قَدا عمع ادالْفُؤ ِه وِإلَي ظَرا نمِهعلَيع.   

http://www.islam4u.com


  ) ٣٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

٣ - نلَاِء عِن الْعِرِه عغَي انَ أَوفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
قَالَ سأَلْته عِن الِْإمياِن فَقَالَ شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ) عليه السالم  (  مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّهمحمِد بِن

ن التصِديِق و الِْإقْرار ِبما جاَء ِمن ِعنِد اللَِّه و ما استقَر ِفي الْقُلُوِب ِم] و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه[
ِبذَِلك قَالَ قُلْت الشهادةُ أَ لَيست عملًا قَالَ بلَى قُلْت الْعملُ ِمن الِْإمياِن قَالَ نعم الِْإميانُ لَا يكُونُ 

  .ِإلَّا ِبعمٍل و الْعملُ ِمنه و لَا يثْبت الِْإميانُ ِإلَّا ِبعمٍل 
٤ -أَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

قَالَ قُلْت لَه ما الِْإسلَام فَقَالَ ِدين ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَامالِْإس همِبِديِن اللَِّه اس أَقَر نوا فَمكُونأَنْ ت دعب و متثُ كُنيوا حكُونلَ أَنْ تاللَِّه قَب ِدين وه و 

 ِمنؤم ولَّ ِبِه فَهج و زع اللَّه را أَمِملَ ِبمع نم و ِلمسم واللَِّه فَه.  
٥ -وِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع هنع   رِن الْحب وبأَي نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عي

 فَقَالَ لَه سلَّام ِإنَّ خيثَمةَ ابن أَِبي خيثَمةَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 
اِم فَقُلْت لَه ِإنَّ الِْإسلَام مِن استقْبلَ ِقبلَتنا و شِهد شهادتنا و يحدثُنا عنك أَنه سأَلَك عِن الِْإسلَ

نسك نسكَنا و والَى وِلينا و عادى عدونا فَهو مسِلم فَقَالَ صدق خيثَمةُ قُلْت و سأَلَك عِن 
  .ِه و التصِديق ِبِكتاِب اللَِّه و أَنْ لَا يعصى اللَّه فَقَالَ صدق خيثَمةُ الِْإمياِن فَقُلْت الِْإميانُ ِباللَّ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن - ٦
 عِن الِْإمياِن فَقَالَ شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً )يه السالم عل( دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

رسولُ اللَِّه قَالَ قُلْت أَ لَيس هذَا عملٌ قَالَ بلَى قُلْت فَالْعملُ ِمن الِْإمياِن قَالَ لَا يثْبت لَه الِْإميانُ 
 ِل ومِإلَّا ِبالْع هلُ ِمنمالْع.  

  بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْعباِس عن عِلي بِن ميسٍر عن حماِد بِن عمٍرو - ٧
 اِلملٌ الْعجأَلَ رقَالَ س ِصيِبياِل)عليه السالم ( النمالْأَع ِني أَيِبرأَخ اِلما الْعهفَقَالَ أَي   
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أَفْضلُ ِعند اللَِّه قَالَ ما لَا يقْبلُ عملٌ ِإلَّا ِبِه فَقَالَ و ما ذَِلك قَالَ الِْإميانُ ِباللَِّه الَِّذي هو أَعلَى 
جراِل دملٌ الْأَعقَو لٌ أَممع لٌ واِن أَ قَوِن الِْإميِني عِبرأَخ ِزلَةً قُلْتنا مفُهرأَش ظّاً وا حاهنأَس ةً و

ِبلَا عمٍل قَالَ الِْإميانُ عملٌ كُلُّه و الْقَولُ بعض ذَِلك الْعمِل ِبفَرٍض ِمن اللَِّه بينه ِفي ِكتاِبِه واِضٍح 
نوره ثَاِبتٍة حجته يشهد ِبِه الِْكتاب و يدعو ِإلَيِه قُلْت ِصف ِلي ذَِلك حتى أَفْهمه فَقَالَ ِإنَّ 

الْم اِقصالن هِمن و هاممى تهتنالْم امالت هاِزلُ فَِمننم و قَاتطَب و اتجرد و الَاتانَ حى الِْإميهتن
 و قُلْت معقَالَ ن قُصني و ِزيدي و ِتمانَ لَيِإنَّ الِْإمي و قُلْت هتادِزي اِجحالر اِئدالز هِمن و هانقْصن

سمه علَيها و كَيف ذَِلك قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى فَرض الِْإميانَ علَى جواِرِح بِني آدم و قَ
فَرقَه علَيها فَلَيس ِمن جواِرِحِهم جاِرحةٌ ِإلَّا و ِهي موكَّلَةٌ ِمن الِْإمياِن ِبغيِر ما وكِّلَت ِبِه أُختها 

ي لَا تورد الْجواِرح و لَا تصدر ِإلَّا فَِمنها قَلْبه الَِّذي ِبِه يعِقلُ و يفْقَه و يفْهم و هو أَِمري بدِنِه الَِّذ
 اهالَِّذي الْب هجفَر ا وِشي ِبِهمماِن ياللَّت لَاهِرج ا وِبِهم ِطشباِن ياللَّت اهدا يهِمن ِرِه وأَم أِْيِه ور نع

 و ابِبِه الِْكت ِطقنالَِّذي ي هانِلس ِلِه وِقب ِمن اهأُذُن ا وِبِهم ِصرباِن ياللَّت اهنيع ا وهلَيِبِه ع دهشي
اللَّتاِن يسمع ِبِهما و فَرض علَى الْقَلِْب غَير ما فَرض علَى اللِّساِن و فَرض علَى اللِّساِن غَير ما 

نيلَى الْعع ضفَر ِن وينيلَى الْعع ضا فَرم رِع غَيملَى السع ضفَر ِع وملَى السع ضا فَرم رِن غَيي
 رِن غَيلَيجلَى الرع ضفَر ِن ولَيجلَى الرع ضا فَرم رِن غَييدلَى الْيع ضفَر ِن ويدلَى الْيع ضفَر

 غَير ما فَرض علَى الْوجِه فَأَما ما فَرض علَى الْقَلِْب ما فَرض علَى الْفَرِج و فَرض علَى الْفَرِج
ِمن الِْإمياِن فَالِْإقْرار و الْمعِرفَةُ و التصِديق و التسِليم و الْعقْد و الرضا ِبأَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا 

داً لَممداً صأَح لَه ِريكداً شمحأَنَّ م لَداً ولَا و ةً واِحبِخذْ صتصلى اهللا عليه وآله (  ي( ولُهسر و هدبع .  
    محمد بن الْحسِن عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْأَشعِث بِن محمٍد عن محمِد بِن- ٨
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 يقُولُ و سأَلَه رجلٌ عن قَوِل الْمرِجئَِة ِفي )عليه السالم ( حفِْص بِن خاِرجةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لَيونَ عجتحي مهقَالَ ِإن اِن والِْإمي اللَِّه الْكُفِْر و دِعن الْكَاِفر وا هندِعن ا أَنَّ الْكَاِفرقُولُونَ كَمي ا ون

فَكَذَِلك نِجد الْمؤِمن ِإذَا أَقَر ِبِإمياِنِه أَنه ِعند اللَِّه مؤِمن فَقَالَ سبحانَ اللَِّه و كَيف يستِوي هذَاِن 
عبِد فَلَا يكَلَّف بعد ِإقْراِرِه ِببينٍة و الِْإميانُ دعوى لَا تجوز ِإلَّا ِببينٍة و بينته و الْكُفْر ِإقْرار ِمن الْ

ِذِه الِْجهه ٍة ِمنِبكُلِّ ِجه ودجوم الْكُفْر و ِمنؤاللَِّه م دِعن دبفَقَا فَالْعفَِإذَا ات هتِني و لُهماِت ع
 لَه دهشي نم ا أَكْثَرِل فَممالْع ِل ولَى الْقَوِري عجت كَامالْأَح ٍل ومع ٍل أَوقَو ٍة أَوِني الثَّلَاِث ِمن

أَص قَد و اللَِّه كَاِفر دِعن وه و ِمِننيؤالْم كَامِه أَحلَيِري عجي اِن وونَ ِبالِْإميِمنؤى الْمرأَج نم اب
   .علَيِه أَحكَام الْمؤِمِنني ِبظَاِهِر قَوِلِه و عمِلِه

  باب السبِق ِإلَى الِْإمياِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْقَاِسِم بِن بريٍد قَالَ حدثَنا أَبو - ١
يبٍرو الزمِد اللَِّهعبأَِبي ع نع لُ ) عليه السالم  ( ِريفَاضتاِزلَ ينم اٍت وجراِن دِإنَّ ِللِْإمي لَه قَالَ قُلْت

يب قبس قَالَ ِإنَّ اللَّه همى أَفْهتح اللَّه كِحمِلي ر ِصفْه قُلْت معاللَِّه قَالَ ن دا ِعنونَ ِفيهِمنؤالْم ن
الْمؤِمِنني كَما يسبق بين الْخيِل يوم الرهاِن ثُم فَضلَهم علَى درجاِتِهم ِفي السبِق ِإلَيِه فَجعلَ كُلَّ 

اً و لَا مفْضولٌ امِرٍئ ِمنهم علَى درجِة سبِقِه لَا ينقُصه ِفيها ِمن حقِِّه و لَا يتقَدم مسبوق ساِبق
فَاِضلًا تفَاضلَ ِبذَِلك أَواِئلُ هِذِه الْأُمِة و أَواِخرها و لَو لَم يكُن ِللساِبِق ِإلَى الِْإمياِن فَضلٌ علَى 

 ِإذَا لَم موهمقَدلَت و معا نلَهِة أَوِذِه الْأُمه آِخر وِق ِإذاً لَلَِحقبساِن الْمِإلَى الِْإمي قبس نِلم كُني
 راِن أَخِن الِْإميطَاِء عِبالِْإب و اِبِقنيالس اللَّه ماِن قَداِت الِْإميجرِبد لَِكن و هنطَأَ عأَب نلَى ملُ عالْفَض

ين من هو أَكْثَر عملًا ِمن الْأَوِلني و أَكْثَرهم اللَّه الْمقَصِرين ِلأَنا نِجد ِمن الْمؤِمِنني ِمن الْآِخِر
صلَاةً و صوماً و حجاً و زكَاةً و ِجهاداً و ِإنفَاقاً و لَو لَم يكُن سواِبق يفْضلُ ِبها الْمؤِمنونَ 

 الْعمِل مقَدِمني علَى الْأَوِلني و لَِكن أَبى اللَّه عز و بعضهم بعضاً ِعند اللَِّه لَكَانَ الْآِخرونَ ِبكَثْرِة
رأَخ نا مِفيه مقَدي ا ولَهاِن أَواِت الِْإميجرد آِخر ِركدلَّ أَنْ يج  
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 ِه ِمنِإلَي ِمِننيؤلَّ الْمج و زع اللَّه بدا نمِني عِبرأَخ قُلْت اللَّه مقَد نا مِفيه رخؤي أَو اللَّه
ٍة ِمنِفرغلَّ ساِبقُوا ِإىل مج و زلُ اللَِّه عاِن فَقَالَ قَواِق ِإلَى الِْإميِتبها اِلاسضرٍة عنج و كُمبر 

 اِبقُونَ أُولِئكاِبقُونَ السقَالَ الس ِلِه وسر وا ِباللَِّه ونآم ِللَِّذين تِض أُِعدالْأَر ماِء وِض السركَع
لَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن الْمقَربونَ و قَالَ و الساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر و ا

 اِر ثُمصى ِبالْأَنثَن ثُم ِقِهمبِة سجرلَى دع ِلنيالْأَو اِجِرينهأَ ِبالْمدفَب هنوا عضر و مهنع اللَّه ِضير
ِر دلَى قَدٍم عكُلَّ قَو عضاٍن فَوسِبِإح ملَه اِبِعنيا ثَلَّثَ ِبالتم ذَكَر ثُم هدِعن اِزِلِهمنم و اِتِهمجر

 مهضعلْنا بلُ فَضسالر لَّ ِتلْكج و زٍض فَقَالَ ععلَى بع مهضعب اَءهِليلَّ ِبِه أَوج و زع لَ اللَّهفَض
فَو مهضعب فَعر و اللَّه كَلَّم نم مهٍض ِمنعلى بع لَقَد قَالَ و ِة وجاٍت ِإلَى آِخِر الْآيرٍض دعب ق

 رةُ أَكْبلَلْآِخر ٍض وعلى بع مهضعلْنا بفَض فكَي ظُرقَالَ ان ٍض وعلى بع نيِبيالن ضعلْنا بفَض
اللَِّه و دِعن جاترد مقَالَ ه فِْضيلًا وت رأَكْب جاٍت ورقَالَ د و لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤي قَالَ و 

 اللَِّه و دةً ِعنجرد ظَمأَع فُِسِهمأَن و واِلِهمِبيِل اللَِّه ِبأَموا ِفي سدجاه وا ورهاج وا ونآم الَِّذين
ِظيماً دراً عأَج لَى الْقاِعِدينع جاِهِدينالْم لَ اللَّهقَالَ ال قَالَ فَض ةً ومحر ةً وِفرغم و هجاٍت ِمنر

 و دعب فَقُوا ِمنأَن الَِّذين ةً ِمنجرد ظَمأَع لَ أُولِئكقات ِح وِل الْفَتقَب ِمن فَقأَن نم كُمِوي ِمنتسي
ين أُوتوا الِْعلْم درجاٍت و قَالَ ذِلك ِبأَنهم ال قاتلُوا و قَالَ يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم و الَِّذ

يِصيبهم ظَمأٌ و ال نصب و ال مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه و ال يطَؤنَ موِطئاً يِغيظُ الْكُفَّار و ال 
الَ و ما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ينالُونَ ِمن عدو نيلًا ِإلَّا كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صاِلح و قَ

  ِعند اللَِّه و قَالَ
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 ِمثْقالَ ذَرٍة شرا يره فَهذَا ِذكْر درجاِت الِْإمياِن و فَمن يعملْ ِمثْقالَ ذَرٍة خيراً يره و من يعملْ
   .مناِزِلِه ِعند اللَِّه عز و جلَّ

  باب درجاِت الِْإمياِن
ِر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عما- ١

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ وضع الِْإميانَ علَى سبعِة ) عليه السالم  ( بِن أَِبي الْأَحوِص عن أَِبي عبِد اللَِّه
ك بين الناِس أَسهٍم علَى الِْبر و الصدِق و الْيِقِني و الرضا و الْوفَاِء و الِْعلِْم و الِْحلِْم ثُم قَسم ذَِل

فَمن جعلَ ِفيِه هِذِه السبعةَ الْأَسهِم فَهو كَاِملٌ محتِملٌ و قَسم ِلبعِض الناِس السهم و ِلبعٍض 
لَى صِملُوا عحقَالَ لَا ت ِة ثُمعبا ِإلَى السوهتى انتٍض الثَّلَاثَةَ حعِلب ِن ويمهِم السهاِحِب الس

  .سهميِن و لَا علَى صاِحِب السهميِن ثَلَاثَةً فَتبهضوهم ثُم قَالَ كَذَِلك حتى ينتِهي ِإلَى السبعِة 
٢ -مأَح نى عيحي نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب د

محمِد بِن ِعيسى جِميعاً عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم عن أَِبي الْيقْظَاِن عن يعقُوب بِن 
  )عليه السالم ( الضحاِك عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا سراٍج و كَانَ خاِدماً ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِفي حاجٍة و هو ِبالِْحريِة أَنا و جماعةً ِمن مواِليِه قَالَ فَانطَلَقْنا )عليه السالم ( قَالَ بعثَِني أَبو عبِد اللَِّه 
عجر ا ثُماٍل ِفيها ِبحأَن و ولًا فَِجئْتزا ِفيِه ناِئِر الَِّذي كُناِشي ِفي الْحكَانَ ِفر قَالَ و نيمتغا من

و  قَد أَقْبلَ قَالَ فَقَالَ قَد أَتيناك أَ) عليه السالم  ( فَرميت ِبنفِْسي فَبينا أَنا كَذَِلك ِإذَا أَنا ِبأَِبي عبِد اللَِّه
 ِمدفَح هتربفَأَخ ثَِني لَهعا بمأَلَِني عاِشي فَسِر ِفردلَى صع لَسج اِلساً وج تيوتفَاس اكقَالَ ِجئْن

الَ فَقَالَ اللَّه ثُم جرى ِذكْر قَوٍم فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنا نبرأُ ِمنهم ِإنهم لَا يقُولُونَ ما نقُولُ قَ
 كُمدِعن سا لَيا مندذَا ِعن وقَالَ فَه معن قَالَ قُلْت مهُءونَ ِمنربقُولُونَ تا تقُولُونَ ملَا ي ا ونلَّووتي

ِه ما لَيس ِعندنا أَ فَتراه فَينبِغي لَنا أَنْ نبرأَ ِمنكُم قَالَ قُلْت لَا جِعلْت ِفداك قَالَ و هو ذَا ِعند اللَّ
 ِإنَّ ِمن مهُءوا ِمنربلَا ت و مهلَّوولُ قَالَ فَتفْعا نم اكِفد ِعلْتاللَِّه ج لَا و ا قَالَ قُلْتنحاطَّر

لَاثَةُ أَسهٍم و ِمنهم من لَه أَربعةُ الْمسِلِمني من لَه سهم و ِمنهم من لَه سهماِن و ِمنهم من لَه ثَ
 سٍم فَلَيهةُ أَسعبس لَه نم مهِمن ٍم وهةُ أَسِست لَه نم مهِمن ٍم وهةُ أَسسمخ لَه نم مهِمن ٍم وهأَس

 اِحبِه صلَيا علَى مِم عهالس اِحبلَ صمحِغي أَنْ يبنا يلَى مِن عيمهالس اِحبلَا ص ِن ويمهالس
علَيِه صاِحب الثَّلَاثَِة و لَا صاِحب الثَّلَاثَِة علَى ما علَيِه صاِحب الْأَربعِة و لَا صاِحب الْأَربعِة علَى 

 علَيِه صاِحب الستِة و لَا صاِحب ما علَيِه صاِحب الْخمسِة و لَا صاِحب الْخمسِة علَى ما
الستِة علَى ما علَيِه صاِحب السبعِة و سأَضِرب لَك مثَلًا ِإنَّ رجلًا كَانَ لَه جار و كَانَ نصراِنياً 

قَرع علَيِه الْباب فَقَالَ لَه من هذَا قَالَ أَنا فُلَانٌ فَدعاه ِإلَى الِْإسلَاِم و زينه لَه فَأَجابه فَأَتاه سحيراً فَ
 ِه ويبثَو لَِبس أَ وضولَاِة قَالَ فَتا ِإلَى الصِبن رم و كيبثَو سالْب أْ وضوفَقَالَ ت كتاجا حم قَالَ و

م صلَّيا الْفَجر ثُم مكَثَا حتى أَصبحا فَقَام الَِّذي كَانَ نصراِنياً خرج معه قَالَ فَصلَّيا ما شاَء اللَّه ثُ
 لَسِر قَِليلٌ قَالَ فَجالظُّه نيب و كنيالَِّذي ب و قَِصري ارهالن بذْهت نلُ أَيجالر فَقَالَ لَه ِزلَهنم ِريدي

الظُّهر ثُم قَالَ و ما بين الظُّهِر و الْعصِر قَِليلٌ فَاحتبسه حتى صلَّى الْعصر قَالَ معه ِإلَى أَنْ صلَّى 
أَقَلُّ ِمن اِر وهالن ذَا آِخرِإنَّ ه ِزِلِه فَقَالَ لَهنِإلَى م ِرفصنأَنْ ي ادأَر و قَام ثُم  

http://www.islam4u.com


  ) ٤٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ... ........الد الثاين : الكايف 

أَوِلِه فَاحتبسه حتى صلَّى الْمغِرب ثُم أَراد أَنْ ينصِرف ِإلَى منِزِلِه فَقَالَ لَه ِإنما بِقيت صلَاةٌ 
ِعشاَء الْآِخرةَ ثُم تفَرقَا فَلَما كَانَ سحير غَدا علَيِه فَضرب علَيِه واِحدةٌ قَالَ فَمكَثَ حتى صلَّى الْ

الْباب فَقَالَ من هذَا قَالَ أَنا فُلَانٌ قَالَ و ما حاجتك قَالَ توضأْ و الْبس ثَوبيك و اخرج ِبنا 
 من هو أَفْرغُ ِمني و أَنا ِإنسانٌ ِمسِكني و علَي ِعيالٌ فَقَالَ أَبو عبِد فَصلِّ قَالَ اطْلُب ِلهذَا الديِن

   .ٍء أَخرجه ِمنه أَو قَالَ أَدخلَه ِمن ِمثِْل ِذه و أَخرجه ِمن ِمثِْل هذَا  أَدخلَه ِفي شي) عليه السالم  ( اللَِّه
هِمن رآخ ابب  

١ - ناٍن عِن أَبى بيحي نع رمِن عب دمأَح نى عوسِن مِن بسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  
 يقُولُ لَو عِلم الناس كَيف خلَق اللَّه تبارك و تعالَى ) عليه السالم  ( ِشهاٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

ذَا الْخه لَقالَى خعت و كاربت فَقَالَ ِإنَّ اللَّه ذَاك ففَكَي اللَّه كلَحأَص داً فَقُلْتأَح دأَح لُمي لَم لْق
ثُم أَجزاًء بلَغَ ِبها ِتسعةً و أَربِعني جزءاً ثُم جعلَ الْأَجزاَء أَعشاراً فَجعلَ الْجزَء عشرةَ أَعشاٍر 

 اً وامءاً تزلَغَ ِبِه جى بتٍء حزج يرشع رِفي آخ ٍء وزج رشٍل عجلَ ِفي رعلِْق فَجالْخ نيب همقَس
ِفي آخر جزءاً و عشر جزٍء و آخر جزءاً و عشري جزٍء و آخر جزءاً و ثَلَاثَةَ أَعشاِر جزٍء 

تح لَم نءاً فَمزج ِعنيبأَر ةً وعِتس فَِعِهملَغَ ِبأَرى بتح اِب ذَِلكِبِحس ِن ثُميامِن تَءيزلَغَ ِبِه جى ب
 اِحبص كَذَِلك ِن ويرشاِحِب الْعكُونَ ِمثْلَ صلَى أَنْ يع قِْدري ٍء لَمزج رشلْ ِفيِه ِإلَّا ععجي

شكُونَ الْعلَى أَنْ يع قِْدرٌء لَا يزج لَه مت نم كَذَِلك اِر وشاِحِب الثَّلَاثَِة الْأَعكُونُ ِمثْلَ صِن لَا يير
لُمي ذَا لَملَى هع لْقذَا الْخه لَقلَّ خج و زع أَنَّ اللَّه اسالن ِلمع لَو ِن وَءيزاِحِب الْجِمثْلَ ص 

  .أَحد أَحداً 
٢ -ِليِن عِن بسِن الْحاِبِه عحِض أَصعب نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم    
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عن محمِد بِن عثْمانَ عن محمِد بِن حماٍد الْخزاِز عن عبِد الْعِزيِز الْقَراِطيِسي بِن أَِبي عثْمانَ 
 يا عبد الْعِزيِز ِإنَّ الِْإميانَ عشر درجاٍت ِبمنِزلَِة السلَِّم يصعد ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه

ٍء حتى ينتِهي  نه ِمرقَاةً بعد ِمرقَاٍة فَلَا يقُولَن صاِحب اِلاثْنيِن ِلصاِحِب الْواِحِد لَست علَى شيِم
كفَلُ ِمنأَس وه نم تأَيِإذَا ر و قَكفَو وه نم ِقطَكسفَي كوند وه نِقطْ مساِشِر فَلَا تِإلَى الْع 

ِبدرجٍة فَارفَعه ِإلَيك ِبِرفٍْق و لَا تحِملَن علَيِه ما لَا يِطيق فَتكِْسره فَِإنَّ من كَسر مؤِمناً فَعلَيِه 
 هربج.  

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن- ٣
 ِإنَّ الْمؤِمِنني علَى مناِزلَ ِمنهم علَى واِحدٍة )عليه السالم ( مسكَانَ عن سِديٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

ع مهِمن ٍس وملَى خع مهِمن ٍع وبلَى أَرع مهِمن لَى ثَلَاٍث وع مهِمن ِن ويتلَى اثْنع مهِمن لَى و
ِست و ِمنهم علَى سبٍع فَلَو ذَهبت تحِملُ علَى صاِحِب الْواِحدِة ِثنتيِن لَم يقْو و علَى صاِحِب 

ي ساً لَممِع خباِحِب الْأَرلَى صع و قْوي عاً لَمباِحِب الثَّلَاِث أَرلَى صع و قْوي ِن ثَلَاثاً لَميتالثِّن و قْو
 اتجرِذِه الدلَى هع و قْوي عاً لَمبس تاِحِب السلَى صع و قْوي اً لَمِس ِستماِحِب الْخلَى صع.  

  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الصباِح بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد - ٤
قَالَ ما أَنتم و الْبراَءةَ يبرأُ بعضكُم ِمن بعٍض ِإنَّ الْمؤِمِنني بعضهم أَفْضلُ ِمن بعٍض ) ليه السالم ع ( اللَِّه

اتجرالد ِهي ٍض وعب راً ِمنصفَذُ بأَن مهضعب ٍض وعب لَاةً ِمنص أَكْثَر مهضعب و.   
   الِْإسلَاِمباب ِنسبِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه قَالَ قَالَ - ١
 ِمِننيؤالْم أَ)عليه السالم ( أَِمري هبسنلَا ي ِلي وقَب دأَح هبسنةً لَا يبِنس لَامالِْإس نبسِدي ِإلَّا  لَأَنعب دح

وه ِقنيالْي و ِقنيالْي وه ِليمسالت و ِليمسالت وه لَامِإنَّ الِْإس ِبِمثِْل ذَِلك  
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صالت و ِديقصالت هذْ ِدينأْخي لَم ِمنؤاُء ِإنَّ الْمالْأَد ولَ همالْع لُ ومالْع وه ارالِْإقْر و ارالِْإقْر وه ِديق
كَارى ِإنري الْكَاِفر ِلِه ومِفي ع هِقينى يري ِمنؤِإنَّ الْم ذَهِه فَأَخبر ِمن اهأَت لَِكن أِْيِه ور نِفي ع ه

 اِلِهممِبأَع اِفِقنينالْم و الْكَاِفِرين كَاروا ِإنِبرتفَاع مهرفُوا أَمرا عِدِه مفِْسي ِبيالَِّذي ن ِلِه فَومع
  .الْخِبيثَِة 
 (  عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن مدِرِك بِن عبِد الرحمِن- ٢

 الِْإسلَام عريانٌ فَِلباسه الْحياُء و ِزينته الْوقَار و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
يِلكُلِّ ش و عرالْو هادِعم و اِلحلُ الصمالْع هوَءترم أَس و اسِتٍء أَسيلَ الْبا أَهنبلَاِم حالِْإس اس.   

 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن مدِرِك بِن عبِد 
  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه

٣ -ةٌ ِمنِعد   نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 
عليه (  عن أَِبيِه عن جدِه صلَوات اللَِّه علَيِهم قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

 ِإنَّ اللَّه خلَق الِْإسلَام فَجعلَ لَه عرصةً و جعلَ لَه نوراً و )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ)السالم 
 هنا ِحصأَم ةُ وفَالِْحكْم هورا نأَم آنُ وفَالْقُر هتصرا عاِصراً فَأَمن لَ لَهعج ناً وِحص لَ لَهعج

فَالْم مهارصأَن و مهتِشيع ِتي ويلَ بوا أَها فَأَِحبنتِشيع ِتي ويلُ بأَه ا وفَأَن هارصا أَنأَم و وفرع
ع اللَّه حبي  ِلأَهِل السماِء استود)عليه السالم ( فَِإنه لَما أُسِري ِبي ِإلَى السماِء الدنيا فَنسبِني جبرِئيلُ 

و حب أَهِل بيِتي و ِشيعِتِهم ِفي قُلُوِب الْملَاِئكَِة فَهو ِعندهم وِديعةٌ ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم هبطَ ِبي 
بلَّ حج و زع اللَّه عدوتِض فَاسِل الْأَرِني ِإلَى أَهبسِض فَنِل الْأَرِإلَى أَه ِتي ويِل بأَه بح ي و

ِشيعِتِهم ِفي قُلُوِب مؤِمِني أُمِتي فَمؤِمنو أُمِتي يحفَظُونَ وِديعِتي ِفي أَهِل بيِتي ِإلَى يوِم الِْقيامِة أَلَا 
الد امأَي هرملَّ عج و زع اللَّه دبِتي عأُم لَ ِمنجأَنَّ الر ِل فَلَوِغضاً ِلأَهبلَّ مج و زع اللَّه لَِقي ا ثُمين

   .بيِتي و ِشيعِتي ما فَرج اللَّه صدره ِإلَّا عِن النفَاِق
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  ِل الْمؤِمِنباب ِخصا
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ ) عليه السالم  ( جِميِل بِن صاِلٍح عن عبِد الْمِلِك بِن غَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِفيِه ثَماِني ِخصاٍل وقُوراً ِعند الْهزاِهِز صبوراً ِعند الْبلَاِء شكُوراً ِعند الرخاِء قَاِنعاً ِبما يكُونَ

احِفي ر هِمن اسالن ٍب وعِفي ت هِمن هندِدقَاِء بلُ ِللْأَصامحتلَا ي اَء ودالْأَع ظِْلملَا ي اللَّه قَهزٍة ِإنَّ ر
 هاِلدو الِْبر و وهأَخ فْقالر وِدِه ونج قْلَ أَِمريالْع و هِزيرو الِْحلْم ِمِن وؤِليلُ الْمخ الِْعلْم.  

عليهما ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي- ٢

 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه الِْإميانُ لَه أَركَانٌ أَربعةٌ التوكُّلُ علَى اللَِّه و )السالم 
و زِر اللَِّه عِلأَم ِليمسالت اِء اللَِّه وا ِبقَضضالر ِر ِإلَى اللَِّه والْأَم فِْويضلَّ تج .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن محمِد - ٣
اِلِحني قَالَ ِإنكُم لَا تكُونونَ ص) عليه السالم  ( بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

حتى تعِرفُوا و لَا تعِرفُونَ حتى تصدقُوا و لَا تصدقُونَ حتى تسلِّموا أَبواباً أَربعةً لَا يصلُح أَولُها 
عت و كاربت ِعيداً ِإنَّ اللَّههاً بيوا تاهت الثَّلَاثَِة و ابحلَّ أَصا ضلَ ِإلَّا ِبآِخِرهملُ ِإلَّا الْعقْبالَى لَا ي

الصاِلح و لَا يتقَبلُ اللَّه ِإلَّا ِبالْوفَاِء ِبالشروِط و الْعهوِد و من وفَى اللَّه ِبشروِطِه و استكْملَ ما 
زع ِإنَّ اللَّه هدعلَ وكْمتاس و هدا ِعنالَ مِدِه نهِفي ع فصو ى ودِبطَِريِق الْه ادالِْعب ربلَّ أَخج و 

شرع لَهم ِفيها الْمنار و أَخبرهم كَيف يسلُكُونَ فَقَالَ و ِإني لَغفَّار ِلمن تاب و آمن و عِملَ 
ِقنيتالْم ِمن لُ اللَّهقَبتما يقَالَ ِإن دى وتاه صاِلحاً ثُم لَِقي هرا أَملَّ ِفيمج و زع قَى اللَّهِن اتفَم 

 دمحاَء ِبِه ما جِمناً ِبمؤلَّ مج و زع لَ أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّهوا قَباتم و مقَو فَات اتهيه اتهيه 
ن حيثُ لَا يعلَمونَ ِإنه من أَتى الْبيوت ِمن أَبواِبها يهتدوا و ظَنوا أَنهم آمنوا و أَشركُوا ِم

لَ اللَّهصى ودالر طَِريق لَكا سِرهذَ ِفي غَيأَخ نم ى ودتاه  
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 و طَاعةَ رسوِلِه ِبطَاعِتِه فَمن ترك طَاعةَ ولَاِة الْأَمِر )صلى اهللا عليه وآله ( طَاعةَ وِلي أَمِرِه ِبطَاعِة رسوِلِه 
 كُمتذُوا ِزينِد اللَِّه خِعن لَ ِمنزا نِبم ارالِْإقْر وه و ولَهسلَا ر و ِطِع اللَّهي لَم ِجٍد وسكُلِّ م دِعن

الْتِمسوا الْبيوت الَِّتي أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع و يذْكَر ِفيها اسمه فَِإنه قَد خبركُم أَنهم ِرجالٌ لَا 
لَاِة وِإقَاِم الص لَّ وج و زِذكِْر اللَِّه ع نع عيلَا ب ةٌ وارِتج لِْهيِهمماً توافُونَ يخكَاِة ياِء الزِإيت 

 ِلذَِلك ِقنيدصم مهلَصختاس ِرِه ثُملَ ِلأَمسالر لَصختقَِد اس ِإنَّ اللَّه ارصالْأَب و ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتت
م اهت ِذيرال ِفيها نٍة ِإلَّا خأُم ِإنْ ِمن ذُِرِه فَقَالَ وِفي ن قَلَ ِإنَّ اللَّهع و رصأَب نى مدتاه ِهلَ وج ن

عز و جلَّ يقُولُ فَِإنها ال تعمى الْأَبصار و لِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر و كَيف يهتِدي 
 و أَِقروا ِبما نزلَ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه من لَم يبِصر و كَيف يبِصر من لَم ينذَر اتِبعوا 

ِعنِد اللَِّه و اتِبعوا آثَار الْهدى فَِإنهم علَامات الْأَمانِة و التقَى و اعلَموا أَنه لَو أَنكَر رجلٌ ِعيسى 
 ميرم نِب)عليه السالم ( اب أَقَر و  اِر وناِس الْمِبالِْتم وا الطَِّريقصاقْت ِمنؤي ِل لَمسالر ِمن اهِسو نم

 كُمبوا ِباللَِّه رِمنؤت و ِديِنكُم ركِْملُوا أَمتست ِب الْآثَارجاِء الْحرو وا ِمنِمسالْت.  
 قَالَ )عليهما السالم ( ي عن أَِبي الْحسِن الرضا عن أَِبيِه   عنه عن أَِبيِه عن سلَيمانَ الْجعفَِر- ٤

 قَوم ِفي بعِض غَزواِتِه فَقَالَ مِن الْقَوم فَقَالُوا مؤِمنونَ يا )صلى اهللا عليه وآله ( رفَع ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 اِنكُمِإمي لَغَ ِمنا بم ولَ اللَِّه قَالَ وسا رضالر اِء وخالر دِعن كْرالش لَاِء والْب دِعن ربقَالُوا الص

 حلَماُء علَماُء كَادوا ِمن الِْفقِْه أَنْ يكُونوا أَنِبياَء ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالْقَضاِء فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
وا منبِصفُونَ فَلَا تا تكَم متِه كُنالَِّذي ِإلَي قُوا اللَّهات أْكُلُونَ وا لَا توا معمجلَا ت ونَ وكُنسا لَا ت

   .ترجعونَ
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ابب  
١ -نع اِهيمرِإب نب ِليع   ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و 

 قُوبعي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عاِلٍد جِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد
 و ِبأَساِنيد مختِلفٍَة عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ خطَبنا )الم عليه الس( السراِج عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 ِمِننيؤالْم ِه )عليه السالم ( أَِمريلَياللَِّه ع اتلَوص رأَم ونَ ثُمِمعتجم نحن ِر وقَالَ ِفي الْقَص اِرِه أَوِفي د 
ع قُِرئ اٍب وِفي ِكت فَكُِتب ِمِننيؤالْم أَلَ أَِمرياِء سالْكَو نأَنَّ اب هرى غَيور اِس وعليه السالم ( لَى الن( 

 لَامالِْإس عرالَى شعت و كاربت فَِإنَّ اللَّه دعا بفَاِق فَقَالَ أَمالن الْكُفِْر و اِن والِْإمي لَاِم وِصفَِة الِْإس نع
هس و لَهخد نِسلْماً ِلم و لَّاهوت ناً ِلمِعز لَهعج و هبارح نِلم هكَانأَر زأَع و هدرو نِلم هاِئعرلَ ش

ِه و حبلًا ِلمِن و هدى ِلمِن ائْتم ِبِه و ِزينةً ِلمن تجلَّلَه و عذْراً ِلمِن انتحلَه و عروةً ِلمِن اعتصم ِب
استمسك ِبِه و برهاناً ِلمن تكَلَّم ِبِه و نوراً ِلمِن استضاَء ِبِه و عوناً ِلمِن استغاثَ ِبِه و شاِهداً 

ى وور نِديثاً ِلمح و اهعو نِعلْماً ِلم ِبِه و اجح نفُلْجاً ِلم ِبِه و ماصخ نى ِلمقَض نكْماً ِلمح 
 مزع نةً ِلمِصريب قَلَ وع نِقيناً ِلمي و فَطَّنت نماً ِلمفَه و ربدت ناساً ِلمِلب و برج نِحلْماً ِلم و

نةً ِلمدؤت و قدص ناةً ِلمجن ظَ وعِن اتةً ِلمرِعب و مسوت نةً ِلمآي و برِن اقْتلْفَى ِلمز و لَحأَص 
 ربص نةً ِلمنج و عارس نراً ِلميخ و نسأَح نقَةً ِلمبس و ضفَو ناًء ِلمخر كَّلَ ووت نِثقَةً ِلم و

نأَم و نآم نفاً ِلمكَه و دشر نظَِهرياً ِلم قَى وِن اتاساً ِلمِلب وناًء ِلمجر و لَمأَس نةً ِلم  
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الْح هِصفَت و دجالْم هتأْثُرم ى ودالْه ِبيلُهس قالْح فَذَِلك قَِنع نى ِلمِغن و قدص لَجأَب وى فَهنس
الِْمنهاِج مشِرق الْمناِر ذَاِكي الِْمصباِح رِفيع الْغايِة يِسري الِْمضماِر جاِمع الْحلْبِة سِريع السبقَِة 

اتاِلحالص و هاجهانُ ِمناِن فَالِْإميسالْفُر ِة كَِرميدِة كَاِملُ الْعِقمالن أَِليم و هاِبيحصم الِْفقْه و هارنم 
 و هتدى عقْوالت و هتِقمن ارالن و هقَتبةُ سنالْج و هتلْبةُ حامالِْقي و هتغَاي توالْم و هارما ِمضينالد

ِلحاِت و ِبالصاِلحاِت يعمر الِْفقْه و ِبالِْفقِْه يرهب الْمحِسنونَ فُرسانه فَِبالِْإمياِن يستدلُّ علَى الصا
الْموت و ِبالْموِت تختم الدنيا و ِبالدنيا تجوز الِْقيامةَ و ِبالِْقيامِة تزلَف الْجنةُ و الْجنةُ حسرةُ 

ِعظَةُ الْموم ارالن اِر وِل الناِنأَهالِْإمي خى ِسنقْوالت و ِقنيت.   
  باب ِصفَِة الِْإمياِن

عليه (   ِبالِْإسناِد الْأَوِل عِن ابِن محبوٍب عن يعقُوب السراِج عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر - ١

ِإمياِن فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ الِْإميانَ علَى  عِن الْ)عليه السالم (  قَالَ سِئلَ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
أَربِع دعاِئم علَى الصبِر و الْيِقِني و الْعدِل و الِْجهاِد فَالصبر ِمن ذَِلك علَى أَربِع شعٍب علَى 

مِن اشتاق ِإلَى الْجنِة سلَا عِن الشهواِت و من أَشفَق الشوِق و الِْإشفَاِق و الزهِد و الترقُِّب فَ
 توالْم اقَبر نم و اتِصيبِه الْملَيع تانا هينِفي الد ِهدز نم اِت ومرحِن الْمع عجاِر رالن ِمن

   شعٍبسارع ِإلَى الْخيراِت و الْيِقني علَى أَربِع
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كْمةَ تبِصرِة الِْفطْنِة و تأَوِل الِْحكْمِة و معِرفَِة الِْعبرِة و سنِة الْأَوِلني فَمن أَبصر الِْفطْنةَ عرف الِْح
و من تأَولَ الِْحكْمةَ عرف الِْعبرةَ و من عرف الِْعبرةَ عرف السنةَ و من عرف السنةَ فَكَأَنما 

ك ِبما هلَك كَانَ مع الْأَوِلني و اهتدى ِإلَى الَِّتي ِهي أَقْوم و نظَر ِإلَى من نجا ِبما نجا و من هلَ
و ِإنما أَهلَك اللَّه من أَهلَك ِبمعِصيِتِه و أَنجى من أَنجى ِبطَاعِتِه و الْعدلُ علَى أَربِع شعٍب 

ِميعج رفَس فَِهم نِة الِْحلِْم فَمضور كِْم وِة الْحرهز ِر الِْعلِْم وغَم ِم وغَاِمِض الْفَه نم الِْعلِْم و 
 ادالِْجه ِميداً واِس حِفي الن اشع ِرِه وطْ ِفي أَمفَري لَم لُمح نم كِْم والْح اِئعرش فرع ِلمع

اِطِن ووِق ِفي الْمدالص كَِر ونِن الْمِي عهالن وِف ورعِر ِبالْملَى الْأَمٍب ععِع شبلَى أَرآِن عنش 
 اِفِق ونالْم فأَن غَمكَِر أَرنِن الْمى عهن نم ِمِن وؤالْم رظَه دوِف شرعِبالْم رأَم نفَم الْفَاِسِقني

و من أَِمن كَيده و من صدق ِفي الْمواِطِن قَضى الَِّذي علَيِه و من شِنئَ الْفَاِسِقني غَِضب ِللَِّه 
هبعش و هاِئمعد انُ والِْإمي فَذَِلك لَه اللَّه ِللَِّه غَِضب غَِضب.   

  باب فَضِل الِْإمياِن علَى الِْإسلَاِم و الْيِقِني علَى الِْإمياِن
١ -ضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر ع

 يا أَخا جعٍف ِإنَّ الِْإميانَ أَفْضلُ ِمن الِْإسلَاِم و ِإنَّ )عليه السالم ( عن جاِبٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
يش ا ِمنم اِن والِْإمي لُ ِمنأَفْض ِقنيِقِني  الْيالْي ِمن زٍء أَع.  

٢ -ٍد   ِعدمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 قَالَ سِمعته يقُولُ الِْإميانُ فَوق الِْإسلَاِم ِبدرجٍة و )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن 

قى فَوقْوالتياِس شِفي الن ا قُِسمم ٍة وجرى ِبدقْوالت قفَو ِقنيالْي ٍة وجراِن ِبدالِْإمي   ٌء أَقَلُّ ِمن
   .الْيِقِني
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٣ -نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 يقُولُ ِإنَّ اللَّه فَضلَ الِْإميانَ )عليه السالم ( عِلي بِن ِرئَاٍب عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

ٍة كَمجرلَاِم ِبدلَى الِْإساِم عرِجِد الْحسلَى الْمةَ عبلَ الْكَعا فَض.  
٤ - ِم أَوهِن الْجونَ باره نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

اِسِطيِميِد الْوِد الْحبع نع اٍن الْكَلِْبيِن أَبب رمع نِرِه عِد غَيبو عِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبأَِبي ب نع 
 يا أَبا محمٍد الِْإسلَام درجةٌ قَالَ قُلْت نعم قَالَ و الِْإميانُ علَى الِْإسلَاِم درجةٌ قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

 قُلْت نعم قَالَ و الْيِقني علَى التقْوى درجةٌ قَالَ قُلْت نعم قَالَ و التقْوى علَى الِْإمياِن درجةٌ قَالَ
 فَِلتنأَنْ ي اكُملَاِم فَِإيى الِْإسنِبأَد مكْتسما تمِإن ِقِني والْي أَقَلَّ ِمن اسالن ا أُوِتيقَالَ فَم معن قُلْت

 ِديكُمأَي ِمن.  
( يم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا   عِلي بن ِإبراِه- ٥

 ِإنما هو الِْإسلَام و الِْإميانُ فَوقَه )عليه السالم (  عِن الِْإمياِن و الِْإسلَاِم فَقَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم 
ٌء  وق الِْإمياِن ِبدرجٍة و الْيِقني فَوق التقْوى ِبدرجٍة و لَم يقْسم بين الناِس شيِبدرجٍة و التقْوى فَ

يش فَأَي ِقِني قَالَ قُلْتالْي اِء  أَقَلُّ ِمنا ِبقَضضالر ِللَِّه و ِليمسالت لَى اللَِّه وكُّلُ عوقَالَ الت ِقنيٍء الْي
  .) عليه السالم  ( اللَِّه و التفِْويض ِإلَى اللَِّه قُلْت فَما تفِْسري ذَِلك قَالَ هكَذَا قَالَ أَبو جعفٍَر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٦
 قَالَ الِْإميانُ فَوق الِْإسلَاِم ِبدرجٍة و التقْوى فَوق الِْإمياِن ِبدرجٍة و ) السالم عليه( نصٍر عِن الرضا 

ياِد شالِْعب نيب مقْسي لَم ٍة وجرى ِبدقْوالت قفَو ِقنيِقِني الْيالْي ٌء أَقَلُّ ِمن.   
  باب حِقيقَِة الِْإمياِن و الْيِقِني

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن- ١

http://www.islam4u.com


  ) ٥٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر بِزيٍع عن محمِد بِن عذَاِفٍر
 نحفَقَالُوا ن متا أَنولَ اللَِّه فَقَالَ مسا ري كلَيع لَامفَقَالُوا الس كْبر هفَاِرِه ِإذْ لَِقيِض أَسعِفي ب

سا رونَ يِمنؤم ِإلَى اللَِّه و فِْويضالت اِء اللَِّه وا ِبقَضضقَالُوا الر اِنكُمِقيقَةُ ِإميا حولَ اللَِّه قَالَ فَم
 علَماُء حكَماُء كَادوا أَنْ يكُونوا ِمن الِْحكْمِة )صلى اهللا عليه وآله ( التسِليم ِلأَمِر اللَِّه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

الَِّذي أَن قُوا اللَّهات أْكُلُونَ وا لَا توا معمجلَا ت ونَ وكُنسا لَا توا منبفَلَا ت اِدِقنيص متاَء فَِإنْ كُنِبي
  .ِإلَيِه ترجعونَ 

٢ - اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م نع
جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي محمٍد الْواِبِشي و ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ 

اِس الصبح فَنظَر ِإلَى  صلَّى ِبالن)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 اهنيع تغَار و همِجس ِحفن قَد هناً لَوفَرصأِْسِه مِوي ِبرهي و ِفقخي وه ِجِد وسِفي الْم ابش

صبحت يا رسولَ اللَِّه  كَيف أَصبحت يا فُلَانُ قَالَ أَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِفي رأِْسِه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 ِمن قَوِلِه و قَالَ ِإنَّ ِلكُلِّ يِقٍني حِقيقَةً فَما حِقيقَةُ يِقيِنك )صلى اهللا عليه وآله ( موِقناً فَعِجب رسولُ اللَِّه 

ِلي ولَي رهأَس ِني ونزالَِّذي أَح وولَ اللَِّه هسا رِقيِني يفِْسي فَقَالَ ِإنَّ ين فَتزاِجِري فَعوأَ هأَظْم 
 لَاِئقالْخ ِشرح اِب وِللِْحس ِصبن قَد ي وبِش ررِإلَى ع ظُري أَنى كَأَنتا حا ِفيهم ا وينِن الدع

الْجنِة و يتعارفُونَ و علَى الْأَراِئِك ِلذَِلك و أَنا ِفيِهم و كَأَني أَنظُر ِإلَى أَهِل الْجنِة يتنعمونَ ِفي 
 ِفريز عمي الْآنَ أَسكَأَن ونَ وطَِرخصونَ مذَّبعا مِفيه مه اِر وِل النِإلَى أَه ظُري أَنكَأَن ِكئُونَ وتم

 ِلأَصحاِبِه هذَا عبد نور اللَّه قَلْبه ِبالِْإمياِن ) وآله صلى اهللا عليه( الناِر يدور ِفي مساِمِعي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 كعةَ مادهالش قزولَ اللَِّه أَنْ أُرسا رِلي ي اللَّه عاد ابِه فَقَالَ الشلَيع تا أَنم مالْز قَالَ لَه ثُم

 )صلى اهللا عليه وآله (  فَلَم يلْبثْ أَنْ خرج ِفي بعِض غَزواِت النِبي )له صلى اهللا عليه وآ( فَدعا لَه رسولُ اللَِّه 
اِشرالْع وكَانَ ه فٍَر وِة نعِتس دعب ِهدشتفَاس.   
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن - ٣
 حاِرثَةَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ استقْبلَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

نولَ اللَِّه بسا راِلٍك فَقَالَ يم ناِرثَةَ با حي تأَن فكَي فَقَالَ لَه اِريصاِن الْأَنمعِن الناِلِك بم 
ٍء حِقيقَةٌ فَما حِقيقَةُ قَوِلك فَقَالَ يا   ِلكُلِّ شي)صلى اهللا عليه وآله ( مؤِمن حقّاً فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

رسولَ اللَِّه عزفَت نفِْسي عِن الدنيا فَأَسهرت لَيِلي و أَظْمأَت هواِجِري و كَأَني أَنظُر ِإلَى عرِش 
مع قَد وِضع ِللِْحساِب و كَأَني أَنظُر ِإلَى أَهِل الْجنِة يتزاورونَ ِفي الْجنِة و كَأَني أَس] و[ربي 

 عبد نور اللَّه قَلْبه أَبصرت فَاثْبت )صلى اهللا عليه وآله ( عواَء أَهِل الناِر ِفي الناِر فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
قزار مفَقَالَ اللَّه كعةَ مادهقَِني الشزرِلي أَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه ادسا رفَقَالَ ي ةَ فَلَمادهاِرثَةَ الشح 

 سِريةً فَبعثَه ِفيها فَقَاتلَ فَقُِتلَ ِتسعةٌ أَو ثَماِنيةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( يلْبثْ ِإلَّا أَياماً حتى بعثَ رسولُ اللَِّه 
   .ثُم قُِتلَ

 قَالَ استشِهد مع جعفَِر بِن أَِبي طَاِلٍب بعد و ِفي ِروايِة الْقَاِسِم بِن بريٍد عن أَِبي بِصٍري
 اِشرالْع وكَانَ ه فٍَر وِة نعِتس.  

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
   .ِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِإنَّ علَى كُلِّ حق حِقيقَةً و علَى كُلِّ صواٍب نوراًقَالَ أَِمري الْمؤِم

  باب التفَكُِّر
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١
 يقُولُ نبه ِبالتفَكُِّر قَلْبك و جاِف عِن اللَّيِل جنبك و اتِق اللَّه ربك )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني كَانَ أَ

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ - ٢

 عما يرِوي الناس أَنَّ تفَكُّر ساعٍة خير ِمن ِقياِم لَيلٍَة قُلْت كَيف )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه سأَ
نوِك أَياِكنس نقُولُ أَياِر فَيِبالد ِة أَوِربِبالْخ رمقَالَ ي فَكَّرتي  
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 كَلَِّمنيتالُِك لَا تا بوِك مانب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٣

قَالَ أَفْضلُ الِْعبادِة ِإدمانُ التفَكُِّر ِفي اللَِّه و ِفي ) عليه السالم  ( ِه عن أَِبي عبِد اللَِّهنصٍر عن بعِض ِرجاِل
  .قُدرِتِه 

٤ - تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ لَيس الِْعبادةُ كَثْرةَ الصلَاِة و الصوِم ِإنما الِْعبادةُ التفَكُّر ِفي أَمِر )عليه السالم (  الرضا أَبا الْحسِن

  .اللَِّه عز و جلَّ 
 عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل عن حماٍد- ٥

 ِإنَّ التفَكُّر يدعو ِإلَى الِْبر )  صلوات اهللا عليه (  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِربِعي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   .و الْعمِل ِبِه

  باب الْمكَاِرِم
١ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍق عرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهى عِن ِعيس

قَالَ الْمكَاِرم عشر فَِإِن ) عليه السالم  ( يِزيد بِن ِإسحاق شِعٍر عِن الْحسيِن بِن عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
لرجِل و لَا تكُونُ ِفي ولَِدِه و تكُونُ ِفي الْولَِد استطَعت أَنْ تكُونَ ِفيك فَلْتكُن فَِإنها تكُونُ ِفي ا

 أِْس والْب ققَالَ ِصد نا هم ِقيلَ و ركُونُ ِفي الْحلَا ت ِد وبكُونُ ِفي الْعت كُونُ ِفي أَِبيِه ولَا ت و
  راُء الضيِفِصدق اللِّساِن و أَداُء الْأَمانِة و ِصلَةُ الرِحِم و ِإقْ
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لْحياُء و ِإطْعام الساِئِل و الْمكَافَأَةُ علَى الصناِئِع و التذَمم ِللْجاِر و التذَمم ِللصاِحِب و رأْسهن ا
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد - ٢
لَاِق قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خص رسلَه ِبمكَاِرِم الْأَخ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 كُنِإنْ لَا ت ٍر ويخ ِمن وا أَنَّ ذَِلكلَماع و وا اللَّهدمفَاح ِفيكُم تفَِإنْ كَان كُمفُسوا أَنِحنتفَام
ربالص ةَ واعالْقَن و ِقنيةً الْيرشا عها قَالَ فَذَكَرِه ِفيهوا ِإلَيغَبار و أَلُوا اللَّهفَاس ِفيكُم و كْرالش و 

الِْحلْم و حسن الْخلُِق و السخاَء و الْغيرةَ و الشجاعةَ و الْمروَءةَ قَالَ و روى بعضهم بعد هِذِه 
  .الِْخصاِل الْعشرِة و زاد ِفيها الصدق و أَداَء الْأَمانِة 

ٍح عن جعفَِر بِن محمٍد الْهاِشِمي عن ِإسماِعيلَ بِن عباٍد قَالَ   عنه عن بكِْر بِن صاِل- ٣
قَالَ ِإنا ) عليه السالم  ( بكْر و أَظُنِني قَد سِمعته ِمن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

ا فَِهماً فَِقيهاً حِليماً مداِرياً صبوراً صدوقاً وِفياً ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خص لَنِحب من كَانَ عاِقلً
 عرضتِفيِه فَلْي كُنت لَم نم و لَى ذَِلكع ِد اللَّهمحِفيِه فَلْي تكَان نلَاِق فَمكَاِرِم الْأَخاَء ِبمِبيالْأَن

زِإلَى اللَِّه ع ةُ واعالْقَن و عرالْو نقَالَ ه نا هم و اكِفد ِعلْتج ا قَالَ قُلْتاهِإي أَلْهسلْي لَّ وج و 
 ِديِث والْح قِصد و الِْبر ةُ وريالْغ ةُ واعجالش اُء وخالس اُء ويالْح و الِْحلْم و كْرالش و ربالص

ِة أَداناُء الْأَم.  
٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ارتضى لَكُم الِْإسلَام ِديناً ) عليه السالم  ( بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَحِسنوا صحبته ِبالسخاِء و حسِن الْخلُِق فَ

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمري  (بانُ أَرالِْإمي  لَى اللَِّه وكُّلُ عوالت اِء اللَِّه وا ِبقَضضكَاٍن الرةُ أَرع

  .تفِْويض الْأَمِر ِإلَى اللَِّه و التسِليم ِلأَمِر اللَِّه 
    الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن- ٦
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ِسناٍن عن رجٍل ِمن بِني هاِشٍم قَالَ أَربع من كُن ِفيِه كَملَ ِإسلَامه و لَو كَانَ ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدِمِه 
ا لَمطَايخ كْرالش لُِق والْخ نسح اُء ويالْح و قدالص هقُصنت .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٧

 )صلى اهللا عليه وآله ( عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ عن جاِبِر بِن 
 حمالس ِقيالن ِقيالت اِلكُمِر ِرجيخ ولَ اللَِّه قَالَ ِإنَّ ِمنسا رلَى يا بقُلْن اِلكُمِر ِرجيِبخ كُمِبرأَ لَا أُخ

 رِن الْبفَيالطَّر ِقيِن النِرِهالْكَفَّيِإلَى غَي الَهلِْجئُ ِعيلَا ي ِه وياِلدِبو.   
  باب فَضِل الْيِقِني

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عِن الْمثَنى - ١
ٌء ِإلَّا و لَه حد قَالَ قُلْت  قَالَ لَيس شي) عليه السالم  ( ِهبِن الْوِليِد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ

  .جِعلْت ِفداك فَما حد التوكُِّل قَالَ الْيِقني قُلْت فَما حد الْيِقِني قَالَ أَلَّا تخاف مع اللَِّه شيئاً 
 ي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن معلى عِن الْحسِن بِن عِل- ٢

و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط و ) عليه السالم ( 
قَالَ ِمن ِصحِة يِقِني الْمرِء الْمسِلِم أَنْ لَا يرِضي ) عليه السالم (  عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

الناس ِبسخِط اللَِّه و لَا يلُومهم علَى ما لَم يؤِتِه اللَّه فَِإنَّ الرزق لَا يسوقُه ِحرص حِريٍص و لَا 
 أَحدكُم فَر ِمن ِرزِقِه كَما يِفر ِمن الْموِت لَأَدركَه ِرزقُه كَما يدِركُه يرده كَراِهيةُ كَاِرٍه و لَو أَنَّ

 و ملَ الْهعج ا وضالر ِقِني وةَ ِفي الْياحالر و حولَ الرعِطِه جِقس ِلِه ودِبع قَالَ ِإنَّ اللَّه ثُم توالْم
  .شك و السخِط الْحزنَ ِفي ال

 يقُولُ ِإنَّ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٣
   .الْعملَ الداِئم الْقَِليلَ علَى الْيِقِني أَفْضلُ ِعند اللَِّه ِمن الْعمِل الْكَِثِري علَى غَيِر يِقٍني
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي - ٤
 علَى الِْمنبِر لَا يِجد أَحدكُم طَعم الِْإمياِن ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 هِصيبِلي كُني لَم طَأَها أَخم و ِطئَهخِلي كُني لَم هابا أَصأَنَّ م لَمعى يتح.  
عليه  ( ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٥

 جلَس ِإلَى حاِئٍط ماِئٍل يقِْضي بين الناِس فَقَالَ بعضهم لَا ) صلوات اهللا عليه ( أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني ) السالم 
 حرس امرأً أَجلُه فَلَما قَام ) صلوات اهللا عليه (  فَِإنه معِور فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني تقْعد تحت هذَا الْحاِئِط

 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري اِئطُ قَالَ وقَطَ الْحعليه السالم ( س( ِقنيذَا الْيه و هاهبأَش ذَا ولُ هفْعا يِمم .  
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي   ِعدةٌ ِم- ٦

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و أَما )عليه السالم ( نصٍر عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يالمفَكانَ ِلغ لَا الِْجدار باً وا كَانَ ذَهم ها ِإنما فَقَالَ أَملَه زكَن هتحكانَ ت ِة وِدينِن ِفي الْميِتيمِن ي

 قَنأَي نم و هِسن كحضي ِت لَموِبالْم قَنأَي نا مِإلَّا أَن اٍت لَا ِإلَهكَِلم عبا كَانَ أَرمِإن ةً وِفض
  . لَم يفْرح قَلْبه و من أَيقَن ِبالْقَدِر لَم يخش ِإلَّا اللَّه ِبالِْحساِب
قَالَ كَانَ ) عليه السالم  (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري(قُولُ لَا يي  ِطئَهخِلي كُني لَم هابا أَصأَنَّ م لَمعى يتاِن حالِْإمي مطَع دبع ِجد
  .و أَنَّ ما أَخطَأَه لَم يكُن ِليِصيبه و أَنَّ الضار الناِفع هو اللَّه عز و جلَّ 

بِن ِعيسى عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٨
  ِسناٍن
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ي الْحرِب ِإلَى رجٍل علَيِه ثَوباِن عن أَِبي حمزةَ عن سِعيِد بِن قَيٍس الْهمداِني قَالَ نظَرت يوماً ِف
 ِمِننيؤالْم أَِمري وِسي فَِإذَا هفَر كْترِضِع )عليه السالم ( فَحوذَا الْمِفي ِمثِْل ه ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَقُلْت 

ٍد ِإلَّا وبع ِمن سلَي هٍس ِإنقَي نب ِعيدا سي معلَكَاِن فَقَالَ نم هعةٌ ماِقيو اِفظٌ واللَِّه ح ِمن لَه 
يحفَظَاِنِه ِمن أَنْ يسقُطَ ِمن رأِْس جبٍل أَو يقَع ِفي ِبئٍْر فَِإذَا نزلَ الْقَضاُء خلَّيا بينه و بين كُلِّ 

يٍء  ش.  
٩ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسا   الْحأَب تِمعاٍط قَالَ سبِن أَسب ِليع نٍد عم

 يقُولُ كَانَ ِفي الْكَنِز الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ و كانَ تحته كَنز لَهما )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
أَي نِلم تِجبِحيِم عِن الرمحِم اللَِّه الركَانَ ِفيِه ِبس قَنأَي نِلم تِجبع و حفْري فِت كَيوِبالْم قَن

 نِغي ِلمبني ا وهِإلَي كَنري فا كَيِلها ِبأَههقَلُّبت ا وينأَى الدر نِلم تِجبع نُ وزحي فِر كَيِبالْقَد
ِئِه و لَا يستبِطئَه ِفي ِرزِقِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك أُِريد أَنْ عقَلَ عِن اللَِّه أَنْ لَا يتِهم اللَّه ِفي قَضا

أَكْتبه قَالَ فَضرب و اللَِّه يده ِإلَى الدواِة ِليضعها بين يدي فَتناولْت يده فَقَبلْتها و أَخذْت الدواةَ 
 هتبفَكَت.  

١٠- دمحِن   ممحِد الربع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب
 حباً )عليه السالم ( قَالَ كَانَ قَنبر غُلَام عِلي يِحب عِلياً ) عليه السالم  ( الْعرزِمي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

 خرج علَى أَثَِرِه ِبالسيِف فَرآه ذَات لَيلٍَة فَقَالَ يا قَنبر ما ) صلوات اهللا عليه ( ا خرج عِلي شِديداً فَِإذَ
 ِمن ِني أَوسرحاِء تمِل السأَه أَ ِمن كحيقَالَ و ِمِننيؤالْم ا أَِمريي لْفَكخ ِشيِلأَم فَقَالَ ِجئْت لَك

 الْأَرِض فَقَالَ لَا بلْ ِمن أَهِل الْأَرِض فَقَالَ ِإنَّ أَهلَ الْأَرِض لَا يستِطيعونَ ِلي شيئاً ِإلَّا ِبِإذِْن أَهِل
 عجفَر ِجعاِء فَارمالس اللَِّه ِمن.  

( ره قَالَ ِقيلَ ِللرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عمن ذَكَ-١١

 ِإنك تتكَلَّم ِبهذَا الْكَلَاِم و السيف يقْطُر دماً فَقَالَ ِإنَّ ِللَِّه واِدياً ِمن ذَهٍب حماه )عليه السالم 
   .ِبأَضعِف خلِْقِه النمِل فَلَو رامه الْبخاِتي لَم تِصلْ ِإلَيِه
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  باب الرضا ِبالْقَضاِء
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عن بعِض أَشياِخ - ١

قَالَ رأْس طَاعِة اللَِّه الصبر و الرضا عِن اللَِّه ِفيما أَحب ) عليه السالم  ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّهبِني النجاِش
 أَو با أَحِفيم راً لَهيِإلَّا كَانَ خ كَِره أَو با أَحِن اللَِّه ِفيمع دبى عضرلَا ي و كَِره أَو دبالْع كَِره

.  
٢ - نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِه قَالَ ِإنَّ أَعلَم الناِس ِباللَّ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن لَيٍث الْمراِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَرضاهم ِبقَضاِء اللَِّه عز و جلَّ 

  عنه عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ - ٣
اللَِّه رأْس طَاعِة اللَِّه و من صبر  قَالَ الصبر و الرضا عِن )عليه السالم ( الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن 

 أَو با أَحِفيم لَّ لَهج و زع قِْض اللَّهي لَم كَِره أَو با أَحِه ِفيملَيى عا قَضِن اللَِّه ِفيمع ِضير و
 لَه ريخ وا هِإلَّا م كَِره.  

٤ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   قِّيالر داود نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب
 قَالَ اللَّه عز )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر 

ِمِننيؤالْم اِديِعب لَّ ِإنَّ ِمنج ِة ِفي وحالص ِة وعالس ى وِإلَّا ِبالِْغن ِديِنِهم رأَم ملَه لُحصاداً لَا يِعب 
 اِديِعب ِإنَّ ِمن و ِديِنِهم رأَم ِهملَيع ِلحصِن فَيدِة الْبِصح ِة وعالس ى وِبالِْغن ملُوهِن فَأَبدالْب

لَا يصلُح لَهم أَمر ِديِنِهم ِإلَّا ِبالْفَاقَِة و الْمسكَنِة و السقِْم ِفي أَبداِنِهم فَأَبلُوهم الْمؤِمِنني لَِعباداً 
ِبالْفَاقَِة و الْمسكَنِة و السقِْم فَيصِلح علَيِهم أَمر ِديِنِهم و أَنا أَعلَم ِبما يصلُح علَيِه أَمر ِديِن 

قَاِدِه ور ِمن قُومِتي فَيادِفي ِعب ِهدتجي نلَم ِمِننيؤالْم اِديِعب ِإنَّ ِمن و ِمِننيؤالْم اِديِعب  
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اِدِه فَيظَراً لَِذيِذ ِوسِن نيلَتاللَّي لَةَ واِس اللَّيعِبالن هِربِتي فَأَضادِفي ِعب هفْسن ِعبتفَي اِلياللَّي ِلي دجهت
ي بينه و ِمني لَه و ِإبقَاًء علَيِه فَينام حتى يصِبح فَيقُوم و هو ماِقت ِلنفِْسِه زاِرئ علَيها و لَو أُخلِّ

 أِْتيِه ِمناِلِه فَيمِة ِبأَعنِإلَى الِْفت بجالْع هريصفَي ذَِلك ِمن بجالْع لَهخِتي لَدادِعب ِمن ِريدا يم نيب
هأَن ظُنى يتفِْسِه حن نع اهِرض اِلِه ومِبِه ِبأَعجِلع لَاكُها ِفيِه هم ِفي ذَِلك ازج و اِبِدينالْع فَاق قَد 

ِعبادِتِه حد التقِْصِري فَيتباعد ِمني ِعند ذَِلك و هو يظُن أَنه يتقَرب ِإلَي فَلَا يتِكِل الْعاِملُونَ علَى 
هتلَِو اج مهاِبي فَِإنا ِلثَوهلُونمعالَِّتي ي اِلِهممِتي أَعادِفي ِعب مهارما أَعوأَفْن و مهفُسوا أَنبعأَت وا ود

كَانوا مقَصِرين غَير باِلِغني ِفي ِعبادِتِهم كُنه ِعبادِتي ِفيما يطْلُبونَ ِعنِدي ِمن كَرامِتي و النِعيِم 
 ِجواِري و لَِكن فَِبرحمِتي فَلْيِثقُوا و ِبفَضِلي فَلْيفْرحوا و ِفي جناِتي و رِفيِع درجاِتي الْعلَى ِفي

 اِني ووِرض مهلِّغبي ينم و مكُهاردت ذَِلك دِتي ِعنمحوا فَِإنَّ رِئنطْمِبي فَلْي ِن الظَّنسِإلَى ح
  .لَّه الرحمن الرِحيم و ِبذَِلك تسميت مغِفرِتي تلِْبسهم عفِْوي فَِإني أَنا ال

٥ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَلَ عِن اللَِّه أَنْ لَا يستبِطئَه  قَالَ ينبِغي ِلمن ع)عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

  .ِفي ِرزِقِه و لَا يتِهمه ِفي قَضاِئِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٦

ٍك بيهِن نِرو بمع ناِن عمعِد اللَِّه النبو عقَالَ قَالَ أَب ِويراِع الْهلَّ )عليه السالم ( يج و زع قَالَ اللَّه 
يِفي ش ِرفُهلَا أَص ِمنؤالْم ِديبع  لَاِئي ولَى بع ِبرصلْي اِئي وِبقَض ضرفَلْي راً لَهيخ هلْتعٍء ِإلَّا ج

  .تبه يا محمد ِمن الصديِقني ِعنِدي لْيشكُر نعماِئي أَكْ
٧ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ما أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى أَنَّ ِفي) عليه السالم  ( ماِلِك بِن عِطيةَ عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه
   يا موسى بن ِعمرانَ ما خلَقْت خلْقاً أَحب ِإلَي ِمن عبِدي)عليه السالم ( موسى بِن ِعمرانَ 
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الْمؤِمِن فَِإني ِإنما أَبتِليِه ِلما هو خير لَه و أُعاِفيِه ِلما هو خير لَه و أَزِوي عنه ما هو شر لَه ِلما 
لْي لَاِئي ولَى بع ِبرصِدي فَلْيبِه علَيع لُحصا يِبم لَما أَعأَن و لَه ريخ وه ضرلْي اِئي ومعن كُرش

  .ِبقَضاِئي أَكْتبه ِفي الصديِقني ِعنِدي ِإذَا عِملَ ِبِرضاِئي و أَطَاع أَمِري 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن فُضيِل بِن - ٨
انَ عثْمِد اللَِّهعبأَِبي ع نفُوٍر ععِن أَِبي يعليه السالم  ( ِن اب ( قِْضي اللَّهِلِم لَا يسِء الْمرِللْم تِجبقَالَ ع

 اِرقشم لَكِإنْ م و راً لَهيقَاِريِض كَانَ خِبالْم ضِإنْ قُر و راً لَهياًء ِإلَّا كَانَ خقَض لَّ لَهج و زع
  .لْأَرِض و مغاِربها كَانَ خيراً لَه ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن ِسناٍن عن صاِلِح بِن - ٩
 خلِْق اللَِّه أَنْ يسلِّم ِلما  قَالَ أَحق)عليه السالم ( عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

 ظَّمع اُء وِه الْقَضلَيى عاِء أَتِبالْقَض ِضير نم لَّ وج و زع اللَّه فرع نلَّ مج و زع ى اللَّهقَض
 طَ اللَّهبأَح اُء وِه الْقَضلَيى عضاَء مِخطَ الْقَضس نم و هرأَج اللَّه هرأَج.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن عِلي بِن هاِشِم -١٠
زةُ أَجرشع دها الزِهملَياللَِّه ع اتلَوِن صيسالْح نب ِليأَِبيِه قَالَ قَالَ ِلي ع نِريِد عِن الْبلَى باٍء أَع

درجِة الزهِد أَدنى درجِة الْورِع و أَعلَى درجِة الْورِع أَدنى درجِة الْيِقِني و أَعلَى درجِة الْيِقِني 
  .أَدنى درجِة الرضا 

١١-م ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليع نع ِليِن عِد بمح
 عبد اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ لَِقي الْحسن بن عِلي ) عليه السالم  ( بِن أَسباٍط عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِمناً وؤم ِمنؤكُونُ الْمي فاللَِّه كَي دبا عفٍَر فَقَالَ يعج نب و هِزلَتنم قِّرحي و همطُ ِقسخسي وه
 لَه ابجتسفَي اللَّه وعدا أَنْ يضِفي قَلِْبِه ِإلَّا الر سجهي لَم نِلم اِمنا الضأَن و ِه اللَّهلَيع اِكمالْح.  

١٢-ع هذَكَر نماٍن عِن ِسنِن ابأَِبيِه ع نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع قَالَ) عليه السالم  ( ن  
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يش ِبأَي لَه ا قُلْت ِليِم ِللَِّه وسقَالَ ِبالت ِمنؤم هِبأَن ِمنؤالْم لَمعوٍر ٍء يرس ِه ِمنلَيع درا وا ِفيمضلر
  .أَو سخٍط 
  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن ِسناٍن عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر -١٣

ٍء قَد مضى لَو كَانَ   يقُولُ ِلشي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَم يكُن رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
هرغَي.   

  باب التفِْويِض ِإلَى اللَِّه و التوكُِّل علَيِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن مفَضٍل عن أَِبي - ١
 ما اعتصم ِبي عبد ِمن ِعباِدي )عليه السالم ( قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى داود )  عليه السالم  (عبِد اللَِّه

دونَ أَحٍد ِمن خلِْقي عرفْت ذَِلك ِمن ِنيِتِه ثُم تِكيده السماوات و الْأَرض و من ِفيِهن ِإلَّا 
ه الْمخرج ِمن بيِنِهن و ما اعتصم عبد ِمن ِعباِدي ِبأَحٍد ِمن خلِْقي عرفْت ذَِلك ِمن جعلْت لَ

ِنيِتِه ِإلَّا قَطَعت أَسباب السماواِت و الْأَرِض ِمن يديِه و أَسخت الْأَرض ِمن تحِتِه و لَم أُباِل 
  .هلَك ِبأَي واٍد 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حفٍْص - ٢

 ) صلوات اهللا عليه ( بِن خاِلٍد عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن ] عمر[الْأَعشى عن عمِرو 
 خرجت حتى انتهيت ِإلَى هذَا الْحاِئِط فَاتكَأْت علَيِه فَِإذَا رجلٌ علَيِه ثَوباِن أَبيضاِن ينظُر قَالَ

ِه ِفي تجاِه وجِهي ثُم قَالَ يا عِلي بن الْحسيِن ما ِلي أَراك كَِئيباً حِزيناً أَ علَى الدنيا فَِرزق اللَّ
 اِدقص دعِة فَولَى الْآِخرقُولُ قَالَ فَعا تلَكَم هِإن نُ وزذَا أَحلَى ها عم الْفَاِجِر قُلْت و رِللْب اِضرح

  م حزنكيحكُم ِفيِه مِلك قَاِهر أَو قَالَ قَاِدر قُلْت ما علَى هذَا أَحزنُ و ِإنه لَكَما تقُولُ فَقَالَ ِم
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 قُلْت ِمما نتخوف ِمن ِفتنِة ابِن الزبيِر و ما ِفيِه الناس قَالَ فَضِحك ثُم قَالَ يا عِلي بن الْحسيِن
 كِْفِه قُلْتي لَى اللَِّه فَلَمكَّلَ عوداً تأَح تأَيلْ رلَا قَالَ فَه قُلْت هِجبي فَلَم ا اللَّهعداً دأَح تأَيلْ ره

   .لَا قَالَ فَهلْ رأَيت أَحداً سأَلَ اللَّه فَلَم يعِطِه قُلْت لَا ثُم غَاب عني
ِإب نب ِليع وٍب ِمثْلَهبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عمِه- ٣

http://www.islam4u.com


   )٦٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

قَالَ ِإنَّ الِْغنى و الِْعز يجولَاِن فَِإذَا ظَِفرا ) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .ِبموِضِع التوكُِّل أَوطَنا

 عِلي عن عِلي بِن حسانَ ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن
 ِمثْلَه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٤
ِحب اللَّه عز و جلَّ أَقْبلَ اللَّه ِقبلَ قَالَ أَيما عبٍد أَقْبلَ ِقبلَ ما ي) عليه السالم  ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

ما يِحب و مِن اعتصم ِباللَِّه عصمه اللَّه و من أَقْبلَ اللَّه ِقبلَه و عصمه لَم يباِل لَو سقَطَِت 
لْأَرِض فَشِملَتهم بِليةٌ كَانَ ِفي ِحزِب اللَِّه السماُء علَى الْأَرِض أَو كَانت ناِزلَةٌ نزلَت علَى أَهِل ا

  .ِبالتقْوى ِمن كُلِّ بِليٍة أَ لَيس اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإنَّ الْمتِقني ِفي مقاٍم أَِمٍني 
٥ -غَي ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع ناِحٍد عِر و

 قَالَ )عليه السالم ( أَسباٍط عن أَحمد بِن عمر الْحلَّاِل عن عِلي بِن سويٍد عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
قَالَ التوكُّلُ علَى اللَِّه سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه فَ

درجات ِمنها أَنْ تتوكَّلَ علَى اللَِّه ِفي أُموِرك كُلِّها فَما فَعلَ ِبك كُنت عنه راِضياً تعلَم أَنه لَا 
ى اللَِّه ِبتفِْويِض ذَِلك ِإلَيِه و ِثق ِبِه يأْلُوك خيراً و فَضلًا و تعلَم أَنَّ الْحكْم ِفي ذَِلك لَه فَتوكَّلْ علَ

  .ِفيها و ِفي غَيِرها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن يحيى - ٦

عم نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمِد اللَِّهببأَِبي ع نٍب عهِن وةَ بعليه السالم  ( اِوي ( نقَالَ م
 ةَ واديالز ِطيأُع كْرالش ِطيأُع نم ةَ وابالِْإج ِطياَء أُععالد ِطيأُع نثَلَاثاً م عنمي ثَلَاثاً لَم ِطيأُع

ايةَ ثُم قَالَ أَ تلَوت ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ و من يتوكَّلْ علَى اللَِّه من أُعِطي التوكُّلَ أُعِطي الِْكفَ
لَكُم ِجبتوِني أَسعقَالَ اد و كُمنلَأَِزيد متكَرش قَالَ لَِئن و هبسح وفَه.   
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي عِلي عن محمِد بِن الْحسِن عِن - ٧
يِه الِْعلْم و قَد نِفدت الْحسيِن بِن راِشٍد عِن الْحسيِن بِن علْوانَ قَالَ كُنا ِفي مجِلٍس نطْلُب ِف

نفَقَِتي ِفي بعِض الْأَسفَاِر فَقَالَ ِلي بعض أَصحاِبنا من تؤملُ ِلما قَد نزلَ ِبك فَقُلْت فُلَاناً فَقَالَ 
لْت و ما علَّمك رِحمك ِإذاً و اللَِّه لَا تسعف حاجتك و لَا يبلُغك أَملُك و لَا تنجح طَِلبتك قُ

 حدثَِني أَنه قَرأَ ِفي بعِض الْكُتِب أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ )عليه السالم ( اللَّه قَالَ ِإنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
نِشي لَأَقْطَعرلَى عِتفَاِعي عار ِدي وجم لَاِلي وج ِتي وِعز ٍل ومؤلَ كُلِّ ماِس[ أَمالن ِري ] ِمنغَي

ِبالْيأِْس و لَأَكْسونه ثَوب الْمذَلَِّة ِعند الناِس و لَأُنحينه ِمن قُرِبي و لَأُبعدنه ِمن فَضِلي أَ يؤملُ 
يِري و يقْرع ِبالِْفكِْر باب غَيِري و ِبيِدي مفَاِتيح غَيِري ِفي الشداِئِد و الشداِئد ِبيِدي و يرجو غَ

 ا وهوند هتاِئِبِه فَقَطَعولَِني ِلنذَا الَِّذي أَم ناِني فَمعد نِلم وحفْتاِبي مب لَقَةٌ وغم ِهي اِب ووالْأَب
جر تٍة فَقَطَعِظيماِني ِلعجذَا الَِّذي ر نم فُوظَةً فَلَمحِدي ماِدي ِعنالَ ِعبآم لْتعي جِمن اَءه

 ابوِلقُوا الْأَبغأَنْ لَا ي مهترأَم ِبيِحي وست لُّ ِمنملَا ي ناِتي ِمماومس لَأْتم ا ِبِحفِْظي ووضري
 ِلي أَ لَمِثقُوا ِبقَوي اِدي فَلَمِعب نيب ِني ويب لَمعأَنَّ[ي [ ِلكملَا ي هاِئِبي أَنون ةٌ ِمناِئبن هقَتطَر نم

 أَلِْني ثُمسي ا لَموِدي مِبج هتطَيي أَعنلَاِهياً ع اها ِلي أَرِد ِإذِْني فَمعب ِري ِإلَّا ِمنغَي دا أَحفَهكَش
أَلِْني رسي فَلَم هنع هتعزتأَلُ فَلَا انأُس أَلَِة ثُمسلَ الْمطَاِء قَبأُ ِبالْعداِني أَبرِري أَ فَيأَلَ غَيس و هد

أُِجيب ساِئِلي أَ بِخيلٌ أَنا فَيبخلُِني عبِدي أَ و لَيس الْجود و الْكَرم ِلي أَ و لَيس الْعفْو و الرحمةُ 
سلَي ِدي أَ وِبي ِري فَلَولُوا غَيمؤلُونَ أَنْ يمؤى الْمشخوِني أَ فَلَا يا دهقْطَعي ناِل فَملَّ الْآمحا مأَن 

 ِميعلَ الْجا أَمِمثْلَ م مهاِحٍد ِمنكُلَّ و تطَيأَع ِميعاً ثُملُوا جِضي أَملَ أَرأَه اِتي واوملَ سأَنَّ أَه
ا انمِمن قَصت  
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ملِْكي ِمثْلَ عضِو ذَرٍة و كَيف ينقُص ملْك أَنا قَيمه فَيا بؤساً ِللْقَاِنِطني ِمن رحمِتي و يا بؤساً 
ِني ِلماِقبري لَم اِني وصع ن.  

٨ - قُوبعِن ياِد ببع نا عاِبنحِض أَصعب نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
و عبنِد اللَِّه ِبيبِن عى بوسم عم تِن قَالَ كُنمحِد الربِن عِعيِد بس نع اِجِنيوالر تِفدن قَد 

نفَقَِتي ِفي بعِض الْأَسفَاِر فَقَالَ ِلي بعض ولِْد الْحسيِن من تؤملُ ِلما قَد نزلَ ِبك فَقُلْت موسى 
أَني قَد بن عبِد اللَِّه فَقَالَ ِإذاً لَا تقْضى حاجتك ثُم لَا تنجح طَِلبتك قُلْت و ِلم ذَاك قَالَ ِل

وجدت ِفي بعِض كُتِب آباِئي أَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ثُم ذَكَر ِمثْلَه فَقُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه 
   .أَمِل علَي فَأَملَاه علَي فَقُلْت لَا و اللَِّه ما أَسأَلُه حاجةً بعدها
  لرجاِءباب الْخوِف و ا

١ - سونِن يوِر بصنم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَالَ قُلْت لَه ما كَانَ ِفي وِصيِة ) عليه السالم  ( عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة أَو أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

قْمانَ قَالَ كَانَ ِفيها الْأَعاِجيب و كَانَ أَعجب ما كَانَ ِفيها أَنْ قَالَ ِلابِنِه خِف اللَّه عز و جلَّ لُ
م قَالَ أَبو ِخيفَةً لَو ِجئْته ِبِبر الثَّقَلَيِن لَعذَّبك و ارج اللَّه رجاًء لَو ِجئْته ِبذُنوِب الثَّقَلَيِن لَرِحمك ثُ

ِفي قَلِْبِه نوراِن نور ِخيفٍَة و ] و[ كَانَ أَِبي يقُولُ ِإنه لَيس ِمن عبٍد مؤِمٍن ِإلَّا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .نور رجاٍء لَو وِزنَ هذَا لَم يِزد علَى هذَا و لَو وِزنَ هذَا لَم يِزد علَى هذَا 

    محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن- ٢
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 يا ِإسحاق خِف اللَّه كَأَنك تراه و )عليه السالم ( ٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عما
 ثُم اكري هأَن لَمعت تِإنْ كُن و تكَفَر فَقَد اكرلَا ي هى أَنرت تفَِإنْ كُن اكري هفَِإن اهرلَا ت تِإنْ كُن

لَه تزرب كلَيع اِظِرينِن النوأَه ِمن هلْتعج ِة فَقَدِصيعِبالْم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن - ٣

قُولُ من خاف اللَّه أَخاف اللَّه ِمنه كُلَّ  ي)عليه السالم ( الْهيثَِم بِن واِقٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
يش يكُلِّ ش ِمن اللَّه افَهأَخ ِف اللَّهخي لَم نم ٍء  ٍء و.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن حمزةَ بِن عبِد اللَِّه - ٤
 من عرف اللَّه )عليه السالم ( ِري عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْجعفَ

  .خاف اللَّه و من خاف اللَّه سخت نفْسه عِن الدنيا 
قَالَ قُلْت لَه قَوم ) عليه السالم  ( ي عبِد اللَِّه  عنه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عمن ذَكَره عن أَِب- ٥

 ملَاِء قَوؤفَقَالَ ه توالْم مهأِْتيى يتح الُونَ كَذَِلكزو فَلَا يجرقُولُونَ ني اِصي وعلُونَ ِبالْممعي
ِإنَّ م اِجنيوا ِبرسوا لَيكَذَب اِنيونَ ِفي الْأَمحجرتييش ِمن افخ نم و هئاً طَلَبيا شجر ن  برٍء ه

 هِمن.  
 ِإنَّ قَوماً ِمن )عليه السالم (   و رواه عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٦

  ذَبوا لَيسوا لَنا ِبمواٍل أُولَِئكمواِليك يِلمونَ ِبالْمعاِصي و يقُولُونَ نرجو فَقَالَ كَ
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يش ِمن افخ نم و ِملَ لَهئاً عيا شجر نم اِنيالْأَم ِبِهم تحجرت مقَو  برٍء ه هِمن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن صاِلِح بِن - ٧

لَّ  ِإنَّ ِمن الِْعبادِة ِشدةَ الْخوِف ِمن اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( حمزةَ رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِن ووشاخ و اسا النوشخفَال ت هاؤلَّ ثَنقَالَ ج لَماُء وِعباِدِه الْع ِمن ى اللَّهشخما يِإن قُولُ اللَّهي

 ِإنَّ حب )سالم عليه ال( قَالَ تبارك و تعالَى و من يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الشرِف و الذِّكِْر لَا يكُوناِن ِفي قَلِْب الْخاِئِف الراِهِب 

٨ - نِن عيسِن الْحِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع اِهيمرِإب نب ِليع  
كَاِري عِعيٍد الْمأَِبي س ناٍن عِن ِسنِد بمحِن ميسِن الْحب ِليع نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح صلوات اهللا ( ن

قَالَ ِإنَّ رجلًا رِكب الْبحر ِبأَهِلِه فَكُِسر ِبِهم فَلَم ينج ِممن كَانَ ِفي السِفينِة ِإلَّا ] قَالَ [) عليه 
لَى لَوع تجا نهِل فَِإنجأَةُ الرراِئِر امزج ٍة ِمنِزيرلَى جع أَتى أَلْجتِة حِفيناِح السأَلْو ٍح ِمن

 لَمعي ا فَلَمكَههتةً ِإلَّا انمرِللَِّه ح عدي لَم و الطَِّريق قْطَعلٌ يجِة رِزيرالْج كَانَ ِفي ِتلْك ِر وحالْب
رأِْسِه فَرفَع رأْسه ِإلَيها فَقَالَ ِإنِسيةٌ أَم ِجنيةٌ فَقَالَت ِإنِسيةٌ فَلَم يكَلِّمها ِإلَّا و الْمرأَةُ قَاِئمةٌ علَى 

كَِلمةً حتى جلَس ِمنها مجِلس الرجِل ِمن أَهِلِه فَلَما أَنْ هم ِبها اضطَربت فَقَالَ لَها ما لَِك 
  قَالَت أَفْرقتضطَِرِبني فَ
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ِمن هذَا و أَومأَت ِبيِدها ِإلَى السماِء قَالَ فَصنعِت ِمن هذَا شيئاً قَالَت لَا و ِعزِتِه قَالَ فَأَنِت 
لَى تاللَِّه أَو ا واهاً فَأَنِتكْرِك اسكِْرهتا أَسمِإن ئاً ويذَا شه ِعي ِمننصت لَم و قذَا الْفَره هِمن ِقنيفْر

يست لَه ِبهذَا الْفَرِق و الْخوِف و أَحق ِمنِك قَالَ فَقَام و لَم يحِدثْ شيئاً و رجع ِإلَى أَهِلِه و لَ
ِهمةٌ ِإلَّا التوبةُ و الْمراجعةُ فَبينا هو يمِشي ِإذْ صادفَه راِهب يمِشي ِفي الطَِّريِق فَحِميت علَيِهما 

ا الشنلَيع تِميح ٍة فَقَدامما ِبغِظلَّني اللَّه عاد ابِللش اِهبفَقَالَ الر سما الشم ابفَقَالَ الش سم
 معقَالَ ن تأَن نمؤت ا وو أَنعئاً قَالَ فَأَديش أَلَهلَى أَنْ أَسع راسجةً فَأَتنسي حبر دأَنَّ ِلي ِعن لَمأَع

ظَلَّتهما غَمامةٌ فَمشيا تحتها مِلياً فَأَقْبلَ الراِهب يدعو و الشاب يؤمن فَما كَانَ ِبأَسرع ِمن أَنْ أَ
ِمن النهاِر ثُم تفَرقَِت الْجادةُ جادتيِن فَأَخذَ الشاب ِفي واِحدٍة و أَخذَ الراِهب ِفي واِحدٍة فَِإذَا 

لَك استِجيب و لَم يستجب ِلي فَأَخِبرِني ما السحابةُ مع الشاب فَقَالَ الراِهب أَنت خير ِمني 
ِقصتك فَأَخبره ِبخبِر الْمرأَِة فَقَالَ غُِفر لَك ما مضى حيثُ دخلَك الْخوف فَانظُر كَيف تكُونُ 

  .ِفيما تستقِْبلُ 
٩ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مرمِن حةَ بزمح ناِن عمعِن النب ِليع نٍد ع

 أَنه قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ ِمما حِفظَ ِمن خطَِب النِبي )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
تفَان اِلمعم ِإنَّ لَكُم اسا النها أَيأَلَا ِإنَّ ي ِتكُمايوا ِإلَى ِنههتةً فَانايِنه ِإنَّ لَكُم و اِلِمكُمعوا ِإلَى مه

الْمؤِمن يعملُ بين مخافَتيِن بين أَجٍل قَد مضى لَا يدِري ما اللَّه صاِنع ِفيِه و بين أَجٍل قَد بِقي لَا 
ٍض ِفيِه فَلْيأْخِذ الْعبد الْمؤِمن ِمن نفِْسِه ِلنفِْسِه و ِمن دنياه ِآلِخرِتِه و ِفي الشِبيبِة يدِري ما اللَّه قَا

 ٍب وتعتسم ا ِمنينالد دعا بِدِه مٍد ِبيمحم فْسالَِّذي ن اِت فَوملَ الْماِة قَبيِفي الْح ِر ولَ الِْكبقَب
م ارةُ أَِو النناٍر ِإلَّا الْجد ا ِمنهدعا ب.  

ِفي ) عليه السالم  (   عنه عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠
 نتاِن قَالَ منِه جبر قامم خاف نِلم لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو قُولُ وا يم عمسي و اهري أَنَّ اللَّه ِلمع

  يعلَم ما يعملُه ِمن خيٍر أَو شر فَيحجزه ذَِلك عِن الْقَِبيِح ِمن الْأَعماِل
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  .فَذَِلك الَِّذي خاف مقَام ربِه و نهى النفْس عِن الْهوى 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن أَِبي -١١

لُ لَا يكُونُ الْمؤِمن مؤِمناً حتى يكُونَ خاِئفاً راِجياً  يقُو)عليه السالم ( سارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .و لَا يكُونُ خاِئفاً راِجياً حتى يكُونَ عاِملًا ِلما يخاف و يرجو 

١٢-انَ عثْمِن عِل بيفُض نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ن
قَالَ الْمؤِمن بين مخافَتيِن ذَنٍب قَد مضى لَا يدِري ما ) عليه السالم  ( عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه

صلَا ي واِلِك فَههالْم ِفيِه ِمن ِسبكْتا يِري مدلَا ي ِقيب ٍر قَدمع ِفيِه و اللَّه عنلَا ص اِئفاً وِإلَّا خ ِبح
 فوِإلَّا الْخ هِلحصي.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

عبٍد مؤِمٍن ِإلَّا و ِفي قَلِْبِه نوراِن نور ِخيفٍَة و  يقُولُ ِإنه لَيس ِمن )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي ) عليه السالم 
   .نور رجاٍء لَو وِزنَ هذَا لَم يِزد علَى هذَا و لَو وِزنَ هذَا لَم يِزد علَى هذَا
  باب حسِن الظَّن ِباللَِّه عز و جلَّ

١ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِن كَِثٍري عب داود نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب د
 قَالَ اللَّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر 

أَعماِلِهم الَِّتي يعملُونها ِلثَواِبي فَِإنهم لَِو اجتهدوا و أَتعبوا أَنفُسهم تعالَى لَا يتِكِل الْعاِملُونَ علَى 
أَعمارهم ِفي ِعبادِتي كَانوا مقَصِرين غَير باِلِغني ِفي ِعبادِتِهم كُنه ِعبادِتي ِفيما يطْلُبونَ ِعنِدي 

نِعيِم ِفي جناِتي و رِفيِع الدرجاِت الْعلَى ِفي ِجواِري و لَِكن ِبرحمِتي فَلْيِثقُوا و ِمن كَرامِتي و ال
 مهلِّغبي ينم و مِركُهدت ذَِلك دِتي ِعنمحوا فَِإنَّ رِئنطْمِبي فَلْي ِن الظَّنسِإلَى ح وا وجرِلي فَلْيفَض

اِني ووِرض تيمست ِبذَِلك و ِحيمالر نمحالر ا اللَّهي أَنفِْوي فَِإنع مهلِْبسِتي تِفرغم .  
 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

 ِلياِب عا ِفي ِكتندجعليه السالم ( قَالَ و( ولَ اللَِّهسأَنَّ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( ِرِه وبلَى ِمنع وه قَالَ و 
  الَِّذي
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ِمنؤم ِطيا أُعم وِإلَّا ه ِن لَا ِإلَهسح و اِئِه لَهجر ِه ِباللَِّه وِن ظَنسِة ِإلَّا ِبحالْآِخر ا وينالد ريقَطُّ خ 
 ِة وبوالت دعِمناً بؤم اللَّه ذِّبعلَا ي وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه و ِمِننيؤاِب الْمِن اغِْتيع الْكَف لُِقِه وخ

 ِإلَّا ِبسوِء ظَنِه ِباللَِّه و تقِْصِريِه ِمن رجاِئِه و سوِء خلُِقِه و اغِْتياِبِه ِللْمؤِمِنني و الَِّذي لَا اِلاسِتغفَاِر
اللَّه كَِرمي ِبيِدِه ِإلَه ِإلَّا هو لَا يحسن ظَن عبٍد مؤِمٍن ِباللَِّه ِإلَّا كَانَ اللَّه ِعند ظَن عبِدِه الْمؤِمِن ِلأَنَّ 

 اَءهجر و هظَن ِلفخي ثُم ِبِه الظَّن نسأَح قَد ِمنؤالْم هدبكُونَ عِيي أَنْ يحتسي اتريالْخ
  .فَأَحِسنوا ِباللَِّه الظَّن و ارغَبوا ِإلَيِه 

٣ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِزيٍع   مِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد ب
 قَالَ أَحِسِن الظَّن ِباللَِّه فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ أَنا ِعند ظَن )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الرضا 

  .شراً فَشراً عبِدي الْمؤِمِن ِبي ِإنْ خيراً فَخيراً و ِإنْ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ - ٤

لَّه و لَا تخاف ِإلَّا  يقُولُ حسن الظَّن ِباللَِّه أَنْ لَا ترجو ِإلَّا ال)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
كبذَن.   

  باب اِلاعِتراِف ِبالتقِْصِري
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِلبعِض ولِْدِه يا بني علَيك ِبالِْجد  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي الْحسِن موسى 
 قح دبعلَا ي ِتِه فَِإنَّ اللَّهطَاع لَّ وج و زِة اللَِّه عادقِْصِري ِفي ِعبالت دح ِمن كفْسن نِرجخلَا ت

  .ِعبادِتِه 
٢ -ِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نع نياِقيِض الِْعرعب نِد اللَِّه عب

  الْمثَنى الْحضرِمي عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن زيٍد عن جاِبٍر قَالَ قَالَ ِلي
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  .التقِْصِري ] لَا[ يا جاِبر لَا أَخرجك اللَّه ِمن النقِْص و )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
 يقُولُ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن - ٣

 ِإسراِئيلَ عبد اللَّه أَربِعني سنةً ثُم قَرب قُرباناً فَلَم يقْبلْ ِمنه فَقَالَ ِلنفِْسِه ما ِإنَّ رجلًا ِفي بِني
لُ ِمنأَفْض فِْسكِلن كِه ذَمالَى ِإلَيعت و كاربت ى اللَّهحِإلَّا لَِك قَالَ فَأَو با الذَّنم ِك وِإلَّا ِمن أُِتيت 

  .ِعبادِتك أَربِعني سنةً 
٤ - سونِن يِل بِن الْفَضع ارِزيهِن مب ِليع نع وبِن أَيى بِعيس نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ن الْمعاِرين و لَا  قَالَ قَالَ أَكِْثر ِمن أَنْ تقُولَ اللَّهم لَا تجعلِْني ِم)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
 هِمن جرخي ثُم ينالد ارعلَ يجأَنَّ الر فْترع ونَ فَقَدارعا الْمأَم قِْصِري قَالَ قُلْتالت ِني ِمنِرجخت

 زع ِبِه اللَّه ِريدٍل تمقِْصِري فَقَالَ كُلُّ عالت ِني ِمنِرجخى لَا تنعا مفَم دراً ِعنقَصِفيِه م لَّ فَكُنج و
 و زع اللَّه همصع نونَ ِإلَّا مرقَصاللَِّه م نيب و مهنيا بِفيم اِلِهممِفي أَع مكُلَّه اسفَِإنَّ الن فِْسكن

   .جلَّ
  باب الطَّاعِة و التقْوى

ِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمٍد أَِخي عراٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
 قَالَ لَا تذْهب ِبكُم الْمذَاِهب فَو اللَِّه ما ِشيعتنا )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

   .ِإلَّا من أَطَاع اللَّه عز و جلَّ
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٢ - نٍد عيمِن حاِصِم بع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
نع اِليةَ الثُّمزمفٍَر أَِبي حععليه السالم (  أَِبي ج( ولُ اللَِّهسر طَبقَالَ خ  ) اِع )عليه السالمدِة الْوجِفي ح 

يش ا ِمناللَِّه م و اسا النها أَيفَقَالَ ي  كُمترأَم قَد اِر ِإلَّا والن ِمن كُماِعدبي ِة ونالْج ِمن كُمبقَرٍء ي
 ِبِه ويش ا ِمنم  وحِإنَّ الر أَلَا و هنع كُمتيهن قَد ِة ِإلَّا ونالْج ِمن كُماِعدبي اِر والن ِمن كُمبقَرٍء ي

 ِفي الْأَِمني نفَثَ ِفي روِعي أَنه لَن تموت نفْس حتى تستكِْملَ ِرزقَها فَاتقُوا اللَّه و أَجِملُوا
يطَاُء شِتباس كُمدِملْ أَححلَا ي الطَّلَِب و  دا ِعنم كردلَا ي هِر ِحلِِّه فَِإنيِبغ هطْلُبِق أَنْ يزالر ٍء ِمن

  .اللَِّه ِإلَّا ِبطَاعِتِه 
ي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه جِميعاً   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم و أَحمد بِن أَِب- ٣

 قَالَ قَالَ ِلي يا )عليه السالم ( عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
ِت فَويلَ الْبا أَهنبقُولَ ِبحأَنْ ي عيشلَ التحتِن انِفي مكْتأَ ي اِبرج و قَى اللَّهِن اتا ِإلَّا منتا ِشيعاللَِّه م 

أَطَاعه و ما كَانوا يعرفُونَ يا جاِبر ِإلَّا ِبالتواضِع و التخشِع و الْأَمانِة و كَثْرِة ِذكِْر اللَِّه و الصوِم 
 ِللِْجرياِن ِمن الْفُقَراِء و أَهِل الْمسكَنِة و الْغاِرِمني و الْأَيتاِم و و الصلَاِة و الِْبر ِبالْواِلديِن و التعاهِد

 اِئِرِهمشاَء عنوا أُمكَان ٍر ويخ اِس ِإلَّا ِمنِن النِن عالْأَلْس كَف آِن وِة الْقُرِتلَاو ِديِث وِق الْحِصد
قُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه ما نعِرف الْيوم أَحداً ِبهِذِه الصفَِة فَقَالَ يا جاِبر ِفي الْأَشياِء قَالَ جاِبر فَ

لَا تذْهبن ِبك الْمذَاِهب حسب الرجِل أَنْ يقُولَ أُِحب عِلياً و أَتولَّاه ثُم لَا يكُونَ مع ذَِلك فَعالًا 
قَالَ ِإن ولُ اللَِّه فَلَوسولَ اللَِّه فَرسر صلى اهللا عليه وآله ( ي أُِحب( ِليع ِمن ريخ  ) عليه السالم( ِبعتلَا ي ثُم 

يس بين اللَِّه و ِسريته و لَا يعملُ ِبسنِتِه ما نفَعه حبه ِإياه شيئاً فَاتقُوا اللَّه و اعملُوا ِلما ِعند اللَِّه لَ
بين أَحٍد قَرابةٌ أَحب الِْعباِد ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و أَكْرمهم علَيِه أَتقَاهم و أَعملُهم ِبطَاعِتِه يا 

ِة والَى ِإلَّا ِبالطَّاععت و كاربِإلَى اللَِّه ت بقَرتا ياللَِّه م و اِبرجاَءةٌ ِمنرا بنعا مم   
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ِه عاِصياً فَهو الناِر و لَا علَى اللَِّه ِلأَحٍد ِمن حجٍة من كَانَ ِللَِّه مِطيعاً فَهو لَنا وِلي و من كَانَ ِللَّ
  .لَنا عدو و ما تنالُ ولَايتنا ِإلَّا ِبالْعمِل و الْورِع 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٤
قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة يقُوم ) عليه السالم  ( حكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّهابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْ

عنق ِمن الناِس فَيأْتونَ باب الْجنِة فَيضِربونه فَيقَالُ لَهم من أَنتم فَيقُولُونَ نحن أَهلُ الصبِر فَيقَالُ 
صبرتم فَيقُولُونَ كُنا نصِبر علَى طَاعِة اللَِّه و نصِبر عن معاِصي اللَِّه فَيقُولُ اللَّه عز لَهم علَى ما 

و جلَّ صدقُوا أَدِخلُوهم الْجنةَ و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر 
  .ٍب ِحسا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن فُضيِل بِن عثْمانَ - ٥
 يقُولُ لَا يِقلُّ ) صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ملُ عقَبتا يِقلُّ مي فكَي ى وقْوت علٌ م.  
٦ - ناٍن عأَب ناِبِه عحِض أَصعب نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

ِة آِل محمٍد كُونوا النمرقَةَ  قَالَ يا معشر الشيعِة ِشيع)عليه السالم ( عمِرو بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 
 دعس قَالُ لَهاِر يصالْأَن لٌ ِمنجر اِلي فَقَالَ لَهالت ِبكُم قلْحي اِلي والْغ كُمِإلَي ِجعرطَى يسالْو

ِفي أَن قُولُها لَا نا مقُولُونَ ِفيني ماِلي قَالَ قَوا الْغم اكِفد ِعلْتا جنلَس ا وِمن أُولَِئك سا فَلَيفُِسن
ِمنهم قَالَ فَما التاِلي قَالَ الْمرتاد يِريد الْخير يبلِّغه الْخير يؤجر علَيِه ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَالَ و اللَِّه 

يب ا وننيلَا ب اَءةٌ وراللَِّه ب ا ِمننعا مِإلَى اللَِّه ِإلَّا م بقَرتلَا ن ةٌ وجلَى اللَِّه حا علَا لَن ةٌ واباللَِّه قَر ن
هفَعنِطيعاً ِللَِّه تم كُمكَانَ ِمن نِة فَمِبالطَّاع  
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  .ولَايتنا و من كَانَ ِمنكُم عاِصياً ِللَِّه لَم تنفَعه ولَايتنا ويحكُم لَا تغتروا ويحكُم لَا تغتروا 
٧ -م نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعدفَض

 فَذَكَرنا الْأَعمالَ فَقُلْت أَنا ما أَضعف عمِلي )عليه السالم ( بِن عمر قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبلَا تقْوى قُلْت فَقَالَ مه استغِفِر اللَّه ثُم قَالَ ِلي ِإنَّ قَِليلَ الْعمِل مع التقْوى خير ِمن كَِثِري الْعمِل

 لَهحطِّئُ روي و هانِجري فُقري و هامطَع طِْعمِل يجِمثْلُ الر معى قَالَ نقْوِبلَا ت كُونُ كَِثريي فكَي
 الْآخر لَيس ِعنده فَِإذَا فَِإذَا ارتفَع لَه الْباب ِمن الْحراِم دخلَ ِفيِه فَهذَا الْعملُ ِبلَا تقْوى و يكُونُ

  .ارتفَع لَه الْباب ِمن الْحراِم لَم يدخلْ ِفيِه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي داود الْمستِرق عن محسٍن - ٨

ٍب قَالَ سيعِن شب قُوبعي نع ِد اللَِّه الِْميثَِميبا عأَب تلَّ )عليه السالم ( ِمعج و زع قَلَ اللَّها نقُولُ مي 
 ِمن هسآن ٍة وِشريِر عغَي ِمن هزأَع اٍل وِر مغَي ِمن اهى ِإلَّا أَغْنقْوالت اِصي ِإلَى ِعزعذُلِّ الْم داً ِمنبع

   .غَيِر بشٍر
  باب الْورِع

١ - ناِم عحٍد الشيز ناِء عرغأَِبي الْم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ا ِفي قَالَ قُلْت لَه ِإني لَا أَلْقَاك ِإلَّ) عليه السالم  ( عمِرو بِن سِعيِد بِن ِهلَاٍل الثَّقَِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه

يِني ِبشِبرفَأَخ ِننيلَا  الس هأَن لَماع اِد وِتهاِلاج ِع ورالْو ى اللَِّه وقْوِبت ذُ ِبِه فَقَالَ أُوِصيكٍء آخ
  .ينفَع اجِتهاد لَا ورع ِفيِه 

محبوٍب عن حِديِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٢
  . يقُولُ اتقُوا اللَّه و صونوا ِدينكُم ِبالْورِع )عليه السالم ( حِكيٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يد بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن يِز- ٣
 فَأَمر و زهد ثُم قَالَ علَيكُم ِبالْورِع فَِإنه لَا ينالُ ما )عليه السالم ( خِليفَةَ قَالَ وعظَنا أَبو عبِد اللَِّه 

   .ِعند اللَِّه ِإلَّا ِبالْورِع
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ - ٤
  .ا ورع ِفيِه قَالَ لَا ينفَع اجِتهاد لَ) عليه السالم  ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  عنه عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْحسِن بِن ِزياٍد الصيقَِل عن فُضيِل بِن يساٍر - ٥
  . ِإنَّ أَشد الِْعبادِة الْورع )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

٦ -أَح نى عيحي نب دمحِزيٍع   مِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دم
 ما نلْقَى ِمن الناِس )عليه السالم ( عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ قَالَ أَبو الصباِح الِْكناِني ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و ما الَِّذي تلْقَى ِمن الناِس ِفي فَقَالَ لَا يزالُ يكُونُ بيننا و بين )لسالم عليه ا( ِفيك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
الرجِل الْكَلَام فَيقُولُ جعفَِري خِبيثٌ فَقَالَ يعيركُم الناس ِبي فَقَالَ لَه أَبو الصباِح نعم قَالَ فَقَالَ 

ِه من يتِبع جعفَراً ِمنكُم ِإنما أَصحاِبي مِن اشتد ورعه و عِملَ ِلخاِلِقِه و رجا ثَوابه ما أَقَلَّ و اللَّ
  .فَهؤلَاِء أَصحاِبي 

ه عز و  قَالَ قَالَ اللَّ)عليه السالم (   حنانُ بن سِديٍر عن أَِبي سارةَ الْغزاِل عن أَِبي جعفٍَر - ٧
  .جلَّ ابن آدم اجتِنب ما حرمت علَيك تكُن ِمن أَورِع الناِس 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن سلَيمانَ - ٨
 عِن الْوِرِع ِمن الناِس فَقَالَ )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ

  .الَِّذي يتورع عن محاِرِم اللَِّه عز و جلَّ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن النعماِن عن أَِبي - ٩

 يقُولُ علَيك ِبتقْوى اللَِّه و الْورِع و اِلاجِتهاِد و ِصدِق )عليه السالم ( سامةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه أُ
يِبغ فُِسكُماةً ِإلَى أَنعوا دكُون اِر وِن الِْجوسح لُِق وِن الْخسح ِة واناِء الْأَمأَد ِديِث وِر الْح

أَلِْسنِتكُم و كُونوا زيناً و لَا تكُونوا شيناً و علَيكُم ِبطُوِل الركُوِع و السجوِد فَِإنَّ أَحدكُم ِإذَا 
 و دجس و تيصع و أَطَاع لَهيا وقَالَ ي لِْفِه وخ ِمن ِليسِإب فته ودجالس و كُوعأَطَالَ الر

أَبتي.   
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن أَِبي زيٍد عن أَِبيِه -١٠
 فَدخلَ ِعيسى بن عبِد اللَِّه الْقُمي فَرحب ِبِه و قَرب ِمن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه قَالَ كُنت ِعند أَِبي 

 ٍر ِفيِه ِمائَةُ أَلٍْف أَوكَانَ ِفي ِمص نةَ ماملَا كَر ا وِمن سِد اللَِّه لَيبع نى با ِعيسقَالَ ي ِلِسِه ثُمجم
ونَ وِزيدي هِمن عرأَو دِر أَحالِْمص كَانَ ِفي ذَِلك .  
  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبي -١١

 أَوِصِني قَالَ أُوِصيك )لسالم عليه ا( كَهمٍس عن عمِرو بِن سِعيِد بِن ِهلَاٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبتقْوى اللَِّه و الْورِع و اِلاجِتهاِد و اعلَم أَنه لَا ينفَع اجِتهاد لَا ورع ِفيِه 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي -١٢
بفٍَر الصعأَِبي ج نع اِنيعليه السالم ( اِح الِْكن( كُملَّ ِمنج و زع اللَّه لَِقي نم هِع فَِإنرا ِبالْوونقَالَ أَِعين 

سالر و ِطِع اللَّهي نقُولُ ملَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه جاً واللَِّه فَر دِعن ِع كَانَ لَهرِبالْو عم ولَ فَأُولِئك
الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني و الصديِقني و الشهداِء و الصاِلِحني و حسن أُولِئك رِفيقاً 

  .فَِمنا النِبي و ِمنا الصديق و الشهداُء و الصاِلحونَ 
١٣-رِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع عليه  ( اِهيم

قَالَ ِإنا لَا نعد الرجلَ مؤِمناً حتى يكُونَ ِلجِميِع أَمِرنا متِبعاً مِريداً أَلَا و ِإنَّ ِمِن اتباِع أَمِرنا ) السالم 
  . الْورع فَتزينوا ِبِه يرحمكُم اللَّه و كَبدوا أَعداَءنا ِبِه ينعشكُم اللَّه و ِإرادِتِه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عِن الْعلَاِء عِن ابِن أَِبي -١٤
 كُونوا دعاةً ِللناِس ِبغيِر أَلِْسنِتكُم ِليروا ِمنكُم الْورع و ) عليه السالم (يعفُوٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .اِلاجِتهاد و الصلَاةَ و الْخير فَِإنَّ ذَِلك داِعيةٌ
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١٥- نِلٍم عسِن مِد بمحم نِعيٍد عِن سِد بمحِن مب ِليع نٍد عمحم نب نيسالْح  
 قَالَ )عليه السالم ( محمِد بِن حمزةَ الْعلَِوي قَالَ أَخبرِني عبيد اللَِّه بن عِلي عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

كَِثرياً ما كُنت أَسمع أَِبي يقُولُ لَيس ِمن ِشيعِتنا من لَا تتحدثُ الْمخدرات ِبورِعِه ِفي 
رلِْق اللَِّه أَوخ ِمن ٍل ِفيِهمجةُ آلَاِف ررشا عٍة ِفيهيِفي قَر وه نا ماِئنِليأَو ِمن سلَي و وِرِهندخ ع

هِمن.   
  باب الِْعفَِّة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١
  .ٍء أَفْضلَ ِمن ِعفَِّة بطٍْن و فَرٍج   قَالَ ما عِبد اللَّه ِبشي)عليه السالم ( 

٢ -نب دمحِن   ماِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
  . ِإنَّ أَفْضلَ الِْعبادِة ِعفَّةُ الْبطِْن و الْفَرِج )عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل - ٣
 يقُولُ أَفْضلُ ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 فَافِة الْعادالِْعب.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عن   ِعدةٌ- ٤

عليه ( يحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عن معلى أَِبي عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي جعفٍَر 

 الْعمِل قَِليلُ الصياِم و لَِكني أَرجو أَنْ لَا آكُلَ ِإلَّا حلَالًا قَالَ فَقَالَ لَه أَي  ِإني ضِعيف)السالم 
  .اِلاجِتهاِد أَفْضلُ ِمن ِعفَِّة بطٍْن و فَرٍج 

٥ -أَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عقَالَ ) عليه السالم  ( ب
  . أَكْثَر ما تِلج ِبِه أُمِتي النار الْأَجوفَاِن الْبطْن و الْفَرج )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 علَى أُمِتي ِمن بعِدي  ثَلَاثٌ أَخافُهن)صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٦
   .الضلَالَةُ بعد الْمعِرفَِة و مضلَّات الِْفتِن و شهوةُ الْبطِْن و الْفَرِج
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شعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن بعِض أَصحاِبِه عن ميموٍن   أَبو عِلي الْأَ- ٧
  . يقُولُ ما ِمن ِعبادٍة أَفْضلَ ِمن ِعفَِّة بطٍْن و فَرٍج )عليه السالم ( الْقَداِح قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

٨ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن م
 قَالَ ما ِمن ِعبادٍة أَفْضلَ ِعند اللَِّه ِمن ِعفَِّة بطٍْن و )عليه السالم ( عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي جعفٍَر 

   .فَرٍج
  باب اجِتناِب الْمحاِرِم

١ -دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِلمن خاف مقام ربِه ) عليه السالم  ( داود بِن كَِثٍري الرقِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِلمع نتاِن قَالَ منج هزجحفَي رش ٍر أَويخ ِمن لُهفْعي و قُولُها يم عمسي و اهرلَّ يج و زع أَنَّ اللَّه 
  .ذَِلك عِن الْقَِبيِح ِمن الْأَعماِل فَذَِلك الَِّذي خاف مقام ربِه و نهى النفْس عِن الْهوى 

٢ -اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع 
 قَالَ كُلُّ عيٍن باِكيةٌ يوم الِْقيامِة غَير ثَلَاٍث عيٍن سِهرت ِفي سِبيِل اللَِّه و عيٍن )عليه السالم ( جعفٍَر 

  .ِه و عيٍن غُضت عن محاِرِم اللَِّه فَاضت ِمن خشيِة اللَّ
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

لَي الْمتقَربونَ ِبِمثِْل الْورِع  يا موسى ما تقَرب ِإ)عليه السالم ( ِفيما ناجى اللَّه عز و جلَّ ِبِه موسى 
  .عن محاِرِمي فَِإني أُِبيحهم جناِت عدٍن لَا أُشِرك معهم أَحداً 

٤ - نةَ عديبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ ِمن أَشد ما فَرض اللَّه علَى خلِْقِه ِذكْر اللَِّه كَِثرياً ثُم قَالَ لَا أَعِني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهأَِبي 

ِذكْر لَِكن و هِإنْ كَانَ ِمن و رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِللَِّه و دمالْح انَ اللَِّه وحبا سم داللَِّه ِعن 
   .أَحلَّ و حرم فَِإنْ كَانَ طَاعةً عِملَ ِبها و ِإنْ كَانَ معِصيةً تركَها
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(  بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ابن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم- ٥

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و قَِدمنا ِإىل ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُوراً قَالَ أَما و )عليه السالم 
  .شد بياضاً ِمن الْقَباِطي و لَِكن كَانوا ِإذَا عرض لَهم الْحرام لَم يدعوه اللَِّه ِإنْ كَانت أَعمالُهم أَ

قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦
   . من ترك معِصيةً ِللَِّه مخافَةَ اللَِّه تبارك و تعالَى أَرضاه اللَّه يوم الِْقيامِة)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  باب أَداِء الْفَراِئِض
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 من عِملَ ِبما افْترض ) صلوات اهللا عليه ( محبوٍب عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 
  .اللَّه علَيِه فَهو ِمن خيِر الناِس 

٢ -ِن الْحى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبع ناِر عتخِن الْمِن بيس
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ اصِبروا و صاِبروا و ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .راِبطُوا قَالَ اصِبروا علَى الْفَراِئِض 
٣ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِد   ِعدمح نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع ناٍد عِن ِزي

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ اصِبروا و ) عليه السالم  ( بِن ِعيسى عن أَِبي السفَاِتِج عن أَِبي عبِد اللَِّه
ص اِئِض ولَى الْفَروا عِبرراِبطُوا قَالَ اص وا وِة صاِبرلَى الْأَِئماِبطُوا عر اِئِب وصلَى الْموا عاِبر )

   .)عليهم السالم 
 ضرا افْتِفيم كُمبر قُوا اللَّهِفيِه فَات ادز فَاِتِج وأَِبي الس نوٍب عبحِن مِة ابايِفي ِرو و 

كُملَيع.   

http://www.islam4u.com


  ) ٨٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... اع االسالمي مركز االشع........... الد الثاين : الكايف 

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
  .ِض اللَِّه تكُن أَتقَى الناِس  اعملْ ِبفَراِئ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد - ٥
بب ِإلَي عبِدي ِبأَحب ِمما قَالَ قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى ما تح) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .افْترضت علَيِه
  باب اسِتواِء الْعمِل و الْمداومِة علَيِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١
 ِإذَا كَانَ الرجلُ علَى عمٍل فَلْيدم علَيِه سنةً ثُم يتحولُ عنه ِإنْ شاَء ِإلَى غَيِرِه و )ه السالم علي( اللَِّه 

  .ذَِلك أَنَّ لَيلَةَ الْقَدِر يكُونُ ِفيها ِفي عاِمِه ذَِلك ما شاَء اللَّه أَنْ يكُونَ 
٢ - اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع

  . قَالَ قَالَ أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ما داوم علَيِه الْعبد و ِإنْ قَلَّ )عليه السالم ( 
 بِن أَيوب عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن أَيوب   أَبو عِلي الْأَشعِري عن ِعيسى- ٣

ٍء أَحب ِإلَى اللَِّه عز و   قَالَ ما ِمن شي)عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن نجبةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .لَّ جلَّ ِمن عمٍل يداوم علَيِه و ِإنْ قَ

قَالَ كَانَ ) عليه السالم  (   عنه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
   . يقُولُ ِإني لَأُِحب أَنْ أُداِوم علَى الْعمِل و ِإنْ قَلَّ) صلوات اهللا عليه ( عِلي بن الْحسيِن 
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 )عليه السالم (   عنه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٥
يسالْح نب ِليٍو ) صلوات اهللا عليه ( ِن قَالَ كَانَ عتسِلي ممع ي وبلَى رع أَنْ أَقِْدم ي لَأُِحبقُولُ ِإني .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن جعفَِر بِن - ٦
ٍرو عمِن عِد الْكَِرِمي ببع نِشٍري عِد اللَِّه ببو عاِلٍد قَالَ قَالَ أَبِن خانَ بملَيس أَنْ )عليه السالم ( ن اكِإي 

   .تفِْرض علَى نفِْسك فَِريضةً فَتفَاِرقَها اثْني عشر ِهلَالًا
  باب الِْعبادِة

١ -ِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ِزيدِن يب رمع نوٍب عبح
قَالَ ِفي التوراِة مكْتوب يا ابن آدم تفَرغْ ِلِعبادِتي أَملَأُ قَلْبك ِغنى و لَا ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

كلَأَ قَلْبأَم و كفَاقَت دأَنْ أَس لَيع و ِإلَى طَلَِبك لَأُ أَِكلْكِتي أَمادغْ ِلِعبفَرِإنْ لَا ت ي وفاً ِمنوخ 
 ِإلَى طَلَِبك أَِكلْك و كفَاقَت دلَا أَس ا ثُمينلًا ِبالدغش كقَلْب.  

عليه ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ- ٢

 قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى يا ِعباِدي الصديِقني تنعموا ِبِعبادِتي ِفي الدنيا فَِإنكُم تتنعمونَ ِبها )السالم 
  .ِفي الْآِخرِة 

 بِن جميٍع عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عمِرو- ٣
 أَفْضلُ الناِس من عِشق الِْعبادةَ فَعانقَها و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ى ما أَصبح ِمن الدنيا علَى عسٍر أَم أَحبها ِبقَلِْبِه و باشرها ِبجسِدِه و تفَرغَ لَها فَهو لَا يباِلي علَ
  .علَى يسٍر 
٤ - ِليِل قَالَ وِن الْخاذَانَ بش نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ قَالَ ِعيسى بن عبِد اللَِّه ِلأَِبي عبِد كَتبت ِمن ِكتاِبِه ِبِإسناٍد لَه يرفَعه ِإلَى ِعيسى بِن عبِد اللَِّه
 جِعلْت ِفداك ما الِْعبادةُ قَالَ حسن النيِة ِبالطَّاعِة ِمن الْوجوِه الَِّتي يطَاع اللَّه ِمنها )عليه السالم ( اللَِّه 

عى تتِمناً حؤكُونُ مى لَا تا ِعيسي كا ِإنأَموِخ قَالَ قُلْتسنالْم ِمن اِسخالن ِرف  
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عكُونُ مت سوِخ قَالَ فَقَالَ أَ لَيسنالْم اِسِخ ِمنِرفَةُ النعا مم و اكِفد ِعلْتج كفْسطِّناً نواِم مالِْإم 
علَى حسِن النيِة ِفي طَاعِتِه فَيمِضي ذَِلك الِْإمام و يأِْتي ِإمام آخر فَتوطِّن نفْسك علَى حسِن 

  .النيِة ِفي طَاعِتِه قَالَ قُلْت نعم قَالَ هذَا معِرفَةُ الناِسِخ ِمن الْمنسوِخ 
٥ - نةَ عاِرجِن خونَ باره نِميٍل عج نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِد و قَالَ ِإنَّ الْعباد ثَلَاثَةٌ قَوم عبدوا اللَّه عز و جلَّ خوفاً فَِتلْك ِعبادةُ الْعِبي) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
قَوم عبدوا اللَّه تبارك و تعالَى طَلَب الثَّواِب فَِتلْك ِعبادةُ الْأُجراِء و قَوم عبدوا اللَّه عز و جلَّ 

  .حباً لَه فَِتلْك ِعبادةُ الْأَحراِر و ِهي أَفْضلُ الِْعبادِة 
٦ -وِن النأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع ولُ ) عليه السالم  ( فَِليسقَالَ قَالَ ر

 ما أَقْبح الْفَقْر بعد الِْغنى و أَقْبح الْخِطيئَةَ بعد الْمسكَنِة و أَقْبح ِمن ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
ي ِللَِّه ثُم اِبدالْع هتادِعب عد.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي - ٧
   .بِد الناِس قَالَ من عِملَ ِبما افْترض اللَّه علَيِه فَهو ِمن أَع)عليه السالم ( حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 

  باب النيِة
١ - نةَ عزمأَِبي ح نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  . قَالَ لَا عملَ ِإلَّا ِبِنيٍة ) صلوات اهللا عليه ( عِلي بِن الْحسيِن 
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  (  عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي عن أَِبيِه- ٢

 ِنيةُ الْمؤِمِن خير ِمن عمِلِه و ِنيةُ الْكَاِفِر شر ِمن عمِلِه و كُلُّ عاِمٍل يعملُ علَى )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
   .ِهِنيِت
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٣ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَالَ ِإنَّ الْعبد الْمؤِمن الْفَِقري لَيقُولُ يا رب ارزقِْني حتى ) عليه السالم  (  اللَِّهأَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد

 بٍة كَتِق ِنيِبِصد هِمن لَّ ذَِلكج و زع اللَّه ِلمِر فَِإذَا عيوِه الْخجو و الِْبر كَذَا ِمن لَ كَذَا وأَفْع
 لَه اللَّه كَِرمي اِسعو ِإنَّ اللَّه ِملَهع لَو لَه بكْتا يِر ِمثْلَ مالْأَج ِمن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد - ٤
(  بِن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن ِإسحاق بِن الْحسيِن عن عمٍرو عن حسِن

  . عن حد الِْعبادِة الَِّتي ِإذَا فَعلَها فَاِعلُها كَانَ مؤدياً فَقَالَ حسن النيِة ِبالطَّاعِة )عليه السالم 
اِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن أَحمد بِن يونس   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَ- ٥

 ِإنما خلِّد أَهلُ الناِر ِفي الناِر ِلأَنَّ ِنياِتِهم كَانت )عليه السالم ( عن أَِبي هاِشٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 يعصوا اللَّه أَبداً و ِإنما خلِّد أَهلُ الْجنِة ِفي الْجنِة ِلأَنَّ ِنياِتِهم ِفي الدنيا أَنْ لَو خلِّدوا ِفيها أَنْ

 لَهلَا قَوت لَاِء ثُمؤه لَاِء وؤه لِّداِت خيداً فَِبالنأَب وا اللَّهِطيعا أَنْ يقُوا ِفيهب ا أَنْ لَوينِفي الد تكَان
   .قُلْ كُلٌّ يعملُ على شاِكلَِتِه قَالَ علَى ِنيِتِهتعالَى 

ابب  
١ - نِل عوِن الْأَحوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 أَلَا ِإنَّ ِلكُلِّ ِعبادٍة )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)عليه السالم ( سلَّاِم بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر 
 ِتي فَقَدنس الَفخ نم ى ودتِتي فَقَِد اهنِتِه ِإلَى سادةُ ِعبِشر تارص نٍة فَمرِإلَى فَت ِصريت ةً ثُمِشر

ي و أَنام و أَصوم و أُفِْطر و أَضحك و أَبِكي فَمن ضلَّ و كَانَ عملُه ِفي تباٍب أَما ِإني أُصلِّ
 ى وِقِني ِغنكَفَى ِبالْي ِعظَةً ووِت موقَالَ كَفَى ِبالْم ي وِمن سِتي فَلَينس اِجي وهِمن نع ِغبر

   .كَفَى ِبالِْعبادِة شغلًا
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(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢

   .ةٌ فَطُوبى ِلمن كَانت فَترته ِإلَى خيٍر ِلكُلِّ أَحٍد ِشرةٌ و ِلكُلِّ ِشرٍة فَتر)عليه السالم 
  باب اِلاقِْتصاِد ِفي الِْعبادِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي - ١
 ِإنَّ هذَا الدين مِتني )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 

فَأَوِغلُوا ِفيِه ِبِرفٍْق و لَا تكَرهوا ِعبادةَ اللَِّه ِإلَى ِعباِد اللَِّه فَتكُونوا كَالراِكِب الْمنبت الَِّذي لَا 
   .سفَراً قَطَع و لَا ظَهراً أَبقَى

دمحفٍَر معأَِبي ج نوقَةَ عِن سِد بمحم نٍن عقَرم ناٍن عِسن نعليه السالم (  ب( ِمثْلَه .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢

فِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّهاببأَِبي ع نع ِريتخعليه السالم  ( ِن الْب ( فُِسكُموا ِإلَى أَنهكَرقَالَ لَا ت
  .الِْعبادةَ 

٣ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
تِمعِديٍر قَالَ سِن ساِن بنِد اللَِّه حبا عداً )عليه السالم (  أَببع بلَّ ِإذَا أَحج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي 

 لَه ِبالْقَِليِل الْكَِثري ِزيجأَنْ ي هاظَمعتي لَم و ِبالْقَِليِل الْكَِثري اهزلًا قَِليلًا جمِملَ عفَع.  
٤ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِم عهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح 

قَالَ مر ِبي أَِبي و أَنا ِبالطَّواِف و أَنا حدثٌ و ) عليه السالم  ( منصوٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
ي و أَنا أَتصاب عرقاً فَقَالَ ِلي يا جعفَر يا بني ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَحب قَِد اجتهدت ِفي الِْعبادِة فَرآِن

   .عبداً أَدخلَه الْجنةَ و رِضي عنه ِبالْيِسِري
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٥ - نِرِه عغَي و ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ني دونَ  يا ب)عليه السالم ( قَالَ اجتهدت ِفي الِْعبادِة و أَنا شاب فَقَالَ ِلي أَِبي ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .ما أَراك تصنع فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَحب عبداً رِضي عنه ِبالْيِسِري 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاِذ بِن ثَاِبٍت عن عمِرو بِن - ٦

 يا عِلي ِإنَّ هذَا الدين مِتني )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قَى وراً أَبفِْرطَ لَا ظَهِني الْمعي تبنفَِإنَّ الْم كبةَ رادِعب فِْسكِإلَى ن ضغبلَا ت ِغلْ ِفيِه ِبِرفٍْق وفَأَو

غَداًلَا أَر وتمأَنْ ي فوختي نم ذَرح ذَراح ِرماً وه وتمو أَنْ يجري نلَ مملْ عمفَاع ضاً قَطَع 
.  

  باب من بلَغه ثَواب ِمن اللَِّه علَى عمٍل
١ -اِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناِلٍم عِن س ) 

  .ٍء فَصنعه كَانَ لَه و ِإنْ لَم يكُن علَى ما بلَغه  قَالَ من سِمع شيئاً ِمن الثَّواِب علَى شي) عليه السالم 
٢ -ِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحانَ   مرِعم ناٍن ع

 يقُولُ من بلَغه ثَواب ِمن اللَِّه )عليه السالم ( الزعفَراِني عن محمِد بِن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
   .حِديثُ كَما بلَغهعلَى عمٍل فَعِملَ ذَِلك الْعملَ الِْتماس ذَِلك الثَّواِب أُوِتيه و ِإنْ لَم يكُِن الْ

  باب الصبِر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ١

   .قَالَ الصبر رأْس الِْإمياِن) عليه السالم  ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء - ٢

ذَهب قَالَ الصبر ِمن الِْإمياِن ِبمنِزلَِة الرأِْس ِمن الْجسِد فَِإذَا ) عليه السالم  ( بِن فُضيٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .الرأْس ذَهب الْجسد كَذَِلك ِإذَا ذَهب الصبر ذَهب الِْإميانُ
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٣ -ِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عمحِن مِن الْقَاِسِم بِميعاً عج اِنيٍد الْقَاسمح
 )عليه السالم ( الْأَصبهاِني عن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِإنَّ م قَِليلًا و ربص ربص نِإنَّ م فْصا حِميِع يِر ِفي جبِبالص كلَيقَالَ ع قَِليلًا ثُم ِزعج ِزعج ن
 فَأَمره ِبالصبِر و الرفِْق فَقَالَ و اصِبر على )صلى اهللا عليه وآله ( أُموِرك فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ محمداً 

لًا و ذَرِني و الْمكَذِِّبني أُوِلي النعمِة و قَالَ تبارك و تعالَى ما يقُولُونَ و اهجرهم هجراً جِمي
 نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةَ[اديلَقَّاها ِإلَّا ] السما ي و ِميمح ِليو هةٌ كَأَنداوع هنيب و كنيفَِإذَا الَِّذي ب
 حتى نالُوه )صلى اهللا عليه وآله ( قَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم فَصبر رسولُ اللَِّه الَِّذين صبروا و ما يلَ

 كردص ِضيقي كأَن لَمعن لَقَد ِه ولَيلَّ عج و زع لَ اللَّهزفَأَن هردص اقا فَضِبه هومر ظَاِئِم وِبالْع
بقُولُونَ فَسِبما ي لَ اللَّهزفَأَن ِزنَ ِلذَِلكفَح هومر و وهكَذَّب ثُم اِجِدينالس ِمن كُن و كبِد رمِبح ح

عز و جلَّ قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال يكَذِّبونك و لِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه 
جنا يرصن مى أَتاهتأُوذُوا ح وا ولى ما كُذِّبوا عربفَص ِلكقَب لٌ ِمنسر تكُذِّب لَقَد ونَ ودح

 ِبيالن مصلى اهللا عليه وآله ( فَأَلْز(فَقَالَ قَد وهكَذَّب الَى وعت و كاربت اللَّه ا فَذَكَرودعفَت ربالص هفْسن  
 لَقَد لَّ وج و زع لَ اللَّهزلَى ِذكِْر ِإلَِهي فَأَنِلي ع ربلَا ص ِضي وِعر ِلي وأَه فِْسي وِفي ن تربص
خلَقْنا السماواِت و الْأَرض و ما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم و ما مسنا ِمن لُغوٍب فَاصِبر على ما 

 ِفي جِميِع أَحواِلِه ثُم بشر ِفي ِعترِتِه ِبالْأَِئمِة و وِصفُوا ِبالصبِر )صلى اهللا عليه وآله ( فَصبر النِبي يقُولُونَ 
 فَِعند ذَِلك فَقَالَ جلَّ ثَناؤه و جعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا و كانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ

 الصبر ِمن الِْإمياِن كَالرأِْس ِمن الْجسِد فَشكَر اللَّه عز و جلَّ ذَِلك لَه فَأَنزلَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ 
وا وربراِئيلَ ِبما صِني ِإسلى بىن عسالْح كبر تكَِلم تمت لَّ وج و زع نا ما كانَ اللَّهرمد 

  يصنع ِفرعونُ و قَومه و ما كانوا يعِرشونَ
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اللَّه عز و جلَّ لَه ِقتالَ الْمشِرِكني فَأَنزلَ اللَّه  ِإنه بشرى و انِتقَام فَأَباح )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ 
 ٍد وصركُلَّ م موا لَهداقْع و موهرصاح و مذُوهخ و موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت

يدلَى يع اللَّه ملَهفَقَت موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهوِل اللَِّه اقْتسصلى اهللا عليه وآله (  ر( لَ لَهعج اِئِه وأَِحب و 
 اللَّه ِقرى يتا حينالد ِمن جرخي لَم بستاح و ربص نِة فَمِفي الْآِخر لَه رخا ادم عِرِه مبص ابثَو

  .ه ِفي الْآِخرِة لَه عينه ِفي أَعداِئِه مع ما يدِخر لَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٤

منِزلَِة  قَالَ الصبر ِمن الِْإمياِن ِب)عليه السالم ( محمٍد عبِد اللَِّه السراِج رفَعه ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن 
 لَه ربلَا ص نانَ ِلملَا ِإمي ِد وسالْج أِْس ِمنالر.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن فُضيِل بِن - ٥
الصبر ِمن الِْإمياِن ِبمنِزلَِة الرأِْس ِمن الْجسِد فَِإذَا ذَهب قَالَ ) عليه السالم  ( يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .الرأْس ذَهب الْجسد كَذَِلك ِإذَا ذَهب الصبر ذَهب الِْإميانُ 
٦ -ِليع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِن عمعِن النب 

 يقُولُ ِإنَّ الْحر حر علَى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ب لَم تكِْسره و ِإنْ أُِسر و قُِهر جِميِع أَحواِلِه ِإنْ نابته ناِئبةٌ صبر لَها و ِإنْ تداكَّت علَيِه الْمصاِئ

 الْأَِمني يقدالص فوسا كَانَ يراً كَمسِر عسِدلَ ِبالْيبتاس أَِن ) صلوات اهللا عليه ( و هتيرح ررضي لَم 
تشحو و بةُ الْجظُلْم هررضت لَم و أُِسر و قُِهر و ِبدعتلَ اسعِه فَجلَيع اللَّه نأَنْ م الَها نم و ه

الْجبار الْعاِتي لَه عبداً بعد ِإذْ كَانَ لَه ماِلكاً فَأَرسلَه و رِحم ِبِه أُمةً و كَذَِلك الصبر يعقِّب خيراً 
  .جروا فَاصِبروا و وطِّنوا أَنفُسكُم علَى الصبِر تو

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه - ٧
بِر  قَالَ الْجنةُ محفُوفَةٌ ِبالْمكَاِرِه و الص)عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن حمزةَ بِن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 

  فَمن صبر علَى الْمكَاِرِه ِفي الدنيا دخلَ الْجنةَ و جهنم محفُوفَةٌ ِباللَّذَّاِت و الشهواِت
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فْسطَى نأَع نفَم ارلَ النخا دهتوهش ا وهلَذَّت ه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن مرحوٍم عن أَِبي سياٍر - ٨

ِت الصلَاةُ عن يِميِنِه و الزكَاةُ عن قَالَ ِإذَا دخلَ الْمؤِمن ِفي قَبِرِه كَان) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هاَءلَتساِن مِليلَكَاِن اللَّذَاِن يِه الْملَيلَ عخةً فَِإذَا داِحين ربى الصحنتي ِه ولَيِطلٌّ عم الِْبر اِرِه وسي

كُموند الِْبر كَاِة والز لَاِة وِللص ربقَالَ الص هونا دفَأَن هنع متزجفَِإنْ ع كُماِحبص .  
  عِلي عن أَِبيِه عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن عن أَِبي عبِد - ٩

 الْمسِجد فَِإذَا هو ِبرجٍل علَى باِب الْمسِجِد  ) صلوات اهللا عليه( قَالَ دخلَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( اللَِّه
 ِمِننيؤالْم أَِمري ِزيٍن فَقَالَ لَهِبأَِبي )عليه السالم ( كَِئيٍب ح تأُِصب ِمِننيؤالْم ا أَِمريقَالَ ي ا لَكم ] و

 علَيك ِبتقْوى اللَِّه )عليه السالم ( لَه أَِمري الْمؤِمِنني و أَِخي و أَخشى أَنْ أَكُونَ قَد وِجلْت فَقَالَ ] أُمي
 دسالْج أْسالر قِد فَِإذَا فَارسالْج أِْس ِمنِزلَِة الرنوِر ِبمِفي الْأُم ربالص ِه غَداً ولَيع مقْدِر تبالص و

  .أُمور فَسدِت الْأُمور فَسد الْجسد و ِإذَا فَارق الصبر الْ
١٠- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ قَالَ ِلي ما حبسك عِن الْحج قَالَ قُلْت )عليه السالم ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي الْحسِن 
ت ِفداك وقَع علَي دين كَِثري و ذَهب ماِلي و ديِني الَِّذي قَد لَِزمِني هو أَعظَم ِمن ذَهاِب جِعلْ

 ماِلي فَلَو لَا أَنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا أَخرجِني ما قَدرت أَنْ أَخرج فَقَالَ ِلي ِإنْ تصِبر تغتبطْ و ِإلَّا
  .تصِبر ينِفِذ اللَّه مقَاِديره راِضياً كُنت أَم كَاِرهاً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عِن -١١
بِه الصلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم ِغ قَالَ قَالَ أَِمريبِميلٌ الْأَصج نسِة حِصيبالْم دِعن رباِن صربص ر

 و زاللَِّه ع اِن ِذكْرِذكْر الذِّكْر و كلَيلَّ عج و زع اللَّه مرا حم دِعن ربالص ذَِلك ِمن نسأَح و
اللَِّه ِعن ِذكْر ذَِلك لُ ِمنأَفْض ِة وِصيبالْم دلَّ ِعناِجزاًجكُونُ حفَي كلَيع مرا حم د.   
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ٍر عِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِم-١٢
 سيأِْتي علَى الناِس زمانٌ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْعرزِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه

خالْب ِب وصى ِإلَّا ِبالْغلَا الِْغن ِر وبجالت ِل وِفيِه ِإلَّا ِبالْقَت لْكالُ الْمنةُ ِإلَّا لَا يبحلَا الْم ِل و
ِباسِتخراِج الديِن و اتباِع الْهوى فَمن أَدرك ذَِلك الزمانَ فَصبر علَى الْفَقِْر و هو يقِْدر علَى 

 و هو يقِْدر علَى الِْعز آتاه الِْغنى و صبر علَى الِْبغضِة و هو يقِْدر علَى الْمحبِة و صبر علَى الذُّلِّ
  .اللَّه ثَواب خمِسني ِصديقاً ِممن صدق ِبي 

١٣- نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن بى بِعيس نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرفٍَر دعو جةَ قَالَ قَالَ أَبزمأَِبي ح نا )عليه السالم ( ِشٍري علَم 

 الْوفَاةُ ضمِني ِإلَى صدِرِه و قَالَ يا بني أُوِصيك ِبما )عليه السالم ( حضرت أَِبي عِلي بن الْحسيِن 
 فَاةُ والْو هترضح اِني ِبِه أَِبي ِحنيصِإنْ أَو و قلَى الْحع ِبراص ينا بِبِه ي اهصأَو اهأَنَّ أَب ا ذَكَرِبم

  .كَانَ مراً 
 قَالَ )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عن يونس بِن عبِد الرحمِن رفَعه عن أَِبي جعفٍَر -١٤

  . حسن جِميلٌ و أَفْضلُ الصبريِن الْورع عِن الْمحاِرِم الصبر صبراِن صبر علَى الْبلَاِء
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى قَالَ أَخبرِني يحيى بن سلَيٍم -١٥

 فَعري اِنيمٍر الْيِشم نو برمِني عربقَالَ أَخ الطَّاِئِفي ِليِديثَ ِإلَى عولُ )عليه السالم ( الْحسقَالَ قَالَ ر 
 الصبر ثَلَاثَةٌ صبر ِعند الْمِصيبِة و صبر علَى الطَّاعِة و صبر عِن الْمعِصيِة فَمن )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ِن عسا ِبحهدرى يتِة حِصيبلَى الْمع ربِة ِإلَى صجرالد نيا بٍة مجرثَلَاثَِمائَِة د لَه اللَّه با كَتاِئهز
 نيا بٍة مجرِمائَِة دِست لَه اللَّه بِة كَتلَى الطَّاعع ربص نم ِض واِء ِإلَى الْأَرمالس نيا بِة كَمجرالد

بين تخوِم الْأَرِض ِإلَى الْعرِش و من صبر عِن الْمعِصيِة كَتب اللَّه لَه الدرجِة ِإلَى الدرجِة كَما 
   .ِتسعِمائَِة درجٍة ما بين الدرجِة ِإلَى الدرجِة كَما بين تخوِم الْأَرِض ِإلَى منتهى الْعرِش
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 )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن يونس بِن يعقُوب قَالَ أَمرِني أَبو عبِد اللَِّه -١٦
قِْرِئ الْمفَضلَ السلَام و قُلْ لَه ِإنا قَد أُِصبنا أَنْ آِتي الْمفَضلَ و أُعزيه ِبِإسماِعيلَ و قَالَ أَ

ِبِإسماِعيلَ فَصبرنا فَاصِبر كَما صبرنا ِإنا أَردنا أَمراً و أَراد اللَّه عز و جلَّ أَمراً فَسلَّمنا ِلأَمِر اللَِّه 
  .عز و جلَّ 
١٧-ِإب نب ِليةَ   عزمأَِبي ح نةَ عِمريِن عِف بيس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

 مِن ابتِلي ِمن الْمؤِمِنني ِببلَاٍء فَصبر علَيِه كَانَ لَه ِمثْلُ )عليه السالم ( الثُّماِلي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .يٍد أَجِر أَلِْف شِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر -١٨

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَنعم علَى قَوٍم فَلَم ) عليه السالم  ( بِن مروانَ عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
ةً يمِنع ِهملَيع تاروا فَصرباِئِب فَصصماً ِبالْملَى قَوتاب الًا وبو ِهملَيع تاروا فَصكُرش.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١٩
عليه  ( عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَباِن بِن أَِبي مساِفٍر عن أَِبي عبِد اللَِّهعِن ابِن أَِبي عميٍر 

  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا و صاِبروا قَالَ اصِبروا علَى الْمصاِئِب) السالم 
  .قَالَ صاِبروا علَى الْمصاِئِب ) عليه السالم  ( بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّهو ِفي ِروايِة ا

٢٠- ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ج نِميلَةَ عِن أَِبي جِد بمحِن ملَ بقَب ِلقخ ربلَا أَنَّ الص اِبِه قَالَ لَوحِض أَصعب نِميلَةَ عِه أَِبي جد

  .الْبلَاِء لَتفَطَّر الْمؤِمن كَما تتفَطَّر الْبيضةُ علَى الصفَا 
٢١-فْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ ع

 قَالَ اللَّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( و عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
   ِمنها قَرضاً أَعطَيتهو جلَّ ِإني جعلْت الدنيا بين ِعباِدي قَرضاً فَمن أَقْرضِني
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اً ِبكُلِّ واِحدٍة عشراً ِإلَى سبِعِمائَِة ِضعٍف و ما ِشئْت ِمن ذَِلك و من لَم يقِْرضِني ِمنها قَرض
فَأَخذْت ِمنه شيئاً قَسراً فَصبر أَعطَيته ثَلَاثَ ِخصاٍل لَو أَعطَيت واِحدةً ِمنهن ملَاِئكَِتي لَرضوا 

م مِصيبةٌ قالُوا  قَولَ اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين ِإذا أَصابته)عليه السالم ( ِبها ِمني قَالَ ثُم تلَا أَبو عبِد اللَِّه 
 اٍل وثَلَاِث ِخص ةٌ ِمناِحدِذِه وفَه ِهمبر ِمن لَواتص ِهملَيع ونَ أُولِئكِه راِجعا ِإلَيِإن ا ِللَِّه وِإن

 هذَا ِلمن أَخذَ اللَّه )م عليه السال( رحمةٌ اثْنتاِن و أُولِئك هم الْمهتدونَ ثَلَاثٌ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِمنه شيئاً قَسراً 

٢٢- نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ )عليه السالم (  يِزيد عن أَِبي جعفٍَر سلَيمانَ بِن داود عن يحيى بِن آدم عن شِريٍك عن جاِبِر بِن

  .مروةُ الصبِر ِفي حاِل الْحاجِة و الْفَاقَِة و التعفُِّف و الِْغنى أَكْثَر ِمن مروِة الِْإعطَاِء 
٢٣-أَح ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِرو بمع نِر عضِن النب دم

 يرحمك اللَّه ما الصبر الْجِميلُ قَالَ ذَِلك صبر )عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
  .لَيس ِفيِه شكْوى ِإلَى الناِس 

٢٤-حِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديماٍن   حأَب ناِبِه عحِض أَصعب نةَ عاعمِن سِد بم
 قَالَ من لَا )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ عن أَِبي النعماِن عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي جعفٍَر 

 ِجزعِر يهاِئِب الدوِلن ربالص ِعدي.  
بو عِلي الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي   أَ-٢٥
قَالَ ِإنا صبر و ِشيعتنا أَصبر ِمنا قُلْت جِعلْت ِفداك كَيف صار ِشيعتكُم أَصبر ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
كُمونَِمنلَمعا لَا يلَى مونَ عِبرصا ينتِشيع و لَمعا نلَى مع ِبرصا نقَالَ ِلأَن .   
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  باب الشكِْر
١ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النقَالَ ) عليه السالم  (  أَِبيِه ع

 الطَّاِعم الشاِكر لَه ِمن الْأَجِر كَأَجِر الصاِئِم الْمحتِسِب و الْمعافَى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
أَجِر كَأَجِر الْمبتلَى الصاِبِر و الْمعطَى الشاِكر لَه ِمن الْأَجِر كَأَجِر الْمحروِم الشاِكر لَه ِمن الْ

  .الْقَاِنِع 
 ما فَتح اللَّه علَى عبٍد باب شكٍْر )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٢
نَ عزِة فَخاديالز ابب هن.  
٣ - اِديدغٍد الْبمحِن مفَِر بعج نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

وراِة اشكُر قَالَ مكْتوب ِفي الت) عليه السالم  ( عن عبِد اللَِّه بِن ِإسحاق الْجعفَِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
من أَنعم علَيك و أَنِعم علَى من شكَرك فَِإنه لَا زوالَ ِللنعماِء ِإذَا شِكرت و لَا بقَاَء لَها ِإذَا 

  .كُِفرت الشكْر ِزيادةٌ ِفي النعِم و أَمانٌ ِمن الِْغيِر 
حمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ٤

 قَالَ الْمعافَى )عليهما السالم ( أَسباٍط عن يعقُوب بِن ساِلٍم عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر أَو أَِبي عبِد اللَِّه 
تبا ِللْمِر مالْأَج ِمن لَه اِكروِم الْقَاِنِع الشرحِر كَالْمالْأَج ِمن لَه اِكرطَى الشعالْم اِبِر ولَى الص.  

  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن الْحصيِن عن فَضٍل الْبقْباِق - ٥
ن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و أَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ قَالَ الَِّذي  ع)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

أَنعم علَيك ِبما فَضلَك و أَعطَاك و أَحسن ِإلَيك ثُم قَالَ فَحدثَ ِبِديِنِه و ما أَعطَاه اللَّه و ما 
   .أَنعم ِبِه علَيِه
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي - ٦
 ِعند عاِئشةَ لَيلَتها فَقَالَت يا )صلى اهللا عليه وآله ( انَ رسولُ اللَِّه  قَالَ كَ)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

رسولَ اللَِّه ِلم تتِعب نفْسك و قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك و ما تأَخر فَقَالَ يا عاِئشةُ أَ 
 يقُوم علَى أَطْراِف أَصاِبِع ِرجلَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  و كَانَ رسولُ اللَِّه لَا أَكُونُ عبداً شكُوراً قَالَ

  .فَأَنزلَ اللَّه سبحانه و تعالَى طه ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقى 
فَضاٍل عن حسِن بِن جهٍم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن - ٧

 يقُولُ ثَلَاثٌ لَا يضر )عليه السالم ( أَِبي الْيقْظَاِن عن عبيِد اللَِّه بِن الْوِليِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
يش نهعِب مالذَّن دِعن فَارِتغاِلاس ِب والْكَر داُء ِعنعِة ٌء الدمعالن دِعن كْرالش و .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ - ٨

أُعِطي الزيادةَ يقُولُ اللَّه قَالَ من أُعِطي الشكْر ) عليه السالم  ( عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
 كُمنلَأَِزيد متكَرش لَّ لَِئنج و زع.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٩
قَالَ ما أَنعم اللَّه علَى عبٍد ِمن ِنعمٍة ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهعن رجلَيِن ِمن أَصحاِبنا سِمعاه عن أَ

  .فَعرفَها ِبقَلِْبِه و حِمد اللَّه ظَاِهراً ِبِلساِنِه فَتم كَلَامه حتى يؤمر لَه ِبالْمِزيِد 
محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن -١٠

قَالَ شكْر النعمِة اجِتناب الْمحاِرِم و تمام ) عليه السالم  ( بِن ِهشاٍم عن ميسٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمِل الْحجلُ الركِْر قَوالش.   

١١- ِزيدِن يب رمع نةَ عنييِن عب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  يقُولُ شكْر كُلِّ ِنعمٍة و ِإنْ عظُمت أَنْ تحمد اللَّه عز و)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .جلَّ علَيها 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ-١٢
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 هلْ ِللشكِْر حد ِإذَا فَعلَه )عليه السالم ( ريةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه عن سيِف بِن عِم
 اٍل وم ٍل وِه ِفي أَهلَيٍة عملَى كُلِّ ِنعع اللَّه دمحقَالَ ي وا هم قُلْت معاِكراً قَالَ نكَانَ ش دبالْع

يما أَنعم علَيِه ِفي ماِلِه حق أَداه و ِمنه قَولُه جلَّ و عز سبحانَ الَِّذي سخر لَنا هذا و ِإنْ كَانَ ِف
ه رب ما كُنا لَه مقِْرِنني و ِمنه قَولُه تعالَى رب أَنِزلِْني منزلًا مباركاً و أَنت خير الْمنِزِلني و قَولُ

  .أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق و أَخِرجِني مخرج ِصدٍق و اجعلْ ِلي ِمن لَدنك سلْطاناً نِصرياً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ -١٣

اتلَوِن صسا الْحأَب تِمعكَانَ س و هكَرش ِة فَقَدمعلَى النع اللَّه ِمدح نقُولُ مِه يلَياللَِّه ع 
  .الْحمد أَفْضلَ ِمن ِتلْك النعمِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي -١٤
قَالَ قَالَ ِلي ما أَنعم اللَّه علَى عبٍد ِبِنعمٍة صغرت أَو كَبرت فَقَالَ الْحمد ِللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .ِإلَّا أَدى شكْرها 
ِم بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن ِعيسى بِن أَيوب عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْقَاِس-١٥

قَالَ من أَنعم اللَّه ) عليه السالم  ( محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي الْحسِن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .علَيِه ِبِنعمٍة فَعرفَها ِبقَلِْبِه فَقَد أَدى شكْرها 

 ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن-١٦
 ِإنَّ الرجلَ ِمنكُم لَيشرب الشربةَ ِمن الْماِء فَيوِجب اللَّه لَه ِبها )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ناَء فَيضعه علَى ِفيِه فَيسميالْجنةَ ثُم قَالَ ِإنه لَيأْخذُ الِْإ
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 فَيحمد اللَّه ثُم يعود ثُم يشرب فَينحيِه و هو يشتِهيِه فَيحمد اللَّه ثُم يعود فَيشرب ثُم ينحيِه
  .فَيشرب ثُم ينحيِه فَيحمد اللَّه فَيوِجب اللَّه عز و جلَّ ِبها لَه الْجنةَ 

(   ابن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٧

 ِإني سأَلْت اللَّه عز و جلَّ أَنْ يرزقَِني مالًا فَرزقَِني و ِإني سأَلْت اللَّه أَنْ يرزقَِني ولَداً )عليه السالم 
رِتداس كُونَ ذَِلكأَنْ ي ِخفْت قَد قَِني وزاراً فَرقَِني دزرأَنْ ي هأَلْتس لَداً وقَِني وزفَر ا واجاً فَقَالَ أَم

  .اللَِّه مع الْحمِد فَلَا 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ -١٨

قَالَ لَِئن ردها اللَّه علَي لَأَشكُرنَّ  ِمن الْمسِجِد و قَد ضاعت دابته فَ)عليه السالم ( خرج أَبو عبِد اللَِّه 
 سأَ لَي اكِفد ِعلْتقَاِئلٌ ج ِللَِّه فَقَالَ لَه دما فَقَالَ الْحِبه ا لَِبثَ أَنْ أُِتيكِْرِه قَالَ فَمش قح اللَّه

  . أَ لَم تسمعِني قُلْت الْحمد ِللَِّه )عليه السالم ( ِه قُلْت لَأَشكُرنَّ اللَّه حق شكِْرِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَّ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه -١٩

صلى اهللا عليه ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم (  الْحسِن بِن راِشٍد عِن الْمثَنى الْحناِط عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِإذَا ورد علَيِه أَمر يسره قَالَ الْحمد ِللَِّه علَى هِذِه النعمِة و ِإذَا ورد علَيِه أَمر يغتم ِبِه قَالَ )وآله 
  .الْحمد ِللَِّه علَى كُلِّ حاٍل 

٢٠-ِليِصٍري   عأَِبي ب ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 قَالَ تقُولُ ثَلَاثَ مراٍت ِإذَا نظَرت ِإلَى الْمبتلَى ِمن غَيِر أَنْ تسِمعه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 الَِّذي عافَاِني ِمما ابتلَاك ِبِه و لَو شاَء فَعلَ قَالَ من قَالَ ذَِلك لَم يِصبه ذَِلك الْبلَاُء الْحمد ِللَِّه
  .أَبداً 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٢١
ح نانَ عثْمِد اللَِّهعبأَِبي ع نع اِسيقُولُ ) عليه السالم  ( فٍْص الْكُنلًى فَيتبى مرٍد يبع ا ِمنقَالَ م

لَّا الْحمد ِللَِّه الَِّذي عدلَ عني ما ابتلَاك ِبِه و فَضلَِني علَيك ِبالْعاِفيِة اللَّهم عاِفِني ِمما ابتلَيته ِبِه ِإ
   .لَم يبتلَ ِبذَِلك الْبلَاِء
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ِلِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خا-٢٢
قَالَ ِإذَا رأَيت الرجلَ و قَِد ابتِلي و أَنعم اللَّه علَيك فَقُِل اللَّهم ) عليه السالم  ( نِجيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَيع اِئكمعِظيِم نلَى عع كدمأَح لَِكن و رلَا أَفْخ و رخي لَا أَسِإن.  
٢٣-ِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع رمِن عفِْص بح نِم عهِن الْجونَ باره نأَِبيِه ع نع هعليه السالم  ( ن

 ِإذَا رأَيتم أَهلَ الْبلَاِء فَاحمدوا اللَّه و لَا تسِمعوهم فَِإنَّ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) 
ي مهنزح.  

) عليه السالم  (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٤

 كَانَ ِفي سفٍَر يِسري علَى ناقٍَة لَه ِإذَا نزلَ فَسجد خمس )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
س معفَقَالَ ن هعنصت ئاً لَميش تعنص اكنأَيا رولَ اللَِّه ِإنسا رقَالُوا ي ِكبا أَنْ راٍت فَلَمدج

 فَبشرِني ِبِبشاراٍت ِمن اللَِّه عز و جلَّ فَسجدت ِللَِّه شكْراً ِلكُلِّ )عليه السالم ( استقْبلَِني جبرِئيلُ 
  .بشرى سجدةً 

قَالَ ِإذَا ) عليه السالم  (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن يونس بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٥
كْراً ِللَِّه فَِإنْ كَانَ راِب شرلَى التع هدخ عضلَّ فَلْيج و زةَ اللَِّه عمِنع كُمدأَح ِزلْ ذَكَرناِكباً فَلْي

 وِسِه وبلَى قَرع هدخ عضِة فَلْيرهوِل ِللشزلَى النع قِْدري كُني ِإنْ لَم اِب ورلَى التع هدخ عضفَلْي
لَيع معا أَنلَى مع ِد اللَّهمحلْي لَى كَفِِّه ثُمع هدخ عضفَلْي قِْدري ِه ِإنْ لَم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عِطيةَ عن ِهشاِم بِن -٢٦
 ِفي بعِض أَطْراِف الْمِدينِة ِإذْ ثَنى ِرجلَه عن )عليه السالم ( أَحمر قَالَ كُنت أَِسري مع أَِبي الْحسِن 

ِه فَخر ساِجداً فَأَطَالَ و أَطَالَ ثُم رفَع رأْسه و رِكب دابته فَقُلْت جِعلْت ِفداك قَد أَطَلْت دابِت
  .السجود فَقَالَ ِإنِني ذَكَرت ِنعمةً أَنعم اللَّه ِبها علَي فَأَحببت أَنْ أَشكُر ربي 

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه صاِحِب الساِبِري ِفيما أَعلَم أَو   عِلي عن أَ-٢٧
 يا موسى )عليه السالم ( قَالَ ِفيما أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى ) عليه السالم  ( غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ش قِني حكُرِبِه اش ككُركٍْر أَشش ِمن سلَي و كِْركش قح ككُرأَش فكَي و با ركِْري فَقَالَ ي
   .ِإلَّا و أَنت أَنعمت ِبِه علَي قَالَ يا موسى الْآنَ شكَرتِني ِحني عِلمت أَنَّ ذَِلك ِمني
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عليه (   ابن أَِبي عميٍر عِن ابِن ِرئَاٍب عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٢٨

 ما أَصبحت ِبي ِمن ِنعمٍة أَو عاِفيٍة ِمن ِديٍن  ِإذَا أَصبحت و أَمسيت فَقُلْ عشر مراٍت اللَّهم)السالم 
 ى وضرى تتح با ري لَيا عِبه كْرالش لَك و دمالْح لَك لَك ِريكلَا ش كدحو كا فَِمنيند أَو

كْرش تيأَد قَد تكُن ذَِلك ِإذَا قُلْت كا فَِإنضالر دعب ِم ووالْي ِفي ذَِلك كلَيِبِه ع اللَّه معا أَنم 
  .ِفي ِتلْك اللَّيلَِة 

قَالَ كَانَ نوح ) عليه السالم  (   ابن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٩
 )صلى اهللا عليه وآله ( ي ِبذَِلك عبداً شكُوراً و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه  يقُولُ ذَِلك ِإذَا أَصبح فَسم)عليه السالم ( 

  .من صدق اللَّه نجا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ -٣٠

اٍر الدمع نِن عيسالْح نب ِليع تِمعقَالَ س ِنيِزيٍن )عليه السالم ( هكُلَّ قَلٍْب ح ِحبي قُولُ ِإنَّ اللَّهي 
و يِحب كُلَّ عبٍد شكُوٍر يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى ِلعبٍد ِمن عِبيِدِه يوم الِْقيامِة أَ شكَرت فُلَاناً 

ولُ بلْ شكَرتك يا رب فَيقُولُ لَم تشكُرِني ِإذْ لَم تشكُره ثُم قَالَ أَشكَركُم ِللَِّه أَشكَركُم فَيقُ
   .ِللناِس

  باب حسِن الْخلُِق
 عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب- ١

 قَالَ ِإنَّ أَكْملَ الْمؤِمِنني ِإمياناً )عليه السالم ( جِميِل بِن صاِلٍح عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .أَحسنهم خلُقاً 

ِه بِن ِسناٍن عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَّ- ٢
 ما )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( رجٍل ِمن أَهِل الْمِدينِة عن عِلي بِن الْحسيِن 

  .يوضع ِفي ِميزاِن امِرٍئ يوم الِْقيامِة أَفْضلُ ِمن حسِن الْخلُِق 
٣ -ي نب دمحم   ناِط عنلَّاٍد الْحأَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

  قَالَ أَربع من كُن ِفيِه كَملَ ِإميانه و ِإنْ كَانَ ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدِمِه) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

http://www.islam4u.com


  ) ١٠٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي .. .........الد الثاين : الكايف 

  .ذُنوباً لَم ينقُصه ذَِلك قَالَ و هو الصدق و أَداُء الْأَمانِة و الْحياُء و حسن الْخلُِق 
 خاِلٍد عِن ابِن محبوٍب عن عنبسةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٤

 ما يقْدم الْمؤِمن علَى اللَِّه عز و جلَّ ِبعمٍل بعد )عليه السالم ( الْعاِبِد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِقِه الْفَراِئِض أَحب ِإلَى اللَِّه تعالَى ِمن أَنْ يسع الناس ِبخلُ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ذَِريٍح عن أَِبي عبِد - ٥
صاِئِم  ِإنَّ صاِحب الْخلُِق الْحسِن لَه ِمثْلُ أَجِر ال)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

  .الْقَاِئِم 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

  .ِه و حسن الْخلُِق  أَكْثَر ما تِلج ِبِه أُمِتي الْجنةَ تقْوى اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيٍن الْأَحمِسي و عبِد اللَِّه بِن - ٧

ِميثُ الشمس قَالَ ِإنَّ الْخلُق الْحسن يِميثُ الْخِطيئَةَ كَما ت) عليه السالم  ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِليدالْج.  

) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

  .قَالَ الِْبر و حسن الْخلُِق يعمراِن الديار و يِزيداِن ِفي الْأَعماِر 
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد قَالَ حدثَِني يحيى   ِعدةٌ- ٩

 أَوحى اللَّه تبارك و تعالَى ِإلَى )عليه السالم ( بن عمٍرو عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   . الْخلُق الْحسن يِميثُ الْخِطيئَةَ كَما تِميثُ الشمس الْجِليد)عليهم السالم ( نِبياِئِه بعِض أَ
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١٠-مأَح نى عيحي نب دمحاِء   مشالْو ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ هلَك رجلٌ علَى عهِد النِبي ) عليه السالم  ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

ي لَم فَِإذَا ِبِهم فَّاِرينى الْحوِل اللَِّه فَأَتسِإلَى ر ا ذَِلككَوش ئاً ويوا شِفرا )صلى اهللا عليه وآله ( حفَقَالُوا ي 
رسولَ اللَِّه ما يعملُ حِديدنا ِفي الْأَرِض فَكَأَنما نضِرب ِبِه ِفي الصفَا فَقَالَ و ِلم ِإنْ كَانَ 

 ِبقَدٍح ِمن ماٍء فَأَتوه ِبِه فَأَدخلَ يده ِفيِه ثُم رشه علَى الْأَرِض صاِحبكُم لَحسن الْخلُِق ائْتوِني
 ِهملَيلُ عايهتلًا يما كَانَ رمونَ فَكَأَنفَّارالْح فَروا قَالَ فَحِفرقَالَ اح اً ثُمشر.  

١١-اقحِإس ناٍن عِن ِسنِد بمحم نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناٍر عمِن عقَالَ ) عليه السالم  (  ب
ِإنَّ الْخلُق مِنيحةٌ يمنحها اللَّه عز و جلَّ خلْقَه فَِمنه سِجيةٌ و ِمنه ِنيةٌ فَقُلْت فَأَيتهما أَفْضلُ فَقَالَ 

تسولٌ لَا يبجم وِة هِجيالس اِحبص وراً فَهبصِة تلَى الطَّاعع ِبرصِة ييالن اِحبص و هرغَي ِطيع
  .أَفْضلُهما 
١٢- ِليع نع اِهيمرِن ِإبِد اللَِّه ببع نع ِليِن عِن بسِن الْحاِلٍح عِن صكِْر بب نع هنع و  

قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَيعِطي الْعبد ِمن ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهبِن أَِبي عِلي اللَّهِبي عن أَ
 وحري ِه ولَيو عدغِبيِل اللَِّه يِفي س اِهدجِطي الْمعا يلُِق كَمِن الْخسلَى حاِب عالثَّو.  

  عن أَِبي عثْمانَ الْقَابوِسي عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن عبِد اللَِّه الْحجاِل-١٣

قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَعار أَعداَءه أَخلَاقاً ِمن أَخلَاِق أَوِلياِئِه ِليِعيش أَوِلياؤه مع ) عليه السالم ( 
لَاِتِهمواِئِه ِفي ددأَع.   

 لُوهاً ِللَِّه ِإلَّا قَتِليكُوا ورا تلَم لَا ذَِلك لَو ى ورٍة أُخايِفي ِرو و.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر-١٤
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 ِإذَا خالَطْت الناس فَِإِن استطَعت أَنْ لَا )عليه السالم ( عِن الْعلَاِء بِن كَاِمٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِه فَافْعلْ فَِإنَّ الْعبد يكُونُ ِفيِه بعض التقِْصِري ِمن تخاِلطَ أَحداً ِمن الناِس ِإلَّا كَانت يدك الْعلْيا علَ

  .خلُِقِه درجةَ الصاِئِم الْقَاِئِم ] حسِن[الِْعبادِة و يكُونُ لَه حسن خلٍُق فَيبلِّغه اللَّه ِب 
للَِّه عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد ا-١٥

 يا بحر حسن الْخلُِق )عليه السالم ( حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن بحٍر السقَّاِء قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ِمن أَهِل الْمِدينِة قُلْت بلَى قَالَ بينا يسر ثُم قَالَ أَ لَا أُخِبرك ِبحِديٍث ما هو ِفي يدي أَحٍد

 ذَات يوٍم جاِلس ِفي الْمسِجِد ِإذْ جاَءت جاِريةٌ ِلبعِض الْأَنصاِر و هو )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِبيا النلَه ِبِه فَقَامِف ثَوِبطَر ذَتفَأَخ عليه وآله صلى اهللا ( قَاِئم( ِبيا النقُلْ لَهي لَم ئاً ويقُلْ شت فَلَم  ) صلى اهللا

 شيئاً حتى فَعلَت ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت فَقَام لَها النِبي ِفي الراِبعِة و ِهي خلْفَه فَأَخذَت هدبةً )عليه وآله 
فَقَالَ لَه تعجر ِبِه ثُمثَو ولَ اللَِّه ِمنسِت رسبلَ حفَع ِبِك و لَ اللَّهفَع اسصلى اهللا عليه وآله ( ا الن( 

ثَلَاثَ مراٍت لَا تقُوِلني لَه شيئاً و لَا هو يقُولُ لَِك شيئاً ما كَانت حاجتِك ِإلَيِه قَالَت ِإنَّ لَنا 
 هدبةً ِمن ثَوِبِه ِليستشِفي ِبها فَلَما أَردت أَخذَها رآِني فَقَام مِريضاً فَأَرسلَِني أَهِلي ِآلخذَ

  .فَاستحييت ِمنه أَنْ آخذَها و هو يراِني و أَكْره أَنْ أَستأِْمره ِفي أَخِذها فَأَخذْتها 
١٦-ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع ِميثْعِبيٍب الْخح نٍر عيمِن أَِبي ع

 أَفَاِضلُكُم أَحسنكُم أَخلَاقاً الْموطَّئُونَ أَكْنافاً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه
  .حالُهم الَِّذين يأْلَفُونَ و يؤلَفُونَ و توطَّأُ ِر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه -١٧
مؤِمن مأْلُوف  الْ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَفؤلَا ي و أْلَفلَا ي نِفيم ريلَا خ و.   
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١٨-نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع 
   .قَالَ ِإنَّ حسن الْخلُِق يبلُغُ ِبصاِحِبِه درجةَ الصاِئِم الْقَاِئِم) عليه السالم  ( اللَِّه

  باب حسِن الِْبشِر
حكَِم عِن الْحسِن بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْ- ١

 يا بِني عبِد )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْحسيِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
جِبطَلَاقَِة الْو مهفَالْقَو اِلكُموِبأَم اسوا النعست لَن كُمطَِّلِب ِإنِرالْمِن الِْبشسح ِه و.   

ِإلَّا ) عليه السالم  ( و رواه عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَنه قَالَ يا بِني هاِشٍم 

٢ -نانَ عرِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنِد اللَِّه  عبقَالَ ) عليه السالم  (  أَِبي ع
 الَِم وِميِع الْعِلج رالِْبش اٍر وِإقْت ِمن فَاقةَ الِْإننالْج لَه اللَّه بجأَو نهٍة ِمناِحدِبو ى اللَّهأَت نثَلَاثٌ م

  .الِْإنصاف ِمن نفِْسِه 
٣ - نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع

 رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني فَكَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 اكأَخ أَنْ قَالَ الْق اهصا أَوِسٍط ِفيمبنٍه مجِبو.  

قَالَ قُلْت لَه ما ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
  .حد حسِن الْخلُِق قَالَ تِلني جناحك و تِطيب كَلَامك و تلْقَى أَخاك ِبِبشٍر حسٍن 

٥ -هنِر   عالِْبش نسح وِف ورعالْم اِئعنٍل قَالَ صيفُض نع ِعيِرب ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع 
 ارِخلَاِن الندي اللَِّه و اِن ِمنِعدبِه يجالْو وسبع لُ وخالْب ةَ ونِخلَاِن الْجدي ةَ وبحاِن الْمكِْسبي.  

  ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ  ِعدةٌ ِم- ٦
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 حسن الِْبشِر يذْهب )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن موسى 
   .ِبالسِخيمِة

  باب الصدِق و أَداِء الْأَمانِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن - ١

لَاِء عِن أَِبي الْعِد اللَِّهببأَِبي ع ِق ) عليه السالم  ( ناً ِإلَّا ِبِصدِبيثْ نعبي لَّ لَمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه
  .الْحِديِث و أَداِء الْأَمانِة ِإلَى الْبر و الْفَاِجِر 

) عليه السالم  ( ِه عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسحاق بِن عماٍر و غَيِر- ٢

 كَهرت ى لَوتِم حوالص لَاِة وِبالص ا لَِهجمبلَ رجفَِإنَّ الر اِمِهملَا ِبِصي و لَاِتِهموا ِبصرتغقَالَ لَا ت
  . الْأَمانِة استوحش و لَِكِن اختِبروهم ِعند ِصدِق الْحِديِث و أَداِء

٣ - ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  .قَالَ من صدق ِلسانه زكَى عملُه ) عليه السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

٤ -ب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نانَ عدعِن سى بوسم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي ن
 ِفي أَوِل دخلٍَة دخلْت علَيِه )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

  . الْحِديِث تعلَّموا الصدق قَبلَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي - ٥

 و  عبد اللَِّه بن أَِبي يعفُوٍر يقِْرئُك السلَام قَالَ علَيك)عليه السالم ( كَهمٍس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
علَيِه السلَام ِإذَا أَتيت عبد اللَِّه فَأَقِْرئْه السلَام و قُلْ لَه ِإنَّ جعفَر بن محمٍد يقُولُ لَك انظُر ما بلَغَ 

 ِليعليه السالم ( ِبِه ع( وِل اللَِّهسر دِعن  ) صلى اهللا عليه وآله(ًاِليفَِإنَّ ع همفَالْز   ) لَغَ ِبِه )عليه السالما بلَغَ ما بمِإن 
  . ِبِصدِق الْحِديِث و أَداِء الْأَمانِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِعند رسوِل اللَِّه 

٦ -فُض نع ِريصاِعيلَ الْبمأَِبي ِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عي
 يا فُضيلُ ِإنَّ الصاِدق أَولُ من يصدقُه اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اِدقص هأَن لَمعت هفْسن قُهدصت و اِدقص هأَن لَمعي.   
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قَالَ ِإنما سمي ) عليه السالم  (   ابن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧
لًا ِفي مجر دعو هِد ِلأَنعالْو اِدقاِعيلُ صمِإس زع اللَّه اهمةً فَسنكَاِن سالْم ِفي ذَِلك هظَرتكَاٍن فَان

 ِظراً لَكتنم ا ِزلْتاِعيلُ ممِإس فَقَالَ لَه ذَِلك دعب اهلَ أَتجقَالَ ِإنَّ الر ِد ثُمعالْو اِدقلَّ صج و.  
٨ -ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِه   أَبدج ناِز عزِر الْخضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن س

 يا رِبيع ِإنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتبه اللَّه )عليه السالم ( الرِبيِع بِن سعٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 
  .ِصديقاً 

٩ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب 
 يقُولُ ِإنَّ الْعبد لَيصدق حتى يكْتب ِعند اللَِّه ِمن )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
دِعن بكْتى يتح كِْذبي و اِدِقنيالص و قدلَّ صج و زع قَالَ اللَّه قدفَِإذَا ص الْكَاِذِبني اللَِّه ِمن 

 رفَج و لَّ كَذَبج و زع قَالَ اللَّه ِإذَا كَذَب و رب.  
١٠-فُوٍر ععِن أَِبي يِد اللَِّه ببع نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابع هنأَِبي   ع ن
قَالَ كُونوا دعاةً ِللناِس ِبالْخيِر ِبغيِر أَلِْسنِتكُم ِليروا ِمنكُم اِلاجِتهاد و الصدق ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 عرالْو و.  
 الْحكَِم قَالَ قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن-١١

 من صدق ِلسانه زكَى عملُه و )عليه السالم ( أَبو الْوِليِد حسن بن ِزياٍد الصيقَلُ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِفي ع لَه دِتِه ميِل بِبأَه هِبر نسح نم ِقِه وِفي ِرز ِزيد هتِني تنسح نِرِه مم.  

 لَا تنظُروا ِإلَى طُوِل )عليه السالم (   عنه عن أَِبي طَاِلٍب رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١٢
يش وِدِه فَِإنَّ ذَِلكجس ِل وجكُوِع الروا ِإلَى  رظُرلَِكِن ان و ِلذَِلك شحوتاس كَهرت فَلَو هادتٌء اع

ِتِهِصداناِء أَمأَد ِديِثِه وِق ح.   
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  باب الْحياِء
١ -ب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نِن ِرئَاٍب ع

  .قَالَ الْحياُء ِمن الِْإمياِن و الِْإميانُ ِفي الْجنِة ) عليه السالم  ( عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه
نَ عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَا- ٢

 الْحياُء و الْعفَاف و الِْعي أَعِني ِعي اللِّساِن لَا )عليه السالم ( الْحسِن الصيقَِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِعي الْقَلِْب ِمن الِْإمياِن 

٣ -نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيساِم   الْحوِن الْعع ِزيدِن يِب بعصم 
  .قَالَ من رق وجهه رق ِعلْمه ) عليه السالم  ( بِن الزبيِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

٤ - ناِرٍم عى أَِخي ديحي نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِذ   ععم
 قَالَ الْحياُء و الِْإميانُ مقْروناِن ِفي قَرٍن فَِإذَا ذَهب أَحدهما )عليهما السالم ( بِن كَِثٍري عن أَحِدِهما 

 هاِحبص هِبعت.  
 بِن عِلي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن- ٥

  .قَالَ لَا ِإميانَ ِلمن لَا حياَء لَه ) عليه السالم  ( يقِْطٍني عِن الْفَضِل بِن كَِثٍري عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
رفَعه قَالَ قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا - ٦

 الْحياُء حياَءاِن حياُء عقٍْل و حياُء حمٍق فَحياُء الْعقِْل هو الِْعلْم و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
   .حياُء الْحمِق هو الْجهلُ
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٧ - نع ِليِن عِن بسِن الْحاِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  ( ِهعبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم عن عِلي بِن أَِبي عِلي اللَّهِبي عن أَِبي عبِد اللَّ

 أَربع من كُن ِفيِه و كَانَ ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدِمِه ذُنوباً بدلَها اللَّه حسناٍت الصدق )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
كْرالش لُِق والْخ نسح اُء ويالْح و.   

  باب الْعفِْو
 ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِل- ١

 ِفي خطْبِتِه أَ لَا أُخِبركُم ِبخيِر خلَاِئِق الدنيا و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم ( 
لْآِخرِة الْعفْو عمن ظَلَمك و تِصلُ من قَطَعك و الِْإحسانُ ِإلَى من أَساَء ِإلَيك و ِإعطَاُء من ا

 كمرح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يونس بِن - ٢
ع قُوبعولُ اللَِّه يسقَالَ قَالَ ر هفَعر ِبيِعيالس اقحأَِبي ِإس نع قِّياٍر الرِن ِدينةَ بغُر صلى اهللا عليه ( ن

  أَ لَا أَدلُّكُم علَى خيِر أَخلَاِق الدنيا و الْآِخرِة تِصلُ من قَطَعك و تعِطي من حرمك و تعفُو)وآله 
 كظَلَم نمع.  

٣ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ثَلَاثٌ ِمن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه نشيٍب اللَّفَاِئِفي عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 كلَيِهلَ عِإذَا ج لُمحت و كقَطَع نِصلُ مت و كظَلَم نمفُو ععِة تالْآِخر ا وينكَاِرِم الدم.  
  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي - ٤
ٍر عيمِن عيسِن الْحب ِليع نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب قَالَ )عليه السالم ( ن 

الْآِخِرين و ِلنيالَى الْأَوعت و كاربت اللَّه عمِة جامالِْقي موقُولُ ِإذَا كَانَ يي هتِمعس  

http://www.islam4u.com


  ) ١٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... د الثاين ال: الكايف 

ِفي صِعيٍد واِحٍد ثُم يناِدي مناٍد أَين أَهلُ الْفَضِل قَالَ فَيقُوم عنق ِمن الناِس فَتلَقَّاهم الْملَاِئكَةُ 
فَضلُكُم فَيقُولُونَ كُنا نِصلُ من قَطَعنا و نعِطي من حرمنا و نعفُو عمن فَيقُولُونَ و ما كَانَ 

  .ظَلَمنا قَالَ فَيقَالُ لَهم صدقْتم ادخلُوا الْجنةَ 
حكَِم الْمداِئِني   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن جهِم بِن الْ- ٥

صلى اهللا عليه ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِزياٍد السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ا يِعزكُم اللَّه  علَيكُم ِبالْعفِْو فَِإنَّ الْعفْو لَا يِزيد الْعبد ِإلَّا ِعزاً فَتعافَو)وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٦

 ِمن  قَالَ الندامةُ علَى الْعفِْو أَفْضلُ و أَيسر)عليه السالم ( خاِلٍد الْقَماِط عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .الندامِة علَى الْعقُوبِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن سعدانَ عن معتٍب قَالَ كَانَ أَبو - ٧
ذَ كَارةً ِمن تمٍر فَرمى  ِفي حاِئٍط لَه يصِرم فَنظَرت ِإلَى غُلَاٍم لَه قَد أَخ)عليه السالم ( الْحسِن موسى 

ِبها وراَء الْحاِئِط فَأَتيته و أَخذْته و ذَهبت ِبِه ِإلَيِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني وجدت هذَا و هِذِه 
قَالَ لَا ي وعجقَالَ أَ ت كيا فُلَانُ قَالَ لَبلَاِم يةَ فَقَالَ ِللْغِدي الْكَاريا سى قَالَ لَا يرعِدي قَالَ فَتيا س

يش قَالَ فَِلأَي  هنلُّوا عقَالَ خ و لَك فَِهي بقَالَ اذْه ذَِلك تيهتِذِه قَالَ اشه ذْتٍء أَخ.  
 الْتقَت ِفئَتاِن قَطُّ ِإلَّا  يقُولُ ما)عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن - ٨

  .نِصر أَعظَمهما عفْواً 
٩ - نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 أُِتي ِبالْيهوِديِة الَِّتي سمِت )ى اهللا عليه وآله صل(  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبياةَ ِللنصلى اهللا عليه وآله ( الش( اً لَمِبيِإنْ كَانَ ن قُلْت ِت فَقَالَتعنا صلَى ملَِك عما حا مفَقَالَ لَه 

  . عنها )صلى اهللا عليه وآله ( عفَا رسولُ اللَِّه يضره و ِإنْ كَانَ مِلكاً أَرحت الناس ِمنه قَالَ فَ
    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عمِرو بِن ِشمٍر-١٠
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 قَالَ ثَلَاثٌ لَا يِزيد اللَّه ِبِهن الْمرَء الْمسِلم ِإلَّا ِعزاً الصفْح )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
هقَطَع نلَةُ ِلمالص و همرح نطَاُء مِإع و هظَلَم نمع.   

  باب كَظِْم الْغيِظ
١ -نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب  

 يقُولُ ما أُِحب أَنَّ ِلي ِبذُلِّ نفِْسي حمر النعِم و )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم ( 
عرجا تا مهاِحبا صٍظ لَا أُكَاِفي ِبهِة غَيعرج ِمن ِإلَي بةً أَحعرج ت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن و عِلي بِن - ٢

قَالَ ِنعم الْجرعةُ الْغيظُ ) عليه السالم  ( ِم عن أَِبي عبِد اللَِّهالنعماِن عن عماِر بِن مروانَ عن زيٍد الشحا
 ملَاهتماً ِإلَّا ابقَو اللَّه با أَحم لَاِء وِظيِم الْبع ِر لَِمنالْأَج ِظيما فَِإنَّ عهلَيع ربص نِلم.  

٣ -م اِن ومعِن النب ِليع نع هنِن   عسأَِبي الْح نانَ عورِن ماِر بمع ناٍن عِن ِسنِد بمح
 قَالَ اصِبر علَى أَعداِء النعِم فَِإنك لَن تكَاِفئَ من عصى اللَّه ِفيك ِبأَفْضلَ ِمن أَنْ )عليه السالم ( الْأَوِل 

  .تِطيع اللَّه ِفيِه 
٤ -محم نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع نِريٍز علَى آِل حوثَاِبٍت م ناٍن عِن ِسنقَالَ ) عليه السالم  ( ِد ب

كَظْم الْغيِظ عِن الْعدو ِفي دولَاِتِهم تِقيةً حزم ِلمن أَخذَ ِبِه و تحرز ِمن التعرِض ِللْبلَاِء ِفي الدنيا 
 الْأَعداِء ِفي دولَاِتِهم و مماظَّتهم ِفي غَيِر تِقيٍة ترك أَمِر اللَِّه فَجاِملُوا الناس يسمن ذَِلك و معاندةُ

   .لَكُم ِعندهم و لَا تعادوهم فَتحِملُوهم علَى ِرقَاِبكُم فَتِذلُّوا

http://www.islam4u.com


  ) ١١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... االشعاع االسالمي مركز ........... الد الثاين : الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن بعِض أَصحاِبِه عن ماِلِك بِن حصيٍن السكُوِني قَالَ قَالَ أَبو - ٥
ه اللَّه عز و جلَّ ِعزاً ِفي الدنيا و الْآِخرِة و قَد  ما ِمن عبٍد كَظَم غَيظاً ِإلَّا زاد)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اللَّه هأَثَاب و ِسِننيحالْم ِحبي اللَّه اِس وِن النع الْعاِفني ظَ ويالْغ الْكاِظِمني لَّ وج و زع قَالَ اللَّه
 ِظِه ذَِلككَانَ غَيم.  

٦ -أَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح
 يقُولُ من كَظَم غَيظاً و لَو شاَء )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ قَالَ حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

  .لَّه قَلْبه يوم الِْقيامِة ِرضاه أَنْ يمِضيه أَمضاه أَملَأَ ال
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ - ٧

الَ من كَظَم غَيظاً و هو يقِْدر  قَ)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن منِذٍر عِن الْوصاِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .علَى ِإمضاِئِه حشا اللَّه قَلْبه أَمناً و ِإمياناً يوم الِْقيامِة 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد - ٨
ِن عِد اللَِّهالْكَِرِمي ببأَِبي ع ناِم عحٍد الشيةَ زامأَِبي أُس نٍرو ععليه السالم  ( م ( ديا زقَالَ قَالَ ِلي ي

 ديا زِفيِه ي اللَّه ِطيعأَنْ ت لَ ِمنِبأَفْض ِفيك ى اللَّهصع نكَاِفئَ مت لَن كِم فَِإنعاِء الندلَى أَعع ِبراص
  . اللَّه اصطَفَى الِْإسلَام و اختاره فَأَحِسنوا صحبته ِبالسخاِء و حسِن الْخلُِق ِإنَّ

٩ - نع اِبِرياِع السيفٍْص بح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
سِن الْحب ِليع نةَ عزمِن أَِبي حعليه السالم ( ي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ِبيِل )صلى اهللا عليه وآلهالس بأَح ِمن 

  .ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ جرعتاِن جرعةُ غَيٍظ تردها ِبِحلٍْم و جرعةُ مِصيبٍة تردها ِبصبٍر 
عليه ( يِه عن حماٍد عن ِربِعي عمن حدثَه عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-١٠

ٍء أَقَر ِلعيِن أَِبيك ِمن جرعِة غَيٍظ عاِقبتها صبر و ما ِمن   قَالَ قَالَ ِلي أَِبي يا بني ما ِمن شي)السالم 
يش ِني أَنَّ ِلي ِبذُلِّ نرسِم ٍء يعالن رمفِْسي ح.  

١١-نٍب عهِن وةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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سِن ماِذ بعِد اللَِّهمبأَِبي ع نعليه السالم  ( ِلٍم ع ( نكَاِفئَ مت لَن كِم فَِإنعاِء الندلَى أَعوا عِبرقَالَ اص
  .عصى اللَّه ِفيك ِبأَفْضلَ ِمن أَنْ تِطيع اللَّه ِفيِه 

صلوات ( ثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن خلَّاٍد عِن ال-١٢

 قَالَ قَالَ ما أُِحب أَنَّ ِلي ِبذُلِّ نفِْسي حمر النعِم و ما تجرعت ِمن جرعٍة أَحب ِإلَي ِمن ) اهللا عليه 
  .جرعِة غَيٍظ لَا أُكَاِفي ِبها صاِحبها 

١٣-حأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد ناِط عنى الْحثَنم ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
 ما ِمن جرعٍة يتجرعها الْعبد أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

رجتٍظ يِة غَيعرج ا ِبِحلٍْمِمنِإم ٍر وبا ِبصا ِفي قَلِْبِه ِإمِدهدرت دا ِعنهع.   
  باب الِْحلِْم

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١
 يقُولُ لَا يكُونُ الرجلُ عاِبداً حتى )عليه السالم ( عت الرضا نصٍر عن محمِد بِن عبيِد اللَِّه قَالَ سِم

 لَ ذَِلكقَب تمصى يتاِبداً حع دعي اِئيلَ لَمرِني ِإسِفي ب دبعلَ كَانَ ِإذَا تجِإنَّ الر ِليماً وكُونَ حي
 ِسِنني رشع.  
٢ -نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

 هتانثُ أَمدحلَا ي مفْهِلي ِطقني و لَمعِلي ِلسجِبالِْحلِْم ي لَهملَطَ عخ ِمنؤةَ قَالَ الْمزمأَِبي ح
 هتادهش مكْتلَا ي ِدقَاَء والْأَص كِّياًء ِإنْ زيح كُهرتلَا ي اًء وِري قالْح ئاً ِمنيلُ شفْعلَا ي اَء ودالْأَع

 ا قَداَء مصى ِإحشخي و ِهلَهج نلُ مقَو هرغونَ لَا يلَمعا لَا يِمم اللَّه فَرغتاس قُولُونَ وا يِمم افخ
ِملَهع.   
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٣ - نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ ِإنه لَيعِجبِني الرجلُ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .أَنْ يدِركَه ِحلْمه ِعند غَضِبِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٤
  . قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب الْحِيي الْحِليم )عليه السالم (  عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر جِميلَةَ

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن حفٍْص الْعوِسي الْكُوِفي رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
  . ما أَعز اللَّه ِبجهٍل قَطُّ و لَا أَذَلَّ ِبِحلٍْم قَطُّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِه رسولُ اللَّ
 كَفَى ِبالِْحلِْم ناِصراً و )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٦

  .م قَالَ ِإذَا لَم تكُن حِليماً فَتحلَّ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه الْحجاِل عن حفِْص - ٧

(   غُلَاماً لَه ِفي حاجٍة فَأَبطَأَ فَخرج أَبو عبِد اللَِّه)عليه السالم ( بِن أَِبي عاِئشةَ قَالَ بعثَ أَبو عبِد اللَِّه 

 علَى أَثَِرِه لَما أَبطَأَ فَوجده ناِئماً فَجلَس ِعند رأِْسِه يروحه حتى انتبه فَلَما تنبه قَالَ لَه )عليه السالم 
ار لَك اللَّيلُ و لَنا ِمنك النهار  يا فُلَانُ و اللَِّه ما ذَِلك لَك تنام اللَّيلَ و النه)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٨

 ِإنَّ اللَّه يِحب الْحِيي )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 فِّفعتالْم ِفيفالْع ِليمالْح.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عِلي بِن محبوٍب عن أَيوب بِن نوٍح عن عباِس - ٩
محمٍد عن ِعمرانَ عن سِعيِد بِن يساٍر عن أَِبي بِن عاِمٍر عن رِبيِع بِن محمٍد الْمسِلي عن أَِبي 

قَالَ ِإذَا وقَع بين رجلَيِن منازعةٌ نزلَ ملَكَاِن فَيقُولَاِن ِللسِفيِه ِمنهما قُلْت و ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
   قُلْت و يقُولَاِن ِللْحِليِمقُلْت و أَنت أَهلٌ ِلما قُلْت ستجزى ِبما
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يِه ارتفَع ِمنهما صبرت و حلُمت سيغِفر اللَّه لَك ِإنْ أَتممت ذَِلك قَالَ فَِإنْ رد الْحِليم علَ
   .الْملَكَاِن

  باب الصمِت و ِحفِْظ اللِّساِن
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١

قِْه الِْحلْم و الِْعلْم و الصمت ِإنَّ  ِمن علَاماِت الِْف)عليه السالم ( نصٍر قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن الرضا 
  .الصمت باب ِمن أَبواِب الِْحكْمِة ِإنَّ الصمت يكِْسب الْمحبةَ ِإنه دِليلٌ علَى كُلِّ خيٍر 

٢ -زمأَِبي ح ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحع هنا   عأَب تِمعةَ قَالَ س
  . يقُولُ ِإنما ِشيعتنا الْخرس )عليه السالم ( جعفٍَر 

عليه (   عنه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي عِلي الْجواِني قَالَ شِهدت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

ه ساِلم و وضع يده علَى شفَتيِه و قَالَ يا ساِلم احفَظْ  و هو يقُولُ ِلمولًى لَه يقَالُ لَ)السالم 
  .ِلسانك تسلَم و لَا تحِمِل الناس علَى ِرقَاِبنا 

٤ - قَالَ لَه ِه ولَياللَِّه ع اتلَوِن صسا الْحأَب ترضى قَالَ حِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع  
  .وِصِني فَقَالَ لَه احفَظْ ِلسانك تعز و لَا تمكِِّن الناس ِمن ِقياِدك فَتِذلَّ رقَبتك رجلٌ أَ

قَالَ ) عليه السالم  (   عنه عِن الْهيثَِم بِن أَِبي مسروٍق عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
 ِلرجٍل أَتاه أَ لَا أَدلُّك علَى أَمٍر يدِخلُك اللَّه ِبِه الْجنةَ قَالَ بلَى يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه

 و رسولَ اللَِّه قَالَ أَِنلْ ِمما أَنالَك اللَّه قَالَ فَِإنْ كُنت أَحوج ِممن أُِنيلُه قَالَ فَانصِر الْمظْلُوم قَالَ
  ِإنْ كُنت أَضعف ِممن أَنصره قَالَ فَاصنع ِللْأَخرِق يعِني أَِشر علَيِه
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ه قَالَ فَأَصِمت ِلسانك ِإلَّا ِمن خيٍر أَ ما يسرك أَنْ تكُونَ قَالَ فَِإنْ كُنت أَخرق ِممن أَصنع لَ
  .ِفيك خصلَةٌ ِمن هِذِه الِْخصاِل تجرك ِإلَى الْجنِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٦
قَالَ قَالَ لُقْمانُ ِلابِنِه يا بني ِإنْ كُنت زعمت أَنَّ الْكَلَام ِمن ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِفضٍة فَِإنَّ السكُوت ِمن ذَهٍب 
 الْحلَِبي رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن- ٧

 أَمِسك ِلسانك فَِإنها صدقَةٌ تصدق ِبها علَى نفِْسك ثُم قَالَ و لَا يعِرف عبد )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .حِقيقَةَ الِْإمياِن حتى يخزنَ ِمن ِلساِنِه 

٨ -رِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيم
عليه  ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن عبيِد اللَِّه بِن عِلي الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اللَِّه عز و جلَّ أَ لَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم قَالَ يعِني كُفُّوا أَلِْسنتكُم ِفي قَوِل) السالم 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْحلَِبي رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ - ٩
  . نجاةُ الْمؤِمِن ِفي ِحفِْظ ِلساِنِه )ى اهللا عليه وآله صل( اللَِّه 

 يقُولُ كَانَ أَبو )عليه السالم (   يونس عن مثَنى عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -١٠
تاح خيٍر و ِمفْتاح شر فَاخِتم علَى ذَر رِحمه اللَّه يقُولُ يا مبتِغي الِْعلِْم ِإنَّ هذَا اللِّسانَ ِمفْ

 ِرِقكو و ِبكلَى ذَهع ِتمخا تكَم اِنكِلس.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاِذ بِن ثَاِبٍت عن عمِرو بِن -١١

 يقُولُ لَا تكِْثروا الْكَلَام ِفي غَيِر )عليه السالم ( قَالَ كَانَ الْمِسيح ) الم عليه الس ( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِذكِْر اللَِّه فَِإنَّ الَِّذين يكِْثرونَ الْكَلَام ِفي غَيِر ِذكِْر اللَِّه قَاِسيةٌ قُلُوبهم و لَِكن لَا يعلَمونَ 

١٢-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِميلَةَ  ِعدأَِبي ج نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس   
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وٍم ِإلَّا و كُلُّ عضٍو ِمن أَعضاِء الْجسِد يكَفِّر قَالَ ما ِمن ي) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِفيك ذَّبعأَنْ ن اللَّه كتدشقُولُ نانَ ياللِّس.  

١٣- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ ِإنَّ ِلسانَ ابِن آدم )عليه السالم ( أَسِدي عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم الْ

 ا ونكْترٍر ِإنْ تيقُولُونَ ِبخفَي متحبأَص فقُولُ كَياٍح فَيباِرِحِه كُلَّ صوِميِع جلَى جع ِرفشي
 اللَّه قُولُونَ اللَّهي ِبك اقَبعن و ثَابا نمقُولُونَ ِإني و هوناِشدني ا وِفين.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١٤
عن قَيٍس أَِبي ِإسماِعيلَ و ذَكَر أَنه لَا بأْس ِبِه ِمن عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد 

 ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رقَالَ ج هفَعا راِبنحفَظْ )صلى اهللا عليه وآله ( أَصِصِني فَقَالَ احولَ اللَِّه أَوسا رفَقَالَ ي 
 احفَظْ ِلسانك قَالَ يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني قَالَ احفَظْ ِلسانك قَالَ يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني قَالَ

 ِتِهمأَلِْسن اِئدصاِر ِإلَّا حِفي الن اِخِرِهمنلَى مع اسالن كُبلْ يه و كحيو كانِلس.  
 ابِن فَضاٍل عمن رواه عن أَِبي   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن-١٥
 من لَم يحسب كَلَامه ِمن عمِلِه كَثُرت )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 هذَابع رضح و اهطَايخ.  
١٦-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوعليه السالم  ( ِن الن (

 يعذِّب اللَّه اللِّسانَ ِبعذَاٍب لَا يعذِّب ِبِه شيئاً ِمن الْجواِرِح )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ٍب لَم تعذِّب ِبِه شيئاً فَيقَالُ لَه خرجت ِمنك كَِلمةٌ فَبلَغت مشاِرق فَيقُولُ أَي رب عذَّبتِني ِبعذَا

 جا الْفَرِبه ِهكتان و امرالُ الْحا الْمِبه ِهبتان و امرالْح ما الدِبه ِفكا فَسهاِربغم ِض والْأَر
   .أُعذِّبنك ِبعذَاٍب لَا أُعذِّب ِبِه شيئاً ِمن جواِرِحكالْحرام و ِعزِتي و جلَاِلي لَ
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ٍء شؤم فَِفي   ِإنْ كَانَ ِفي شي)آله صلى اهللا عليه و(   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -١٧
  .اللِّساِن 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد -١٨
لُ ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِإذَا أَراد  يقُولُ كَانَ الرج)عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت الرضا 

 ِسِنني رشع لَ ذَِلكقَب تمةَ صادالِْعب.  
١٩- نع ِن الِْغفَاِرياِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 من )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَِّه جعفَِر بِن ِإبراِهيم قَالَ سِمعت أَبا عبِد ال
  .رأَى موِضع كَلَاِمِه ِمن عمِلِه قَلَّ كَلَامه ِإلَّا ِفيما يعِنيِه 

يسى عن سِعيِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِع-٢٠
قَالَ ِفي ِحكْمِة آِل داود علَى الْعاِقِل ) عليه السالم  ( بِن يساٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَنْ يكُونَ عاِرفاً ِبزماِنِه مقِْبلًا علَى شأِْنِه حاِفظاً ِلِلساِنِه 
٢١-حي نب دمحم   ناٍط عِن ِربِن بسِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عي

قَالَ لَا يزالُ الْعبد الْمؤِمن يكْتب محِسناً ما دام ساِكتاً ) عليه السالم  ( بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .و مِسيئاًفَِإذَا تكَلَّم كُِتب محِسناً أَ

  باب الْمداراِة
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

ه عملٌ ورع يحجزه عن معاِصي  ثَلَاثٌ من لَم يكُن ِفيِه لَم يِتم لَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .اللَِّه و خلُق يداِري ِبِه الناس و ِحلْم يرد ِبِه جهلَ الْجاِهِل 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن - ٢
 )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى النِبي )عليه السالم (  يقُولُ جاَء جبرِئيلُ )عليه السالم ( الَ سِمعت جعفَراً بِن الْحسِن قَ

  فَقَالَ
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بر دمحا ملِْقي ياِر خد قُولُ لَكي و لَامالس قِْرئُكي ك.  
٣ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هنع  

 ِفيما ناجى اللَّه عز و جلَّ  قَالَ ِفي التوراِة مكْتوب)عليه السالم ( حِبيٍب السِجستاِني عن أَِبي جعفٍَر 
 يا موسى اكْتم مكْتوم ِسري ِفي سِريرِتك و أَظِْهر ِفي علَاِنيِتك )عليه السالم ( ِبِه موسى بن ِعمرانَ 

 مهدِلي ِعن ِسبتسلَا ت لِْقي وخ ِمن كودع ي وودي ِلعناةَ عاردي الْموِم ِسركْتاِر مِبِإظْه
  .فَتشِرك عدوك و عدوي ِفي سبي 

٤ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِزيٍع عِن بةَ بزمِد اللَِّهحبعليه السالم  (  أَِبي ع ( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر ) صلى اهللا عليه

  . أَمرِني ربي ِبمداراِة الناِس كَما أَمرِني ِبأَداِء الْفَراِئِض )وآله 
عليه  (  عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ- ٥

 مداراةُ الناِس ِنصف الِْإمياِن و الرفْق ِبِهم ِنصف الْعيِش )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
ِلطُوا الْفُجار ِجهاراً و لَا تِميلُوا علَيِهم  خاِلطُوا الْأَبرار ِسراً و خا)عليه السالم ( ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ربص و لَهأَب هوا أَنظَن نيِن ِإلَّا مذَِوي الد و ِفيِه ِمنجنانٌ لَا يمز كُملَيأِْتي عيس هفَِإن وكُمظِْلمفَي
  .لَ لَه ِإنه أَبلَه لَا عقْ] لَه[نفْسه علَى أَنْ يقَالَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن بعِض أَصحاِبِه ذَكَره عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن - ٦
أُِنفُوا  يقُولُ ِإنَّ قَوماً ِمن الناِس قَلَّت مداراتهم ِللناِس فَ)عليه السالم ( منصوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

تنسٍش حيِر قُرغَي ماً ِمنِإنَّ قَو و أْسب اِبِهمسا كَانَ ِبأَحاللَِّه م ماي ٍش ويقُر ِمن  
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ا ِبالْبيِت الرِفيِع قَالَ ثُم قَالَ من كَف يده عِن الناِس فَِإنما يكُف عنهم يداً مداراتهم فَأُلِْحقُو
   .واِحدةً و يكُفُّونَ عنه أَيِدي كَِثريةً

  باب الرفِْق
ِبيِه عمن ذَكَره عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَ- ١

ٍء قُفْلًا و قُفْلُ   قَالَ ِإنَّ ِلكُلِّ شي)عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
 فْقاِن الرالِْإمي.  

  . من قُِسم لَه الرفْق قُِسم لَه الِْإميانُ )لسالم عليه ا(   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٢
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن يحيى الْأَزرِق عن حماِد بِن - ٣

و تعالَى رِفيق يِحب الرفْق فَِمن ِرفِْقِه ِبِعباِدِه قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك ) عليه السالم  ( بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِريدِر يلَى الْأَمع مهعدي هأَن ِرفِْقِه ِبِهم ِمن و قُلُوِبِهم و ماهوِله مهتادضم و مهانغأَض ِليلُهست

ي علَيِهم عرى الِْإمياِن و مثَاقَلَته جملَةً واِحدةً فَيضعفُوا فَِإذَا أَراد ِإزالَتهم عنه ِرفْقاً ِبِهم ِلكَيلَا يلِْق
   .ذَِلك نسخ الْأَمر ِبالْآخِر فَصار منسوخاً
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن - ٤
 الرفْق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( وهٍب عن معاِذ بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

ي مؤش قرالْخ و نم.  
 قَالَ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٥

  .ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ رِفيق يِحب الرفْق و يعِطي علَى الرفِْق ما لَا يعِطي علَى الْعنِف 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٦

 و لَا ٍء ِإلَّا زانه  ِإنَّ الرفْق لَم يوضع علَى شي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
يش ِمن ِزعن  هانٍء ِإلَّا ش.  

٧ - ِبيِإلَى الن هفَعاِم رِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع ِليع   )

  .يحرِم الرفْق يحرِم الْخير  قَالَ ِإنَّ ِفي الرفِْق الزيادةَ و الْبركَةَ و من )صلى اهللا عليه وآله 
قَالَ ما زِوي ) عليه السالم  (   عنه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

 ريالْخ مهنع ِويٍت ِإلَّا زيِل بأَه نع فْقالر.  
٩ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا ع

عِلي بِن الْمعلَّى عن ِإسماِعيلَ بِن يساٍر عن أَحمد بِن ِزياِد بِن أَرقَم الْكُوِفي عن رجٍل عن أَِبي 
قَالَ أَيما أَهِل بيٍت أُعطُوا حظَّهم ِمن الرفِْق فَقَد وسع اللَّه علَيِهم ِفي الرزِق و  )عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

يش هنع ِجزعلَا ي فْقالر اِل وِة ِفي الْمعالس ِمن ريِة خِعيشقِْديِر الْمِفي ت فْققَى  الربلَا ي ِذيربالت ٌء و
يش هعم  فْقالر ِحبي ِفيقلَّ رج و زع ٌء ِإنَّ اللَّه.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم رفَعه عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن ِهشاِم بِن أَحمر عن أَِبي الْحسِن -١٠

   الْقَوِم كَلَام فَقَالَ ِلي ارفُق ِبِهم قَالَ قَالَ ِلي و جرى بيِني و بين رجٍل ِمن)عليه السالم 
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  .فَِإنَّ كُفْر أَحِدِهم ِفي غَضِبِه و لَا خير ِفيمن كَانَ كُفْره ِفي غَضِبِه 
١١-ِعد   نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

  . قَالَ الرفْق ِنصف الْعيِش )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى 
) عليه السالم  ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِن-١٢

 ِإنَّ اللَّه يِحب الرفْق و يِعني علَيِه فَِإذَا رِكبتم الدواب الْعجف )عليه السالم ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا عنها و ِإنْ كَانت مخِصبةً فَأَنِزلُوها مناِزلَها فَأَنِزلُوها مناِزلَها فَِإنْ كَانِت الْأَرض مجِدبةً فَانجو

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عمِرو -١٣

 لَو كَانَ الرفْق )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رسو)عليه السالم ( بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
يش اللَّه لَقا خا كَانَ ِممى مرلْقاً يخ  هِمن نسٌء أَح.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن -١٤
ما عِدِهمأَح نع ثَهدح ِليلُ )عليهما السالم ( نست ِرفِْقِه ِبكُم ِمن و فْقالر ِحبي ِفيقر قَالَ ِإنَّ اللَّه 

حى يتِه حلَيع كُهرتِر فَيِن الْأَمِد عبِويلَ الْعحت ِريدلَي هِإن و ِة قُلُوِبكُمادضم و اِنكُمغأَض لَهو
  .ِبالناِسِخ كَراِهيةَ تثَاقُِل الْحق علَيِه 

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥

ناِن ِإلَّا كَانَ أَعظَمهما أَجراً و أَحبهما ِإلَى  ما اصطَحب اثْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .اللَِّه عز و جلَّ أَرفَقَهما ِبصاِحِبِه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عِن الْحسِن بِن الْحسيِن عن فُضيِل بِن -١٦
  يقُولُ من كَانَ رِفيقاً ِفي أَمِرِه نالَ ما يِريد ِمن الناِس)عليه السالم ( با عبِد اللَِّه عثْمانَ قَالَ سِمعت أَ

.  
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  باب التواضِع
١ - نب ِليِد   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب

قَالَ أَرسلَ النجاِشي ِإلَى جعفَِر بِن أَِبي طَاِلٍب و أَصحاِبِه فَدخلُوا علَيِه و هو ِفي ) عليه السالم  ( اللَِّه
 اِلسج ٍت لَهيب فَرعاِب قَالَ فَقَالَ جلْقَانُ الثِّيِه خلَيع اِب ورلَى التعليه السالم ( ع( ِحني ها ِمنفَقْنفَأَش 

 داً ومحم رصِللَِّه الَِّذي ن دما قَالَ الْحوِهنجو ريغت ا وا ِبنأَى ما راِل فَلَمالْح لَى ِتلْكع اهنأَير
ر عينه أَ لَا أُبشركُم فَقُلْت بلَى أَيها الْمِلك فَقَالَ ِإنه جاَءِني الساعةَ ِمن نحِو أَرِضكُم عين ِمن أَقَ

 أَهلَك عدوه و  و)صلى اهللا عليه وآله ( عيوِني هناك فَأَخبرِني أَنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد نصر نِبيه محمداً 
 تثُ كُنيِه حِإلَي ظُري أَناِك لَكَأَنكَِثِري الْأَر ردب قَالُ لَهاٍد يا ِبوقَوفُلَانٌ الْت فُلَانٌ و فُلَانٌ و أُِسر

لْمِلك فَما ِلي أَراك جاِلساً أَرعى ِلسيِدي هناك و هو رجلٌ ِمن بِني ضمرةَ فَقَالَ لَه جعفَر أَيها ا
عليه ( علَى التراِب و علَيك هِذِه الْخلْقَانُ فَقَالَ لَه يا جعفَر ِإنا نِجد ِفيما أَنزلَ اللَّه علَى ِعيسى 

 ما يحِدثُ لَهم ِمن ِنعمٍة فَلَما  أَنَّ ِمن حق اللَِّه علَى ِعباِدِه أَنْ يحِدثُوا لَه تواضعاً ِعند)السالم 
 أَحدثْت ِللَِّه هذَا التواضع فَلَما بلَغَ النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( أَحدثَ اللَّه عز و جلَّ ِلي ِنعمةً ِبمحمٍد 

د صاِحبها كَثْرةً فَتصدقُوا يرحمكُم اللَّه و ِإنَّ  قَالَ ِلأَصحاِبِه ِإنَّ الصدقَةَ تِزي)صلى اهللا عليه وآله ( 
 كُمِعزفُوا ياً فَاعِعز هاِحبص ِزيدي فْوِإنَّ الْع و اللَّه كُمفَعروا يعاضوةً فَتِرفْع هاِحبص ِزيدي عاضوالت

اللَّه.   
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 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

اِء ملَكَيِن موكَّلَيِن ِبالِْعباِد فَمن تواضع ِللَِّه رفَعاه و من قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ ِفي السم) عليه السالم 
 اهعضو ركَبت.  

قَالَ أَفْطَر ) عليه السالم  (   ابن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 عِشيةَ خِميٍس ِفي مسِجِد قُبا فَقَالَ هلْ ِمن شراٍب فَأَتاه أَوس بن ) عليه وآله صلى اهللا( رسولُ اللَِّه 

خوِلي الْأَنصاِري ِبعس مِخيٍض ِبعسٍل فَلَما وضعه علَى ِفيِه نحاه ثُم قَالَ شراباِن يكْتفَى 
شربه و لَا أُحرمه و لَِكن أَتواضع ِللَِّه فَِإنَّ من تواضع ِللَِّه رفَعه اللَّه و ِبأَحِدِهما ِمن صاِحِبِه لَا أَ

 ِذكْر أَكْثَر نم و اللَّه همرح ذَّرب نم و اللَّه قَهزِتِه رِعيشِفي م دصِن اقْتم و اللَّه هفَضخ ركَبت نم
والْم اللَّه هبِت أَح.  

٤ - داود ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
  .ي جنِتِه ِمثْلَه و قَالَ من أَكْثَر ِذكْر اللَِّه أَظَلَّه اللَّه ِف) عليه السالم  ( الْحماِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْعلَاِء بِن - ٥
اهللا عليه صلى (  يذْكُر أَنه أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 ملَك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يخيرك أَنْ تكُونَ عبداً رسولًا متواِضعاً أَو مِلكاً رسولًا قَالَ )وآله 
ولًا فَقَالَ الرساِضعاً روتداً مبفَقَالَ ع عاضوِدِه أَنْ تأَ ِبيمأَو ِئيلَ وربِإلَى ج ظَرلَا فَن هأَن عولُ مس

  .ينقُصك ِمما ِعند ربك شيئاً قَالَ و معه مفَاِتيح خزاِئِن الْأَرِض 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦
والت ِمنكرتأَنْ ت لْقَى وت نلَى مع لِّمسأَنْ ت ِلِس وجونَ الْمِلِس دجى ِبالْمضرِع أَنْ تاض  
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  .نْ لَا تِحب أَنْ تحمد علَى التقْوى الِْمراَء و ِإنْ كُنت مِحقّاً و أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن يقِْطٍني عمن رواه عن أَِبي - ٧
 أَنْ يا موسى أَ تدِري ِلم )ليه السالم ع( قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

اصطَفَيتك ِبكَلَاِمي دونَ خلِْقي قَالَ يا رب و ِلم ذَاك قَالَ فَأَوحى اللَّه تبارك و تعالَى ِإلَيِه أَنْ يا 
 أَذَلَّ ِلي نفْساً ِمنك يا موسى ِإنك ِإذَا موسى ِإني قَلَّبت ِعباِدي ظَهراً ِلبطٍْن فَلَم أَِجد ِفيِهم أَحداً
  .صلَّيت وضعت خدك علَى التراِب أَو قَالَ علَى الْأَرِض 

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

 علَى الْمجذَِّمني و هو راِكب ِحماره و هم ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ مر عِلي بن الْحسيِن ) لسالم عليه ا
ِزِلِه أَمنِإلَى م ارا صفَلَم لْتلَفَع اِئمي صلَا أَن ي لَوا ِإناِء فَقَالَ أَمدِإلَى الْغ هوعنَ فَدودغتاٍم يِبطَع ر

 مهعى مدغت و هدا ِعنودغفَت ماهعد قُوا ِفيِه ثُمونتأَنْ ي رأَم و ِنعفَص.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن هارونَ بِن - ٩

أَِبي ع نةَ عاِرجِد اللَِّهخِفِه ) عليه السالم  ( برونَ شلُ دجالر ِلسجِع أَنْ ياضوالت قَالَ ِإنَّ ِمن.  
  عنه عِن ابِن فَضاٍل و محسِن بِن أَحمد عن يونس بِن يعقُوب قَالَ نظَر أَبو عبِد -١٠

أَهِل الْمِدينِة قَِد اشترى ِلِعياِلِه شيئاً و هو يحِملُه فَلَما رآه الرجلُ  ِإلَى رجٍل ِمن )عليه السالم ( اللَِّه 
 اشتريته ِلِعياِلك و حملْته ِإلَيِهم أَما و اللَِّه لَو لَا أَهلُ )عليه السالم ( استحيا ِمنه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .َء ثُم أَحِملَه ِإلَيِهم   لَأَحببت أَنْ أَشتِري ِلِعياِلي الشيالْمِدينِة
   عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي عبِد اللَِّه-١١

   يا داود كَما أَنَّ أَقْرب الناِس)عليه السالم (  و جلَّ ِإلَى داود قَالَ ِفيما أَوحى اللَّه عز) عليه السالم ( 
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اِس ِمنالن دعأَب ونَ كَذَِلكاِضعوتاللَِّه الْم ونَ ِمنركَبتاللَِّه الْم .  
  عنه عن أَِبيِه عن عِلي بِن الْحكَِم رفَعه ِإلَى أَِبي بِصٍري قَالَ دخلْت علَى أَِبي -١٢

لْت ِفداك  فَقُلْت جِع)عليه السالم (  ِفي السنِة الَِّتي قُِبض ِفيها أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
 كَانَ ِفي السِفينِة )عليه السالم ( ما لَك ذَبحت كَبشاً و نحر فُلَانٌ بدنةً فَقَالَ يا أَبا محمٍد ِإنَّ نوحاً 

لنساِء و خلَّى و كَانَ ِفيها ما شاَء اللَّه و كَانِت السِفينةُ مأْمورةً فَطَافَت ِبالْبيِت و هو طَواف ا
 وحا نِبيلَهلَى )عليه السالم ( سِدي عبوٍح عةَ نِفينس اِضعي واِل أَنلَّ ِإلَى الِْجبج و زع ى اللَّهحفَأَو 

ِت السبرفَض كُمدلٌ ِعنبج وه و وِديالْج عاضوت و تخمش و لَتطَاوفَت كُنٍل ِمنبةُ جِفين
 وحلَ قَالَ فَقَالَ نبا الْجِؤهجؤعليه السالم ( ِبج( با رِة ياِنييرِبالس وه و ِقناِري أَتا مي ذَِلك دِعن 
  . عرض ِبنفِْسِه )عليه السالم ( أَصِلح قَالَ فَظَننت أَنَّ أَبا الْحسِن 

١٣-ٍة ِمنِعد نع هنأَِبي   ع نِم عهِن الْجِن بسِن الْحاٍط عبِن أَسب ِليع ناِبِه عحأَص 
   . قَالَ قَالَ التواضع أَنْ تعِطي الناس ما تِحب أَنْ تعطَاه)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

ي ِإذَا فَعلَه الْعبد كَانَ متواِضعاً فَقَالَ و ِفي حِديٍث آخر قَالَ قُلْت ما حد التواضِع الَِّذ
 أِْتيأَنْ ي ِحبِليٍم لَا يا ِبقَلٍْب سهِزلَتنا مِزلَهنفِْسِه فَين رُء قَدرالْم ِرفعا أَنْ يهِمن اتجرد عاضوالت

سيئَةً درأَها ِبالْحسنِة كَاِظم الْغيِظ عاٍف عِن الناِس و اللَّه ِإلَى أَحٍد ِإلَّا ِمثْلَ ما يؤتى ِإلَيِه ِإنْ رأَى 
ِسِننيحالْم ِحبي.   

  باب الْحب ِفي اللَِّه و الْبغِض ِفي اللَِّه
 بِن خاِلٍد و   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و أَحمد بِن محمِد- ١

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي 
  ِه و أَعطَى ِللَِّهقَالَ من أَحب ِللَِّه و أَبغض ِللَّ) عليه السالم  ( عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه
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 هانلَ ِإميكَم نِمم وفَه.  
قَالَ ) عليه السالم  (  اللَِّه  ابن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد- ٢

  .ِمن أَوثَِق عرى الِْإمياِن أَنْ تِحب ِفي اللَِّه و تبِغض ِفي اللَِّه و تعِطي ِفي اللَِّه و تمنع ِفي اللَِّه 
اِق عن سلَّاِم   ابن محبوٍب عن أَِبي جعفٍَر محمِد بِن النعماِن الْأَحوِل صاِحِب الطَّ- ٣

 ود الْمؤِمِن ِللْمؤِمِن ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر 
ِه و أَعطَى ِفي اللَِّه و منع اللَِّه ِمن أَعظَِم شعِب الِْإمياِن أَلَا و من أَحب ِفي اللَِّه و أَبغض ِفي اللَّ

  .ِفي اللَِّه فَهو ِمن أَصِفياِء اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عِلي بِن - ٤

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الْمتحابني ِفي اللَِّه يوم ) عليه السالم  ( ِهأَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ
يكُلَّ ش اِبِرِهمنم ورن و اِدِهمسأَج ورن و وِهِهمجو وراَء نأَض وٍر قَدن ِمن اِبرنلَى مِة عامٍء  الِْقي

  .اِء الْمتحابونَ ِفي اللَِّه حتى يعرفُوا ِبِه فَيقَالُ هؤلَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ٥
ِإميانُ ِإلَّا الْحب و الْبغض  عِن الْحب و الْبغِض أَ ِمن الِْإمياِن هو فَقَالَ و هِل الْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 و وقالْفُس و الْكُفْر كُمِإلَي هكَر و ِفي قُلُوِبكُم هنيز الِْإميانَ و كُمِإلَي ببةَ حِذِه الْآيلَا هت ثُم
  .الِْعصيانَ أُولِئك هم الراِشدونَ 

٦ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نى عِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب د
قَالَ ) عليه السالم  ( الْحسِن عِلي بِن يحيى ِفيما أَعلَم عن عمِرو بِن مدِرٍك الطَّاِئي عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِبِه أَي عرى الِْإمياِن أَوثَق فَقَالُوا اللَّه و رسولُه أَعلَم و قَالَ  ِلأَصحا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
جالْح مهضعقَالَ ب و اميالص مهضعقَالَ ب كَاةُ والز مهضعقَالَ ب لَاةُ والص مهضعب  
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 ِلكُلِّ ما قُلْتم فَضلٌ و لَيس ِبِه و )صلى اهللا عليه وآله ( و الْعمرةُ و قَالَ بعضهم الِْجهاد فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
الْب ِفي اللَِّه و باِن الْحى الِْإميرع ثَقأَو اِء لَِكندأَع ي ِمنربالت اِء اللَِّه وِلياِلي أَووت ِفي اللَِّه و ضغ

  .اللَِّه 
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن عمر بِن جبلَةَ الْأَحمِسي عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي - ٧

 الْمتحابونَ ِفي اللَِّه يوم الِْقيامِة علَى أَرِض )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
 أُ ِمنوأَض اضاً ويب دأَش مهوهجو ِمنيِه ييدا يِكلْت ِميِنِه وي نِشِه عراَء ِفي ِظلِّ عرضٍة خدجربز

ِبم مِبطُهغِة يِس الطَّاِلعملَاِء الشؤه نم اسقُولُ النٍل يسرم ِبيكُلُّ ن ٍب وقَرلٍَك مكُلُّ م ِزلَِتِهمن
  .فَيقَالُ هؤلَاِء الْمتحابونَ ِفي اللَِّه 

٨ -اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع هنع   نع 
 قَالَ ِإذَا جمع اللَّه عز و جلَّ الْأَوِلني و الْآِخِرين قَام مناٍد فَنادى )عليه السالم ( عِلي بِن الْحسيِن 

قَالُ لَهاِس فَيالن ِمن قنع قُومونَ ِفي اللَِّه قَالَ فَيابحتالْم نقُولُ أَيفَي اسالن ِمعسوا ِإلَى يباذْه م
الْجنِة ِبغيِر ِحساٍب قَالَ فَتلَقَّاهم الْملَاِئكَةُ فَيقُولُونَ ِإلَى أَين فَيقُولُونَ ِإلَى الْجنِة ِبغيِر ِحساٍب قَالَ 

ٍء  للَِّه قَالَ فَيقُولُونَ و أَي شيفَيقُولُونَ فَأَي ضرٍب أَنتم ِمن الناِس فَيقُولُونَ نحن الْمتحابونَ ِفي ا
 اِمِلنيالْع رأَج مقُولُونَ ِنعِفي اللَِّه قَالَ فَي ِغضبن ِفي اللَِّه و ِحبا نقَالُوا كُن الُكُممأَع تكَان.  

٩ -قٍَد عِن فَرب داود نع هذَكَر نمانَ عسِن حب ِليع نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع عليه السالم  ( ن (

 ِغضبي نم و ِحبي نم ِباللَِّه و هِمِن ِعلْمؤاِت الْملَامع قَالَ ثَلَاثٌ ِمن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن -١٠

تخِد اللَِّهالْببأَِبي ع نع عليه السالم  ( ِري ( ِخلُهدِه فَيلَيع متا أَنم ِرفعا يم و كُمِحبلَ لَيجقَالَ ِإنَّ الر
  .ه ِببغِضكُم النار اللَّه الْجنةَ ِبحبكُم و ِإنَّ الرجلَ لَيبِغضكُم و ما يعِرف ما أَنتم علَيِه فَيدِخلُه اللَّ

١١- نأَِبيِه ع نع ِميزرِن الْعِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   فَانظُر قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ تعلَم أَنَّ ِفيك خيراً)عليه السالم ( جاِبٍر الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
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ِإلَى قَلِْبك فَِإنْ كَانَ يِحب أَهلَ طَاعِة اللَِّه و يبِغض أَهلَ معِصيِتِه فَِفيك خير و اللَّه يِحبك و ِإنْ 
 عُء مرالْم و كِغضبي اللَّه و ريخ ِفيك سِتِه فَلَيِصيعلَ مأَه ِحبي ِة اللَِّه ولَ طَاعأَه ِغضبكَانَ ي

 بأَح نم.  
عليه (    عنه عن أَِبي عِلي الْواِسِطي عِن الْحسيِن بِن أَباٍن عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر-١٢

 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا أَحب رجلًا ِللَِّه لَأَثَابه اللَّه علَى حبِه ِإياه و ِإنْ كَانَ الْمحبوب ِفي ِعلِْم )السالم 
ِه ِإياه و ِإنْ كَانَ الْمبغض اللَِّه ِمن أَهِل الناِر و لَو أَنَّ رجلًا أَبغض رجلًا ِللَِّه لَأَثَابه اللَّه علَى بغِض

  .ِفي ِعلِْم اللَِّه ِمن أَهِل الْجنِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -١٣

ِشٍري الْكُنب نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن سِر بضِد اللَِّهالنبأَِبي ع نع كُونُ ) عليه السالم  ( اِسيي قَالَ قَد
حب ِفي اللَِّه و رسوِلِه و حب ِفي الدنيا فَما كَانَ ِفي اللَِّه و رسوِلِه فَثَوابه علَى اللَِّه و ما كَانَ 

يِبش سا فَلَيينٍء  ِفي الد.  
١٤-أَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

قَالَ ِإنَّ الْمسِلميِن يلْتِقياِن فَأَفْضلُهما أَشدهما حباً ) عليه السالم  ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِلصاِحِبِه 

١٥-ع هنأَِبي   ع ناِل عمانَ الْجفْوص ناٍل عِن فَضاب ٍر وصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ن
  .قَالَ ما الْتقَى مؤِمناِن قَطُّ ِإلَّا كَانَ أَفْضلُهما أَشدهما حباً ِلأَِخيِه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

١٦-محم نب نيسالْح   نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نع ِبيِعيانَ السرِن ِعمِد بمحم نٍد ع
قَالَ كُلُّ من لَم يِحب علَى الديِن و لَم يبِغض ) عليه السالم  ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

لَه يِن فَلَا ِدينلَى الدع.   
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  باب ذَم الدنيا و الزهِد ِفيها
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن - ١

يِد اللَِّهالْهبأَِبي ع نع ِريِرياِقٍد الْحِن وةَ ) عليه السالم  ( ثَِم بالِْحكْم اللَّه تا أَثْبينِفي الد ِهدز نقَالَ م
الد ِمن هجرأَخ ا واَءهود ا واَءها دينالد وبيع هرصب و هانا ِلسِبه طَقأَن اِلماً ِإلَى ِفي قَلِْبِه وا سين

  .داِر السلَاِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٢

قَالَ سِمعته ) عليه السالم  ( ِهعن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَّ
صلى اهللا ( يقُولُ جِعلَ الْخير كُلُّه ِفي بيٍت و جِعلَ ِمفْتاحه الزهد ِفي الدنيا ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

( اِلي ِمن أَكِْل الدنيا ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه  لَا يِجد الرجلُ حلَاوةَ الِْإمياِن ِفي قَلِْبِه حتى لَا يب)عليه وآله 

  . حرام علَى قُلُوِبكُم أَنْ تعِرف حلَاوةَ الِْإمياِن حتى تزهد ِفي الدنيا )عليه السالم 
يوب الْخزاِز عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي أَ- ٣

 ِإنَّ ِمن أَعوِن الْأَخلَاِق علَى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .الديِن الزهد ِفي الدنيا 

٤ - ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب
 )عليه السالم ( داود الِْمنقَِري عن عِلي بِن هاِشِم بِن الْبِريِد عن أَِبيِه أَنَّ رجلًا سأَلَ عِلي بن الْحسيِن 

اَء فَأَعيةُ أَشرشِد فَقَالَ عهِن الزى عنِع أَدرِة الْوجرلَى دأَع ِع ورِة الْوجرى دنِد أَدهِة الزجرلَى د
 زاِب اللَِّه عِكت ٍة ِمنِفي آي دهِإنَّ الز ا أَلَا وضِة الرجرى دنِقِني أَدِة الْيجرلَى دأَع ِقِني وِة الْيجرد

ا عوأْسال تلَّ ِلكَيج ووا ِبما آتاكُمحفْرال ت و كُملى ما فات.   
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٥ -أَب تِمعةَ قَالَ سنييِن عانَ بفْيس نع قَِريِن الِْمناِد عنذَا الِْإسِبه ِد اللَِّه   وبعليه السالم ( ا ع

 و هو يقُولُ كُلُّ قَلٍْب ِفيِه شك أَو ِشرك فَهو ساِقطٌ و ِإنما أَرادوا ِبالزهِد ِفي الدنيا ِلتفْرغَ )
  .قُلُوبهم ِللْآِخرِة 

٦ -ِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع ِليأَِبي   ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن ع
 ِإنَّ علَامةَ الراِغِب ِفي ثَواِب الْآِخرِة زهده )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ِه الدنيا لَا ينقُصه ِمما قَسم اللَّه عز و جلَّ لَه ِفي عاِجِل زهرِة الدنيا أَما ِإنَّ زهد الزاِهِد ِفي هِذ
 صرِإنْ ح ا وِفيه هِزيدا لَا ييناِة الديِة الْحرهاِجِل زلَى عِريِص عالْح صِإنَّ ِحر و ِهدِإنْ ز ا وِفيه

  .فَالْمغبونُ من حِرم حظَّه ِمن الْآِخرِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى الْخثْعِمي عن طَلْحةَ - ٧

ٌء ِمن الدنيا ِإلَّا   شي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ما أَعجب رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .نْ يكُونَ ِفيها جاِئعاً خاِئفاً أَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه - ٨
صلى اهللا عليه (  خرج النِبي قَالَ) عليه السالم  ( الْحسِن بِن راِشٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

 و هو محزونٌ فَأَتاه ملَك و معه مفَاِتيح خزاِئِن الْأَرِض فَقَالَ يا محمد هِذِه مفَاِتيح خزاِئِن )وآله 
ص شيئاً ِعنِدي فَقَالَ رسولُ الْأَرِض يقُولُ لَك ربك افْتح و خذْ ِمنها ما ِشئْت ِمن غَيِر أَنْ تنقَ

 الدنيا دار من لَا دار لَه و لَها يجمع من لَا عقْلَ لَه فَقَالَ الْمِلك و الَِّذي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 قُولُهلٍَك يم ِمن ذَا الْكَلَامه تِمعس اً لَقَدِبين قِبالْح ثَكعب ِطيتأُع ِة ِحنياِبعاِء الرمِفي الس

 فَاِتيحالْم.  
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩

 أَسك ملْقًى علَى مزبلٍَة ميتاً فَقَالَ ِلأَصحاِبِه  ِبجدٍي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ مر رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
 ِبيماً فَقَالَ النهاِو ِدرسي اً لَميكَانَ ح لَو لَّهذَا فَقَالُوا لَعاِوي هسي الَِّذي )صلى اهللا عليه وآله ( كَم و 

 لَى اللَِّه ِمننُ عوا أَهينِدِه لَلدفِْسي ِبيِلِهنلَى أَهِي عدذَا الْجه.   
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١٠-ِد اللَِّه ببع نع هذَكَر نمع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع
قَالَ ِإذَا أَراد اللَّه ِبعبٍد خيراً زهده ِفي الدنيا و فَقَّهه ِفي الديِن ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه

قَالَ لَم ِة والْآِخر ا وينالد ريخ أُوِتي فَقَد نهأُوِتي نم ا وهوبيع هرصب اٍب وِبب قالْح دأَح طْلُبي 
 ا ذَا قَالَ ِمنِمم اكِفد ِعلْتج قُلْت قاُء الْحدأَع ا طَلَبِلم ِضد وه ا وينِد ِفي الدهالز لَ ِمنأَفْض

 أَلَا ِإنه حرام علَيكُم أَنْ تِجدوا طَعم الرغْبِة ِفيها و قَالَ أَ لَا ِمن صباٍر كَِرٍمي فَِإنما ِهي أَيام قَلَاِئلُ
   .الِْإمياِن حتى تزهدوا ِفي الدنيا

 يقُولُ ِإذَا تخلَّى الْمؤِمن ِمن الدنيا سما و وجد )عليه السالم ( قَالَ و سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِعند أَهِل الدنيا كَأَنه قَد خوِلطَ و ِإنما خالَطَ الْقَوم حلَاوةُ حب اللَِّه حلَاوةَ حب اللَِّه و كَانَ

   .فَلَم يشتِغلُوا ِبغيِرِه
 ومسى يتح ضِبِه الْأَر اقَتفَا ضِإذَا ص قُولُ ِإنَّ الْقَلْبي هتِمعس قَالَ و.  

يِه عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن سلَيمانَ   عِلي عن أَِب-١١
بِن داود الِْمنقَِري عن عبِد الرزاِق بِن هماٍم عن معمِر بِن راِشٍد عِن الزهِري محمِد بِن مسِلِم 

 أَي الْأَعماِل أَفْضلُ ِعند اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ ما )عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن بِن ِشهاٍب قَالَ سِئلَ 
 أَفْضلَ ِمن بغِض الدنيا و ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن عمٍل بعد معِرفَِة اللَِّه جلَّ و عز و معِرفَِة رسوِلِه 

ِلك لَشعباً كَِثريةً و ِللْمعاِصي شعباً فَأَولُ ما عِصي اللَّه ِبِه الِْكبر و ِهي معِصيةُ ِإبِليس ِحني ِلذَ
ِهي و صالِْحر و الْكَاِفِرين كَانَ ِمن و ركْبتاس ى وأَب  

http://www.islam4u.com


  ) ١٣١( صفحة  ............http://www.islam4u.com... .مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

معِصيةُ آدم و حواَء ِحني قَالَ اللَّه عز و جلَّ لَهما فَكُال ِمن حيثُ ِشئْتما و ال تقْربا هِذِه 
 فَدخلَ ذَِلك علَى ذُريِتِهما ِإلَى يوِم الشجرةَ فَتكُونا ِمن الظَّاِلِمني فَأَخذَا ما لَا حاجةَ ِبِهما ِإلَيِه

 مِن آدةُ ابِصيعم ِهي و دسالْح ِه ثُمةَ ِبِه ِإلَياجا لَا حم مآد ناب طْلُبا يم أَنَّ أَكْثَر ذَِلك ِة وامالِْقي
لنساِء و حب الدنيا و حب الرئَاسِة و حب حيثُ حسد أَخاه فَقَتلَه فَتشعب ِمن ذَِلك حب ا

 بِفي ح نكُلُّه نعمتاٍل فَاجِخص عبنَ سِة فَِصروالثَّر و لُوالْع بح الْكَلَاِم و بح ِة واحالر
ِلك حب الدنيا رأْس كُلِّ خِطيئٍَة و الدنيا دنياَءاِن دنيا الدنيا فَقَالَ الْأَنِبياُء و الْعلَماُء بعد معِرفَِة ذَ

  .بلَاٍغ و دنيا ملْعونٍة 
عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٢

 ِإنَّ ِفي طَلَِب الدنيا ِإضراراً ِبالْآِخرِة و ِفي طَلَِب الْآِخرِة )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه قَالَ قَالَ) السالم 
  .ِإضراراً ِبالدنيا فَأَِضروا ِبالدنيا فَِإنها أَولَى ِبالِْإضراِر 

١٣-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد ب
 حدثِْني ِبما أَنتِفع ِبِه فَقَالَ )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

لَم هِت فَِإنوالْم ِذكْر ةَ أَكِْثرديبا عا أَبا يينِفي الد ِهدِت ِإلَّا زوالْم انٌ ِذكْرسِإن كِْثري .  
  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن داود الْأَبزاِري قَالَ قَالَ أَبو -١٤

  .ِللْموِت و اجمع ِللْفَناِء و ابِن ِللْخراِب  ملَك يناِدي كُلَّ يوٍم ابن آدم ِلد )عليه السالم ( جعفٍَر 
عليه (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمر بِن أَباٍن عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٥

 ارتحلَت مدِبرةً و ِإنَّ الْآِخرةَ قَِد  ِإنَّ الدنيا قَِد) صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن )السالم 
  ارتحلَت مقِْبلَةً و ِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما بنونَ فَكُونوا ِمن أَبناِء الْآِخرِة
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و لَا تكُونوا ِمن أَبناِء الدنيا أَلَا و كُونوا ِمن الزاِهِدين ِفي الدنيا الراِغِبني ِفي الْآِخرِة أَلَا ِإنَّ 
 وا ِمنضقُر اَء ِطيباً والْم اشاً وِفر ابرالت اطاً وِبس ضذُوا الْأَرخا اتينِفي الد اِهِدينا الزينالد

تقِْريضاً أَلَا و مِن اشتاق ِإلَى الْجنِة سلَا عِن الشهواِت و من أَشفَق ِمن الناِر رجع عِن 
جنِة الْمحرماِت و من زِهد ِفي الدنيا هانت علَيِه الْمصاِئب أَلَا ِإنَّ ِللَِّه ِعباداً كَمن رأَى أَهلَ الْ

ِفي الْجنِة مخلَِّدين و كَمن رأَى أَهلَ الناِر ِفي الناِر معذَِّبني شرورهم مأْمونةٌ و قُلُوبهم محزونةٌ 
يلٍَة أَما اللَّيلَ أَنفُسهم عِفيفَةٌ و حواِئجهم خِفيفَةٌ صبروا أَياماً قَِليلَةً فَصاروا ِبعقْبى راحٍة طَِو

فَصافُّونَ أَقْدامهم تجِري دموعهم علَى خدوِدِهم و هم يجأَرونَ ِإلَى ربِهم يسعونَ ِفي فَكَاِك 
هم الْخوف ِمن الِْعبادِة ِرقَاِبِهم و أَما النهار فَحلَماُء علَماُء بررةٌ أَتِقياُء كَأَنهم الِْقداح قَد برا

 ِظيمع رأَم مالَطَ الْقَوخ وِلطُوا فَقَدخ ٍض أَمرم ِم ِمنا ِبالْقَوم ى وضرقُولُ مفَي اِظرالن ِهمِإلَي ظُرني
  .ِمن ِذكِْر الناِر و ما ِفيها 

عبِد اللَِّه الْمؤِمِن عن جاِبٍر قَالَ دخلْت علَى   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي -١٦
 فَقَالَ يا جاِبر و اللَِّه ِإني لَمحزونٌ و ِإني لَمشغولُ الْقَلِْب قُلْت جِعلْت )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

اِبرا جفَقَالَ ي نُ قَلِْبكزا حم و لُكغا شم و اكاِفيِفدص هلَ قَلْبخد نم هِإن   
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كُونَ الدى أَنْ تسا عم ا وينا الدم اِبرا جي اها ِسومع هلَ قَلْبغاِلِص ِديِن اللَِّه شِإلَّا خ لْ ِهيا هين
 قَاِئِهما ِببينوا ِإلَى الدِئنطْمي لَم ِمِننيؤِإنَّ الْم اِبرا جا يهتبأَةٌ أَصرأَِو ام هتلَِبس بثَو أَو هأَكَلْت امطَع

راٍر و الدنيا دار فَناٍء و زواٍل و لَِكن أَهلُ ِفيها و لَم يأْمنوا قُدومهم الْآِخرةَ يا جاِبر الْآِخرةُ دار قَ
الدنيا أَهلُ غَفْلٍَة و كَأَنَّ الْمؤِمِنني هم الْفُقَهاُء أَهلُ ِفكْرٍة و ِعبرٍة لَم يِصمهم عن ِذكِْر اللَِّه جلَّ 

ِمِهمعي لَم و وا ِبآذَاِنِهمِمعا سم هماِب اسوا ِبثَوفَفَاز ِنِهميِة ِبأَعينالز ا ِمنأَوا رِذكِْر اللَِّه م نع 
 ةً وئُونا مينِل الدأَه رسى أَيقْولَ التأَنَّ أَه اِبرا جي لَماع الِْعلِْم و وا ِبذَِلكا فَازِة كَمالْآِخر

فَي ذْكُرةً تونعم لَك مهِر اللَِّه أَكْثَرلَى أَمونَ عامِر اللَِّه قَوالُونَ ِبأَمقَو وكذَكَّر ِسيتِإنْ ن و كونِعين
قَطَعوا محبتهم ِبمحبِة ربِهم و وحشوا الدنيا ِلطَاعِة مِليِكِهم و نظَروا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و ِإلَى 

لُوِبِهم و عِلموا أَنَّ ذَِلك هو الْمنظُور ِإلَيِه ِلعِظيِم شأِْنِه فَأَنِزِل الدنيا كَمنِزٍل نزلْته ثُم محبِتِه ِبقُ
يش هِمن كعم سلَي و قَظْتيتفَاس اِمكنِفي م هتدجاٍل وكَم أَو هنع لْتحتي  ارا[ٌء ِإنمِإن [

ضالِْعلِْم ِباللَِّه كَفَي و ِل اللُّبأَه دا ِعنهثَلًا ِلأَنذَا مه لَك تبا  رفَظْ مفَاح اِبرا جِء الظِّلَاِل ي
دِعن ا لَهِإلَّا م هدِعن ا لَكمع أَلَنسلَا ت ِتِه وِحكْم ِديِنِه و ِمن زع لَّ وج اللَّه اكعرتفَِإنْ اس فِْسكن 

تكُِن الدنيا علَى غَيِر ما وصفْت لَك فَتحولْ ِإلَى داِر الْمستعتِب فَلَعمِري لَرب حِريٍص علَى أَمٍر 
لَِّه عز و جلَّ و قَد شِقي ِبِه ِحني أَتاه و لَرب كَاِرٍه ِلأَمٍر قَد سِعد ِبِه ِحني أَتاه و ذَِلك قَولُ ال

قحمي وا ونآم الَِّذين اللَّه صحمِلي  
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 الْكاِفِرين.  
 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( بكٍْر عن أَِبي ِإبراِهيم   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن -١٧

 ا وِدِهمى ِبأَحدغِعِري أَتالش ِن ِمنِغيفَير دعةً بذَمي منا عينالد ى اللَّهزج اللَّه هِحمر و ذَرأَب
  .ِإحداهما و أَتردى ِبالْأُخرى أَتعشى ِبالْآخِر و بعد شملَتِي الصوِف أَتِزر ِب

) عليه السالم  (   و عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْمثَنى عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٨

 كَأَنَّ شيئاً ِمن الدنيا لَم يكُن قَالَ كَانَ أَبو ذَر رِضي اللَّه عنه يقُولُ ِفي خطْبِتِه يا مبتِغي الِْعلِْم
شيئاً ِإلَّا ما ينفَع خيره و يضر شره ِإلَّا من رِحم اللَّه يا مبتِغي الِْعلِْم لَا يشغلُك أَهلٌ و لَا مالٌ 

م غَدوت عنهم ِإلَى غَيِرِهم و الدنيا و الْآِخرةُ عن نفِْسك أَنت يوم تفَاِرقُهم كَضيٍف ِبت ِفيِهم ثُ
كَمنِزٍل تحولْت ِمنه ِإلَى غَيِرِه و ما بين الْموِت و الْبعِث ِإلَّا كَنومٍة ِنمتها ثُم استيقَظْت ِمنها يا 

نيب قَاِمكِلم مالِْعلِْم قَد ِغيتبا مانُ يدت ِدينا تكَم ِلكمِبع ثَابم كلَّ فَِإنج و زِي اللَِّه عدي 
  .مبتِغي الِْعلِْم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه -١٩

 ما ِلي و ِللدنيا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ي عبِد اللَِّهالْحسِن بِن راِشٍد عن أَِب
 و احر ا ثُمهتحاِئٍف فَقَالَ تٍم صوةٌ ِفي يرجش لَه تِفعاِكِب رثَِل الرا كَمثَلُهم ثَِلي وا ممِإن

  .تركَها 
٢٠-ِليِد   عبأَِبي ع نع ِديةَ الْأَزقْبِن عى بيحي نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب 

 مثَلُ الْحِريِص علَى الدنيا كَمثَِل دودِة الْقَز كُلَّما )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر ) عليه السالم  ( اللَِّه
( ى نفِْسها لَفّاً كَانَ أَبعد لَها ِمن الْخروِج حتى تموت غَماً قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ازدادت علَ

  كَانَ ِفيما وعظَ ِبِه لُقْمانُ ابنه يا بني ِإنَّ الناس قَد جمعوا قَبلَك ِلأَولَاِدِهم فَلَم يبق ما)عليه السالم 
قَد رأْجتسم دبع تا أَنمِإن و وا لَهعمج نم قبي لَم وا وعمج  
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ِف عراً فَأَوِه أَجلَيع تِعدو ٍل ومِبع تا أُِمرينِذِه الدِفي ه كُنلَا ت و كرِف أَجوتاس و لَكم
ِبمنِزلَِة شاٍة وقَعت ِفي زرٍع أَخضر فَأَكَلَت حتى سِمنت فَكَانَ حتفُها ِعند ِسمِنها و لَِكِن 

هلَيع تزٍر جهلَى نٍة عطَرِزلَِة قَننا ِبمينِل الدعا اجهِربِر أَخهالد ا آِخرهِإلَي ِجعرت لَم ا وهكْترت ا و
 و زِي اللَِّه عدي نيب قَفْتأَلُ غَداً ِإذَا وستس كأَن لَماع ا وِتهارِبِعم رمؤت لَم كا فَِإنهرمعلَا ت و

لَيا أَبِفيم اِبكبٍع شبأَر نلَّ عج هفَقْتا أَنِفيم و هتبسا اكْتِمم اِلكم و هتيا أَفْنِفيم ِركمع و هت
 هقَاؤب ومدا لَا يينا فَِإنَّ قَِليلَ الدينالد ِمن كا فَاتلَى مع أْسلَا ت اباً ووج لَه أَِعد و ِلذَِلك بأَهفَت

ا لَا يهكَِثري و ضرعت و ِهكجو ناكِْشِف الِْغطَاَء ع و ِركِفي أَم ِجد و كذْ ِحذْرفَخ هلَاؤب نمؤ
ِلمعروِف ربك و جدِد التوبةَ ِفي قَلِْبك و اكْمش ِفي فَراِغك قَبلَ أَنْ يقْصد قَصدك و يقْضى 

 كنيالَ بحي و كاؤقَض ِريدا تم نيب و.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن بعِض أَصحاِبِه عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر -٢١

 يا )السالم عليه (  يقُولُ ِفيما ناجى اللَّه عز و جلَّ ِبِه موسى )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ككَلْتو ى لَووسا ماً يأُم ا أَباً وذَهخِن اتكُونَ مر و كُونَ الظَّاِلِمنيا رينِإلَى الد كَنرى لَا توسم

خيِر أَهلَه و ِإلَى نفِْسك ِلتنظُر لَها ِإذاً لَغلَب علَيك حب الدنيا و زهرتها يا موسى ناِفس ِفي الْ
استِبقْهم ِإلَيِه فَِإنَّ الْخير كَاسِمِه و اترك ِمن الدنيا ما ِبك الِْغنى عنه و لَا تنظُر عينك ِإلَى كُلِّ 

نالد با حهؤدٍة بنأَنَّ كُلَّ ِفت لَماع فِْسِه ووكٍَل ِإلَى نم ا ووٍن ِبهفْتِة مداً ِبكَثْرِبطْ أَحغلَا ت ا وي
 هناِس عى النداً ِبِرضأَح ِبطَنغلَا ت قُوِق واِجِب الْحِلو وبالذُّن كْثُراِل تِة الْمكَثْر عاِل فَِإنَّ مالْم

لناِس لَه فَِإنَّ طَاعةَ الناِس لَه و اتباعهم حتى تعلَم أَنَّ اللَّه راٍض عنه و لَا تغِبطَن مخلُوقاً ِبطَاعِة ا
  ِإياه علَى غَيِر
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 هعبِن اتِلم و لَه لَاكه قالْح.  
براِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي   عِلي بن ِإ-٢٢
 ِإنما مثَلُ الدنيا كَمثَِل الْحيِة ما أَلْين ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
هساِهلُ مالْج ِبيا الصهِوي ِإلَيهي اِقلُ ولُ الْعجا الرهذَرحي اِقعالن ما السِفهوِفي ج ا و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو -٢٣
 ِإلَى بعِض أَصحاِبِه يِعظُه أُوِصيك و نفِْسي )عليه السالم (  كَتب أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 و زع لَّ وج قَى اللَّهِن اتى ِإلَّا ِبِه فَِإنَّ ملَا الِْغن و هرى غَيجرلَا ي و هتِصيعِحلُّ ملَا ت نى مقْوِبت
ِبعش و قَِوي اِينعم قْلُهع و هقَلْب ا وينِل الدأَه عم هندا فَبينِل الدأَه نع قْلُهع ِفعر و ِوير و 

ا واِتههبش بانج ا وهامرح ا فَقَذَّرينالد بح ِمن اهنيع ترصا أَبِء قَلِْبِه موِة فَأَطْفَأَ ِبضالْآِخر 
أَضر و اللَِّه ِبالْحلَاِل الصاِفي ِإلَّا ما لَا بد لَه ِمن ِكسرٍة ِمنه يشد ِبها صلْبه و ثَوٍب يواِري ِبِه 

 فَوقَعت ِثقَته عورته ِمن أَغْلَِظ ما يِجد و أَخشِنِه و لَم يكُن لَه ِفيما لَا بد لَه ِمنه ِثقَةٌ و لَا رجاٌء
و رجاؤه علَى خاِلِق الْأَشياِء فَجد و اجتهد و أَتعب بدنه حتى بدِت الْأَضلَاع و غَارِت الْعيناِن 

ي الْآِخرِة أَكْثَر فَارفُِض فَأَبدلَ اللَّه لَه ِمن ذَِلك قُوةً ِفي بدِنِه و ِشدةً ِفي عقِْلِه و ما ذُِخر لَه ِف
الدنيا فَِإنَّ حب الدنيا يعِمي و يِصم و يبِكم و يِذلُّ الرقَاب فَتدارك ما بِقي ِمن عمِرك و لَا تقُلْ 

الْأَماِني و التسِويِف حتى أَتاهم أَمر غَداً أَو بعد غٍَد فَِإنما هلَك من كَانَ قَبلَك ِبِإقَامِتِهم علَى 
 لَادالْأَو مهلَمأَس قَد قَِة ويِة الضظِْلمالْم وِرِهمِإلَى قُب اِدِهمولَى أَعِقلُوا عغَاِفلُونَ فَن مه ةً وتغاللَِّه ب

ٍب ِمن رفِْض الدنيا و عزٍم لَيس ِفيِه انِكسار و لَا انِخزالٌ و الْأَهلُونَ فَانقَِطع ِإلَى اللَِّه ِبقَلٍْب مِني
  .أَعاننا اللَّه و ِإياك علَى طَاعِتِه و وفَّقَنا اللَّه و ِإياك ِلمرضاِتِه 

 و غَيِرِه عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة-٢٤
قَالَ مثَلُ الدنيا كَمثَِل ماِء الْبحِر كُلَّما شِرب ِمنه الْعطْشانُ ازداد عطَشاً ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
لَهقْتى يتح.   
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عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت الرضا -٢٥

( ميرم نى ابقُولُ قَالَ ِعيسي  ) صلوات اهللا عليه (ا بي نياِريوِللْح   كُما فَاتلَى ما عوأْساِئيلَ لَا ترِني ِإس
ماهينوا دابِإذَا أَص ِديِنِهم ِمن مها فَاتلَى ما عينلُ الدى أَهأْسا لَا يا كَمينالد ِمن.   

ابب  
لْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن ا- ١

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و ِعزِتي )عليه السالم ( عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ه دبع ِثرؤكَاِني لَا يِتفَاِع مار ي ولُوع ِتي وظَمع لَاِلي وج و فِْسِه ِإلَّا كَفَفْتى نولَى هع ايو

  .علَيِه ضيعته و ضمنت السماواِت و الْأَرض ِرزقَه و كُنت لَه ِمن وراِء ِتجارِة كُلِّ تاِجٍر 
ِء بِن رِزيٍن عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَا- ٢

 قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِعزِتي و جلَاِلي و )عليه السالم ( ابِن ِسناٍن عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
يِفي ش اهولَى هع ايوه ِمنؤم دبع ِثرؤِتفَاِعي لَا يار لُوع اِئي وهب ِتي وظَما ِإلَّا  عينِر الدأَم ٍء ِمن

 ِمن لَه تكُن و قَهِرز ضالْأَر اِت واومالس تنمض ِتِه وِفي آِخر هتِهم فِْسِه وِفي ن اهِغن لْتعج
   .وراِء ِتجارِة كُلِّ تاِجٍر

  باب الْقَناعِة
١ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحاِر   ممع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن م

 ِإياك أَنْ تطِْمح )عليه السالم ( بِن مروانَ عن زيٍد الشحاِم عن عمِرو بِن ِهلَاٍل قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ا قَالَ اللَّهفَكَفَى ِبم قَكفَو نِإلَى م كرصِه بِبيلَّ ِلنج و زصلى اهللا عليه وآله ( ع(موالُهأَم كِجبعفَال ت   
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تِإىل ما م كينينَّ عدمال ت قَالَ و و مهالدال أَو يا فَِإنْ ونياِة الدةَ الْحرهز مهواجاً ِمننا ِبِه أَزع
يش ذَِلك ِمن لَكخوِل اللَِّه  دسر شيع صلى اهللا عليه وآله ( ٌء فَاذْكُر( اهلْوح و ِعريالش ها كَانَ قُوتمفَِإن 

 هدجِإذَا و فعالس هقُودو و رمالت.  
لْحسين بن محمِد بِن عاِمٍر عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن   ا- ٢

أَِبي حماٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ ساِلِم بِن مكْرٍم عن أَِبي عبِد 
  . من سأَلَنا أَعطَيناه و مِن استغنى أَغْناه اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم عليه  ( اللَِّه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن - ٣
قَالَ من رِضي ِمن اللَِّه ِبالْيِسِري ِمن الْمعاِش رِضي اللَّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّهالْهيثَِم بِن واِقٍد 

  .ِمنه ِبالْيِسِري ِمن الْعمِل 
 بِن الْقَاِسِم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه- ٤

قَالَ مكْتوب ِفي التوراِة ابن آدم كُن كَيف ) عليه السالم  ( عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي عبِد اللَِّه
هِمن ِق قَِبلَ اللَّهزالر اللَِّه ِبالْقَِليِل ِمن ِمن ِضير نانُ مدت ِدينا تكَم ِشئْت نم ِل ومالْع ِمن ِسريالْي 

  .رِضي ِبالْيِسِري ِمن الْحلَاِل خفَّت مئُونته و زكَت مكْسبته و خرج ِمن حد الْفُجوِر 
لرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن عرفَةَ عن أَِبي الْحسِن ا- ٥

 قَالَ من لَم يقِْنعه ِمن الرزِق ِإلَّا الْكَِثري لَم يكِْفِه ِمن الْعمِل ِإلَّا الْكَِثري و من كَفَاه ِمن )عليه السالم ( 
  .الرزِق الْقَِليلُ فَِإنه يكِْفيِه ِمن الْعمِل الْقَِليلُ 

٦ - نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ) 

 يقُولُ ابن آدم ِإنْ كُنت تِريد ِمن الدنيا ما ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم 
  يكِْفيك و ِإنْ كُنت ِإنما تِريد ما لَايكِْفيك فَِإنَّ أَيسر ما ِفيها 
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 كِْفيكا لَا يا ِفيهفَِإنَّ كُلَّ م كِْفيكي.  
 الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن محمٍد الْأَسِدي عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن- ٧

صلى اهللا عليه ( قَالَ اشتدت حالُ رجٍل ِمن أَصحاِب النِبي ) عليه السالم  ( ساِلِم بِن مكْرٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 )صلى اهللا عليه وآله (  فَسأَلْته فَجاَء ِإلَى النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( سولَ اللَِّه  فَقَالَت لَه امرأَته لَو أَتيت ر)وآله 
 ِبيالن آها را )صلى اهللا عليه وآله ( فَلَملُ مجفَقَالَ الر اللَّه اهى أَغْننغتِن اسم و اهنطَيا أَعأَلَنس نقَالَ م 

 بشر فَأَعِلمه فَأَتاه )صلى اهللا عليه وآله ( ي فَرجع ِإلَى امرأَِتِه فَأَعلَمها فَقَالَت ِإنَّ رسولَ اللَِّه يعِني غَيِر
تى فَعلَ  قَالَ من سأَلَنا أَعطَيناه و مِن استغنى أَغْناه اللَّه ح)صلى اهللا عليه وآله ( فَلَما رآه رسولُ اللَِّه 

الرجلُ ذَِلك ثَلَاثاً ثُم ذَهب الرجلُ فَاستعار ِمعولًا ثُم أَتى الْجبلَ فَصِعده فَقَطَع حطَباً ثُم جاَء ِبِه 
ر ِمن ذَِلك فَباعه فَلَم فَباعه ِبِنصِف مد ِمن دِقيٍق فَرجع ِبِه فَأَكَلَه ثُم ذَهب ِمن الْغِد فَجاَء ِبأَكْثَ

يزلْ يعملُ و يجمع حتى اشترى ِمعولًا ثُم جمع حتى اشترى بكْريِن و غُلَاماً ثُم أَثْرى حتى 
 ِبياَء ِإلَى النفَج رسصلى اهللا عليه وآله ( أَي( و أَلُهساَء يج فكَي هلَمفَأَع  ِبيالن ِمعس فكَي ) صلى اهللا عليه وآله( 

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ الن( اللَّه اهى أَغْننغتِن اسم و اهنطَيا أَعأَلَنس نم لَك قُلْت .  
٨ -ب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعديسِن الْحكَِم عِن الْح

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْفُراِت عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  . ِمنه ِبما ِفي يِد غَيِرِه  من أَراد أَنْ يكُونَ أَغْنى الناِس فَلْيكُن ِبما ِفي يِد اللَِّه أَوثَق)عليه وآله 
  عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر أَو أَِبي عبِد - ٩

  . قَالَ من قَِنع ِبما رزقَه اللَّه فَهو ِمن أَغْنى الناِس )عليهما السالم ( اللَِّه 
١٠-لٌ ِإلَى أَِبي   عجكَا رانَ قَالَ شرمِن حةَ بزمح نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابع هن
 أَنه يطْلُب فَيِصيب و لَا يقْنع و تناِزعه نفْسه ِإلَى ما هو أَكْثَر ِمنه و قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ِني شلِّمِد اللَِّه عبو عِبِه فَقَالَ أَب ِفعتئاً أَنا )عليه السالم ( يا ِفيهى منفَأَد ِنيكغي كِْفيكا يِإنْ كَانَ م 

ِنيكغا لَا يا ِفيهفَكُلُّ م ِنيكغلَا ي كِْفيكا يِإنْ كَانَ م و ِنيكغي.   
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١١- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعِديٍر رِن ساِن بنح نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد نع هنعليه (   ع

ِفيها يكِْفيِه و من لَم يرض ِمن الدنيا ِبما  من رِضي ِمن الدنيا ِبما يجِزيِه كَانَ أَيسر ما )السالم 
يا شِفيه كُني ِزيِه لَمجكِْفيِه يٌء ي.   

  باب الْكَفَاِف
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن غَيِر واِحٍد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي عبيدةَ - ١

ذَّاِء قَالَ سفٍَر الْحعا جأَب تعليه السالم ( ِمع( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري  ) لَّ )صلى اهللا عليه وآلهج و زع قَالَ اللَّه 
 ِب ويِه ِبالْغبةَ رادِعب نسلَاٍة أَحص ظٍّ ِمناِل ذَا حالْح ِفيفلًا خجِدي راِئي ِعنِليِط أَوأَغْب ِإنَّ ِمن

  . غَاِمضاً ِفي الناِس جِعلَ ِرزقُه كَفَافاً فَصبر علَيِه عجلَت مِنيته فَقَلَّ تراثُه و قَلَّت بواِكيِه كَانَ
الَ قَ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . طُوبى ِلمن أَسلَم و كَانَ عيشه كَفَافاً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  (   النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

(حم قزار ماللَّه  و الْكَفَاف و فَافٍد الْعمحآلَ م داً ومحم بأَح نم ٍد ومحآلَ م داً وم
 لَدالْو الَ وٍد الْممحآلَ م داً ومحم ضغأَب نم قزار.  

٤ -قُوبعي ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِهيمرِإب نع ِزيدِن يب 
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مر رسولُ اللَِّه ) صلوات اهللا عليه ( بِن محمٍد النوفَِلي رفَعه ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن 

وحبا فَصوِعهرا ِفي ضا مِقيِه فَقَالَ أَمستسثَ يعاِعي ِإِبٍل فَبِبريالْح   
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مر  اللَّهم أَكِْثر مالَه و ولْده ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( و أَما ما ِفي آِنيِتنا فَغبوقُهم فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِبراِعي غَنٍم فَبعثَ ِإلَيِه يستسِقيِه فَحلَب لَه ما ِفي ضروِعها و أَكْفَأَ ما ِفي ِإناِئِه ِفي ِإناِء رسوِل 

 ِزدناك قَالَ  و بعثَ ِإلَيِه ِبشاٍة و قَالَ هذَا ما ِعندنا و ِإنْ أَحببت أَنْ نِزيدك)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 اللَّهم ارزقْه الْكَفَاف فَقَالَ لَه بعض أَصحاِبِه يا رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

عِبد ِتكاجِبح فَكعِللَِّذي أَس توعد و هِحبا ننتاماٍء ععِبد كدِللَِّذي ر توعد ههكْرا ناٍء كُلُّن
 ِإنَّ ما قَلَّ و كَفَى خير ِمما كَثُر و أَلْهى اللَّهم ارزق محمداً و )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٍد الْكَفَافمحآلَ م.  
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ) عليه السالم  (  اللَِّه  عنه عن أَِبيِه عن أَِبي الْبختِري عن أَِبي عبِد- ٥

يقُولُ يحزنُ عبِدي الْمؤِمن ِإنْ قَترت علَيِه و ذَِلك أَقْرب لَه ِمني و يفْرح عبِدي الْمؤِمن ِإنْ 
  .وسعت علَيِه و ذَِلك أَبعد لَه ِمني 

٦ -يسأَِبي   الْح نع ِديٍد الْأَزمحِن مكِْر بب نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب ن
 قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ ِمن أَغْبِط أَوِلياِئي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 مؤِمناً ذَا حظٍّ ِمن صلَاٍح أَحسن ِعبادةَ ربِه و عبد اللَّه ِفي السِريرِة و كَانَ غَاِمضاً ِعنِدي عبداً
ه و ِفي الناِس فَلَم يشر ِإلَيِه ِبالْأَصاِبِع و كَانَ ِرزقُه كَفَافاً فَصبر علَيِه فَعجلَت ِبِه الْمِنيةُ فَقَلَّ تراثُ

   .قَلَّت بواِكيِه
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  باب تعِجيِل ِفعِل الْخيِر
النعماِن قَالَ حدثَِني   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن - ١

 يقُولُ ِإذَا هم أَحدكُم ِبخيٍر فَلَا يؤخره فَِإنَّ )عليه السالم ( حمزةُ بن حمرانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  . ِشئْت بعدها فَقَد غَفَر اللَّه لَك الْعبد ربما صلَّى الصلَاةَ أَو صام الْيوم فَيقَالُ لَه اعملْ ما

 افْتِتحوا )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢
 خيراً يغفَر لَكُم ما بين ذَِلك ِإنْ نهاركُم ِبخيٍر و أَملُوا علَى حفَظَِتكُم ِفي أَوِلِه خيراً و ِفي آِخِرِه

 اَء اللَّهش.  
قَالَ كَانَ ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزِم بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

  . يحدثُ أَِبي يقُولُ ِإذَا هممت ِبخيٍر فَباِدر فَِإنك لَا تدِري ما
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤

  . ِإنَّ اللَّه يِحب ِمن الْخيِر ما يعجلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن - ٥

ه قَالَ ِإذَا أَردت شيئاً ِمن الْخيِر فَلَا تؤخر) عليه السالم  ( عثْمانَ عن بِشِري بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
فَِإنَّ الْعبد يصوم الْيوم الْحار يِريد ما ِعند اللَِّه فَيعِتقُه اللَّه ِبِه ِمن الناِر و لَا تستِقلَّ ما يتقَرب ِبِه 

  .ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و لَو ِشق تمرٍة 
) عليه السالم  ( يٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَ- ٦

 الَى قَدعت و كاربت قُولُ اللَّهلَ فَيمِملَ الْعا عمبر دبفَِإنَّ الْع هرخؤلَا ي و لْهجعٍر فَلْييِبخ مه نقَالَ م
  يك شيئاً أَبداً و من هم ِبسيئٍَةغَفَرت لَك و لَا أَكْتب علَ

http://www.islam4u.com


  ) ١٤٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

يقُولُ لَا و ِعزِتي و جلَاِلي لَا أَغِْفر فَلَا يعملْها فَِإنه ربما عِملَ الْعبد السيئَةَ فَيراه اللَّه سبحانه فَ
  .لَك بعدها أَبداً 

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧
يِبش تممِإذَا ه هرخؤِر فَلَا تيالْخ لَى ٍء ِمنع وه ِد وبلَى الْعع ا اطَّلَعمبلَّ رج و زع فَِإنَّ اللَّه 

يا  شلْهمعئٍَة فَلَا تيِبس تممِإذَا ه داً وا أَبهدعب كذِّبلَاِلي لَا أُعج ِتي وِعز قُولُ وِة فَيالطَّاع ٍء ِمن
اللَّه ا اطَّلَعمبر هفَِإنيلَى شع وه ِد وبلَى الْعع   لَاِلي لَا أَغِْفرج ِتي وِعز قُولُ وِة فَيِصيعالْم ٍء ِمن

  .لَك بعدها أَبداً 
٨ - نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
قَالَ ِإذَا هم أَحدكُم ِبخيٍر أَو ِصلٍَة فَِإنَّ عن يِميِنِه ) عليه السالم  (  بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّهمحمِد

 ذَِلك نع كُفَّاهلَا ي اِدربِن فَلْييطَانياِلِه شِشم و.  
 عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٩

ٍء ِفيِه تأِْخري  ٍء ِمن الْخيِر فَلْيعجلْه فَِإنَّ كُلَّ شي  يقُولُ من هم ِبشي)عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .فَِإنَّ ِللشيطَاِن ِفيِه نظْرةً 

١٠- نب دمحم   نلَاِء عِن الْعاٍط عبِن أَسب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي
 يقُولُ ِإنَّ اللَّه ثَقَّلَ الْخير علَى أَهِل الدنيا )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

وي اِزيِنِهموا كَِخفَِّتِه ِفي كَِثقِْلِه ِفي مينِل الدلَى أَهع رالش فَّفلَّ خج و زع ِإنَّ اللَّه ِة وامالِْقي م
   .مواِزيِنِهم يوم الِْقيامِة
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  ب الِْإنصاِف و الْعدِلبا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسِن - ١

 كَانَ رسولُ  قَالَ) صلوات اهللا عليه ( بِن حمزةَ عن جدِه عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن 
 يقُولُ ِفي آِخِر خطْبِتِه طُوبى ِلمن طَاب خلُقُه و طَهرت سِجيته و صلَحت )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

أَن ِلِه وقَو لَ ِمنالْفَض كسأَم اِلِه وم لَ ِمنالْفَض فَقأَن و هتلَاِنيع تنسح و هتِريرس اسالن فص
  .ِمن نفِْسِه 
قَالَ من ) عليه السالم  (   عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

لسلَام ِفي الْعالَِم و اترِك يضمن ِلي أَربعةً ِبأَربعِة أَبياٍت ِفي الْجنِة أَنِفق و لَا تخف فَقْراً و أَفِْش ا
 فِْسكن ِمن اسِصِف النأَن ِحقّاً وم تِإنْ كُن اَء والِْمر.  

  عنه عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن جاروِد أَِبي الْمنِذِر قَالَ - ٣
 يقُولُ سيد الْأَعماِل ثَلَاثَةٌ ِإنصاف الناِس ِمن نفِْسك حتى لَا )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يى ِبشضرت  ساٍل لَيلَى كُلِّ حاللَِّه ع ِذكْر اِل وِفي الْم الْأَخ كاتاسوم و ِمثْلَه ملَه ِضيتٍء ِإلَّا ر
مالْح انَ اللَِّه وحبسيش كلَيع درِإذَا و لَِكن فَقَطْ و رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِللَِّه و د  اللَّه رٌء أَم

يش كلَيع درِإذَا و ِبِه أَو ذْتلَّ ِبِه أَخج و زع  هكْترت هنلَّ عج و زع ى اللَّههٌء ن.  
٤ -ةٌ ِمنِعد   نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 نأَِبيِه ع نةَ عاررِن زب وِمير نع ٍد الِْميثَِميمحأَِبي م نع دمِن أَحى بيحي نلَّى ععِن الْمب ِليع
 ِفي كَلَاٍم لَه أَلَا ِإنه من ينِصِف الناس ِمن )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

   .نفِْسِه لَم يِزده اللَّه ِإلَّا ِعزاً
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  عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي - ٥
ِة حتى يفْرغَ ِمن قَالَ ثَلَاثَةٌ هم أَقْرب الْخلِْق ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ يوم الِْقيام) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

الِْحساِب رجلٌ لَم تدعه قُدرةٌ ِفي حاِل غَضِبِه ِإلَى أَنْ يِحيف علَى من تحت يِدِه و رجلٌ مشى 
  .ه و علَيِه بين اثْنيِن فَلَم يِملْ مع أَحِدِهما علَى الْآخِر ِبشِعريٍة و رجلٌ قَالَ ِبالْحق ِفيما لَ

  عنه عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن زرارةَ عِن الْحسِن الْبزاِز - ٦
ى خلِْقِه فَذَكَر قَالَ ِفي حِديٍث لَه أَ لَا أُخِبركُم ِبأَشد ما فَرض اللَّه علَ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

 فِْسكن اِس ِمنالن افصا ِإنلُهاَء أَويثَلَاثَةَ أَش.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

 سيد الْأَعماِل ِإنصاف الناِس ِمن نفِْسك و مواساةُ الْأَِخ ِفي اللَِّه و )له صلى اهللا عليه وآ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ علَى كُلِّ حاٍل 

٨ -زِن الْبسِن الْحةَ عاررز ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع ِلياِز   ع
 أَ لَا أُخِبرك ِبأَشد ما فَرض اللَّه علَى خلِْقِه ثَلَاثٌ قُلْت بلَى )عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

 أَقُولُ قَالَ ِإنصاف الناِس ِمن نفِْسك و مواساتك أَخاك و ِذكْر اللَِّه ِفي كُلِّ موِطٍن أَما ِإني لَا
سبحانَ اللَِّه و الْحمد ِللَِّه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر و ِإنْ كَانَ هذَا ِمن ذَاك و لَِكن ِذكْر اللَِّه 

  .جلَّ و عز ِفي كُلِّ موِطٍن ِإذَا هجمت علَى طَاعٍة أَو علَى معِصيٍة 
٩ -بحم نِد اللَِّه   اببو عةَ قَالَ قَالَ أَبامأَِبي أُس نعليه السالم ( وٍب ع(يِبش ِمنؤالْم ِليتا ابٍء   م

  أَشد علَيِه ِمن ِخصاٍل ثَلَاٍث يحرمها ِقيلَ و ما هن قَالَ الْمواساةُ ِفي ذَاِت
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 لَا ِإلَه ِللَِّه و دمالْح انَ اللَِّه وحبي لَا أَقُولُ سا ِإناللَِّه كَِثرياً أَم ِذكْر فِْسِه ون ِمن افصالِْإن ِدِه وي
  .أَحلَّ لَه و ِذكْر اللَِّه ِعند ما حرم علَيِه ِإلَّا اللَّه و لَِكن ِذكْر اللَِّه ِعند ما 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد -١٠
 و هو يِريد بعض )صلى اهللا عليه وآله ( ِبي ِإلَى النِبي عن أَِبيِه عن جدِه أَِبي الِْبلَاِد رفَعه قَالَ جاَء أَعرا

غَزواِتِه فَأَخذَ ِبغرِز راِحلَِتِه فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه علِّمِني عملًا أَدخلُ ِبِه الْجنةَ فَقَالَ ما أَحببت أَنْ 
م و ما كَِرهت أَنْ يأِْتيه الناس ِإلَيك فَلَا تأِْتِه ِإلَيِهم خلِّ سِبيلَ الراِحلَِة يأِْتيه الناس ِإلَيك فَأِْتِه ِإلَيِه

.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن عبِد -١١

 نع لَِبيِن الْحِد اللَِّهالْكَِرِمي عبا ) عليه السالم  ( أَِبي عآنُ مالظَّم هِصيباِء يالْم لَى ِمنلُ أَحدقَالَ الْع
  .أَوسع الْعدلَ ِإذَا عِدلَ ِفيِه و ِإنْ قَلَّ 

١٢-أَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عب ) 

  .قَالَ من أَنصف الناس ِمن نفِْسِه رِضي ِبِه حكَماً ِلغيِرِه ) عليه السالم 
١٣- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قُوبعي نِن ِميثٍَم عانَ برِن ِعمب فوسِد اللَِّهيبأَِبي ع نٍب عيعِن شعليه السالم  (  ب ( ى اللَّهحقَالَ أَو
 ملَّ ِإلَى آدج و زعليه السالم ( ع( نا هم و با راٍت قَالَ يِع كَِلمبِفي أَر الْكَلَام لَك عمأَجي سأَن 

اِحدو و ةٌ لَكاِحدو ةٌ ِلي واِحداِس قَالَ قَالَ والن نيب و كنيا بةٌ ِفيماِحدو و كنيب ِني ويا بةٌ ِفيم
 ا الَِّتي لَكأَم ئاً ويِبي ش ِركشِني لَا تدبعا الَِّتي ِلي فَتقَالَ أَم نهلَمى أَعتِلي ح نهنيب با ري

تكُونُ ِإلَيِه و أَما الَِّتي بيِني و بينك فَعلَيك الدعاُء و علَي الِْإجابةُ و فَأَجِزيك ِبعمِلك أَحوج ما 
فِْسكِلن هكْرا تم ملَه هكْرت و فِْسكى ِلنضرا تاِس مى ِللنضراِس فَتالن نيب و كنيا الَِّتي بأَم.   
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن غَاِلِب بِن -١٤
قَالَ اتقُوا اللَّه و اعِدلُوا فَِإنكُم ) عليه السالم  ( ي عبِد اللَِّهعثْمانَ عن روٍح ابِن أُخِت الْمعلَّى عن أَِب

  .تِعيبونَ علَى قَوٍم لَا يعِدلُونَ 
قَالَ الْعدلُ ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥
 لَى ِمنِك أَحالِْمس ِرحياً ِمن بأَطْي ِد وبالز ِمن نأَلْي ِد وهالش.  
١٦- نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ثَلَاثُ ِخصاٍل من )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ )عليه السالم ( عثْمانَ بِن جبلَةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمن اسطَى النلٌ أَعجر لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه موِش اللَِّه يركَانَ ِفي ِظلِّ ع نهةٌ ِمناِحدو ِفيِه أَو كُن

م يؤخر ِرجلًا حتى يعلَم أَنَّ ذَِلك ِللَِّه ِرضا و نفِْسِه ما هو ساِئلُهم و رجلٌ لَم يقَدم ِرجلًا و لَ
رجلٌ لَم يِعب أَخاه الْمسِلم ِبعيٍب حتى ينِفي ذَِلك الْعيب عن نفِْسِه فَِإنه لَا ينِفي ِمنها عيباً ِإلَّا 

  .نفِْسِه عِن الناِس بدا لَه عيب و كَفَى ِبالْمرِء شغلًا ِب
١٧- نع الِْغفَاِري اِهيمرِن ِإبِد اللَِّه ببع نع اٍد الْكُوِفيمِن حِن بمحِد الربع نع هنع  

 من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( جعفَِر بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .واسى الْفَِقري ِمن ماِلِه و أَنصف الناس ِمن نفِْسِه فَذَِلك الْمؤِمن حقّاً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن خاِلِد بِن ناِفٍع -١٨
اِبِرياِع السيِد اللَِّه ببا عأَب تِمعاِز قَالَ سزالْب فوسي نٍر )عليه السالم (  عاِن ِفي أَمأَ اثْناردا تقُولُ مي 

هِإلَّا أُِديلَ ِمن هلْ ِمنقْبي فَلَم هاِحبص فصا النمهدطَى أَحقَطُّ فَأَع.   
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١٩- نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ةً لَا يدخلُها ِإلَّا ثَلَاثَةٌ أَحدهم من حكَم  قَالَ ِإنَّ ِللَِّه جن)عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 قفِْسِه ِبالْحِفي ن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢٠

   .ن الْماِء يِصيبه الظَّمآنُ ما أَوسع الْعدلَ ِإذَا عِدلَ ِفيِه و ِإنْ قَلَّقَالَ الْعدلُ أَحلَى ِم) عليه السالم  ( اللَِّه
  باب اِلاسِتغناِء عِن الناِس

١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ شرف الْمؤِمِن ِقيام اللَّيِل و ِعزه اسِتغناؤه عِن ) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّهعبِد اللَِّه بِن ِسناٍن

  .الناِس 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٢

نِد اللَِّه عبو عاٍث قَالَ قَالَ أَبِن ِغيفِْص بح نع قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَيعليه السالم (  س( ادِإذَا أَر 
 ِإلَّا ِعند أَحدكُم أَنْ لَا يسأَلَ ربه شيئاً ِإلَّا أَعطَاه فَلْييأَس ِمن الناِس كُلِِّهم و لَا يكُونُ لَه رجاٌء

 طَاهئاً ِإلَّا أَعيش أَِل اللَّهسي قَلِْبِه لَم ِمن لَّ ذَِلكج و زع اللَّه ِلماللَِّه فَِإذَا ع.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عِن الِْمنقَِري عن عبِد الرزاِق عن معمٍر عِن الزهِري عن عِلي بِن - ٣

 قَالَ رأَيت الْخير كُلَّه قَِد اجتمع ِفي قَطِْع الطَّمِع عما ِفي أَيِدي الناِس و ) صلوات اهللا عليه ( حسيِن الْ
يِفي ش اسالن جري لَم نم  اللَّه ابجتوِرِه اسِميِع أُملَّ ِفي جج و زِإلَى اللَِّه ع هرأَم در ٍء و و زع

يِفي كُلِّ ش لَّ لَهٍء  ج.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٤

ولُ طَلَب الْحواِئِج ِإلَى  يقُ)عليه السالم ( الْعلَاِء عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  الناِس اسِتلَاب ِللِْعز و مذْهبةٌ ِللْحياِء و الْيأْس ِمما ِفي أَيِدي الناِس ِعز ِللْمؤِمِن
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 اِضرالْح الْفَقْر وه عالطَّم ِفي ِديِنِه و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٥

 ِإلَى ِإسماِعيلَ بِن داود  جِعلْت ِفداك اكْتب ِلي)عليه السالم ( نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا 
الْكَاِتِب لَعلِّي أُِصيب ِمنه قَالَ أَنا أَضن ِبك أَنْ تطْلُب ِمثْلَ هذَا و ِشبهه و لَِكن عولْ علَى ماِلي 

.  
 بِن حطَيٍم الْغنِوي   عنه عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن نجِم- ٦

 قَالَ الْيأْس ِمما ِفي أَيِدي الناِس ِعز الْمؤِمِن ِفي ِديِنِه أَ و ما سِمعت )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
   :قَولَ حاِتٍم

و فْسالن هفْترى ِإذَا عالِْغن هتأَلْفَي أْسالْي تمزا عِإذَا م الْفَقْر عالطَّم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماٍر - ٧

يجتِمع ِفي  يقُولُ ِل) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَلِْبك اِلافِْتقَار ِإلَى الناِس و اِلاسِتغناُء عنهم فَيكُونَ افِْتقَارك ِإلَيِهم ِفي ِلِني كَلَاِمك و حسِن 

كقَاِء ِعزب و ِضكِة ِعراهزِفي ن مهنع كاؤنِتغكُونَ اسي و ِركِبش.   
يم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد قَالَ حدثَِني عِلي بن عمر عن يحيى بِن  عِلي بن ِإبراِه
   . يقُولُ ثُم ذَكَر ِمثْلَه) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( ِعمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  باب ِصلَِة الرِحِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا - ١
 عن قَوِل اللَِّه جلَّ ِذكْره و اتقُوا اللَّه الَِّذي تسائَلُونَ ِبِه و الْأَرحام ِإنَّ اللَّه )لسالم عليه ا( عبِد اللَِّه 

كانَ علَيكُم رِقيباً قَالَ فَقَالَ ِهي أَرحام الناِس ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَمر ِبِصلَِتها و عظَّمها أَ لَا ترى 
  .نه جعلَها ِمنه أَ

٢ - اقحِإس ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 فَقَالَ يا )هللا عليه وآله صلى ا( أَنَّ رجلًا أَتى النِبي ) عليه السالم  ( بِن عماٍر قَالَ قَالَ بلَغِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اللَّه كُمفُضرقَالَ ِإذاً ي مهفُضةً فَأَرِتيمش ةً ِلي وقَِطيع و لَيثُّباً عوا ِإلَّا توِتي أَبيلُ بولَ اللَِّه أَهسر
 كمرح نِطي معت و كقَطَع نِصلُ مقَالَ ت عنأَص فِميعاً قَالَ فَكَيج كفَِإن كظَلَم نمفُو ععت و

 ظَِهري ِهملَياللَِّه ع ِمن كَانَ لَك ذَِلك لْتِإذَا فَع.  
٣ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هنع و  

 يكُونُ الرجلُ يِصلُ رِحمه فَيكُونُ قَد )عليه السالم ( أَبو الْحسِن الرضا محمِد بِن عبيِد اللَِّه قَالَ قَالَ 
  .بِقي ِمن عمِرِه ثَلَاثُ ِسِنني فَيصيرها اللَّه ثَلَاِثني سنةً و يفْعلُ اللَّه ما يشاُء 

(  الْأَعوِر عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر   و عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن خطَّاٍب- ٤

 ِصلَةُ الْأَرحاِم تزكِّي الْأَعمالَ و تنِمي الْأَموالَ و تدفَع الْبلْوى و تيسر الِْحساب و )عليه السالم 
   .تنِسئُ ِفي الْأَجِل
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  و عنه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٥
ِصي الشاِهد ِمن أُمِتي و الْغاِئب ِمنهم و من ِفي  أُو)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

أَصلَاِب الرجاِل و أَرحاِم النساِء ِإلَى يوِم الِْقيامِة أَنْ يِصلَ الرِحم و ِإنْ كَانت ِمنه علَى مِسريِة 
  .سنٍة فَِإنَّ ذَِلك ِمن الديِن 

) عليه السالم  ( ي بِن الْحكَِم عن حفٍْص عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  و عنه عن عِل- ٦

قَالَ ِصلَةُ الْأَرحاِم تحسن الْخلُق و تسمح الْكَف و تطَيب النفْس و تِزيد ِفي الرزِق و تنِسئُ ِفي 
  .الْأَجِل 

٧ -ب نيسِن   الْحب ِليع ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم ن
قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الرِحم معلَّقَةٌ ِبالْعرِش ) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

قُولُ اللَّهت و زلُ اللَِّه عقَو وه ٍد ومحآِل م ِحمر ِهي ِني وقَطَع نم اقْطَع لَِني وصو نِصلْ م م
  .جلَّ الَِّذين يِصلُونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ و رِحم كُلِّ ِذي رِحٍم 

 عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٨
 أَولُ ناِطٍق ِمن الْجواِرِح يوم الِْقيامِة الرِحم )عليه السالم ( يونس بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 موا فَِصِل الْيينلَِني ِفي الدصو نم با رقُولُ يا فَاقْطَِع تينِني ِفي الدقَطَع نم و هنيب و كنيا بم
 هنيب و كنيا بم موالْي.  

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٩
 ِصلْ رِحمك و لَو ِبشربٍة ِمن ماٍء و أَفْضلُ ما توصلُ ِبِه الرِحم كَف )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْأَذَى عنها و ِصلَةُ الرِحِم منسأَةٌ ِفي الْأَجِل محببةٌ ِفي الْأَهِل 
١٠-ح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عيفُض نِد اللَِّه عبِن عِريِز ب

 ِإنَّ الرِحم معلَّقَةٌ يوم الِْقيامِة ِبالْعرِش تقُولُ اللَّهم ِصلْ من )عليه السالم ( بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
   .وصلَِني و اقْطَع من قَطَعِني
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن -١١
 قَالَ قَالَ أَبو ذَر رِضي اللَّه عنه )يه السالم عل( بِزيٍع عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

 يقُولُ حافَتا الصراِط يوم الِْقيامِة الرِحم و الْأَمانةُ فَِإذَا مر )صلى اهللا عليه وآله ( سِمعت رسولَ اللَِّه 
لْجنِة و ِإذَا مر الْخاِئن ِللْأَمانِة الْقَطُوع ِللرِحِم لَم ينفَعه الْوصولُ ِللرِحِم الْمؤدي ِللْأَمانِة نفَذَ ِإلَى ا
  .معهما عملٌ و تكَفَّأَ ِبِه الصراطُ ِفي الناِر 

١٢-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عي
 قَالَ ِصلَةُ الْأَرحاِم تحسن الْخلُق و )عليه السالم ( حفِْص بِن قُرٍط عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .تسمح الْكَف و تطَيب النفْس و تِزيد ِفي الرزِق و تنِسئُ ِفي الْأَجِل 
بِن ِعيسى عن خطَّاٍب الْأَعوِر عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر   عنه عن عثْمانَ -١٣

 ِصلَةُ الْأَرحاِم تزكِّي الْأَعمالَ و تدفَع الْبلْوى و تنِمي الْأَموالَ و تنِسئُ لَه ِفي عمِرِه و )عليه السالم ( 
بحت ِقِه وِفي ِرز عسوت هِحمِصلْ رلْي و ِق اللَّهتِتِه فَلْييِل بِفي أَه ب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١٤
ِن الْحِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِد اللَِّه عبو عاِط قَالَ قَالَ أَبنعليه ( كَِم الْح

  . ِصلَةُ الرِحِم و حسن الِْجواِر يعمراِن الديار و يِزيداِن ِفي الْأَعماِر )السالم 
ي عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِر-١٥

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر 

  . ِإنَّ أَعجلَ الْخيِر ثَواباً ِصلَةُ الرِحِم )عليه وآله 
١٦- اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نعليه السالم  ( ع (

 من سره النساُء ِفي الْأَجِل و الزيادةُ ِفي الرزِق فَلْيِصلْ رِحمه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
.  

١٧-ِإب نب ِلياٍر قَالَ قَالَ   عمِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمر
   ما نعلَم شيئاً يِزيد ِفي الْعمِر ِإلَّا ِصلَةَ الرِحِم حتى ِإنَّ الرجلَ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
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 ا ثَلَاثاً ولُهعجةً فَينس ِرِه ثَلَاِثنيمِفي ع اللَّه ِزيدِحِم فَيولًا ِللرصكُونُ وفَي ثَلَاثَ ِسِنني لُهكُونُ أَجي
 و ثَلَاِثني سنةً فَيكُونُ قَاِطعاً ِللرِحِم فَينقُصه اللَّه ثَلَاِثني سنةً و ثَلَاِثني سنةً و يكُونُ أَجلُه ثَلَاثاً
ِإلَى ثَلَاِث ِسِنني لَهلُ أَجعجي.   

الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( رضا ال

١٨- ناِبٍر عج نٍر عِن ِشمِرو بمع ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
زلَ ِبالربذَِة فَأَتاه  يِريد الْبصرةَ ن)عليه السالم (  قَالَ لَما خرج أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

رجلٌ ِمن محاِرٍب فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني تحملْت ِفي قَوِمي حمالَةً و ِإني سأَلْت ِفي 
مهركَِد فَمِبالن مهتأَلِْسن ِإلَي قَتبةَ فَسونعالْم اةَ واسوالْم مهِمن اِئفطَو ِمِننيؤالْم ا أَِمريي 

 صى قَالَ فَنرثُ تيح مهِمن لَاِء فَِريقؤفَقَالَ ه مه ناِتي فَقَالَ أَياسولَى مع مثَّهح ِتي وونعِبم
أٍْي ما لُِحقَت فَانتهى ِإلَى راِحلَته فَادلَفَت كَأَنها ظَِليم فَادلَف بعض أَصحاِبِه ِفي طَلَِبها فَلَأْياً ِبلَ

 فَقَالَ أَِمري مكَاهش و هكَوفَش اِحِبِهماِة صاسوم ِمن مهعنما يم مأَلَهس و ِهملَيع لَّمِم فَسالْقَو
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(هتِشريع ؤرلَ امصو   
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فَِإنهم أَولَى ِبِبرِه و ذَاِت يِدِه و وصلَِت الْعِشريةُ أَخاها ِإنْ عثَر ِبِه دهر و أَدبرت عنه دنيا فَِإنَّ 
م اِذِلنيبتالْم اِصِلنيوتالْم و هاِحلَتثَ رعب ونَ قَالَ ثُمورزوم اِبِريندتالْم قَاِطِعنيتِإنَّ الْم ونَ وورأْج

  .قَالَ حلْ 
١٩- نى عِن ِعيسانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 لَن يرغَب الْمرُء عن عِشريِتِه )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) ه السالم علي ( يحيى عن أَِبي عبِد اللَِّه
 دأَش مه ِتِهمأَلِْسن و ِديِهمِبأَي ِدفَاِعِهم و ِتِهمامكَر و ِتِهمدوم نع لٍَد وو اٍل وِإنْ كَانَ ذَا م و

اِس ِحيطَةً ِمنالن ضعلَ ِبِه بزن ةٌ أَوِصيبم هتابِثِه ِإنْ أَصعِلش مهأَلَم ِه ولَيع مطَفُهأَع اِئِه ورو 
 مهِمن هنع ضقْبت ةً واِحدداً وي مهنع قِْبضا يمِتِه فَِإنِشريع نع هدي قِْبضي نم وِر وكَاِرِه الْأُمم

 كَِثريةٌ و من يِلن حاِشيته يعِرف صِديقُه ِمنه الْمودةَ و من بسطَ يده ِبالْمعروِف ِإذَا وجده أَيِدي
ه ِفي يخِلِف اللَّه لَه ما أَنفَق ِفي دنياه و يضاِعف لَه ِفي آِخرِتِه و ِلسانُ الصدِق ِللْمرِء يجعلُه اللَّ

 نأْياً عن فِْسِه وِعظَماً ِفي ن راً وِكب كُمدنَّ أَحاددزلَا ي ثُهروي و أْكُلُهاِل يالْم راً ِمنياِس خالن
عب هلَا ِمن داً وهِفي أَِخيِه ز كُمدنَّ أَحاددزلَا ي اِل ووِسراً ِفي الْمِتِه ِإنْ كَانَ مِشريع ري داً ِإذَا لَم

ِمنه مروةً و كَانَ معِوزاً ِفي الْماِل و لَا يغفُلُ أَحدكُم عِن الْقَرابِة ِبها الْخصاصةُ أَنْ يسدها ِبما 
 لَكَههتِإِن اس هرضلَا ي و كَهسِإنْ أَم هفَعنلَا ي.  

٢٠-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدملَيس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح ن
   ِإنَّ آلَ فُلَاٍن يبر بعضهم بعضاً و يتواصلُونَ)عليه السالم ( بِن ِهلَاٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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 عقَشان لُوا ذَِلكوا فَِإذَا فَعقَاطَعتى يتح الُونَ ِفي ذَِلكزونَ فَلَا يمني و مالُهوِمي أَمنفَقَالَ ِإذاً ت
 مهنع.  

عليه  ( قَنِدي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن غَيِر واِحٍد عن ِزياٍد الْ-٢١

 ِإنَّ الْقَوم لَيكُونونَ فَجرةً و لَا يكُونونَ بررةً فَيِصلُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
ت و مالُهوِمي أَمنفَت مهامحةً أَررراراً بروا أَبِإذَا كَان ففَكَي مهارمطُولُ أَع.  

  و عنه عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -٢٢
 ِصلُوا أَرحامكُم و لَو ِبالتسِليِم يقُولُ اللَّه )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .تبارك و تعالَى و اتقُوا اللَّه الَِّذي تسائَلُونَ ِبِه و الْأَرحام ِإنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رِقيباً 
٢٣-نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَِم عِن الْحب ِليع 

 و بين عبِد اللَِّه بِن الْحسِن كَلَام حتى )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل قَالَ وقَع بين أَِبي عبِد اللَِّه 
 ا ِبذَِلكمهتِشيقَا عرفَافْت اسالن عمتاج و مهنياُء بضوِت الضقَعا وٍة فَِإذَا أَناجِفي ح توغَد و

 علَى باِب عبِد اللَِّه بِن الْحسِن و هو يقُولُ يا جاِريةُ قُوِلي ِلأَِبي محمٍد )عليه السالم ( ِبأَِبي عبِد اللَِّه 
ِإني تلَوت آيةً ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و يخرج قَالَ فَخرج فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ما بكَّر ِبك فَقَالَ 

جلَّ الْباِرحةَ فَأَقْلَقَتِني قَالَ و ما ِهي قَالَ قَولُ اللَِّه جلَّ و عز ِذكْره الَِّذين يِصلُونَ ما أَمر اللَّه ِبِه 
ِب فَقَالَ صدقْت لَكَأَني لَم أَقْرأْ هِذِه الْآيةَ أَنْ يوصلَ و يخشونَ ربهم و يخافُونَ سوَء الِْحسا

  .ِمن ِكتاِب اللَِّه جلَّ و عز قَطُّ فَاعتنقَا و بكَيا 
    و عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه-٢٤
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 ِإنَّ ِلي ابن عم أَِصلُه فَيقْطَعِني و أَِصلُه فَيقْطَعِني حتى لَقَد هممت ِلقَِطيعِتِه ِإياي أَنْ )عليه السالم ( 
 ِلي قَطْعه قَالَ ِإنك ِإذَا وصلْته و قَطَعك وصلَكُما اللَّه عز و جلَّ جِميعاً و ِإنْ أَقْطَعه أَ تأْذَنُ

 ا اللَّهكُمقَطَع كقَطَع و هتقَطَع.  
 )عليه السالم (    عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه-٢٥

ِإني أُِحب أَنْ يعلَم اللَّه أَني قَد أَذْلَلْت رقَبِتي ِفي رِحِمي و أَني لَأُباِدر أَهلَ بيِتي أَِصلُهم قَبلَ أَنْ 
  .يستغنوا عني 
٢٦-ع ِفيريٍل الصيِن فُضِد بمحم ناِء عشِن الْوع هنا   عضعليه السالم ( ِن الر( ِحمقَالَ ِإنَّ ر 

 لَمعلَّقَةٌ ِبالْعرِش تقُولُ اللَّهم ِصلْ من وصلَِني و اقْطَع من قَطَعِني ثُم )عليهم السالم ( آِل محمٍد الْأَِئمِة 
لَا هت ثُم ِمِننيؤاِم الْمحا ِفي أَرهدعةٌ باِريج ِهي حامالْأَر سائَلُونَ ِبِه والَِّذي ت قُوا اللَّهات ةَ وِذِه الْآي

.  
٢٧- نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين يِصلُونَ ما أَمر )السالم عليه ( عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 كتابلَ فَقَالَ قَروصِبِه أَنْ ي اللَّه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و ِهشاِم بِن -٢٨
سرد كَِم وِد اللَِّه الْحبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِزيدِن يب رمع نوٍر عصنِن أَِبي مب عليه السالم ( ت( الَِّذين 

يِصلُونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ قَالَ نزلَت ِفي رِحِم آِل محمٍد علَيِه و آِلِه السلَام و قَد تكُونُ 
ِتكابِفي قَريقُولُ ِللشي نِمم نكُونقَالَ فَلَا ت ثُم  يِفي ش هاِحٍد  ِء ِإنٍء و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ -٢٩

يسِن الْحب ِليع نع اِفيصِن الْوعليه السالم ( ِن ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) أَنْ )صلى اهللا عليه وآله هرس نم 
 ِة ذَلْقامالِْقي موانٌ يا ِلسلَه ِحمفَِإنَّ الر هِحمِصلْ رِقِه فَلْيِفي ِرز طَ لَهسبأَنْ ي ِرِه ومِفي ع اللَّه دمي

ِصلْ م با رقُولُ يالَِّتي ت ِحمالر هتٍر ِإذَا أَتيِبيِل خى ِبسرلُ لَيجِني فَالرقَطَع نم اقْطَع لَِني وصو ن
   .قَطَعها فَتهِوي ِبِه ِإلَى أَسفَِل قَعٍر ِفي الناِر
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  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن صفْوانَ عِن -٣٠
 أَ لَهم علَي  تكُونُ ِلي الْقَرابةُ علَى غَيِر أَمِري)عليه السالم ( الْجهِم بِن حميٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يش هقْطَعِحِم لَا يالر قح معقَالَ ن قح  ِحِم والر ققَّاِن حح مكَانَ لَه ِركلَى أَموا عِإذَا كَان ٌء و

  .حق الِْإسلَاِم 
سحاق بِن عماٍر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإ-٣١

 يقُولُ ِإنَّ ِصلَةَ الرِحِم و الِْبر لَيهوناِن الِْحساب و يعِصماِن )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ر لَاِم وِن السسِبح لَو و اِنكُمووا ِبِإخرب و كُمامحوِب فَِصلُوا أَرالذُّن اِب ِمنوالْج د.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري قَالَ -٣٢
عمِر و  ِصلَةُ الرِحِم تهونُ الِْحساب يوم الِْقيامِة و ِهي منسأَةٌ ِفي الْ)عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 بالر بطِْفئُ غَضِل تقَةُ اللَّيدص وِء والس اِرعصِقي مت.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن عثْمانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد -٣٣

زكِّي الْأَعمالَ و تنِمي الْأَموالَ و تيسر الِْحساب و تدفَع قَالَ ِإنَّ ِصلَةَ الرِحِم ت) عليه السالم  ( اللَِّه
   .الْبلْوى و تِزيد ِفي الرزِق

  باب الِْبر ِبالْواِلديِن
يِه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 عن )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
تبحص ِسنحانُ أَنْ تسانُ فَقَالَ الِْإحسذَا الِْإحا هساناً مِن ِإحيِبالْواِلد لَّ وج و زِل اللَِّه عا قَومه

 زع قُولُ اللَّهي سِن أَ لَييِنيغتسا مِإنْ كَان ِه واِن ِإلَياجتحا يئاً ِمميش أَلَاكسا أَنْ يمكَلِّفَهأَنْ لَا ت و
  ِهو جلَّ لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَّ
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 و أَما قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما فَال تقُلْ لَهما  )عليه السالم( 
ما أُفقُلْ لَه قَالَ و اكبرا ِإنْ ضمهرهنلَا ت و ا أُفمقُلْ لَهفَلَا ت اكرجما قَالَ ِإنْ أَضهرهنال ت و 

ا قَولًا كَِرمياً قَالَ ِإنْ ضرباك فَقُلْ لَهما غَفَر اللَّه لَكُما فَذَِلك ِمنك قَولٌ كَِرمي قَالَ و اخِفض لَهم
 كتوص فَعرلَا ت ِرقٍَّة و ٍة ومحا ِإلَّا ِبرِهمظَِر ِإلَيالن ِمن كينيلَأُ عمِة قَالَ لَا تمحالر الذُّلِّ ِمن ناحج

  .فَوق أَصواِتِهما و لَا يدك فَوق أَيِديِهما و لَا تقَدم قُدامهما 
٢ -وٍب عبحم نِد   اببا عأَب تِمعانَ قَالَ سورِن مِد بمحم نع ِليجاِفٍع الْبِن ناِلِد بخ ن

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني فَقَالَ لَا تشِرك )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رجلًا أَتى النِبي )عليه السالم ( اللَِّه 
اً و ِإنْ حرقْت ِبالناِر و عذِّبت ِإلَّا و قَلْبك مطْمِئن ِبالِْإمياِن و واِلديك فَأَِطعهما و ِباللَِّه شيئ

 ِمن لْ فَِإنَّ ذَِلكفَافْع اِلكم و ِلكأَه ِمن جرخأَنْ ت اكرِإنْ أَم ِن ويتيم ا أَوِن كَانييا حمهرب
  .ِإمياِن الْ

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيٍف عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

يِة شامالِْقي موأِْتي يقَالَ ي ةَ فَينالْج ِخلُهدِمِن فَيؤِر الْمِفي ظَه فَعدِة فَيٌء ِمثْلُ الْكُب ذَا الِْبرقَالُ ه.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي - ٤
ِلديِن و الِْجهاد ِفي قَالَ قُلْت أَي الْأَعماِل أَفْضلُ قَالَ الصلَاةُ ِلوقِْتها و ِبر الْوا) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ 
٥ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

صلى اهللا عليه ( لَ رجلٌ رسولَ اللَّه  قَالَ سأَ)عليه السالم ( درست بِن أَِبي منصوٍر عن أَِبي الْحسِن موسى 

  )وآله 
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 و لَا يجِلس قَبلَه و لَا ما حق الْواِلِد علَى ولَِدِه قَالَ لَا يسميِه ِباسِمِه و لَا يمِشي بين يديِه
 لَه ِسبتسي.  

٦ - نٍر عحِن بِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَالَ قَالَ و أَنا ِعنده ِلعبِد الْواِحِد ) الم عليه الس ( عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه

الْأَنصاِري ِفي ِبر الْواِلديِن ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِبالْواِلديِن ِإحساناً فَظَننا أَنها الْآيةُ الَِّتي ِفي 
لَّا ِإياه و ِبالْواِلديِن ِإحساناً فَلَما كَانَ بعد سأَلْته فَقَالَ ِهي بِني ِإسراِئيلَ و قَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإ

 لَك سِبي ما لَي ِركشلى أَنْ تع داكِإنْ جاه ناً وسِه حيسانَ ِبواِلدا الِْإننيصو انَ والَِّتي ِفي لُقْم
ِلك أَعظَم ِمن أَنْ يأْمر ِبِصلَِتِهما و حقِِّهما علَى كُلِّ حاٍل و ِإنْ ِبِه ِعلْم فَال تِطعهما فَقَالَ ِإنَّ ذَ

جاهداك على أَنْ تشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَقَالَ لَا بلْ يأْمر ِبِصلَِتِهما و ِإنْ جاهداه علَى 
   .الشرِك ما زاد حقَّهما ِإلَّا ِعظَماً

  عنه عن محمِد بِن عِلي عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن محمِد بِن مروانَ قَالَ قَالَ - ٧
  ما يمنع الرجلَ ِمنكُم أَنْ يبر واِلديِه حييِن و ميتيِن يصلِّي عنهما و)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 هِزيدفَي ِمثْلُ ذَِلك لَه ا وملَه عنكُونَ الَِّذي صا فَيمهنع ومصي ا ومهنع جحي ا ومهنع قدصتي
  .اللَّه عز و جلَّ ِبِبرِه و ِصلَِتِه خيراً كَِثرياً 

 ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ قُلْت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٨
 أَدعو ِلواِلدي ِإذَا كَانا لَا يعِرفَاِن الْحق قَالَ ادع لَهما و تصدق )عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن الرضا 

اِرِهمفَد قِرفَاِن الْحعِن لَا يييا حِإنْ كَان ا ومهنولَ اللَِّه عسصلى اهللا عليه وآله ( ا فَِإنَّ ر( قَالَ ِإنَّ اللَّه 
  .بعثَِني ِبالرحمِة لَا ِبالْعقُوِق 

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه من أَبر قَالَ أُمك قَالَ ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( اَء رجلٌ ِإلَى النِبي قَالَ ج) عليه السالم 
  من قَالَ
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  .م من قَالَ أُمك قَالَ ثُم من قَالَ أَباك أُمك قَالَ ثُ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر -١٠

 فَقَالَ يا رسولَ )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه قَالَ أَتى رجلٌ رسولَ ال) عليه السالم  ( عن جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِبيالن ِشيطٌ قَالَ فَقَالَ لَهاِد نِفي الِْجه اِغبي رصلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه ِإن( كِبيِل اللَِّه فَِإنِفي س اِهدفَج 

قَد وقَع أَجرك علَى اللَِّه و ِإنْ رجعت رجعت ِإنْ تقْتلْ تكُن حياً ِعند اللَِّه ترزق و ِإنْ تمت فَ
 اِن ِبي وسأْنا يمهاِن أَنمعزِن ييِن كَِبريياِلدولَ اللَِّه ِإنَّ ِلي وسا رقَالَ ي تِلدا ووِب كَمالذُّن ِمن

 فَِقر مع واِلديك فَو الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه )وآله صلى اهللا عليه ( يكْرهاِن خروِجي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .لَأُنسهما ِبك يوماً و لَيلَةً خير ِمن ِجهاِد سنٍة 

١١- نكَِم عِن الْحب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
هِن وةَ باِويعلَى مع لْتخفَد تججح و تلَماً فَأَساِنيرصن تقَالَ كُن اِهيمرِن ِإبا بكَِريز نٍب ع
ٍء رأَيت   فَقُلْت ِإني كُنت علَى النصراِنيِة و ِإني أَسلَمت فَقَالَ و أَي شي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

وراً ِفي الِْإسن لْناهعج لِكن لَا الِْإميانُ و و ا الِْكتابِري مدت تلَّ ما كُنج و زلَ اللَِّه عقَو لَاِم قُلْت
فَقُلْت ينا بي ا ِشئْتملْ عِدِه ثَلَاثاً ساه مقَالَ اللَّه ثُم اللَّه اكده شاُء فَقَالَ لَقَدن نِدي ِبِه مهن 

ِإنَّ أَِبي و أُمي علَى النصراِنيِة و أَهلَ بيِتي و أُمي مكْفُوفَةُ الْبصِر فَأَكُونُ معهم و آكُلُ ِفي 
رفَب كأُم ظُرفَان أْسفَقَالَ لَا ب هونسملَا ي لَا و ِزيِر فَقُلْتالِْخن مأْكُلُونَ لَحفَقَالَ ي ِتِهما فَِإذَا آِنيه

ماتت فَلَا تِكلْها ِإلَى غَيِرك كُن أَنت الَِّذي تقُوم ِبشأِْنها و لَا تخِبرنَّ أَحداً أَنك أَتيتِني حتى 
  تأِْتيِني ِبِمنى
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ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ فَأَتيته ِبِمنى و الناس حولَه كَأَنه معلِّم ِصبياٍن هذَا يسأَلُه و هذَا يسأَلُه فَلَما 
أْسر ا وهبأَفِْلي ثَو ا وهأُطِْعم تكُن ي وِلأُم الْكُوفَةَ أَلْطَفْت تا قَِدمِلي ي ا فَقَالَتهمدأَخ ا وه

بني ما كُنت تصنع ِبي هذَا و أَنت علَى ِديِني فَما الَِّذي أَرى ِمنك منذُ هاجرت فَدخلْت ِفي 
هو نِبي فَقُلْت لَا و لَِكنه ابن الْحِنيِفيِة فَقُلْت رجلٌ ِمن ولِْد نِبينا أَمرِني ِبهذَا فَقَالَت هذَا الرجلُ 

 ِبيا ننِبين دعكُونُ بي سلَي هِإن ها أُمي اِء فَقُلْتِبيا الْأَنايصِذِه وِإنَّ ه ِبيذَا نِإنَّ ه ينا بي فَقَالَت ِبين
يخ كِدين ينا بي فَقَالَت هناب هلَِكن و لَاِم وِفي الِْإس لَتخا فَدهلَيع هتضرفَع لَيع هِرضِديٍن اع ر

علَّمتها فَصلَِّت الظُّهر و الْعصر و الْمغِرب و الِْعشاَء الْآِخرةَ ثُم عرض لَها عاِرض ِفي اللَّيِل 
لَّما عم لَيع أَِعد ينا بي كَانَ فَقَالَت تحبا أَصفَلَم تاتم ِبِه و تا فَأَقَرهلَيع هتدِني فَأَعت

  .الْمسِلمونَ الَِّذين غَسلُوها و كُنت أَنا الَِّذي صلَّيت علَيها و نزلْت ِفي قَبِرها 
يسى عن عِلي بِن الْحكَِم و ِعدةٌ ِمن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع-١٢

 نةَ عِمريِن عِف بيس نِميعاً عانَ جرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص
 ِبِبر ِإسماِعيلَ ابِني )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن عماِر بِن حيانَ قَالَ خبرت أَبا

 أَتته أُخت لَه ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِبي فَقَالَ لَقَد كُنت أُِحبه و قَِد ازددت لَه حباً ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِملْحفَته لَها فَأَجلَسها علَيها ثُم أَقْبلَ يحدثُها و يضحك الرضاعِة فَلَما نظَر ِإلَيها سر ِبها و بسطَ

ِفي وجِهها ثُم قَامت و ذَهبت و جاَء أَخوها فَلَم يصنع ِبِه ما صنع ِبها فَِقيلَ لَه يا رسولَ اللَِّه 
   . و هو رجلٌ فَقَالَ ِلأَنها كَانت أَبر ِبواِلديها ِمنهصنعت ِبأُخِتِه ما لَم تصنع ِبِه
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١٣-ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِف   ميس نكَِم عِن الْحب ِليع ن
 ِإنَّ )عليه السالم ( بِن عِمريةَ عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن ِإبراِهيم بِن شعيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تِلي ذَِلك ِمنه أَِبي قَد كَِبر ِجداً و ضعف فَنحن نحِملُه ِإذَا أَراد الْحاجةَ
  .فَافْعلْ و لَقِّمه ِبيِدك فَِإنه جنةٌ لَك غَداً 

  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي الصباِح عن جاِبٍر قَالَ -١٤
 ِإنَّ ِلي أَبويِن مخاِلفَيِن فَقَالَ برهما كَما تبر )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه سِمعت رجلًا يقُولُ ِلأَِب
  .الْمسِلِمني ِممن يتولَّانا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن -١٥
فٍَر ابعأَِبي ج نٍب ععصِن مةَ بسبنع نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحعليه السالم ( ِن م( قَالَ ثَلَاثٌ لَم 

فَاُء ِبالْعالْو الْفَاِجِر و و رِة ِإلَى الْباناُء الْأَمةً أَدصخر ٍد ِفيِهنلَّ ِلأَحج و زع ِل اللَّهعجي و رِد ِللْبه
  .الْفَاِجِر و ِبر الْواِلديِن بريِن كَانا أَو فَاِجريِن 

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٦

  .نى الرجلُ ِباسِم أَِبيِه قَالَ ِمن السنِة و الِْبر أَنْ يكَ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي -١٧

م نٍم عكْرِن ماِلِم بةَ سِدجيأَِبي خ ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْوِميعاً عاٍد جمِن حلَّى بع
 عن ِبر الْواِلديِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ جاَء رجلٌ و سأَلَ النِبي ) عليه السالم  ( خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه

اكأَب رراب اكأَب رراب اكأَب رراب كأُم رراب كأُم رراب كأُم ررلَ الْأَِب فَقَالَ ابقَب أَ ِبالْأُمدب و .  
قَالَ جاَء ) عليه السالم  (   الْوشاُء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٨

 ِبيلٌ ِإلَى النجصلى اهللا عليه وآله ( ر(هتيبر تاً وِبن تلَدو ي قَدفَقَالَ ِإن  ا وهتسفَأَلْب تلَغى ِإذَا بتا ح
حلَّيتها ثُم ِجئْت ِبها ِإلَى قَِليٍب فَدفَعتها ِفي جوِفِه و كَانَ آِخر ما سِمعت ِمنها و ِهي تقُولُ يا 

اهتأَب  
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فَما كَفَّارةُ ذَِلك قَالَ أَ لَك أُم حيةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَك خالَةٌ حيةٌ قَالَ نعم قَالَ فَابررها فَِإنها ِبمنِزلَِة 
 متى كَانَ هذَا فَقَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه الْأُم يكَفِّر عنك ما صنعت قَالَ أَبو خِدجيةَ فَقُلْت ِلأَ

 ِرينٍم آخنَ ِفي قَوِلدفَي نيبسافَةَ أَنْ يخاِت منلُونَ الْبقْتوا يكَان ِة واِهِليكَانَ ِفي الْج.  
 ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن-١٩

 هلْ يجِزي الْولَد واِلده فَقَالَ لَيس لَه )عليه السالم ( حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
عفَي هنِريِه ابتشلُوكاً فَيمم اِلدكُونُ الْوِن ييلَتصاٌء ِإلَّا ِفي خزج هنقِْضيِه عفَي نيِه دلَيكُونُ عي أَو ِتقُه

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عمِرو بِن -٢٠

ِإني رجلٌ شاب نِشيطٌ و أُِحب  فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِشمٍر عن جاِبٍر قَالَ أَتى رجلٌ رسولَ اللَِّه 
 ِبيالن فَقَالَ لَه ذَِلك هكْرةٌ تاِلدِلي و و ادالَِّذي )صلى اهللا عليه وآله ( الِْجه فَو ِتكاِلدو عم فَكُن ِجعار 

  .ي سِبيِل اللَِّه سنةً بعثَِني ِبالْحق نِبياً لَأُنسها ِبك لَيلَةً خير ِمن ِجهاِدك ِف
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن -٢١

واِلديِه ِفي  قَالَ ِإنَّ الْعبد لَيكُونُ باراً ِب)عليه السالم ( ِسناٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
حياِتِهما ثُم يموتاِن فَلَا يقِْضي عنهما ديونهما و لَا يستغِفر لَهما فَيكْتبه اللَّه عاقّاً و ِإنه لَيكُونُ 

تاس ا ومهنيى دا قَضاتا فَِإذَا مِبِهم ارب را غَياِتِهميا ِفي حماقّاً لَهع و زع اللَّه هبكْتا فَيملَه فَرغ
   .جلَّ باراً

فِْعِهمن و مِة لَهِصيحالن و ِلِمنيسوِر الْماِم ِبأُمِتماِلاه ابب  
قَالَ ) يه السالم عل (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . من أَصبح لَا يهتم ِبأُموِر الْمسِلِمني فَلَيس ِبمسِلٍم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 أَنسك الناِس نسكاً أَنصحهم )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٢

  جيباً

http://www.islam4u.com


  ) ١٦٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

 ِلِمنيسِميِع الْمقَلْباً ِلج مهلَمأَس و.  
 بِن محمٍد عن سلَيمانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عِن الْقَاِسِم- ٣

 يقُولُ علَيك ِبالنصِح )عليه السالم ( بِن داود الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 هلَ ِمنٍل أَفْضمِبع لْقَاهت لِْقِه فَلَنِللَِّه ِفي خ.  

٤ -نب دمحِن   مِد بمحم نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي 
  .قَالَ من لَم يهتم ِبأُموِر الْمسِلِمني فَلَيس ِبمسِلٍم ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه

 بِن الْخطَّاِب عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عمِه عاِصٍم الْكُوِزي عن   عنه عن سلَمةَ- ٥
 قَالَ من أَصبح لَا يهتم ِبأُموِر الْمسِلِمني فَلَيس )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ النِبي ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

ِمعس نم و مهِلٍم ِمنسِبم سفَلَي هِجبي فَلَم ِلِمنيسا لَلْماِدي ينلًا يجر .  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

لْق ِعيالُ اللَِّه فَأَحب الْخلِْق ِإلَى اللَِّه من نفَع ِعيالَ اللَِّه و  الْخ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .أَدخلَ علَى أَهِل بيٍت سروراً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٧
 من )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ سِئلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَ حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه بِن عِمريةَ قَا

  .أَحب الناِس ِإلَى اللَِّه قَالَ أَنفَع الناِس ِللناِس 
 الْحناِط عن ِفطِْر بِن خِليفَةَ عن عمر   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن مثَنى بِن الْوِليِد- ٨

 من رد عن قَوٍم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) صلوات اهللا عليه ( بِن عِلي بِن الْحسيِن عن أَِبيِه 
  .لْجنةُ أَو ناٍر أُوِجبت لَه ا] ماٍء[ِمن الْمسِلِمني عاِديةَ 

عليه  (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩

وا ِإلَّا خيراً ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و قُولُوا ِللناِس حسناً قَالَ قُولُوا ِللناِس حسناً و لَا تقُولُ) السالم 
وا هوا ملَمعى تتح.   
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بِن يِزيد   عنه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَِبي جِميلَةَ الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن جاِبِر -١٠
 قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و قُولُوا ِللناِس حسناً قَالَ قُولُوا ِللناِس )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 قَالَ ِفيكُمونَ أَنْ يِحبا تم نسأَح.  
١١-يحي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلَةَ   ِعدبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى ب

قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و جعلَِني مباركاً أَين ما كُنت ) عليه السالم  ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .قَالَ نفَّاعاً

  باب ِإجلَاِل الْكَِبِري
١ -رِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم ) 

  . ِمن ِإجلَاِل اللَِّه ِإجلَالُ ِذي الشيبِة الْمسِلِم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
 لَيس )عليه السالم ( عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ٢

  .ِمنا من لَم يوقِّر كَِبرينا و يرحم صِغرينا 
ٍن عِن الْوصاِفي قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن أَبا- ٣

ٍء أَفْضلَ   عظِّموا ِكباركُم و ِصلُوا أَرحامكُم و لَيس تِصلُونهم ِبشي)عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
مهنالْأَذَى ع كَف ِمن.   

  باب أُخوِة الْمؤِمِنني بعِضِهم ِلبعٍض
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن   ِعدةٌ ِم- ١

 ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ بنو أٍَب و أُم و ِإذَا )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 مهٍل ِمنجلَى رع برونَضرالْآخ لَه ِهرس قِعر.   
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بضت   عنه عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عمر بِن أَباٍن عن جاِبٍر الْجعِفي قَالَ تقَ- ٢
 فَقُلْت جِعلْت ِفداك ربما حِزنت ِمن غَيِر مِصيبٍة تِصيبِني أَو أَمٍر )عليه السالم ( بين يدي أَِبي جعفٍَر 

زع ِإنَّ اللَّه اِبرا جي معِديِقي فَقَالَ نص ِهي وجِلي ِفي وأَه ذَِلك ِرفعى يتِزلُ ِبي حنلَّ يج و 
خلَق الْمؤِمِنني ِمن ِطينِة الِْجناِن و أَجرى ِفيِهم ِمن ِريِح روِحِه فَِلذَِلك الْمؤِمن أَخو الْمؤِمِن ِلأَِبيِه 

  . ِلأَنها ِمنها و أُمِه فَِإذَا أَصاب روحاً ِمن ِتلْك الْأَرواِح ِفي بلٍَد ِمن الْبلْداِن حزنٌ حِزنت هِذِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ - ٣

ا يظِْلمه و لَا قَالَ الْمؤِمن أَخو الْمؤِمِن عينه و دِليلُه لَا يخونه و لَ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِلفَهخةً فَيِعد هِعدلَا ي و هشغي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل - ٤
عليه (  بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي

 يقُولُ الْمؤِمن أَخو الْمؤِمِن كَالْجسِد الْواِحِد ِإِن اشتكَى شيئاً ِمنه وجد أَلَم ذَِلك ِفي ساِئِر )السالم 
ِن لَأَشد اتصالًا ِبروِح اللَِّه ِمِن اتصاِل جسِدِه و أَرواحهما ِمن روٍح واِحدٍة و ِإنَّ روح الْمؤِم

  .شعاِع الشمِس ِبها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن مثَنى - ٥

ِة قَالَ قَالَ أَبِغريِن الْماِرِث بِن الْحاِط عنِد اللَِّه الْحبعليه السالم ( و ع( هنيع وِلِم هسو الْمأَخ ِلمسالْم 
 هابتغلَا ي و هكِْذبلَا ي و هظِْلملَا ي و هعدخلَا ي و هونخلَا ي ِليلُهد و هآتِمر و.  

٦ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   دِعن تقَالَ كُن ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عي
 و دخلَ علَيِه رجلٌ فَقَالَ ِلي تِحبه فَقُلْت نعم فَقَالَ ِلي و ِلم لَا تِحبه و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

دلَى عع كنوع و ِفي ِديِنك ِريكُكش و وكأَخ وه ِركلَى غَيع قُهِرز و كو.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسيِن بِن الْحسِن عن محمِد بِن أُورمةَ عن بعِض - ٧

 ) عليه السالم (أَصحاِبِه عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن فُضيٍل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ِمن ِمِننيؤالْم لَقلَّ خج و زع ِه ِلأَنَّ اللَّهأُم ِمِن ِلأَِبيِه وؤو الْمأَخ ِمنؤقُولُ الْمي هتِمعقَالَ س  
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 أُم ةٌ ِلأٍَب ووِإخ مه ِة فَِلذَِلكنِريِح الْج ِمن ِرِهموى ِفي صرأَج اِن وِة الِْجنِطين.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن عِلي بِن عقْبةَ - ٨

قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن أَخو الْمؤِمِن عينه و دِليلُه لَا يخونه و لَا يظِْلمه و لَا ) ه السالم علي ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِلفَهخةً فَيِعد هِعدلَا ي و هشغي.  

٩ -ٍل عجر نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحم نب دمأَح   نِميٍل عج ن
قَالَ سِمعته يقُولُ الْمؤِمنونَ خدم بعضهم ِلبعٍض قُلْت و كَيف يكُونونَ ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .خدماً بعضهم ِلبعٍض قَالَ يِفيد بعضهم بعضاً الْحِديثَ 
١٠-نع اِهيمرِإب نب ِليى   عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و 

عليه ( جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ الْبصِري عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 خرجوا ِإلَى سفٍَر لَهم فَضلُّوا الطَِّريق فَأَصابهم عطَش شِديد  يقُولُ ِإنَّ نفَراً ِمن الْمسِلِمني)السالم 
 كُملَيع أْسوا فَلَا بفَقَالَ قُوم ِبيض ابِه ِثيلَيع و خيش ماَءهِر فَججولَ الشوا أُصلَِزم وا وكَفَّنفَت

تار وا وِربش وا واُء فَقَامذَا الْمفَه الَِّذين الِْجن ا ِمنفَقَالَ أَن اللَّه كمحري تأَن نا فَقَالُوا موو
 يقُولُ الْمؤِمن أَخو )صلى اهللا عليه وآله (  ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( بايعوا رسولَ اللَِّه 

فَلَم ِليلُهد و هنيِمِن عؤِتي الْمرضوا ِبحعيضوا تكُونت .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١١

 يقُولُ )عليه السالم ( عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِعيقَالَ ِرب هِرمحلَا ي و هونخلَا ي و هابتغلَا ي و ذُلُهخلَا ي و هظِْلمِلِم لَا يسو الْمأَخ ِلمسالْم

قُلْت لَه نعم فَقَالَ فَسأَلَِني رجلٌ ِمن أَصحاِبنا ِبالْمِدينِة فَقَالَ سِمعت فُضيلًا يقُولُ ذَِلك قَالَ فَ
 يقُولُ الْمسِلم أَخو الْمسِلِم لَا يظِْلمه و لَا يغشه و لَا يخذُلُه )عليه السالم ( فَِإني سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

هِرمحلَا ي و هونخلَا ي و هابتغلَا ي و.   
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هقُضني انَ ولَ الِْإميحتِن انِلم قالْح وِجبا يِفيم ابب  
١ -تِمعقَةَ قَالَ سدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبا عأَب 

 يقُولُ و سِئلَ عن ِإمياِن من يلْزمنا حقُّه و أُخوته كَيف هو و ِبما يثْبت و ِبما )عليه السالم ( اللَِّه 
ظْهالَِّذي ي وا فَهمهدا أَحِن أَميهجلَى وذُ عختي انَ قَدطُلُ فَقَالَ ِإنَّ الِْإميبفَِإذَا ي اِحِبكص ِمن لَك ر

َء ِمنه نقْض ِللَِّذي  ظَهر لَك ِمنه ِمثْلُ الَِّذي تقُولُ ِبِه أَنت حقَّت ولَايته و أُخوته ِإلَّا أَنْ يِجي
 الَِّذي أَظْهر لَك خرج وصف ِمن نفِْسِه و أَظْهره لَك فَِإنْ جاَء ِمنه ما تستِدلُّ ِبِه علَى نقِْض

 ِملَ ذَِلكا عمِإن هأَن ِعيداِقضاً ِإلَّا أَنْ ين لَك را أَظْهكَانَ ِلم و رأَظْه و لَك فصا وِمم كدِعن
كُونَ التأَنْ ت ِكنما يِمم سِفيِه فَِإنْ كَانَ لَي ظَرني ذَِلك عم ةً وِقيت ذَِلك هلْ ِمنقْبي ةُ ِفي ِمثِْلِه لَمِقي

 مكُونَ قَوقَى ِمثْلُ أَنْ يتا يم فِْسريت و لَه ِقمتست ا لَماِضِعهوم نا عالَهأَز نم اِضعوِة مِقيِلأَنَّ ِللت
قكِْم الْحِر حلَى غَيع ِلِهمِفع و كِْمِهمح ٍء ظَاِهروسيِلِه فَكُلُّ شِفع و   مهنيب ِمنؤلُ الْممعٍء ي

اِئزج هيِن فَِإناِد ِفي الدي ِإلَى الْفَسدؤا لَا يِة ِممِقيكَاِن التِلم.   
فارعالت وا همِإن يِن ولَى الدع قَعي لَم اِخيوِفي أَنَّ الت ابب  

١ -ب دمحةَ   مزمح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 قَالَ لَم تتواخوا علَى هذَا الْأَمِر و ِإنما )عليه السالم ( بِن محمٍد الطَّياِر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

   .تعارفْتم علَيِه
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  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ و سماعةَ جِميعاً - ٢
   .قَالَ لَم تتواخوا علَى هذَا الْأَمِر و ِإنما تعارفْتم علَيِه) م عليه السال ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

  باب حق الْمؤِمِن علَى أَِخيِه و أَداِء حقِِّه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ١

 قَالَ ِمن حق الْمؤِمِن علَى )عليه السالم (  عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر بِن
 اتفَِإذَا م هنيد قِْضيي و هتبكُر هنع جفَري و هتروع اِريوي و هتعوج ِبعشِمِن أَنْ يؤأَِخيِه الْم

لِْدِه خو ِلِه وِفي أَه لَفَه.  
٢ - نٍس عينِن خلَّى بعم نع ِريجٍر الْهكَيِن بِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نع هنع  

ه سبع حقُوٍق واِجباٍت ما قَالَ قُلْت لَه ما حق الْمسِلِم علَى الْمسِلِم قَالَ لَ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
ِمنهن حق ِإلَّا و هو علَيِه واِجب ِإنْ ضيع ِمنها شيئاً خرج ِمن ِولَايِة اللَِّه و طَاعِتِه و لَم يكُن ِللَِّه 

ِإني علَيك شِفيق أَخاف أَنْ تضيع ِفيِه ِمن نِصيٍب قُلْت لَه جِعلْت ِفداك و ما ِهي قَالَ يا معلَّى 
و لَا تحفَظَ و تعلَم و لَا تعملَ قَالَ قُلْت لَه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه قَالَ أَيسر حق ِمنها أَنْ تِحب لَه ما 

الْح و فِْسكِلن هكْرا تم لَه هكْرت و فِْسكِلن ِحبت و هاتضرم ِبعتت و طَهخس ِنبتجالثَّاِني أَنْ ت ق
 اِبعالر قالْح و ِلكِرج و ِدكي و اِنكِلس و اِلكم و فِْسكِبن هِعينالثَّاِلثُ أَنْ ت قالْح و هرأَم ِطيعت

حق الْخاِمس أَنْ لَا تشبع و يجوع و لَا تروى و يظْمأُ و لَا أَنْ تكُونَ عينه و دِليلَه و ِمرآته و الْ
تلْبس و يعرى و الْحق الساِدس أَنْ يكُونَ لَك خاِدم و لَيس ِلأَِخيك خاِدم فَواِجب أَنْ تبعثَ 

و هامطَع عنصي و هابِسلَ ِثيغفَي كاِدمخ ِجيبت و همقَس ِبرأَنْ ت اِبعالس قالْح و هاشِفر دهمي 
 لِْجئُهلَا ت ا واِئهِإلَى قَض هاِدربةً تاجح أَنَّ لَه تِلمِإذَا ع و هتازنج دهشت و هِريضم ودعت و هتوعد

اِدربت لَِكن ا وأَلَكَهسأَنْ يِتكلَايِبو هتلَايو ِتِه ولَايِبو كتلَايو لْتصو ذَِلك لْتةً فَِإذَا فَعرادبم ه.   
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٣ -ِد بمحِن مب دمأَح نع هنِد   عبع نٍف عيأَِبيِه س نٍف عيِن سب ِليع نى عِن ِعيس
 عن أَشياَء و أَمروِني )عليه السالم ( الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا يسأَلُونَ أَبا عبِد اللَِّه 

 فَسأَلْته فَلَم يِجبِني فَلَما ِجئْت ِلأُودعه فَقُلْت سأَلْتك فَلَم أَنْ أَسأَلَه عن حق الْمسِلِم علَى أَِخيِه
تِجبِني فَقَالَ ِإني أَخاف أَنْ تكْفُروا ِإنَّ ِمن أَشد ما افْترض اللَّه علَى خلِْقِه ثَلَاثاً ِإنصاف الْمرِء 

أَِخيِه ِمن نفِْسِه ِإلَّا ِبما يرضى ِلنفِْسِه ِمنه و مواساةَ الْأَِخ ِفي الْماِل و ِمن نفِْسِه حتى لَا يرضى ِل
 هعدِه فَيلَيع اللَّه مرا حم دِعن لَِكن ِللَِّه و دمالْح انَ اللَِّه وحبس ساٍل لَيلَى كُلِّ حاللَِّه ع ِذكْر.  

حمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميٍل عن مراِزٍم عن أَِبي   عنه عن أَ- ٤
  .ٍء أَفْضلَ ِمن أَداِء حق الْمؤِمِن  قَالَ ما عِبد اللَّه ِبشي) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد - ٥
قَالَ حق الْمسِلِم علَى الْمسِلِم أَنْ لَا يشبع و يجوع أَخوه و لَا يروى و ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

عظَم حق الْمسِلِم علَى أَِخيِه الْمسِلِم و قَالَ يعطَش أَخوه و لَا يكْتِسي و يعرى أَخوه فَما أَ
أَِحب ِلأَِخيك الْمسِلِم ما تِحب ِلنفِْسك و ِإذَا احتجت فَسلْه و ِإنْ سأَلَك فَأَعِطِه لَا تملَّه خيراً 

ذَا غَاب فَاحفَظْه ِفي غَيبِتِه و ِإذَا شِهد فَزره و أَِجلَّه و لَا يملَّه لَك كُن لَه ظَهراً فَِإنه لَك ظَهر ِإ
و أَكِْرمه فَِإنه ِمنك و أَنت ِمنه فَِإنْ كَانَ علَيك عاِتباً فَلَا تفَاِرقْه حتى تسأَلَ سِميحته و ِإنْ 

تِإِن اب و ِد اللَّهمفَاح ريخ هابأَص لُ ِلأَِخيِه أُفجِإذَا قَالَ الر و هفَأَِعن لَ لَهحمِإنْ ت و هدضفَاع ِلي
انقَطَع ما بينهما ِمن الْولَايِة و ِإذَا قَالَ أَنت عدوي كَفَر أَحدهما فَِإذَا اتهمه انماثَ الِْإميانُ ِفي 

  لِْملْح ِفي الْماِء و قَالَ بلَغِني أَنه قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيزهرقَلِْبِه كَما ينماثُ ا

http://www.islam4u.com


  ) ١٧١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

ِلأَهِل الْأَرِض و قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن وِلي اللَِّه يِعينه و نوره ِلأَهِل السماِء كَما تزهر نجوم السماِء 
 هرغَي افخلَا ي و قِه ِإلَّا الْحلَيقُولُ علَا ي و لَه عنصي.  

ي بِن عقْبةَ عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن عِل- ٦
قَالَ ِللْمسِلِم علَى أَِخيِه الْمسِلِم ِمن الْحق أَنْ يسلِّم علَيِه ِإذَا لَِقيه و يعوده ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

   .ذَا دعاه و يتبعه ِإذَا ماتِإذَا مِرض و ينصح لَه ِإذَا غَاب و يسمته ِإذَا عطَس و يِجيبه ِإ
 ةَ ِمثْلَهقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد

.  
٧ -ِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليوِن   عأْمأَِبي الْم نع سون

 ما حق الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن قَالَ ِإنَّ ِمن حق )عليه السالم ( الْحاِرِثي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اِلِه وِفي م اةَ لَهاسوالْم ِرِه ودِفي ص ةَ لَهدوِمِن الْمؤلَى الْمِمِن عؤالْم ِلِه وِفي أَه لَه لَفالْخ 

 اتِإذَا م ِصيِبِه وِبن ذَ لَهكَانَ غَاِئباً أَخ و ِلِمنيساِفلَةٌ ِفي الْمِإنْ كَانَ ن و هظَلَم نلَى مع ةَ لَهرصالن
أَنْ لَا ي و هشغأَنْ لَا ي و هظِْلمأَنْ لَا ي ِرِه وةَ ِإلَى قَباريالز و هكَذِّبأَنْ لَا ي و ذُلَهخأَنْ لَا ي و هونخ

 كَفَر ي فَقَدودع تأَن ِإذَا قَالَ لَه ةٌ ولَايا ومهنيب سفَلَي أُف ِإذَا قَالَ لَه و أُف قُولَ لَهأَنْ لَا ي
  .ِه كَما ينماثُ الِْملْح ِفي الْماِء أَحدهما و ِإذَا اتهمه انماثَ الِْإميانُ ِفي قَلِْب

٨ - ِليأَِبي ع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 فَعرض ِلي ) السالم عليه( صاِحِب الِْكلَِل عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ كُنت أَطُوف مع أَِبي عبِد اللَِّه 

عأَنْ أَد تفَكَِره ِإلَي ارٍة فَأَشاجِفي ح هعم ابأَلَِني الذَّها كَانَ ساِبنحأَص لٌ ِمنجر  
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عليه (  و أَذْهب ِإلَيِه فَبينا أَنا أَطُوف ِإذْ أَشار ِإلَي أَيضاً فَرآه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم (  اللَِّه أَبا عبِد

 هو علَى  فَقَالَ يا أَبانُ ِإياك يِريد هذَا قُلْت نعم قَالَ فَمن هو قُلْت رجلٌ ِمن أَصحاِبنا قَالَ)السالم 
ِمثِْل ما أَنت علَيِه قُلْت نعم قَالَ فَاذْهب ِإلَيِه قُلْت فَأَقْطَع الطَّواف قَالَ نعم قُلْت و ِإنْ كَانَ 

أَخ فَقُلْت هأَلْتفَس دعِه بلَيع لْتخد ثُم هعم تبقَالَ فَذَه معِة قَالَ نالْفَِريض افطَو قح نِني عِبر
الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن فَقَالَ يا أَبانُ دعه لَا تِرده قُلْت بلَى جِعلْت ِفداك فَلَم أَزلْ أُردد علَيِه فَقَالَ 

بانُ أَ ما تعلَم أَنَّ اللَّه عز و يا أَبانُ تقَاِسمه شطْر ماِلك ثُم نظَر ِإلَي فَرأَى ما دخلَِني فَقَالَ يا أَ
 هِثرؤت فَلَم هتمقَاس تا ِإذَا أَنفَقَالَ أَم اكِفد ِعلْتلَى جب قُلْت فُِسِهملَى أَنع ِثِرينؤالْم ذَكَر لَّ قَدج

تِإذَا أَن هِثرؤا تماٌء ِإنوس وه و تا أَنمِإن دعِر بِف الْآخصالن ِمن هتطَيأَع .  
٩ - نع وبِن أَيالَةَ بفَض نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَنا و ابن أَِبي )عليه السالم ( عمر بِن أَباٍن عن ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله ( يعفُوٍر و عبد اللَِّه بن طَلْحةَ فَقَالَ ابِتداًء ِمنه يا ابن أَِبي يعفُوٍر قَالَ رسولُ اللَِّه 

 نع لَّ وج و زِي اللَِّه عدي نيِفيِه كَانَ ب كُن ناٍل مِخص ِست فُوٍر وعأَِبي ي نِمِني اللَِّه فَقَالَ ابي
 ِلمسُء الْمرالْم هكْري ِلِه وأَه زِلأَع ِحبا يِلأَِخيِه م ِلمسُء الْمرالْم ِحبقَالَ ي اكِفد ِعلْتج نا هم

 فَبكَى ابن أَِبي يعفُوٍر و قَالَ كَيف يناِصحه الْولَايةَ ِلأَِخيِه ما يكْره ِلأَعز أَهِلِه و يناِصحه الْولَايةَ
قَالَ يا ابن أَِبي يعفُوٍر ِإذَا كَانَ ِمنه ِبِتلْك الْمنِزلَِة بثَّه همه فَفَِرح ِلفَرِحِه ِإنْ هو فَِرح و حِزنَ 

دِإنْ كَانَ ِعن ِزنَ وح وِنِه ِإنْ هزو ِلحقَالَ أَب قَالَ ثُم لَه ا اللَّهعِإلَّا د و هنع جفَر هنع جفَرا يم ه
   ثَلَاثٌ لَكُم و ثَلَاثٌ لَنا أَنْ تعِرفُوا فَضلَنا و أَنْ تطَئُوا عِقبنا و أَنْ تنتِظروا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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ُء ِبنوِرِهم من هو أَسفَلُ ِمنهم و  عاِقبتنا فَمن كَانَ هكَذَا كَانَ بين يدِي اللَِّه عز و جلَّ فَيستِضي
 فَلَو أَنهم يراهم من دونهم لَم يهِنئْهم الْعيش ِمما يرونَ ِمن فَضِلِهم أَما الَِّذين عن يِمِني اللَِّه

 مهفُوٍر ِإنعأَِبي ي نا ابِمِني اللَِّه فَقَالَ يي نع مه نَ وورلَا ي ما لَهم فُوٍر وعأَِبي ي نفَقَالَ اب
 كَانَ يقُولُ ِإنَّ ِللَِّه خلْقاً )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه أَ ما بلَغك الْحِديثُ أَنَّ رسولَ اللَِّه محجوبونَ ِبنوِر ال

عن يِمِني الْعرِش بين يدِي اللَِّه و عن يِمِني اللَِّه وجوههم أَبيض ِمن الثَّلِْج و أَضوأُ ِمن الشمِس 
اِحيلَاِل اللَِّه الضوا ِفي جابحت لَاِء الَِّذينؤقَالُ هلَاِء فَيؤا هاِئلُ مأَلُ السسِة ي.  

(   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد بِن عجلَانَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

أَلَه كَيف من خلَّفْت ِمن ِإخواِنك قَالَ فَأَحسن الثَّناَء و زكَّى و  فَدخلَ رجلٌ فَسلَّم فَس)عليه السالم 
 اِئِهمةُ أَغِْنيداهشم فكَي فَقَالَ قَِليلَةٌ قَالَ و اِئِهملَى فُقَرع اِئِهمةُ أَغِْنيادِعي فكَي ى فَقَالَ لَهأَطْر

الَ فَكَيف ِصلَةُ أَغِْنياِئِهم ِلفُقَراِئِهم ِفي ذَاِت أَيِديِهم فَقَالَ ِإنك لَتذْكُر أَخلَاقاً ِلفُقَراِئِهم قَالَ قَِليلَةٌ قَ
  .قَلَّ ما ِهي ِفيمن ِعندنا قَالَ فَقَالَ فَكَيف تزعم هؤلَاِء أَنهم ِشيعةٌ 

 بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن أَِبي ِإسماِعيلَ   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد-١١
 جِعلْت ِفداك ِإنَّ الشيعةَ ِعندنا كَِثري فَقَالَ فَهلْ يعِطف الْغِني )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

ِء و يتواسونَ فَقُلْت لَا فَقَالَ لَيس هؤلَاِء ِشيعةً  مِسيعلَى الْفَِقِري و هلْ يتجاوز الْمحِسن عِن الْ
  .الشيعةُ من يفْعلُ هذَا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء -١٢
 يقُولُ عظِّموا أَصحابكُم ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر ) عليه السالم  ( ِهبِن فُضيٍل عن أَِبي عبِد اللَّ

و وقِّروهم و لَا يتجهم بعضكُم بعضاً و لَا تضاروا و لَا تحاسدوا و ِإياكُم و الْبخلَ كُونوا 
 لَِصنيخاللَِّه الْم ادِعب.  

    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن عمر بِن-١٣
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ُء أَحدكُم ِإلَى أَِخيِه فَيدِخلَ يده   أَ يِجي)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر أَباٍن عن سِعيِد بِن الْحسِن
 فَلَا )عليه السالم ( ِفي ِكيِسِه فَيأْخذَ حاجته فَلَا يدفَعه فَقُلْت ما أَعِرف ذَِلك ِفينا فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

يفَالْ ش َء ِإذاً قُلْت دعب مهلَاما أَحطَوعي لَم مِإذاً فَقَالَ ِإنَّ الْقَو لَاكه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْحسيِن بِن الْحسِن عن محمِد بِن أُورمةَ رفَعه عن معلَّى -١٤

 عن حق الْمؤِمِن فَقَالَ سبعونَ حقّاً لَا أُخِبرك ِإلَّا  )عليه السالم( بِن خنيٍس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبسبعٍة فَِإني علَيك مشِفق أَخشى أَلَّا تحتِملَ فَقُلْت بلَى ِإنْ شاَء اللَّه فَقَالَ لَا تشبع و يجوع و لَا 

ِميصه الَِّذي يلْبسه و ِلسانه الَِّذي يتكَلَّم ِبِه و تِحب لَه ما تكْتِسي و يعرى و تكُونُ دِليلَه و قَ
تِحب ِلنفِْسك و ِإنْ كَانت لَك جاِريةٌ بعثْتها ِلتمهد ِفراشه و تسعى ِفي حواِئِجِه ِباللَّيِل و النهاِر 

 لْتصو ذَِلك لْتلَّ فَِإذَا فَعج و زِة اللَِّه علَايا ِبونتلَايو ا وِتنلَايِبو كتلَايو.  
١٥- ناِء عرغأَِبي الْم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
و الْمسِلِم لَا يظِْلمه و لَا يخذُلُه و لَا يخونه و يِحق علَى قَالَ الْمسِلم أَخ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 اطُفعت ِة واجِل الْحاةُ ِلأَهاسوالْم اطُِف وعلَى التنُ عاوعالت ِل واصوِفي الت ادِتهاِلاج ِلِمنيسالْم
وا كَمكُونى تتٍض حعلَى بع ِضِهمعب نيمتغم اِحِمنيرتم كُمنياَء بمحلَّ رج و زع اللَّه كُمرا أَم

صلى اهللا عليه  ( ِلما غَاب عنكُم ِمن أَمِرِهم علَى ما مضى علَيِه معشر الْأَنصاِر علَى عهِد رسوِل اللَِّه

  .) وآله 
١٦-ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع عليه السالم  ( ن (

 حق علَى الْمسِلِم ِإذَا أَراد سفَراً أَنْ يعِلم ِإخوانه و حق علَى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اِنِه ِإذَا قَِدموِإخوهأْتأَنْ ي.   
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  باب التراحِم و التعاطُِف
١ -ِن مِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نوٍب عبح

 يقُولُ ِلأَصحاِبِه اتقُوا اللَّه و كُونوا ِإخوةً )عليه السالم ( شعيٍب الْعقَرقُوِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  . أَمرنا و أَحيوه بررةً متحابني ِفي اللَِّه متواِصِلني متراِحِمني تزاوروا و تلَاقَوا و تذَاكَروا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن كُلَيٍب - ٢
وةً بررةً قَالَ تواصلُوا و تباروا و تراحموا و كُونوا ِإخ) عليه السالم  ( الصيداِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .كَما أَمركُم اللَّه عز و جلَّ 

  عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن يحيى الْكَاِهِلي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٣
  .ا  يقُولُ تواصلُوا و تباروا و تراحموا و تعاطَفُو)عليه السالم ( 

قَالَ يِحق علَى ) عليه السالم  (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
ف الْمسِلِمني اِلاجِتهاد ِفي التواصِل و التعاونُ علَى التعاطُِف و الْمواساةُ ِلأَهِل الْحاجِة و تعاطُ

 نيمتغم اِحِمنيرتم مهنيماُء بحلَّ رج و زع اللَّه كُمرا أَموا كَمكُونى تتٍض حعلَى بع ِضِهمعب
 عليه صلى اهللا( ِلما غَاب عنكُم ِمن أَمِرِهم علَى ما مضى علَيِه معشر الْأَنصاِر علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

   .)وآله 
  باب ِزيارِة الِْإخواِن

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن فَضاٍل عن عِلي بِن - ١
ِه لَا ِلغيِرِه الِْتماس موِعِد اللَِّه قَالَ من زار أَخاه ِللَّ) عليه السالم  ( عقْبةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .و تنجز ما ِعند اللَِّه وكَّلَ اللَّه ِبِه سبِعني أَلْف ملٍَك ينادونه أَلَا ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ 
٢ -ثَميخ نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نع هنفٍَر   ععلَى أَِبي جع لْتخةَ قَالَ د )

 أُودعه فَقَالَ يا خيثَمةُ أَبِلغْ من ترى ِمن مواِلينا السلَام و أَوِصِهم ِبتقْوى اللَِّه الْعِظيِم و )عليه السالم 
  م و أَنْ يشهد حيهم ِجنازةَأَنْ يعود غَِنيهم علَى فَِقِريِهم و قَِويهم علَى ضِعيِفِه
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رِحم اللَّه عبداً أَحيا أَمرنا يا ميِتِهم و أَنْ يتلَاقَوا ِفي بيوِتِهم فَِإنَّ لُِقيا بعِضِهم بعضاً حياةٌ ِلأَمِرنا 
 ِع ورا ِإلَّا ِبالْونتلَايالُوا وني لَن مهأَن ٍل ومئاً ِإلَّا ِبعياللَِّه ش ِمن مهنِني عغا لَا نا أَنناِليوِلغْ مةُ أَبثَميخ

  . من وصف عدلًا ثُم خالَفَه ِإلَى غَيِرِه أَنَّ أَشد الناِس حسرةً يوم الِْقيامِة
٣ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 أَنَّ )عليه السالم (  حدثَِني جبرِئيلُ )عليه وآله صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
اللَّه عز و جلَّ أَهبطَ ِإلَى الْأَرِض ملَكاً فَأَقْبلَ ذَِلك الْملَك يمِشي حتى وقَع ِإلَى باٍب علَيِه رجلٌ 

اجا حم لَكالْم اِر فَقَالَ لَهالد بلَى رأِْذنُ عتسي هترز ِلمسِلي م اِر قَالَ أَخِذِه الده بِإلَى ر كت
ِفي اللَِّه تبارك و تعالَى قَالَ لَه الْملَك ما جاَء ِبك ِإلَّا ذَاك فَقَالَ ما جاَء ِبي ِإلَّا ذَاك فَقَالَ ِإني 

و لَامالس قِْرئُكي وه و كولُ اللَِّه ِإلَيسر و زع ِإنَّ اللَّه لَكقَالَ الْم ةُ ونالْج لَك تبجقُولُ وي 
  .جلَّ يقُولُ أَيما مسِلٍم زار مسِلماً فَلَيس ِإياه زار ِإياي زار و ثَوابه علَي الْجنةُ 

٤ -ع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نِن عيصِن الْحع ِديهالن ِلي ) 

قَالَ من زار أَخاه ِفي اللَِّه قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإياي زرت و ثَوابك علَي و لَست أَرضى ) عليه السالم 
  .لَك ثَواباً دونَ الْجنِة 

ِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحا- ٥
 يقُولُ من زار أَخاه ِفي جاِنِب )عليه السالم ( عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

وز وِه اللَِّه فَهجاَء وِتغِر ابالِْمص هروز كِْرملَى اللَِّه أَنْ يع قح و هر.  
  )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٦
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 من زار أَخاه ِفي بيِتِه قَالَ اللَّه عز و جلَّ لَه أَنت ضيِفي و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اهِإي كبةَ ِبحنالْج لَك تبجأَو قَد و اكِقر لَياِئِري عز.  

٧ -ع نع هنِد   عبا عأَب تِمعةَ قَالَ سأَِبي غُر ناٍر عمِن عب اقحِإس نكَِم عِن الْحب ِلي
 يقُولُ من زار أَخاه ِفي اللَِّه ِفي مرٍض أَو ِصحٍة لَا يأِْتيِه ِخداعاً و لَا اسِتبدالًا وكَّلَ )عليه السالم ( اللَِّه 

ني أَلْف ملٍَك ينادونَ ِفي قَفَاه أَنْ ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ فَأَنتم زوار اللَِّه و أَنتم اللَّه ِبِه سبِع
وفْد الرحمِن حتى يأِْتي منِزلَه فَقَالَ لَه يسير جِعلْت ِفداك و ِإنْ كَانَ الْمكَانُ بِعيداً قَالَ نعم يا 
يسير و ِإنْ كَانَ الْمكَانُ مِسريةَ سنٍة فَِإنَّ اللَّه جواد و الْملَاِئكَةُ كَِثريةٌ يشيعونه حتى يرِجع ِإلَى 

  .منِزِلِه 
٨ -نع ِديهِن النب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع  ) 

قَالَ من زار أَخاه ِفي اللَِّه و ِللَِّه جاَء يوم الِْقيامِة يخطُر بين قَباِطي ِمن نوٍر و لَا يمر ) عليه السالم 
يقُولُ ِبشلَّ فَيج و زِي اللَِّه عدي نيب ِقفى يتح اَء لَهِإذَا قَالَ ٍء ِإلَّا أَض باً وحرم لَّ لَهج و زع اللَّه 

  .مرحباً أَجزلَ اللَّه عز و جلَّ لَه الْعِطيةَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٩

ِر بضِن النِعيٍد عِن سأَِبي ب نةَ عزمأَِبي ح نِشٍري عب نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عيوِن س
 قَالَ ِإنَّ الْعبد الْمسِلم ِإذَا خرج ِمن بيِتِه زاِئراً أَخاه ِللَِّه لَا ِلغيِرِه الِْتماس وجِه )عليه السالم ( جعفٍَر 
غْباللَِّه ر ِجعرلِْفِه ِإلَى أَنْ يخ ِمن هونادنلٍَك يم أَلْف ِعنيبلَّ ِبِه سج و زع كَّلَ اللَّهو هدا ِعنةً ِفيم

  .ِإلَى منِزِلِه أَلَا ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ 
١٠-مأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نٍد عمحم نب نيسِن   الْحكِْر بب نع اقحِن ِإسب د

  محمٍد
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 ِللَِّه ِإلَّا ناداه اللَّه عز و  قَالَ ما زار مسِلم أَخاه الْمسِلم ِفي اللَِّه و)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .جلَّ أَيها الزاِئر ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد -١١
 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم (  أَيوب عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي

 ِمنؤالْم اهأَخ ارلٌ زجر و قفِْسِه ِبالْحلَى نع كَملٌ حجا ِإلَّا ثَلَاثَةٌ رلُهخدةً لَا ينلَّ جج و زِللَِّه ع
أَخ لٌ آثَرجر ِفي اللَِّه ِفي اللَِّه و ِمنؤالْم اه.  

١٢- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
نَّ الْمؤِمن  قَالَ ِإ)عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

لَيخرج ِإلَى أَِخيِه يزوره فَيوكِّلُ اللَّه عز و جلَّ ِبِه ملَكاً فَيضع جناحاً ِفي الْأَرِض و جناحاً ِفي 
با الْعهالَى أَيعت و كاربت اربى الْجادِزِلِه ننلَ ِإلَى مخفَِإذَا د ِظلُّهاِء يمالس ِبعتقِّي الْمِلح ظِّمعالْم د

 هعيش فرصفَِإذَا ان ِدئْكتأَب كُتاس كِني أُِجبعاد ِطكلِْني أُعس كظَامِإع لَيع قي حِبيِآلثَاِر ن
ارباِديِه تني ِزِلِه ثُمنلَ ِإلَى مخدى يتاِحِه حنِبج ِظلُّهي لَكقِّي الْمِلح ظِّمعالْم دبا الْعهالَى أَيعت و ك

  .حق علَي ِإكْرامك قَد أَوجبت لَك جنِتي و شفَّعتك ِفي ِعباِدي 
ي اللَِّه قَالَ لَِزيارةُ الْمؤِمِن ِف) عليه السالم  (   صاِلح بن عقْبةَ عن عقْبةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

خير ِمن ِعتِق عشِر ِرقَاٍب مؤِمناٍت و من أَعتق رقَبةً مؤِمنةً وقَى كُلُّ عضٍو عضواً ِمن الناِر حتى 
 جِقي الْفَري جأَنَّ الْفَر.  

قَالَ أَيما ثَلَاثَِة ) عليه السالم (    صاِلح بن عقْبةَ عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٤
مؤِمِنني اجتمعوا ِعند أٍَخ لَهم يأْمنونَ بواِئقَه و لَا يخافُونَ غَواِئلَه و يرجونَ ما ِعنده ِإنْ دعوا 

مهادوا زادزتِإِن اس و مطَاهأَلُوا أَعِإنْ س و مهابأَج اللَّه مأَهدتوا ابكَتِإنْ س و .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب قَالَ سِمعت أَبا حمزةَ -١٥

 اِلحالص دبالْع تِمعقُولُ سِللَِّه لَ)عليه السالم ( ي ِمنؤالْم اهأَخ ارز نقُولُ مي طْلُبِرِه ييا ِلغ  
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 أَلْف ِعنيبلَّ ِبِه سج و زع كَّلَ اللَّهلَّ وج و زع اللَّه هدعا وم زجنت اللَِّه و ابِبِه ثَو لٍَك ِمنم
ِحِني يخرج ِمن منِزِلِه حتى يعود ِإلَيِه ينادونه أَلَا ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ تبوأْت ِمن الْجنِة 

  .منِزلًا 
١٦-أَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  ععليه السالم  ( ب (

 ِمِننيؤالْم ِإنْ قَلُّوا)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري و ِسيمج منغاِن موِلقَاُء الِْإخ .   
  باب الْمصافَحِة

 ميموٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن- ١
 و كُنت أَبدأُ ِبالركُوِب )عليه السالم ( يحيى بِن زكَِريا عن أَِبي عبيدةَ قَالَ كُنت زِميلَ أَِبي جعفٍَر 

 اِحِبِه وِبص لَه دهٍل لَا عجاَءلَةَ رساَءلَ مس و لَّما سنيوتفَِإذَا اس وه كَبري كَانَ ثُم قَالَ و افَحص
 لَه دهلَا ع ناَءلَةَ مساَءلَ مس و لَّمِض سلَى الْأَرع وه ا وأَن تيوتِلي فَِإذَا اسلَ قَبزلَ نزِإذَا ن

بلَنا و ِإنْ فَعلَ مرةً فَكَِثري ِبصاِحِبِه فَقُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنك لَتفْعلُ شيئاً ما يفْعلُه أَحد من ِق
فَقَالَ أَ ما عِلمت ما ِفي الْمصافَحِة ِإنَّ الْمؤِمنيِن يلْتِقياِن فَيصاِفح أَحدهما صاِحبه فَلَا تزالُ 

اللَّه ِر وجِن الشع قرالْو اتحتا يا كَممهنع اتحتت وبِرقَا الذُّنفْتى يتا حهِإلَي ظُرني .  
عليه (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط عن أَِبي جعفٍَر - ٢

أَيِديِهما فَصافَح أَشدهما حباً  قَالَ ِإنَّ الْمؤِمنيِن ِإذَا الْتقَيا و تصافَحا أَدخلَ اللَّه يده بين )السالم 
  .ِلصاِحِبِه 
٣ - ِنيهالْج نيِن أَعاِلِك بم نِع عديمِن السع وبأَي نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عفَض ناب  

 فَتصافَحا أَدخلَ اللَّه عز و جلَّ يده بين  قَالَ ِإنَّ الْمؤِمنيِن ِإذَا الْتقَيا)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
زع لَ اللَّهاِحِبِه فَِإذَا أَقْباً ِلصبا حِهمدلَى أَشِهِه عجلَ ِبوأَقْب ا وِديِهمأَي  
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  .و جلَّ ِبوجِهِه علَيِهما تحاتت عنهما الذُّنوب كَما يتحات الْورق ِمن الشجِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبيدةَ - ٤
 قَالَ ِإنَّ الْمؤِمنيِن ِإذَا الْتقَيا فَتصافَحا أَقْبلَ اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر الْحذَّاِء 

  .علَيِهما ِبوجِهِه و تساقَطَت عنهما الذُّنوب كَما يتساقَطُ الْورق ِمن الشجِر 
نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٥

 ِفي ِشق محِمٍل ِمن )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ زاملْت أَبا جعفٍَر 
لطَِّريِق فَلَما قَضى حاجته و عاد قَالَ هاِت يدك يا أَبا عبيدةَ الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ فَنزلَ ِفي بعِض ا

 ِلٍم لَِقيسم ا ِمنةَ مديبا عا أَبقَالَ ي اِبِعي ثُمالْأَذَى ِفي أَص تدجى وتا حهزمِدي فَغي هلْتاوفَن
كبش و هافَحفَص ِلمسالْم اهأَخ قرالْو اثَرنتا يا كَممهوبا ذُنمهنع تاثَرناِبِعِه ِإلَّا تِفي أَص هاِبعأَص 

  .ِمن الشجِر ِفي الْيوِم الشاِتي 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن يحيى الْحلَِبي عن ماِلٍك - ٦

هفٍَر الْجعو جقَالَ قَالَ أَب لَا )عليه السالم ( ِني ها ِإنِرنفِْرطُ ِفي أَمت كى أَنرا أَ لَا تنتِشيع متأَن اِلكا مي 
لَا يقْدر يقْدر علَى ِصفَِة اللَِّه فَكَما لَا يقْدر علَى ِصفَِة اللَِّه كَذَِلك لَا يقْدر علَى ِصفَِتنا و كَما 

 الُ اللَّهزفَلَا ي هاِفحصفَي ِمنؤلْقَى الْملَي ِمنؤِمِن ِإنَّ الْمؤلَى ِصفَِة الْمع رقْدلَا ي ا كَذَِلكلَى ِصفَِتنع
 حتى يفْتِرقَا ينظُر ِإلَيِهما و الذُّنوب تتحات عن وجوِهِهما كَما يتحات الْورق ِمن الشجِر

 كَذَِلك وه نلَى ِصفَِة مع رقْدي ففَكَي.  
٧ - نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 فَحطَطْنا الرحلَ ثُم مشى قَِليلًا )عليه السالم ( محمِد بِن فُضيٍل عن أَِبي حمزةَ قَالَ زاملْت أَبا جعفٍَر 
ثُم جاَء فَأَخذَ ِبيِدي فَغمزها غَمزةً شِديدةً فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَ و ما كُنت معك ِفي الْمحِمِل 

خذَ ِبيِد أَِخيِه نظَر اللَّه ِإلَيِهما ِبوجِهِه فَلَم يزلْ فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنَّ الْمؤِمن ِإذَا جالَ جولَةً ثُم أَ
  مقِْبلًا علَيِهما ِبوجِهِه و يقُولُ ِللذُّنوِب تحات عنهما فَتتحات يا أَبا حمزةَ
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  .كَما يتحات الْورق عِن الشجِر فَيفْتِرقَاِن و ما علَيِهما ِمن ذَنٍب 
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

  .قَالَ سأَلْته عن حد الْمصافَحِة فَقَالَ دور نخلٍَة ) م عليه السال
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عمِرو - ٩

 قَالَ ينبِغي ِللْمؤِمنيِن ِإذَا توارى أَحدهما عن )عليه السالم ( بِن الْأَفْرِق عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .صاِحِبِه ِبشجرٍة ثُم الْتقَيا أَنْ يتصافَحا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد -١٠
ى عثَنِن الْمفٍَر بعأَِبي ج ناِبٍر عج نٍد عيِن زانَ بثْمع نأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  )

ك  ِإذَا لَِقي أَحدكُم أَخاه فَلْيسلِّم علَيِه و لْيصاِفحه فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَكْرم ِبذَِل)صلى اهللا عليه وآله 
  .الْملَاِئكَةَ فَاصنعوا صنع الْملَاِئكَِة 

  عنه عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن بقَّاٍح عن سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر -١١
 ِإذَا الْتقَيتم فَتلَاقَوا )يه وآله صلى اهللا عل(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِبالتسِليِم و التصافُِح و ِإذَا تفَرقْتم فَتفَرقُوا ِباِلاسِتغفَاِر 
  عنه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن جدِه معاِويةَ بِن وهٍب أَو غَيِرِه عن رِزيٍن عن أَِبي -١٢

 و مروا ِبمكَاٍن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ الْمسِلمونَ ِإذَا غَزوا مع رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( ِهعبِد اللَّ
  .كَِثِري الشجِر ثُم خرجوا ِإلَى الْفَضاِء نظَر بعضهم ِإلَى بعٍض فَتصافَحوا 

١٣-نمأَِبيِه ع نع هنأَِبي   ع نع نيِن أَعاِلِك بم نع ِم الِْهلَاِليهِن الْجِد بيز نع ثَهدح 
 قَالَ ِإذَا صافَح الرجلُ صاِحبه فَالَِّذي يلْزم التصافُح أَعظَم أَجراً ِمن الَِّذي يدع )عليه السالم ( جعفٍَر 

تلَت وبِإنَّ الذُّن أَلَا و بقَى ذَنبى لَا يتح مهنيا بِفيم اتح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ -١٤

 فَنظَر ِإلَي ِبوجٍه قَاِطٍب فَقُلْت ما )م عليه السال( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
اِبكِبب تدأَقْع كأَن اقحا ِإسِني يلَغب اِنكوِلِإخ كرِلي قَالَ الَِّذي غَي كرالَِّذي غَي  
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 ةَ أَ وِليالْب ةَ فَقَالَ أَ فَلَا ِخفْترهالش ي ِخفْتِإن اكِفد ِعلْتج ِة فَقُلْتيعاَء الشفُقَر كنع دراباً يوب
 الرحمةَ علَيِهما فَكَانت ِتسعةٌ و ما عِلمت أَنَّ الْمؤِمنيِن ِإذَا الْتقَيا فَتصافَحا أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ

ِتسعونَ ِلأَشدِهما حباً ِلصاِحِبِه فَِإذَا توافَقَا غَمرتهما الرحمةُ فَِإذَا قَعدا يتحدثَاِن قَالَ الْحفَظَةُ 
س قَد اً وا ِسرملَّ لَها فَلَعِزلُوا ِبنتٍض اععا ِلبهضعلَّ بج و زع اللَّه سأَ لَي ا فَقُلْتِهملَيع اللَّه رت

يقُولُ ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد فَقَالَ يا ِإسحاق ِإنْ كَانِت الْحفَظَةُ لَا تسمع فَِإنَّ 
  .عاِلم السر يسمع و يرى 

قَالَ ) عليه السالم  ( سماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَيمن بِن محِرٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن ِإ-١٥
  . رجلًا قَطُّ فَنزع يده حتى يكُونَ هو الَِّذي ينِزع يده ِمنه )صلى اهللا عليه وآله ( ما صافَح رسولُ اللَِّه 

عليه السالم ( براِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن ِربِعي عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإ-١٦

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا يوصف و كَيف يوصف و قَالَ ِفي ِكتاِبِه و ما قَدروا )
ِرِه فَلَا يقَد قح اللَّه ِبيِإنَّ الن و ذَِلك ِمن ظَمٍر ِإلَّا كَانَ أَعِبقَد فصلى اهللا عليه وآله ( وص( و فوصلَا ي 

كَيف يوصف عبد احتجب اللَّه عز و جلَّ ِبسبٍع و جعلَ طَاعته ِفي الْأَرِض كَطَاعِتِه ِفي السماِء 
لرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا و من أَطَاع هذَا فَقَد أَطَاعِني و من فَقَالَ و ما آتاكُم ا

 و سجالر مهنع اللَّه فَعر مقَو فوصي فكَي و فوصا لَا نِإن ِه وِإلَي ضفَو اِني وصع فَقَد اهصع
ن لَا يوصف و ِإنَّ الْمؤِمن لَيلْقَى أَخاه فَيصاِفحه فَلَا يزالُ اللَّه ينظُر ِإلَيِهما و هو الشك و الْمؤِم

  .الذُّنوب تتحات عن وجوِهِهما كَما يتحات الْورق عِن الشجِر 
١٧-ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِل   ميفُض ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيس

 يقُولُ ِإذَا الْتقَى الْمؤِمناِن فَتصافَحا )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ع وبالذُّن اتحتت ا وِهملَيِهِه عجِبو لَ اللَّهِرقَاأَقْبفْتى يتا حوِهِهمجو ن.   
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) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٨

  .قَالَ تصافَحوا فَِإنها تذْهب ِبالسِخيمِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -١٩

 )صلى اهللا عليه وآله (  حذَيفَةَ فَمد النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( ي قَالَ لَِقي النِب) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِبيفَقَالَ الن هدفَةُ يذَيح فَكَف هدصلى اهللا عليه وآله ( ي( كدي فَكَفَفْت كِدي ِإلَيي طْتسفَةُ بذَيا حي 

ِه ِبيِدك الرغْبةُ و لَِكني كُنت جنباً فَلَم أُِحب أَنْ تمس يِدي يدك عني فَقَالَ حذَيفَةُ يا رسولَ اللَّ
 ِبيفَقَالَ الن بنا جأَن صلى اهللا عليه وآله ( و( تاتحا تافَحصا فَتقَيِن ِإذَا الْتيِلمسأَنَّ الْم لَمعا تأَ م 

اتحتا يا كَممهوبِر ذُنجالش قرو .  
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عن ِإسحاق بِن -٢٠

 لَا يقِْدر  ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا يقِْدر أَحد قَدره و كَذَِلك)عليه السالم ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 وبالذُّن ا وِهمِإلَي اللَّه ظُرنفَي هاِفحصفَي اهلْقَى أَخلَي هِمِن ِإنؤالْم رقَد قِْدرلَا ي كَذَِلك ِه وِبين رقَد

قرةَ الْوِديدالش يحالر اتحتا تِرقَا كَمفْتى يتا حوِهِهمجو نع اتحتِر تجِن الشع .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِرفَاعةَ قَالَ سِمعته يقُولُ -٢١

   .مصافَحةُ الْمؤِمِن أَفْضلُ ِمن مصافَحِة الْملَاِئكَِة
  باب الْمعانقَِة

١ -محم نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد ب
   قَالَا)عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
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 هنع تِحيم ةً ونسٍة حطْوِبكُلِّ خ لَه اللَّه بقِِّه كَتاِرفاً ِبحع هورزِإلَى أَِخيِه ي جرِمٍن خؤا ممأَي
ابالْب قِإذَا طَر ةٌ وجرد لَه تِفعر ئَةٌ ويس ا وافَحصت ا وقَياِء فَِإذَا الْتمالس ابوأَب لَه تفُِتح 

تعانقَا أَقْبلَ اللَّه علَيِهما ِبوجِهِه ثُم باهى ِبِهما الْملَاِئكَةَ فَيقُولُ انظُروا ِإلَى عبدي تزاورا و تحابا 
هذِّبأَلَّا أُع لَيع قح ِفي فَِسِه ون ددلَاِئكَةُ عالْم هعيش فرصِقِف فَِإذَا انوذَا الْمه دعاِر با ِبالنم

 اتقَاِبٍل فَِإنْ م لَِة ِمناللَّي ِة ِإلَى ِمثِْل ِتلْكاِئِق الْآِخروب ا وينلَاِء الدب ِمن هفَظُونحكَلَاِمِه ي و طَاهخ
نيا بِفيم قح ِمن اِئرالز فَهرا عاِئِر مالز قح ِمن ِرفعي ورزِإنْ كَانَ الْم اِب والِْحس ِمن ِفيا أُعمه

  .الْمزوِر كَانَ لَه ِمثْلُ أَجِرِه 
٢ -ِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناٍر عم

قَالَ ِإنَّ الْمؤِمنيِن ِإذَا اعتنقَا غَمرتهما الرحمةُ فَِإذَا الْتزما لَا يِريداِن ِبذَِلك ِإلَّا وجه ) عليه السالم  ( اللَِّه
وراً لَكُما فَاستأِْنفَا فَِإذَا أَقْبلَا علَى اللَِّه و لَا يِريداِن غَرضاً ِمن أَغْراِض الدنيا ِقيلَ لَهما مغفُ

الْمساَءلَِة قَالَِت الْملَاِئكَةُ بعضها ِلبعِض تنحوا عنهما فَِإنَّ لَهما ِسراً و قَد ستر اللَّه علَيِهما قَالَ 
ِهملَيع بكْتفَلَا ي اكِفد ِعلْتج فَقُلْت اقحِإس لِْفظُ ِمنلَّ ما يج و زع قَالَ اللَّه قَد ا وما لَفْظُه

 الصعداَء ثُم بكَى حتى اخضلَّت )عليه السالم ( قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد قَالَ فَتنفَّس أَبو عبِد اللَِّه 
للَّه تبارك و تعالَى ِإنما أَمر الْملَاِئكَةَ أَنْ تعتِزلَ عِن الْمؤِمنيِن دموعه ِلحيته و قَالَ يا ِإسحاق ِإنَّ ا

 ها فَِإنمهكَلَام ِرفعلَا ت ا وملَفْظَه بكْتلَاِئكَةُ لَا تِت الْمِإنْ كَان و هِإن ا وملَالًا لَها ِإجقَيِإذَا الْت
حي و ِرفُهعفَىيأَخ و رالس اِلما عِهملَيع فَظُه.   
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  باب التقِْبيِل
١ -نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبيسِن الْحاٍم عِن ِهشِس بيبع 

قَالَ ِإنَّ لَكُم لَنوراً تعرفُونَ ) عليه السالم  ( بِن أَحمد الِْمنقَِري عن يونس بِن ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ي موِضِع النوِر ِمن جبهِتِه ِبِه ِفي الدنيا حتى ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا لَِقي أَخاه قَبلَه ِف

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 أَو من أُِريد ِبِه رسولُ )ى اهللا عليه وآله صل( قَالَ لَا يقَبلُ رأْس أَحٍد و لَا يده ِإلَّا يد رسوِل اللَِّه ) عليه السالم 
  .) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن زيٍد النرِسي عن عِلي بِن مزيٍد صاِحِب - ٣
 فَتناولْت يده فَقَبلْتها فَقَالَ أَما ِإنها لَا تصلُح ) السالم عليه( الساِبِري قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبين ِصيو أَو ِبيِإلَّا ِلن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن يونس بِن - ٤

 ناِولِْني يدك أُقَبلْها فَأَعطَاِنيها فَقُلْت جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه يعقُوب قَالَ قُلْت ِلأَِبي 
 ِقيب ثَلَاثاً و تمأَقْس تمأَقْس تمفَقَالَ أَقْس لَاكِرج اكِفد ِعلْتج فَقُلْت هلْتلَ فَقَبفَفَع كأْسر

يش يش ِقيب ٌء ٌء ويش ِقيب ٌء   و.  
عليه (   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي الْحسِن - ٥

  )السالم 
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يِه شلَيع سٍة فَلَيابِحِم ذَا قَرلَ ِللرقَب نِه  قَالَ مينيع نياِم بلَةُ الِْإمقُب و دلَى الْخلَةُ الْأَِخ عقُب ٌء و.  
٦ -اِح مبأَِبي الص ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع هنع لَى   وو

   .قَالَ لَيس الْقُبلَةُ علَى الْفَِم ِإلَّا ِللزوجِة أَِو الْولَِد الصِغِري) عليه السالم  ( آِل ساٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  باب تذَاكُِر الِْإخواِن

يِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِب- ١
 يقُولُ ِشيعتنا الرحماُء بينهم الَِّذين ِإذَا )عليه السالم ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ا ِإذَا ذُِكرِذكِْر اللَِّه ِإن ا ِمننِإنَّ ِذكْر وا اللَّها ذَكَرلَوطَانُ خيالش ا ذُِكرنودع ِإذَا ذُِكر و اللَّه ا ذُِكرن
.  

٢ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
قَالَ تزاوروا فَِإنَّ ِفي ) عليه السالم  ( لَِّهصاِلِح بِن عقْبةَ عن يِزيد بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد ال

 مذْتٍض فَِإنْ أَخعلَى بع كُمضعب طِّفعا تاِديثُنأَح ا واِديِثنِذكْراً ِلأَح و اًء ِلقُلُوِبكُميِإح ِتكُمارِزي
ه و ملَلْتا ضوهمكْترِإنْ ت و متوجن و متدشا رِبه ِعيمز اِتكُمجا ِبنأَن ا وذُوا ِبهفَخ ملَكْت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْوشاِء عن منصوِر بِن يونس عن عباِد - ٣
اص يقُص و هو يقُولُ هذَا الْمجِلس  ِإني مررت ِبقَ)عليه السالم ( بِن كَِثٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هيهات هيهات أَخطَأَت أَستاههم )عليه السالم ( الَِّذي لَا يشقَى ِبِه جِليس قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اِم الْكَاِتِبنيى الِْكرِسو اِحنييلَاِئكَةً سةَ ِإنَّ ِللَِّه مفْرٍمالْحوا ِبقَورفَِإذَا م   
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عونَ مفَقَّهتونَ فَيِلسجفَي كُمتاجح متبأَص ٍد قَالُوا ِقفُوا فَقَدمحآلَ م داً ومحونَ مذْكُرفَِإذَا ي مه
قَاموا عادوا مرضاهم و شِهدوا جناِئزهم و تعاهدوا غَاِئبهم فَذَِلك الْمجِلس الَِّذي لَا يشقَى ِبِه 

 ِليسج.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن - ٤

ِد اللَِّهالْمبأَِبي ع نع اهور نمع ِعيخِرِد النوتاِء ) عليه السالم  ( سمِفي الس لَاِئكَِة الَِّذينالْم قَالَ ِإنَّ ِمن
ولُ أَ ما ترونَ لَيطَِّلعونَ ِإلَى الْواِحِد و اِلاثْنيِن و الثَّلَاثَِة و هم يذْكُرونَ فَضلَ آِل محمٍد قَالَ فَتقُ

 قَالَ فَتقُولُ الطَّاِئفَةُ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى هؤلَاِء ِفي ِقلَِّتِهم و كَثْرِة عدوِهم يِصفُونَ فَضلَ آِل محمٍد 
ذُو الْفَض اللَّه اُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض لَاِئكَِة ذَِلكالْم ى ِمنرِظيِم الْأُخِل الْع.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن مسكَانَ عن ميسٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٥
نخلُو و  قَالَ قَالَ ِلي أَ تخلُونَ و تتحدثُونَ و تقُولُونَ ما ِشئْتم فَقُلْت ِإي و اللَِّه ِإنا لَ)عليه السالم ( 

نتحدثُ و نقُولُ ما ِشئْنا فَقَالَ أَما و اللَِّه لَوِددت أَني معكُم ِفي بعِض ِتلْك الْمواِطِن أَما و اللَِّه 
  .ا ِبورٍع و اجِتهاٍد ِإني لَأُِحب ِرحيكُم و أَرواحكُم و ِإنكُم علَى ِديِن اللَِّه و ِديِن ملَاِئكَِتِه فَأَِعينو

٦ - نٍد ععِن سِد بمحِن مب ِليع نِميعاً عى جيحي نب دمحم ٍد ومحم نب نيسالْح  
ِد اللَِّه ببع نوٍن عميِن ماِلِد بِن خِد بمحم نا عكَِريِن زب دمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحاٍن مِن ِسن

قَالَ ما اجتمع ثَلَاثَةٌ ِمن الْمؤِمِنني فَصاِعداً ِإلَّا ) عليه السالم  ( عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه
رش اذُوا ِمنعتِإِن اس وا ونٍر أَميا ِبخوعفَِإنْ د ملَاِئكَِة ِمثْلُهالْم ِمن رضح مهنع ِرفَهصِلي ا اللَّهوعد 

و ِإنْ سأَلُوا حاجةً تشفَّعوا ِإلَى اللَِّه و سأَلُوه قَضاَءها و ما اجتمع ثَلَاثَةٌ ِمن الْجاِحِدين ِإلَّا 
يالش كَلَّموا تكَلَّماِطِني فَِإنْ تيالش ِمن اِفِهمعةُ أَضرشع مهرضِإذَا ح و ِو كَلَاِمِهمحطَانُ ِبن

ضِحكُوا ضِحكُوا معهم و ِإذَا نالُوا ِمن أَوِلياِء اللَِّه نالُوا معهم فَمِن ابتِلي ِمن الْمؤِمِنني ِبِهم فَِإذَا 
نَّ غَضب اللَِّه عز و جلَّ لَا يقُوم خاضوا ِفي ذَِلك فَلْيقُم و لَا يكُن ِشرك شيطَاٍن و لَا جِليسه فَِإ

يش لَه يا شهدرلَا ي هتنلَع قَالَ  ٌء و صلوات اهللا عليه ( ٌء ثُم(  
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تسي اقٍَة فَِإنْ لَمن اقفُو اٍة أَوش لْبح لَو و قُملْي ِبقَلِْبِه و ِكرنفَلْي ِطع.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن محمِد بِن محفُوٍظ عن أَِبي الْمغراِء - ٧

ٌء أَنكَى ِلِإبِليس و جنوِدِه ِمن ِزيارِة الِْإخواِن  يس شي يقُولُ لَ)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
ِفي اللَِّه بعِضِهم ِلبعٍض قَالَ و ِإنَّ الْمؤِمنيِن يلْتِقياِن فَيذْكُراِن اللَّه ثُم يذْكُراِن فَضلَنا أَهلَ الْبيِت 

م ِليسِه ِإبجلَى وقَى عبفَلَا ي ِمن ِجدا يِة مِشد ِغيثُ ِمنتسلَت هوحى ِإنَّ رتح ددخٍم ِإلَّا تةُ لَحغض
 قَعفَي هنِإلَّا لَع بقَرم لَكقَى مبى لَا يتح هوننلْعاِن فَيانُ الِْجنزخ اِء وملَاِئكَةُ السم سحالْأَلَِم فَت

   . مدحوراًخاِسئاً حِسرياً
ِمِننيؤلَى الْموِر عراِل السخِإد ابب  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١
اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عى جفٍَر ِعيسعا جأَب تِمععليه السالم (  قَالَ س( 

  . من سر مؤِمناً فَقَد سرِني و من سرِني فَقَد سر اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِبيِه عن رجٍل ِمن أَهِل   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَ- ٢

 قَالَ تبسم )عليه السالم ( الْكُوفَِة يكَنى أَبا محمٍد عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
يِبش اللَّه ِبدا عم ةٌ ونسح هنالْقَذَى ع فرص ةٌ ونسِه أَِخيِه حجِل ِفي وجِإلَى اللَِّه  الر بٍء أَح

  .ِمن ِإدخاِل السروِر علَى الْمؤِمِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد - ٣

اِفيصِليِد الْوِن الْوِد اللَِّه بيبع نكَانَ عسِن مفٍَر اللَِّه بعا جأَب تِمعقُولُ ِإنَّ )عليه السالم (  قَالَ سي 
زع ى اللَّهاجا نِفيم  
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 ِلي ِعباداً أُِبيحهم جنِتي و أُحكِّمهم ِفيها قَالَ يا رب و  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( و جلَّ ِبِه عبده موسى 
من هؤلَاِء الَِّذين تِبيحهم جنتك و تحكِّمهم ِفيها قَالَ من أَدخلَ علَى مؤِمٍن سروراً ثُم قَالَ ِإنَّ 

ع ِبِه فَهرب ِمنه ِإلَى داِر الشرِك فَنزلَ ِبرجٍل ِمن أَهِل الشرِك مؤِمناً كَانَ ِفي مملَكَِة جباٍر فَولَ
 لَاِلي لَوج ِتي وِعز ِه ولَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحأَو توالْم هرضا حفَلَم افَهأَض و فَقَهأَر و فَأَظَلَّه

 كَنسِتي منِفي ج ا كَانَ لَكي لَِكن ِركاً وشِبي م اتم نلَى مةٌ عمرحا مهلَِكن ا وِفيه كتكَنلَأَس
 اَء اللَّهثُ شيح ِة قَالَ ِمننالْج ِمن اِر قُلْتهفَِي النِقِه طَرى ِبِرزتؤي ِذيِه وؤلَا ت ِهيِديِه و ارن.  

ٍح عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم عن عِلي بِن   عنه عن بكِْر بِن صاِل- ٤
صلى (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) صلوات اهللا عليه ( أَِبي عِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عِلي بِن الْحسيِن 

  . الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِإدخالُ السروِر علَى الْمؤِمِنني  ِإنَّ أَحب)اهللا عليه وآله 
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 ِإنَّ الْعبد ِمن ِعباِدي لَيأِْتيِني ِبالْحسنِة )عليه السالم ( ز و جلَّ ِإلَى داود قَالَ قَالَ أَوحى اللَّه ع) عليه السالم 
 لَو وراً ورِمِن سؤالْم ِديبلَى عِخلُ عدةُ قَالَ ينسالْح ا ِتلْكم و با ري داوِتي فَقَالَ دنج هفَأُِبيح

داوٍة قَالَ درمِبت كِمن اَءهجر قْطَعأَنْ لَا ي فَكرع نِلم قح با ري .  
٦ - ناٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لَا يرى أَحدكُم ِإذَا أَدخلَ علَى مؤِمٍن سروراً أَنه قَالَ ) عليه السالم  ( مفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .) صلى اهللا عليه وآله  ( علَيِه أَدخلَه فَقَطْ بلْ و اللَِّه علَينا بلْ و اللَِّه علَى رسوِل اللَِّه

 عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ- ٧
 قَالَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 

   السروِر علَى الْمؤِمِنسِمعته يقُولُ ِإنَّ أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِإدخالُ
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  .شبعةُ مسِلٍم أَو قَضاُء ديِنِه 
لْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ا- ٨

 ِفي حِديٍث طَِويٍل ِإذَا بعثَ اللَّه الْمؤِمن ِمن قَبِرِه )عليه السالم ( سِديٍر الصيرِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِل يوِم الِْقيامِة قَالَ لَه الِْمثَالُ لَا خرج معه ِمثَالٌ يقْدم أَمامه كُلَّما رأَى الْمؤِمن هولًا ِمن أَهوا

 و زِي اللَِّه عدي نيب ِقفى يتلَّ حج و زاللَِّه ع ِة ِمنامالْكَر وِر ورِبالس ِشرأَب نْ وزحلَا ت و عفْزت
نِبِه ِإلَى الْج رأْمي ِسرياً واباً يِحس هاِسبحلَّ فَيج اللَّه كمحري ِمنؤالْم قُولُ لَهفَي هامالِْمثَالُ أَم ِة و

ِنعم الْخاِرج خرجت مِعي ِمن قَبِري و ما ِزلْت تبشرِني ِبالسروِر و الْكَرامِة ِمن اللَِّه حتى 
را السقُولُ أَنفَي تأَن نقُولُ مفَي ذَِلك تأَيِمِن ِفي رؤالْم لَى أَِخيكع لْتخأَد تالَِّذي كُن ور

 كرشِلأُب هلَّ ِمنج و زع لَقَِني اللَّها خينالد.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن السياِري عن محمِد بِن جمهوٍر قَالَ - ٩

ي و هو رجلٌ ِمن الدهاِقِني عاِملًا علَى الْأَهواِز و فَاِرس فَقَالَ بعض أَهِل عمِلِه ِلأَِبي كَانَ النجاِش
 ِإنَّ ِفي ِديواِن النجاِشي علَي خراجاً و هو مؤِمن يِدين ِبطَاعِتك فَِإنْ رأَيت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِد اللَِّه أَنْ تبو عِه أَبِإلَي باباً قَالَ فَكَتِه ِكتِلي ِإلَي بعليه السالم ( كْت( رِحيِم سِن الرمحِم اللَِّه الرِبس 
 ناولَه أَخاك يسرك اللَّه قَالَ فَلَما ورد الِْكتاب علَيِه دخلَ علَيِه و هو ِفي مجِلِسِه فَلَما خلَا

 فَقَبلَه و وضعه علَى عينيِه و قَالَ لَه ما )عليه السالم ( الِْكتاب و قَالَ هذَا ِكتاب أَِبي عبِد اللَِّه 
ِتبه و حاجتك قَالَ خراج علَي ِفي ِديواِنك فَقَالَ لَه و كَم هو قَالَ عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم فَدعا كَا

 ِعلْتج معفَقَالَ ن كتررس قَالَ لَه ِلقَاِبٍل ثُم ا لَههثِْبتأَنْ ي رأَم ا وهِمن هجرأَخ ثُم هنا عاِئهِبأَد هرأَم
لِّ ذَِلك يقُولُ لَه هلْ ِفداك ثُم أَمر لَه ِبمركٍَب و جاِريٍة و غُلَاٍم و أَمر لَه ِبتخِت ِثياٍب ِفي كُ

ِعلْتج معقُولُ نفَي كتررس  
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فُرش هذَا الْبيِت الَِّذي كُنت جاِلساً ِفيِه ِفداك فَكُلَّما قَالَ نعم زاده حتى فَرغَ ثُم قَالَ لَه احِملْ 
 جرخ لَ وقَالَ فَفَع كاِئجوح ِإلَي فَعار ِني ِفيِه ولْتاوالَِّذي ن لَايوم ابِكت ِإلَي تفَعد ِحني

دثَه الرجلُ ِبالْحِديِث علَى ِجهِتِه فَجعلَ  بعد ذَِلك فَح)عليه السالم ( الرجلُ فَصار ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 رس اللَِّه لَقَد لَ ِبي فَقَالَ ِإي وا فَعم كرس قَد هوِل اللَِّه كَأَنسر نا ابلُ يجلَ فَقَالَ الرا فَعِبم رسي

 ولَهسر و اللَّه.  
١٠- نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم

 عن حق )عليه السالم ( منصوٍر عن عماِر بِن أَِبي الْيقْظَاِن عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قَالَ حق الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن أَعظَم ِمن ذَِلك لَو حدثْتكُم لَكَفَرتم الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن قَالَ فَ

 اللَِّه و ِة ِمنامِبالْكَر ِشرأَب قُولُ لَهِرِه يقَب ِمثَالٌ ِمن هعم جرِرِه خقَب ِمن جرِإذَا خ ِمنؤِإنَّ الْم
 قُولُ لَهوِر فَيرٍل قَالَ السوِبه رِإذَا م ا قَالَ وِبِمثِْل م هرشبي هعِضي ممي ٍر قَالَ ثُميِبخ اللَّه كرشب

 ِحبا يِبم هرشبي و افخا يِمم هِمنؤي هعالُ مزفَلَا ي ذَا لَكٍر قَالَ هيِبخ رِإذَا م و ذَا لَكه سلَي
 يِقف معه بين يدِي اللَِّه عز و جلَّ فَِإذَا أَمر ِبِه ِإلَى الْجنِة قَالَ لَه الِْمثَالُ أَبِشر فَِإنَّ اللَّه عز حتى

ِحِني خ ِني ِمنرشبت اللَّه كِحمر تأَن نقُولُ مِة قَالَ فَينِإلَى الْج ِبك رأَم لَّ قَدج و ِمن تجر
قَبِري و آنستِني ِفي طَِريِقي و خبرتِني عن ربي قَالَ فَيقُولُ أَنا السرور الَِّذي كُنت تدِخلُه علَى 

كتشحو أُوِنس و كرشِلأُب هِمن ِلقْتا خينِفي الد اِنكوِإخ.   
دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍل ِمثْلَهِن فَضِن ابٍد عمحِن مب .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ماِلِك بِن عِطيةَ -١١
حب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه سرور  أَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .تدِخلُه علَى الْمؤِمِن تطْرد عنه جوعته أَو تكِْشف عنه كُربته ] الَِّذي[
١٢-بأَِبي ع نِكٍني عِن ِمسكَِم بِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   ع

قَالَ من أَدخلَ علَى مؤِمٍن سروراً خلَق اللَّه عز و جلَّ ِمن ذَِلك السروِر خلْقاً ) عليه السالم  ( اللَِّه
  فَيلْقَاه ِعند موِتِه فَيقُولُ لَه أَبِشر يا وِلي اللَِّه ِبكَرامٍة ِمن اللَِّه و ِرضواٍن
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 هرقَب لَهخدى يتح هعالُ مزلَا ي ثُم]لْقَاهِمثْلَ ] ي قُولُ لَهفَي لْقَاهِعثَ يفَِإذَا ب ِمثْلَ ذَِلك قُولُ لَهفَي
زلَا ي ثُم ذَِلك اللَّه كِحمر تأَن نم قُولُ لَهفَي ِمثْلَ ذَِلك قُولُ لَهي و هرشبٍل يوكُلِّ ه دِعن هعالُ م

  .فَيقُولُ أَنا السرور الَِّذي أَدخلْته علَى فُلَاٍن 
 بِن مسِلٍم عن عبِد اللَِّه بِن   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ-١٣

 فَقَرأَ هِذِه الْآيةَ و الَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني و )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ كَانَ رجلٌ ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَما )عليه السالم (  مِبيناً قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتاناً و ِإثْماً

ثَواب من أَدخلَ علَيِه السرور فَقُلْت جِعلْت ِفداك عشر حسناٍت فَقَالَ ِإي و اللَِّه و أَلْف أَلِْف 
  .حسنٍة 

ٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن يحيى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا-١٤
قَالَ من أَدخلَ السرور علَى مؤِمٍن ) عليه السالم  ( عِن الْوِليِد بِن الْعلَاِء عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

 فَقَد )صلى اهللا عليه وآله (  و من أَدخلَه علَى رسوِل اللَِّه )له صلى اهللا عليه وآ( فَقَد أَدخلَه علَى رسوِل اللَِّه 
  .وصلَ ذَِلك ِإلَى اللَِّه و كَذَِلك من أَدخلَ علَيِه كَرباً 

الَ أَيما قَ) عليه السالم  (   عنه عن ِإسماِعيلَ بِن منصوٍر عِن الْمفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥
  .مسِلٍم لَِقي مسِلماً فَسره سره اللَّه عز و جلَّ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد -١٦
لَى اللَِّه عز و جلَّ ِإدخالُ السروِر علَى الْمؤِمِن ِإشباع قَالَ ِمن أَحب الْأَعماِل ِإ) عليه السالم  ( اللَِّه

   .جوعِتِه أَو تنِفيس كُربِتِه أَو قَضاُء ديِنِه
  باب قَضاِء حاجِة الْمؤِمِن

١ -ِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحكَّاِر   مب نع ِليِن ع
قَالَ قَالَ ِلي يا مفَضلُ اسمع ما أَقُولُ لَك و ) عليه السالم  ( بِن كَردٍم عِن الْمفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

اكِفد ِعلْتج قُلْت اِنكوةَ ِإخِبِه ِعلْي ِبرأَخ و لْهافْع و قالْح هأَن لَمةُاعا ِعلْيم و   
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ِإخواِني قَالَ الراِغبونَ ِفي قَضاِء حواِئِج ِإخواِنِهم قَالَ ثُم قَالَ و من قَضى ِلأَِخيِه الْمؤِمِن حاجةً 
قَضى اللَّه عز و جلَّ لَه يوم الِْقيامِة ِمائَةَ أَلِْف حاجٍة ِمن ذَِلك أَولُها الْجنةُ و ِمن ذَِلك أَنْ يدِخلَ 

 سأَلَ الْحاجةَ أَخاً قَرابته و معاِرفَه و ِإخوانه الْجنةَ بعد أَنْ لَا يكُونوا نصاباً و كَانَ الْمفَضلُ ِإذَا
  .ِمن ِإخواِنِه قَالَ لَه أَ ما تشتِهي أَنْ تكُونَ ِمن ِعلْيِة الِْإخواِن 

  عنه عن محمِد بِن ِزياٍد قَالَ حدثَِني خاِلد بن يِزيد عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي - ٢
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق خلْقاً ِمن خلِْقِه انتجبهم ِلقَضاِء حواِئِج فُقَراِء ) م عليه السال ( عبِد اللَِّه

 هدبعن باللَِّه ر ا وقَالَ لَن ثُم فَكُن مهكُونَ ِمنأَنْ ت تطَعتةَ فَِإِن اسنالْج لَى ذَِلكع مهِثيبا ِليِتنِشيع
  .لَا نشِرك ِبِه شيئاً 

   عنه عن محمِد بِن ِزياٍد عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن صدقَةَ الْأَحدِب عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

 أَلِْف فَرٍس ِفي قَالَ قَضاُء حاجِة الْمؤِمِن خير ِمن ِعتِق أَلِْف رقَبٍة و خير ِمن حملَاِن) عليه السالم ( 
   .سِبيِل اللَِّه

  .عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِزياٍد ِمثْلَ الْحِديثَيِن 
  عِلي عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِزياٍد عن صندٍل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ قَالَ أَبو - ٤

 لَقَضاُء حاجِة امِرٍئ مؤِمٍن أَحب ِإلَى اللَِّه ِمن ِعشِرين حجةً كُلُّ حجٍة ينِفق )عليه السالم (  اللَِّه عبِد
  .ِفيها صاِحبها ِمائَةَ أَلٍْف 

٥ -ه نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِم   ِعدهِن الْجونَ بار
 جِعلْت ِفداك الْمؤِمن رحمةٌ )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ بِن عماٍر الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِفي ح اهى أَخِمٍن أَتؤا ممقَالَ أَي ذَاك فكَي و قُلْت معِمِن قَالَ نؤلَى الْمةٌ عمحر ا ذَِلكمٍة فَِإناج
 نع هدِإنْ ر ا ووِلهةَ ِبقَبمحقَِبلَ الر كَانَ قَد هتاجى حفَِإنْ قَض ا لَههببس ِه وا ِإلَياقَهاللَِّه س ِمن

  ن اللَِّه جلَّ و عزحاجِتِه و هو يقِْدر علَى قَضاِئها فَِإنما رد عن نفِْسِه رحمةً ِم
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تِة حامِم الِْقيوةَ ِإلَى يمحالر لَّ ِتلْكج و زع اللَّه رذَخ و ا لَههببس ِه وا ِإلَياقَهس وددركُونَ الْمى ي
عن حاجِتِه هو الْحاِكم ِفيها ِإنْ شاَء صرفَها ِإلَى نفِْسِه و ِإنْ شاَء صرفَها ِإلَى غَيِرِه يا ِإسماِعيلُ 

لَى من ترى يصِرفُها فَِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة و هو الْحاِكم ِفي رحمٍة ِمن اللَِّه قَد شِرعت لَه فَِإ
قُلْت لَا أَظُن يصِرفُها عن نفِْسِه قَالَ لَا تظُن و لَِكِن استيِقن فَِإنه لَن يردها عن نفِْسِه يا ِإسماِعيلُ 

 اللَّه علَيِه شجاعاً ينهش ِإبهامه من أَتاه أَخوه ِفي حاجٍة يقِْدر علَى قَضاِئها فَلَم يقِْضها لَه سلَّطَ
  .ِفي قَبِرِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة مغفُوراً لَه أَو معذَّباً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن أَباِن بِن - ٦
 يقُولُ من طَاف ِبالْبيِت أُسبوعاً كَتب اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( عت أَبا عبِد اللَِّه تغِلب قَالَ سِم

لَه ِستةَ آلَاِف حسنٍة و محا عنه ِستةَ آلَاِف سيئٍَة و رفَع لَه ِستةَ آلَاِف درجٍة قَالَ و زاد ِفيِه 
ب اقحِإس لُ ِمنِمِن أَفْضؤِة الْماجاُء حقَض قَالَ و ٍة قَالَ ثُماجةَ آلَاِف حِست ى لَهقَض اٍر ومع ن

  .طَواٍف و طَواٍف حتى عد عشراً 
 عن أَِبي   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد- ٧
قَالَ ما قَضى مسِلم ِلمسِلٍم حاجةً ِإلَّا ناداه اللَّه تبارك و تعالَى علَي ثَوابك و ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .لَا أَرضى لَك ِبدوِن الْجنِة 
٨ -مِن عب اقحِإس نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع نقَالَ ) عليه السالم  ( اٍر ع

 هنا عحم ٍة ونسةَ آلَاِف حِست لَّ لَهج و زع اللَّه باِحداً كَتافاً وِت طَويذَا الْبِبه طَاف نقَالَ م
تٍة حجرةَ آلَاِف دِست لَه اللَّه فَعر ئٍَة ويةَ آلَاِف سةَ ِستعبس لَه اللَّه حِم فَتزلْتالْم دى ِإذَا كَانَ ِعن

 كِبرأُخ و معاِف قَالَ نِفي الطَّو لُ كُلُّهذَا الْفَضه اكِفد ِعلْتج لَه ِة قُلْتناِب الْجوأَب اٍب ِمنوأَب
  . ِمن طَواٍف و طَواٍف و طَواٍف حتى بلَغَ عشراً ِبأَفْضلَ ِمن ذَِلك قَضاُء حاجِة الْمسِلِم أَفْضلُ

٩ - اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
حاجِة أَِخيِه الْمؤِمِن يطْلُب  يقُولُ من مشى ِفي )عليه السالم ( الْخاِرِقي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  ِبذَِلك ما
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جِر حِمثْلَ أَج ِبذَِلك لَّ لَهج و زع اللَّه بكَت ى لَهقْضى تتاللَِّه ح دِعن ِن ويتورربٍة مرمع ٍة و
 لَم ٍة وا ِبِنيى ِفيهشم نم اِم ورِجِد الْحسا ِفي الْمِتكَاِفِهماع ِم ورِر الْحهأَش ِن ِمنيرهِم شوص

  .تقْض كَتب اللَّه لَه ِبذَِلك ِمثْلَ حجٍة مبرورٍة فَارغَبوا ِفي الْخيِر 
١٠- ِليِن عِن بسِن الْحةَ عمِن أُورِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 تنافَسوا ِفي الْمعروِف )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اِنكُموِلِإخ عطَنِن اصِإلَّا م لُهخدلَا ي وفرعالْم قَالُ لَهاباً يِة بنِلِه فَِإنَّ ِللْجأَه وا ِمنكُون و 

الْمعروف ِفي الْحياِة الدنيا فَِإنَّ الْعبد لَيمِشي ِفي حاجِة أَِخيِه الْمؤِمِن فَيوكِّلُ اللَّه عز و جلَّ ِبِه 
 قَالَ و ِتِه ثُماجاِء حاِن ِبقَضوعدي و هبر اِن لَهِفرغتساِلِه يِشم نع رآخ ِميِنِه وي ناِحداً عِن ولَكَيم

اِحِب الْحاجِة  أَسر ِبقَضاِء حاجِة الْمؤِمِن ِإذَا وصلَت ِإلَيِه ِمن ص)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه لَرسولُ اللَِّه 
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد -١١
 أُعِتق  قَالَ و اللَِّه لَأَنْ أَحج حجةً أَحب ِإلَي ِمن أَنْ)عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي جعفٍَر 

رقَبةً و رقَبةً و رقَبةً و ِمثْلَها و ِمثْلَها حتى بلَغَ عشراً و ِمثْلَها و ِمثْلَها حتى بلَغَ السبِعني و لَأَنْ 
جو فَأَكُف مهتروع وأَكْس و مهتعوج دأَس ِلِمنيسالْم ٍت ِمنيلَ بولَ أَهاِس أَعِن النع مهوه

أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَحج حجةً و حجةً و حجةً و ِمثْلَها و ِمثْلَها حتى بلَغَ عشراً و ِمثْلَها و ِمثْلَها 
 ِعنيبلَغَ السى بتح.  

١٢-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِعِري عاِحِب الشص ِليأَِبي ع نٍر ع
   قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى ع)عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
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 ا ِتلْكم و با رى يوسِة فَقَالَ منِفي الْج هكِّمِة فَأُحنسِبالْح ِإلَي بقَرتي ناِدي مِعب أَنَّ ِمن
 قْضت لَم أَو تِتِه قُِضياجاِء حِمِن ِفي قَضؤأَِخيِه الْم عِشي ممةُ قَالَ ينسالْح.  

١٣-ب نيسالْح   نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم ن
 يقُولُ من أَتاه أَخوه الْمؤِمن ِفي حاجٍة فَِإنما )عليه السالم ( عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 

 تبارك و تعالَى ساقَها ِإلَيِه فَِإنْ قَِبلَ ذَِلك فَقَد وصلَه ِبولَايِتنا و هو موصولٌ ِهي رحمةٌ ِمن اللَِّه
 هشهناٍر ين اعاً ِمنجِه شلَيع لَّطَ اللَّها ساِئهلَى قَضع قِْدري وه ِتِه واجح نع هدِإنْ ر ِة اللَِّه ولَايِبو

  .قَبِرِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة مغفُوراً لَه أَو معذَّباً فَِإنْ عذَره الطَّاِلب كَانَ أَسوأَ حالًا ِفي 
١ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ع نةَ عقْبِن عاِلِح بفٍَر صعأَِبي ج نع ِفيعٍد الْجمحِن مِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( ِردلَت ِمنؤقَالَ ِإنَّ الْم 
   .علَيِه الْحاجةُ ِلأَِخيِه فَلَا تكُونُ ِعنده فَيهتم ِبها قَلْبه فَيدِخلُه اللَّه تبارك و تعالَى ِبهمِه الْجنةَ

  باب السعِي ِفي حاجِة الْمؤِمِن
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد - ١

 الْمؤِمِن يكْتب لَه قَالَ قَالَ مشي الرجِل ِفي حاجِة أَِخيِه) عليه السالم  ( بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
هلَملَا أَع اٍت قَالَ وجرد رشع لَه فَعري ئَاٍت ويس رشع هنى عحمي اٍت ونسح رشع  
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  .قَالَ و يعِدلُ عشر ِرقَاٍب و أَفْضلُ ِمِن اعِتكَاِف شهٍر ِفي الْمسِجِد الْحراِم ِإلَّا 
 )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن - ٢

 يسعونَ ِفي حواِئِج الناِس هم الْآِمنونَ يوم الِْقيامِة و من أَدخلَ يقُولُ ِإنَّ ِللَِّه ِعباداً ِفي الْأَرِض
  .علَى مؤِمٍن سروراً فَرح اللَّه قَلْبه يوم الِْقيامِة 

ِء قَالَ قَالَ أَبو   عنه عن أَحمد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن رجٍل عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّا- ٣
 من مشى ِفي حاجِة أَِخيِه الْمسِلِم أَظَلَّه اللَّه ِبخمسٍة و سبِعني أَلْف ملٍَك و لَم )عليه السالم ( جعفٍَر 

ها درجةً فَِإذَا فَرغَ ِمن يرفَع قَدماً ِإلَّا كَتب اللَّه لَه حسنةً و حطَّ عنه ِبها سيئَةً و يرفَع لَه ِب
  .حاجِتِه كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه ِبها أَجر حاج و معتِمٍر 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن صدقَةَ - ٤
لْوِل حأَه ٍل ِمنجر نِد اللَِّهعبأَِبي ع نِلٍم ) عليه السالم  ( انَ عسِة أٍَخ ِلي ماجِفي ح ِشيقَالَ لَأَنْ أَم

  .أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق أَلْف نسمٍة و أَحِملَ ِفي سِبيِل اللَِّه علَى أَلِْف فَرٍس مسرجٍة ملْجمٍة 
٥ -ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب ناٍد عمح نأَِبيِه ع ن ) 

قَالَ ما ِمن مؤِمٍن يمِشي ِلأَِخيِه الْمؤِمِن ِفي حاجٍة ِإلَّا كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه ِبكُلِّ ) عليه السالم 
طَّ عح ةً ونسٍة حطْوخ فِّعش اٍت ونسح رشع ذَِلك دعب ِزيد ةً وجرا دِبه لَه فَعر ئَةً ويا سِبه هن

  .ِفي عشِر حاجاٍت 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي - ٦

قَالَ من سعى ِفي حاجِة أَِخيِه الْمسِلِم طَلَب وجِه اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّهأَيوب الْخزاِز 
  كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه أَلْف أَلِْف حسنٍة يغِفر ِفيها ِلأَقَاِرِبِه و ِجرياِنِه و ِإخواِنِه
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 هتدجو نفَم ارِل النخاد ِة ِقيلَ لَهامالِْقي موا فَِإذَا كَانَ يينوفاً ِفي الدرعِه مِإلَي عنص نم اِرِفِه وعم و
عم كِإلَي عنا صاِصباً ِفيهكُونَ نلَّ ِإلَّا أَنْ يج و زِبِإذِْن اللَِّه ع هِرجا فَأَخينوفاً ِفي الدر.  

  عنه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد - ٧
ي حاجِة أَِخيِه الْمسِلِم فَاجتهد ِفيها فَأَجرى اللَّه علَى يديِه قَضاَءها قَالَ من سعى ِف) عليه السالم  ( اللَِّه

 ا ومهامِصي اِم ورِجِد الْحسِن ِفي الْميرهش ِتكَافاع ةً ورمع ةً وجح لَّ لَهج و زع اللَّه بكَت
  . اللَّه قَضاَءها علَى يديِه كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه حجةً و عمرةً ِإِن اجتهد ِفيها و لَم يجِر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن جِميِل بِن دراٍج - ٨
  . ِبالْمرِء اعِتماداً علَى أَِخيِه أَنْ ينِزلَ ِبِه حاجته قَالَ كَفَى) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

٩ - تاِل قَالَ كُنمانَ الْجفْوص نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  
ن أَهِل مكَّةَ يقَالُ لَه ميمونٌ فَشكَا ِإلَيِه  ِإذْ دخلَ علَيِه رجلٌ ِم)عليه السالم ( جاِلساً مع أَِبي عبِد اللَِّه 

تعذُّر الِْكراِء علَيِه فَقَالَ ِلي قُم فَأَِعن أَخاك فَقُمت معه فَيسر اللَّه ِكراه فَرجعت ِإلَى مجِلِسي 
جِة أَِخيك فَقُلْت قَضاها اللَّه ِبأَِبي أَنت و أُمي  ما صنعت ِفي حا)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

فَقَالَ أَما ِإنك أَنْ تِعني أَخاك الْمسِلم أَحب ِإلَي ِمن طَواِف أُسبوٍع ِبالْبيِت مبتِدئاً ثُم قَالَ ِإنَّ 
 ِليع نب نسى الْحلًا أَتجفَقَ)عليه السالم ( ر  لَ وعتٍة فَاناجاِء حلَى قَضي عي أَِعنأُم و تالَ ِبأَِبي أَن
 و هو قَاِئم يصلِّي فَقَالَ لَه أَين كُنت عن أَِبي عبِد اللَِّه ) صلوات اهللا عليه ( قَام معه فَمر علَى الْحسيِن 

علْت ِبأَِبي أَنت و أُمي فَذُِكر أَنه معتِكف فَقَالَ لَه أَما ِإنه لَو تستِعينه علَى حاجِتك قَالَ قَد فَ
   .أَعانك كَانَ خيراً لَه ِمِن اعِتكَاِفِه شهراً
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عِن ابِن ِسناٍن قَالَ -١٠
 أَسعاهم  قَالَ اللَّه عز و جلَّ الْخلْق ِعياِلي فَأَحبهم ِإلَي أَلْطَفُهم ِبِهم و)عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 اِئِجِهموِفي ح.  
١١- ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

أُحدثُه قُلْت روينا أَِبي عمارةَ قَالَ كَانَ حماد بن أَِبي حِنيفَةَ ِإذَا لَِقيِني قَالَ كَرر علَي حِديثَك فَ
أَنَّ عاِبد بِني ِإسراِئيلَ كَانَ ِإذَا بلَغَ الْغايةَ ِفي الِْعبادِة صار مشاًء ِفي حواِئِج الناِس عاِنياً ِبما 

مهِلحصي.   
  باب تفِْريِج كَرِب الْمؤِمِن

١ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميز نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن م
 يقُولُ من أَغَاثَ أَخاه الْمؤِمن اللَّهفَانَ اللَّهثَانَ ِعند )عليه السالم ( الشحاِم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

جِتِه كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه ِبذَِلك ِثنتيِن و سبِعني جهِدِه فَنفَّس كُربته و أَعانه علَى نجاِح حا
رحمةً ِمن اللَِّه يعجلُ لَه ِمنها واِحدةً يصِلح ِبها أَمر مِعيشِتِه و يدِخر لَه ِإحدى و سبِعني رحمةً 

  .ِه ِلأَفْزاِع يوِم الِْقيامِة و أَهواِل
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

ِعني كُربةً  من أَعانَ مؤِمناً نفَّس اللَّه عز و جلَّ عنه ثَلَاثاً و سب)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 فُِسِهمِبأَن اساغَلُ النشتثُ ييى قَالَ حظْمِبِه الْعكُر دةً ِعنبكُر ِعنيبس ِن ويتِثن ا وينةً ِفي الداِحدو

.  
٣ -نٍم عيعِن نِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍع أَِبي   عمِمس 

   يقُولُ من نفَّس عن مؤِمٍن كُربةً نفَّس)عليه السالم ( سياٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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رب الْآِخرِة و خرج ِمن قَبِرِه و هو ثَِلج الْفُؤاِد و من أَطْعمه ِمن جوٍع أَطْعمه اللَّه ِمن اللَّه عنه كُ
  .ِثماِر الْجنِة و من سقَاه شربةً سقَاه اللَّه ِمن الرِحيِق الْمختوِم 

( بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عِن الرضا   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى - ٤

  . قَالَ من فَرج عن مؤِمٍن فَرج اللَّه عن قَلِْبِه يوم الِْقيامِة )عليه السالم 
عن جِميِل بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٥

 يقُولُ أَيما مؤِمٍن نفَّس عن )عليه السالم ( صاِلٍح عن ذَِريٍح الْمحاِرِبي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
نم ِة قَالَ والْآِخر ا وينِفي الد هاِئجوح لَه اللَّه رسي ِسرعم وه ةً وبِمٍن كُرؤِمٍن مؤلَى مع رتس 

عورةً يخافُها ستر اللَّه علَيِه سبِعني عورةً ِمن عوراِت الدنيا و الْآِخرِة قَالَ و اللَّه ِفي عوِن 
يوا ِفي الْخغَبار وا ِبالِْعظَِة وِفعتِن أَِخيِه فَانوِفي ع ِمنؤا كَانَ الْمِمِن مؤِرالْم.   

  باب ِإطْعاِم الْمؤِمِن
١ - نع اِسِطيى الْويحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 و من أَشبع قَالَ من أَشبع مؤِمناً وجبت لَه الْجنةُ) عليه السالم  ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .كَاِفراً كَانَ حقّاً علَى اللَِّه أَنْ يملَأَ جوفَه ِمن الزقُّوِم مؤِمناً كَانَ أَو كَاِفراً 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي بِصٍري - ٢
قَالَ لَأَنْ أُطِْعم رجلًا ِمن الْمسِلِمني أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُطِْعم أُفُقاً ِمن ) عليه السالم  ( للَِّهعن أَِبي عبِد ا

  .الناِس قُلْت و ما الْأُفُق قَالَ ِمائَةُ أَلٍْف أَو يِزيدونَ 
 قَالَ )عليه السالم (  حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر   عنه عن أَحمد عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي- ٣

   من أَطْعم ثَلَاثَةَ نفٍَر ِمن الْمسِلِمني أَطْعمه اللَّه ِمن ثَلَاِث ِجناٍن)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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شجرٍة تخرج ِمن جنِة عدٍن ] و[ِفي ملَكُوِت السماواِت الِْفردوِس و جنِة عدٍن و طُوبى 
  .غَرسها ربنا ِبيِدِه 

٤ -ى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب ن
قَالَ ما ِمن رجٍل يدِخلُ بيته مؤِمنيِن فَيطِْعمهما ِشبعهما ِإلَّا كَانَ ذَِلك أَفْضلَ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .ِمن ِعتِق نسمٍة 
٥ -اٍد عمح نأَِبيِه ع نع هنِن   عيسِن الْحب ِليع نةَ عزمأَِبي ح نع اِهيمرِإب عليه السالم ( ن( 

 اللَّه قَاهٍإ سظَم ِمناً ِمنؤقَى مس نم ِة وناِر الْجِثم ِمن اللَّه هموٍع أَطْعج ِمناً ِمنؤم مأَطْع نقَالَ م
  .ِمن الرِحيِق الْمختوِم 

دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه   ِع- ٦
قَالَ من أَطْعم مؤِمناً حتى يشِبعه لَم يدِر أَحد ِمن ) عليه السالم  ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

خ ثُم الَِمنيالْع بر لٌ ِإلَّا اللَّهسرم ِبيلَا ن و بقَرم لَكِة لَا مِر ِفي الْآِخرالْأَج ِمن ا لَهلِْق اللَِّه م
 لَّ أَوج و زلَ اللَِّه علَا قَوت اِن ثُمبغِلِم السسالْم امِة ِإطْعِفرغاِت الْموِجبم ٍم قَالَ ِمنوِفي ي ِإطْعام

  .ِذي مسغبٍة يِتيماً ذا مقْربٍة أَو ِمسِكيناً ذا متربٍة 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

 من سقَى مؤِمناً شربةً ِمن ماٍء ِمن حيثُ يقِْدر علَى الْماِء أَعطَاه )ه وآله صلى اهللا علي( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 رشع قتا أَعماِء فَكَأَنلَى الْمع قِْدرثُ لَا ييح ِمن قَاهِإنْ س ٍة ونسح أَلْف ِعنيبٍة سبرِبكُلِّ ش اللَّه

لِْد ِإسو اِعيلَ ِرقَاٍب ِمنم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن حسيِن - ٨

 أَ تِحب ِإخوانك يا حسين قُلْت نعم قَالَ )عليه السالم ( بِن نعيٍم الصحاِف قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
تِحبي نم ِحبأَنْ ت كلَيع ِحقي ها ِإنقَالَ أَم معن قُلْت ماَءهفُقَر فَعن  
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 مهِمن فَعناللَِّه لَا ت ا وأَم اللَّه ِعيم ا آكُلُ ِإلَّا وم معن قُلْت ِزِلكنِإلَى م موهعدأَ ت هِحبى تتداً حأَح
 أَما ِإنَّ فَضلَهم علَيك )عليه السالم ( ِمنهم الرجلَاِن و الثَّلَاثَةُ و الْأَقَلُّ و الْأَكْثَر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِمن ظَمكُونُ أَعي ِلي وحر مأُوِطئُه اِمي وطَع مهأُطِْعم اكِفد ِعلْتج فَقُلْت ِهملَيع ِلكفَض
فَضلُهم علَي أَعظَم قَالَ نعم ِإنهم ِإذَا دخلُوا منِزلَك دخلُوا ِبمغِفرِتك و مغِفرِة ِعياِلك و ِإذَا 

  .ِلك خرجوا ِبذُنوِبك و ذُنوِب ِعياِلك خرجوا ِمن منِز
٩ - قَالَ ذُِكر اِبِشيٍد الْومحأَِبي م نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

تعشى ِإلَّا و مِعي ِمنهم اِلاثْناِن و  فَقُلْت ما أَتغدى و لَا أَ)عليه السالم ( أَصحابنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَضلُهم علَيك أَعظَم ِمن فَضِلك علَيِهم فَقُلْت )عليه السالم ( الثَّلَاثَةُ و أَقَلُّ و أَكْثَر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

أُن اِمي وطَع مها أُطِْعمأَن و فكَي اكِفد ِعلْتج مهاِلي فَقَالَ ِإنِعي مهِدمأُخ اِلي وم ِمن ِهملَيع ِفق
 ِة لَكِفرغوا ِبالْمجروا خجرِإذَا خ لَّ كَِثٍري وج و زاللَِّه ع ٍق ِمنلُوا ِبِرزخد كلَيلُوا عخِإذَا د.  

١٠-م نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع   نع اِفيصِد اللَِّه الْويبع نٍن عقَرِن مِد بمح
 قَالَ لَأَنْ أُطِْعم رجلًا مسِلماً أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق أُفُقاً ِمن الناِس قُلْت و )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .كَِم الْأُفُق فَقَالَ عشرةُ آلَاٍف 
١١-ِليِد اللَِّه   عبو عقَالَ قَالَ أَب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

 من أَطْعم أَخاه ِفي اللَِّه كَانَ لَه ِمن الْأَجِر ِمثْلُ من أَطْعم ِفئَاماً ِمن الناِس قُلْت و ما )عليه السالم 
ِمن اِس الِْفئَامالن اِس قَالَ ِمائَةُ أَلٍْف ِمنالن .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن سِديٍر -١٢

   يوٍم نسمةً قُلْت ما منعك أَنْ تعِتق كُلَّ)عليه السالم ( الصيرِفي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

الْموِسر لَا يحتِملُ ماِلي ذَِلك قَالَ تطِْعم كُلَّ يوٍم مسِلماً فَقُلْت موِسراً أَو معِسراً قَالَ فَقَالَ ِإنَّ 
 امِهي الطَّعتشي قَد.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -١٣
ِخي الْمسِلم ِعنِدي قَالَ أَكْلَةٌ يأْكُلُها أَ) عليه السالم  ( نصٍر عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق رقَبةً 
قَالَ ) عليه السالم  (   عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٤

  . أَدخلَ سوقَكُم هذَا فَأَبتاع ِمنها رأْساً فَأُعِتقَه لَأَنْ أُشِبع رجلًا ِمن ِإخواِني أَحب ِإلَي ِمن أَنْ
  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥

 دراِهم و أَدخلَ ِإلَى سوِقكُم هذَا فَأَبتاع ِبها قَالَ لَأَنْ آخذَ خمسةَ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الطَّعام و أَجمع نفَراً ِمن الْمسِلِمني أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق نسمةً 

١٦-بأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع ناِء عشِن الْوع هنعليه السالم  ( ِد اللَِّه  ع (

 ِليع نب دمحِئلَ مِلٍم ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ سسٍل مجر امٍة قَالَ ِإطْعقَبر قِدلُ ِعتعا يم .  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن بِن أَِبي الْخطَّاِب عن محمِد بِن -١٧

مِد اللَِّه ِإسبو عٍل قَالَ قَالَ أَبأَِبي ِشب نةَ عقْبِن عاِلِح بص نِدلُ )عليه السالم ( اِعيلَ ععئاً ييى شا أَرم 
  .ِزيارةَ الْمؤِمِن ِإلَّا ِإطْعامه و حق علَى اللَِّه أَنْ يطِْعم من أَطْعم مؤِمناً ِمن طَعاِم الْجنِة 

١٨- نةَ عقْبِن عاِلِح بص ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نع دمحم  
قَالَ لَأَنْ أُطِْعم مؤِمناً محتاجاً أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَزوره و لَأَنْ ) عليه السالم  ( ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِرقَاٍب أَز رشع ِتقأَنْ أُع ِمن ِإلَي بأَح هور.  
 (   صاِلح بن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد و يِزيد بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٩

قَبةً ِمن ولِْد ِإسماِعيلَ ينِقذُه ِمن الذَّبِح و قَالَ من أَطْعم مؤِمناً موِسراً كَانَ لَه يعِدلُ ر) عليه السالم 
   .من أَطْعم مؤِمناً محتاجاً كَانَ لَه يعِدلُ ِمائَةَ رقَبٍة ِمن ولِْد ِإسماِعيلَ ينِقذُها ِمن الذَّبِح
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قَالَ لَِإطْعام مؤِمٍن ) عليه السالم  (   صاِلح بن عقْبةَ عن نصِر بِن قَابوس عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٠
ع ِر ِرقَاٍب وشع ٍج قَالَ قُلْتِر ِحجشع ِر ِرقَاٍب وشِق عِعت ِمن ِإلَي بٍج قَالَ فَقَالَ أَحِر ِحجش

ُء ِإلَى ناِصٍب فَيسأَلُه و الْموت خير لَه ِمن مسأَلَِة  يا نصر ِإنْ لَم تطِْعموه مات أَو تدلُّونه فَيِجي
 ِميعاً فَِإنْ لَمج اسا النيا أَحمِمناً فَكَأَنؤا ميأَح نم رصا ناِصٍب يِإنْ ن و وهمتأَم فَقَد وهطِْعمت

وهمتييأَح فَقَد وهمتمأَطْع.   
  باب من كَسا مؤِمناً

١ - نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ من كَسا أَخاه ِكسوةَ ِشتاٍء أَو صيٍف كَانَ حقّاً ) عليه السالم  ( اللَِّهجِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد 

علَى اللَِّه أَنْ يكْسوه ِمن ِثياِب الْجنِة و أَنْ يهونَ علَيِه سكَراِت الْموِت و أَنْ يوسع علَيِه ِفي 
ِئكَةَ ِإذَا خرج ِمن قَبِرِه ِبالْبشرى و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه و قَبِرِه و أَنْ يلْقَى الْملَا

  .تتلَقَّاهم الْمالِئكَةُ هذا يومكُم الَِّذي كُنتم توعدونَ 
بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْحسِن - ٢

  قَالَ من كَسا أَحداً ِمن) عليه السالم  ( جعفَِر بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ٍء ِمما يقُوته ِمن مِعيشِتِه وكَّلَ اللَّه عز و جلَّ ِبِه   الْمسِلِمني ثَوباً ِمن عرٍي أَو أَعانه ِبشيفُقَراِء
  .سبعةَ آلَاِف ملٍَك ِمن الْملَاِئكَِة يستغِفرونَ ِلكُلِّ ذَنٍب عِملَه ِإلَى أَنْ ينفَخ ِفي الصوِر 

٣ -حفٍَر   معأَِبي ج نةَ عزمأَِبي ح نانَ عفْوص نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم )

 من كَسا أَحداً ِمن فُقَراِء الْمسِلِمني ثَوباً ِمن عرٍي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
ٍء ِمما يقُوته ِمن مِعيشِتِه وكَّلَ اللَّه عز و جلَّ ِبِه سبِعني أَلْف ملٍَك ِمن الْملَاِئكَِة  شيأَو أَعانه ِب

  .يستغِفرونَ ِلكُلِّ ذَنٍب عِملَه ِإلَى أَنْ ينفَخ ِفي الصوِر 
٤ -اِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عزمأَِبي ح نع رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيس

 قَالَ من كَسا مؤِمناً كَساه اللَّه ِمن الثِّياِب الْخضِر و )عليه السالم ( الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن 
  .م علَيِه ِسلْك قَالَ ِفي حِديٍث آخر لَا يزالُ ِفي ضماِن اللَِّه ما دا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد - ٥
 كَساه اللَّه أَنه كَانَ يقُولُ من كَسا مؤِمناً ثَوباً ِمن عرٍي) عليه السالم  ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِمن ِإستبرِق الْجنِة و من كَسا مؤِمناً ثَوباً ِمن ِغنى لَم يزلْ ِفي ِستٍر ِمن اللَِّه ما بِقي ِمن الثَّوِب 
   .ِخرقَةٌ

  باب ِفي ِإلْطَاِف الْمؤِمِن و ِإكْراِمِه
محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١

  قَالَ من أَخذَ ِمن وجِه أَِخيِه) عليه السالم  ( بِن هاِشٍم عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
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الْمؤِمِن قَذَاةً كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه عشر حسناٍت و من تبسم ِفي وجِه أَِخيِه كَانت لَه حسنةٌ 
.  

٢ - نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنأَِبي   ع ناٍج عرِن دِميِل بج
قَالَ من قَالَ ِلأَِخيِه الْمؤِمِن مرحباً كَتب اللَّه تعالَى لَه مرحباً ِإلَى يوِم الِْقيامِة ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

.  
 اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد- ٣

  .قَالَ من أَتاه أَخوه الْمسِلم فَأَكْرمه فَِإنما أَكْرم اللَّه عز و جلَّ ) عليه السالم  ( اللَِّه
حاِرِث بِن   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن نصِر بِن ِإسحاق عِن الْ- ٤

 )صلى اهللا عليه وآله ( النعماِن عن الْهيثَِم بِن حماٍد عن أَِبي داود عن زيِد بِن أَرقَم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
يِفي اللَِّه ِبش اهأَخ أَلْطَف دبِتي عا ِفي أُمِم م اللَّه همدلُطٍْف ِإلَّا أَخ ِة ٍء ِمننِم الْجدخ ن.  

  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه - ٥
 من أَكْرم )ه وآله صلى اهللا علي( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن جعفَِر بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه

أَخاه الْمسِلم ِبكَِلمٍة يلِْطفُه ِبها و فَرج عنه كُربته لَم يزلْ ِفي ِظلِّ اللَِّه الْممدوِد علَيِه الرحمةُ ما 
 كَانَ ِفي ذَِلك.  

٦ -ِد الْعبِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع نِميٍل عج نعليه  ( ِزيِز ع

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ ِمما خص اللَّه عز و جلَّ ِبِه الْمؤِمن أَنْ يعرفَه ِبر ِإخواِنِه و ِإنْ قَلَّ و ) السالم 
زع أَنَّ اللَّه ذَِلك ِة وِبالْكَثْر الِْبر سكانَ لَي لَو و فُِسِهملى أَنونَ عِثرؤي اِبِه وقُولُ ِفي ِكتلَّ يج و 

ِبِهم خصاصةٌ ثُم قَالَ و من يوق شح نفِْسِه فَأُولِئك هم الْمفِْلحونَ و من عرفَه اللَّه عز و جلَّ 
ه تبارك و تعالَى وفَّاه أَجره يوم الِْقيامِة ِبغيِر ِحساٍب ثُم قَالَ يا ِبذَِلك أَحبه اللَّه و من أَحبه اللَّ

ِفي الِْبر ِغيبرت هفَِإن اِنكوِديثَ ِلِإخذَا الْحِو هِميلُ ارج.   
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٧
حفَةَ قُلْت و أَي قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيتِحف أَخاه الت) عليه السالم  ( عقْبةَ عِن الْمفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

يش  و كَافَأَةً لَهةُ منلُ الْجطَاولَاٍم فَتس ٍة ووِكس اٍم وطَع كٍَإ وتم ِلٍس وجم فَةُ قَالَ ِمنحٍء الت
ا علَى نِبي أَو وِصي نِبي يوِحي اللَّه عز و جلَّ ِإلَيها أَني قَد حرمت طَعامِك علَى أَهِل الدنيا ِإلَّ

فَِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيها أَنْ كَاِفِئي أَوِلياِئي ِبتحِفِهم فَيخرج ِمنها وصفَاُء 
ا نظَروا ِإلَى جهنم و هوِلها و ِإلَى الْجنِة و و وصاِئف معهم أَطْباق مغطَّاةٌ ِبمناِديلَ ِمن لُؤلٍُؤ فَِإذَ

 لَّ قَدج و زع ِش أَنَّ اللَّهرِت الْعحت اٍد ِمنناِدي منأْكُلُوا فَيوا أَنْ يعنتام و مقُولُهع تا طَارا ِفيهم
  .ِه فَيمد الْقَوم أَيِديهم فَيأْكُلُونَ حرم جهنم علَى من أَكَلَ ِمن طَعاِم جنِت

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي - ٨
  . يستر علَيِه سبِعني كَِبريةً  قَالَ يِجب ِللْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن أَنْ)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

٩ - نٍد ععِن سِد بمحِن مب ِليع نِميعاً عى جيحي نب دمحم ٍد ومحم نب نيسالْح  
س نب دمحم لَيلَى عقَالَ أَم ِديِن عب ِليِن عِد بمحم نع لَمِن أَسِد بمحم اقحِإس نانَ عملَي

 أَحِسن يا ِإسحاق ِإلَى أَوِلياِئي ما استطَعت فَما أَحسن )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
هقَلْب حقَر و ِليسِإب هجو شمِإلَّا خ هانلَا أَع ِمٍن وؤِإلَى م ِمنؤم.   
  باب ِفي ِخدمِتِه

١ - نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  
ؤالْم أَِمري تِمعِمِر قَالَ ستعأَِبي الْم نع هفَعِد روِن أَِبي الْأَساِلِح بص ناٍن عِن أَباِعيلَ بمِإس ِمِنني )

 أَيما مسِلٍم خدم قَوماً ِمن الْمسِلِمني ِإلَّا أَعطَاه اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
   .ِمثْلَ عدِدِهم خداماً ِفي الْجنِة

http://www.islam4u.com


  ) ٢٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com .... مركز االشعاع االسالمي........... الد الثاين : الكايف 

  باب نِصيحِة الْمؤِمِن
١ - ناٍن عِن أَبب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .قَالَ يِجب ِللْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن أَنْ يناِصحه ) ليه السالم ع ( ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ يِجب ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . و الْمِغيِب ِللْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن النِصيحةُ لَه ِفي الْمشهِد
 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر - ٣

  .يِجب ِللْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن النِصيحةُ 
٤ -أَِبي ج ناِبٍر عج نٍر عِن ِشمِرو بمع نوٍب عبحم نفٍَر   ابقَالَ قَالَ )عليه السالم ( ع 

  . ِلينصِح الرجلُ ِمنكُم أَخاه كَنِصيحِتِه ِلنفِْسِه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
قَالَ ) سالم عليه ال (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 ِإنَّ أَعظَم الناِس منِزلَةً ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة أَمشاهم ِفي أَرِضِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِبالنِصيحِة ِلخلِْقِه 

٦ -ٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عنييِن عانَ بفْيس نع قَِريِن الِْمن
 يقُولُ علَيكُم ِبالنصِح ِللَِّه ِفي خلِْقِه فَلَن تلْقَاه ِبعمٍل أَفْضلَ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

هِمن.   
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  باب الِْإصلَاِح بين الناِس
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حماِد بِن أَِبي - ١

 يقُولُ صدقَةٌ يِحبها اللَّه ِإصلَاح )عليه السالم (  اللَِّه طَلْحةَ عن حِبيٍب الْأَحوِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد
   .بيِن الناِس ِإذَا تفَاسدوا و تقَارب بيِنِهم ِإذَا تباعدوا

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ لَأَنْ ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  .أُصِلح بين اثْنيِن أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَتصدق ِبِديناريِن 
عليه السالم (  ِسناٍن عن مفَضٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن- ٣

  . ِإذَا رأَيت بين اثْنيِن ِمن ِشيعِتنا منازعةً فَافْتِدها ِمن ماِلي )
٤ -أَن لُ وفَضا الْمِبن رقَالَ م اجاِبِق الْحِنيفَةَ سأَِبي ح ناٍن عِسن ناب   راجشتِني نتخ ا و

ِفي ِمرياٍث فَوقَف علَينا ساعةً ثُم قَالَ لَنا تعالَوا ِإلَى الْمنِزِل فَأَتيناه فَأَصلَح بيننا ِبأَربِعِمائَِة ِدرهٍم 
ِمن صاِحِبِه قَالَ أَما ِإنها لَيست ِمن ماِلي فَدفَعها ِإلَينا ِمن ِعنِدِه حتى ِإذَا استوثَق كُلُّ واِحٍد ِمنا 

ٍء أَنْ أُصِلح بينهما   أَمرِني ِإذَا تنازع رجلَاِن ِمن أَصحاِبنا ِفي شي)عليه السالم ( و لَِكن أَبو عبِد اللَِّه 
  .) عليه السالم  (  اللَِّهو أَفْتِديها ِمن ماِلِه فَهذَا ِمن ماِل أَِبي عبِد

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن معاِويةَ بِن عماٍر- ٥
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  . قَالَ الْمصِلح لَيس ِبكَاِذٍب )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن أَ
٦ - ناٍر عمِن عب اقحِإس ناِعيلَ عمِن ِإسب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

لَّ و ال تجعلُوا اللَّه عرضةً ِلأَيماِنكُم أَنْ تبروا و ِفي قَوِل اللَِّه عز و ج) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .تتقُوا و تصِلحوا بين الناِس قَالَ ِإذَا دِعيت ِلصلٍْح بين اثْنيِن فَلَا تقُلْ علَي يِمني أَلَّا أَفْعلَ 

٧ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن اباِلٍد عِن خِد بم
قَالَ قَالَ أَبِلغْ عني كَذَا و كَذَا ِفي أَشياَء ) عليه السالم  ( وهٍب أَو معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

أَقُولُ ع و كنع مهلِّغفَأُب ا قُلْتِبه رأَم ِلحصِإنَّ الْم معقَالَ ن الَِّذي قُلْت رغَي ِلي و ا قُلْتي من
   .لَيس ِبكَذَّاٍب ِإنما هو الصلْح لَيس ِبكَِذٍب

  باب ِفي ِإحياِء الْمؤِمِن
١ -انَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعداعمس نى عِن ِعيس

قَالَ قُلْت لَه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس فَكَأَنما قَتلَ ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
خرجها ِمن ضلَاٍل ِإلَى هدى الناس جِميعاً و من أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً قَالَ من أَ

  .فَكَأَنما أَحياها و من أَخرجها ِمن هدى ِإلَى ضلَاٍل فَقَد قَتلَها 
  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٢

   قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه و من أَحياها فَكَأَنما أَحيا)لسالم عليه ا( جعفٍَر 
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من أَخرجها ِمن ضلَاٍل ِإلَى هدى قَالَ ذَاك تأِْويلُها الناس جِميعاً قَالَ ِمن حرٍق أَو غَرٍق قُلْت فَ
ظَمالْأَع.   

 نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ينِد اللَِّه اببع و دمأَح نى عيحي نب دمحم
 اٍن ِمثْلَهأَب.  
٣ -مأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميوِن سِر بضِن الناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب د

عليه ( عن يحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط عن حمرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

م فَقُلْت كُنت علَى حاٍل و أَنا الْيوم علَى حاٍل أُخرى  أَسأَلُك أَصلَحك اللَّه فَقَالَ نع)السالم 
كُنت أَدخلُ الْأَرض فَأَدعو الرجلَ و اِلاثْنيِن و الْمرأَةَ فَينِقذُ اللَّه من شاَء و أَنا الْيوم لَا أَدعو 

ب لِّيخأَنْ ت كلَيا عم داً فَقَالَ وٍة ِإلَى أَحظُلْم ِمن هِرجخأَنْ ي اللَّه ادأَر نفَم ِهمبر نيب اِس والن ني
يِه الشِبذَ ِإلَينراً أَنْ تيٍد خأَح ِمن تسِإنْ آن كلَيلَا ع قَالَ و ثُم هجروٍر أَخِني  نِبرأَخ ذاً قُلْتبَء ن

زِل اللَِّه عقَو نع ٍق ثُمغَر ٍق أَورح ِميعاً قَالَ ِمنج اسا النيما أَحياها فَكَأَنأَح نم لَّ وج و 
لَه تابجتا فَاساهعأَنْ د ظَما الْأَعأِْويلُهقَالَ ت ثُم كَتس.   

  باب ِفي الدعاِء ِللْأَهِل ِإلَى الِْإمياِن
١ -حي نب دمحِد   مبع ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عي

 ِإنَّ ِلي أَهلَ بيٍت و هم )عليه السالم ( اللَِّه بِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
هم ِإلَى هذَا الْأَمِر فَقَالَ نعم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِفي ِكتاِبِه يا أَيها يسمعونَ ِمني أَ فَأَدعو

   .الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم و أَهِليكُم ناراً وقُودها الناس و الِْحجارةُ
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  باب ِفي ترِك دعاِء الناِس
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن كُلَيِب بِن معاِويةَ الصيداِوي قَالَ - ١

ِإياكُم و الناس ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً نكَت ِفي  )عليه السالم ( قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
قَلِْبِه نكْتةً فَتركَه و هو يجولُ ِلذَِلك و يطْلُبه ثُم قَالَ لَو أَنكُم ِإذَا كَلَّمتم الناس قُلْتم ذَهبنا حيثُ 

اللَّه بذَه ِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحا آلَ منرتاخ داً ومحم اللَّه ارتاخ و اللَّه ارتِن اخا منرتاخ و 
ِهملَيع.   
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٢ -محأَِبي   م ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 يا )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ السراِج عِن ابِن مسكَانَ عن ثَاِبٍت أَِبي سِعيٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

لناِس كُفُّوا عِن الناِس و لَا تدعوا أَحداً ِإلَى أَمِركُم فَو اللَِّه لَو أَنَّ أَهلَ السماِء ثَاِبت ما لَكُم و ِل
و أَهلَ الْأَرِض اجتمعوا علَى أَنْ يِضلُّوا عبداً يِريد اللَّه هداه ما استطَاعوا كُفُّوا عِن الناِس و لَا 

قُولُ أَحي هوحر براً طَييٍد خبِبع ادلَّ ِإذَا أَرج و زع اِري فَِإنَّ اللَّهج ي ومع ناب أَِخي و كُمد
أَمره فَلَا يسمع ِبمعروٍف ِإلَّا عرفَه و لَا ِبمنكٍَر ِإلَّا أَنكَره ثُم يقِْذف اللَّه ِفي قَلِْبِه كَِلمةً يجمع ِبها 

.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد بِن - ٣

 يا فُضيلُ  ندعو الناس ِإلَى هذَا الْأَمِر فَقَالَ)عليه السالم ( مروانَ عِن الْفُضيِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً أَمر ملَكاً فَأَخذَ ِبعنِقِه حتى أَدخلَه ِفي هذَا الْأَمِر طَاِئعاً أَو كَاِرهاً 

٤ -ِليع ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مقْبِن عب 
 اجعلُوا أَمركُم هذَا ِللَِّه و لَا تجعلُوه ِللناِس فَِإنه ما كَانَ )عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اِصمخلَا ت اِء ومِإلَى الس دعصاِس فَلَا يا كَانَ ِللنم ِللَِّه و وفَِإنَّ ِللَِّه فَه اسالن وا ِبِديِنكُم
 ِإنك ال تهِدي من أَحببت )صلى اهللا عليه وآله ( الْمخاصمةَ ممرضةٌ ِللْقَلِْب ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَالَ ِلنِبيِه 

تح اسالن كِْرهت تقَالَ أَ فَأَن شاُء وي نِدي مهي اللَّه لِكن فَِإنَّ و اسوا النذَر ِمِننيؤوا مكُونى ي
 و لَا )عليه السالم (  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( الناس أَخذُوا عِن الناِس و ِإنكُم أَخذْتم عن رسوِل اللَِّه 
بلَى عع اللَّه بقُولُ ِإذَا كَتأَِبي ي تِمعِني سِإن اٌء ووٍد أَنْس  
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  .يدِخلَه ِفي هذَا الْأَمِر كَانَ أَسرع ِإلَيِه ِمن الطَّيِر ِإلَى وكِْرِه 
عليه  ( مانَ بِن ِعيسى عِن ابِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْ- ٥

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق قَوماً ِللْحق فَِإذَا مر ِبِهم الْباب ِمن الْحق قَِبلَته قُلُوبهم و ِإنْ ) السالم 
رِإذَا م و هِرفُونعوا لَا يكَان لَقخ و هِرفُونعوا لَا يِإنْ كَان و مهقُلُوب هتكَراِطِل أَنالْب ِمن ابالْب ِبِهم 

 ِبِهم رِإذَا م و هِرفُونعوا لَا يِإنْ كَان و مهقُلُوب هتكَرأَن قالْح ِمن ابالْب ِبِهم رفَِإذَا م ِر ذَِلكيماً ِلغقَو
  .باب ِمن الْباِطِل قَِبلَته قُلُوبهم و ِإنْ كَانوا لَا يعِرفُونه الْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الْحِميِد بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي - ٦
 عز و جلَّ ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً نكَت ِفي قَلِْبِه نكْتةً ِمن نوٍر فَأَضاَء قَالَ ِإنَّ اللَّه) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

لَها سمعه و قَلْبه حتى يكُونَ أَحرص علَى ما ِفي أَيِديكُم ِمنكُم و ِإذَا أَراد ِبعبٍد سوءاً نكَت ِفي 
أَظْلَم لَها سمعه و قَلْبه ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ فَمن يِرِد اللَّه أَنْ يهِديه يشرح صدره قَلِْبِه نكْتةً سوداَء فَ

  .ِللِْإسالِم و من يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد ِفي السماِء 
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حمرانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن   عنه عن أَِب- ٧

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً نكَت ِفي قَلِْبِه نكْتةً بيضاَء و ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 اِمعسم حفَت اَء ودوةً سكْتِفي قَلِْبِه ن كَتوءاً نٍد سبِبع ادِإذَا أَر و هددسلَكاً يكَّلَ ِبِه مو قَلِْبِه و

ِضلُّهطَاناً ييكَّلَ ِبِه شو قَلِْبِه و اِمعسم دس.   
هِحبي نم ينِطي الدعا يمِإن أَنَّ اللَّه ابب  

١ -محم   نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 يا أَبا الصخِر ِإنَّ اللَّه )عليه السالم ( حمزةَ بِن حمرانَ عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

نِطي الدعاللَِّهي و متلِْقِه أَنخ ِمن هتفْوِإلَّا ص رذَا الْأَمِطي هعلَا ي و ِغضبي و ِحبي نا مي  
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اِئي ِإبِديِن آب لَى ِديِني وِإنْ ع و ِليع نب دمحلَا م ِن ويسالْح نب ِليِني عاِعيلَ لَا أَعمِإس و اِهيمر
  .كَانَ هؤلَاِء علَى ِديِن هؤلَاِء 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عاِصِم - ٢
 يقُولُ يا ماِلك ِإنَّ اللَّه )عليه السالم (  حميٍد عن ماِلِك بِن أَعين الْجهِني قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر بِن

 ِحبي نِإلَّا م هِطي ِدينعلَا ي و ِغضبي و ِحبي نا مينِطي الدعي.  
٣ -شِن الْوى علعم نع هنظَلَةَ   عنِن حب رمع نع ِميثْعٍرو الْخمِن عِد الْكَِرِمي ببع ناِء ع

 قَالَ ِإنَّ هِذِه الدنيا يعِطيها اللَّه )عليه السالم ( و عن حمزةَ بِن حمرانَ عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .لِْإميانَ ِإلَّا صفْوته ِمن خلِْقِه الْبر و الْفَاِجر و لَا يعِطي ا

٤ - نانَ عملَيأَِبي س ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ز و جلَّ من أَحب و من أَبغض و  ِإنَّ الدنيا يعِطيها اللَّه ع)عليه السالم ( ميسٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

هبأَح نِطيِه ِإلَّا معانَ لَا يِإنَّ الِْإمي.   
  باب سلَامِة الديِن

١ - رِن الْحب وبأَي ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَِبي ع نِد اللَِّهعوا) عليه السالم  ( بكَرئاِت ما ميس اللَّه قاهلَّ فَوج و زِل اللَِّه عِفي قَو  
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  .تلُوه و لَِكن أَ تدرونَ ما وقَاه وقَاه أَنْ يفِْتنوه ِفي ِديِنِه فَقَالَ أَما لَقَد بسطُوا علَيِه و قَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٢

 ِلأَصحاِبِه اعلَموا أَنَّ الْقُرآنَ هدى اللَّيِل و )عليه السالم ( ؤِمِنني  كَانَ ِفي وِصيِة أَِمِري الْم)عليه السالم ( اللَِّه 
 الَكُمولُوا أَمعةٌ فَاجِليب ترضفَاقٍَة فَِإذَا ح ٍد وهج ا كَانَ ِمنلَى مظِْلِم عِل الْماللَّي ورن اِر وهالن

لَتزِإذَا ن و فُِسكُمونَ أَند لَكه نم اِلكوا أَنَّ الْهلَماع و ونَ ِديِنكُمد كُمفُسلُوا أَنعاِزلَةٌ فَاجن 
 فَكاِر لَا يالن دعى بلَا ِغن هِإن ِة أَلَا ونالْج دعب لَا فَقْر هِإن أَلَا و هِدين ِربح نم ِريبالْح و هِدين

لَا ي ا وها أَِسريهِريرأُ ضرب.  
٣ - ناٍر عسِن يِل بيفُض نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع ِليع  

 ِمن ِزينِة  قَالَ سلَامةُ الديِن و ِصحةُ الْبدِن خير ِمن الْماِل و الْمالُ ِزينةٌ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
   .الدنيا حسنةٌ

محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماٍد عن ِربِعي عِن الْفُضيِل عن أَِبي 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( جعفٍَر 

 عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد- ٤
 ِمن أَصحاِبِه فَغبر )عليه السالم ( يعقُوب عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ كَانَ رجلٌ يدخلُ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

علَ قَالَ فَجعلَ يضجع الْكَلَام يظُن أَنه زماناً لَا يحج فَدخلَ علَيِه بعض معاِرِفِه فَقَالَ لَه فُلَانٌ ما فَ
 كَيف ِدينه فَقَالَ كَما تِحب فَقَالَ هو و )عليه السالم ( ِإنما يعِني الْميسرةَ و الدنيا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .اللَِّه الِْغنى
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  باب التِقيِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و غَيِرِه عن أَِبي - ١
ِه عز و جلَّ أُولِئك يؤتونَ أَجرهم مرتيِن ِبما صبروا قَالَ ِبما ِفي قَوِل اللَّ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .صبروا علَى التِقيِة و يدرؤنَ ِبالْحسنِة السيئَةَ قَالَ الْحسنةُ التِقيةُ و السيئَةُ الِْإذَاعةُ 
 بِن ساِلٍم عن أَِبي عمر الْأَعجِمي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه   ابن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم- ٢

 يا أَبا عمر ِإنَّ ِتسعةَ أَعشاِر الديِن ِفي التِقيِة و لَا ِدين ِلمن لَا تِقيةَ لَه و التِقيةُ ِفي كُلِّ )عليه السالم ( 
يش ِن ٍء ِإلَّا ِفي النفَّيلَى الْخِح عسالْم ِبيِذ و.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٣
لْت ِمن ِديِن اللَِّه قَالَ ِإي و  التِقيةُ ِمن ِديِن اللَِّه قُ)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 فوسقَالَ ي لَقَد ِديِن اللَِّه و قُوا )عليه السالم ( اللَِّه ِمنروا سا كَاناللَِّه م لَساِرقُونَ و كُمِإن ا الِْعريهتأَي 

 اِهيمرقَالَ ِإب لَقَد ئاً وياللَِّه)عليه السالم ( ش و ِقيمي سِقيماً  ِإنا كَانَ سم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٤

ِن أَِبي الْعِن بيسح نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِميعاً عِعيٍد جِن سلَاِء ب
 سِمعت أَِبي يقُولُ لَا و اللَِّه ما علَى وجِه )عليه السالم ( عن حِبيِب بِن ِبشِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يِض شا  الْأَري اللَّه هفَعةٌ رِقيت لَه تكَان نم هِإن ِبيبا حِة يِقيالت ِمن ِإلَي بٌء أَح لَم نم ِبيبح
   .تكُن لَه تِقيةٌ وضعه اللَّه يا حِبيب ِإنَّ الناس ِإنما هم ِفي هدنٍة فَلَو قَد كَانَ ذَِلك كَانَ هذَا
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن جاِبٍر - ٥
قَالَ اتقُوا علَى ِديِنكُم ) عليه السالم  ( الْمكْفُوِف عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

بجفَاح رأَنَّ الطَّي ِر لَوِل ِفي الطَّيحاِس كَالنِفي الن متا أَنمِإن ةَ لَهِقيلَا ت نانَ ِلملَا ِإمي هِة فَِإنِقيِبالت وه
يا شهِمن ِقيا بِل محاِف النوا ِفي أَجم لَمعت ِلمع اسأَنَّ الن لَو و هٌء ِإلَّا أَكَلَت اِفكُموا ِفي أَجوا م

أَنكُم تِحبونا أَهلَ الْبيِت لَأَكَلُوكُم ِبأَلِْسنِتِهم و لَنحلُوكُم ِفي السر و الْعلَاِنيِة رِحم اللَّه عبداً 
  .ِمنكُم كَانَ علَى ولَايِتنا 

٦ -مح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع هربأَخ نمِريٍز عح نعليه  ( اٍد ع

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال تستِوي الْحسنةُ و لَا السيئَةُ قَالَ الْحسنةُ التِقيةُ و السيئَةُ ) السالم 
 فَعلَّ ادج و زع لُهقَو ةُ وةُ فَِإذَا الَِّذي الِْإذَاعِقيالت نسأَح ئَةَ قَالَ الَِّتي ِهييالس نسأَح ِبالَِّتي ِهي

 ِميمح ِليو هةٌ كَأَنداوع هنيب و كنيب.  
٧ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يا أَبا عمٍرو أَ رأَيتك لَو )عليه السالم ( شاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عمٍرو الِْكناِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِه
ِخلَاِف ما كُنت حدثْتك ِبحِديٍث أَو أَفْتيتك ِبفُتيا ثُم ِجئْتِني بعد ذَِلك فَسأَلْتِني عنه فَأَخبرتك ِب

 فَقَالَ قَد رالْآخ عأَد ا وِثِهمدِبأَح ذُ قُلْتأْخت تا كُنِهمِبأَي ِبِخلَاِف ذَِلك كتيأَفْت أَو كتربأَخ
 ملْتفَع اللَِّه لَِئن ا واً أَمِسر دبعِإلَّا أَنْ ي ى اللَّهٍرو أَبما عا أَبي تبأَص و لَكُم ِلي و ريلَخ هِإن ذَِلك

  .أَبى اللَّه عز و جلَّ لَنا و لَكُم ِفي ِديِنِه ِإلَّا التِقيةَ 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن درست الْواِسِطي قَالَ قَالَ أَبو - ٨
 ما بلَغت تِقيةُ أَحٍد تِقيةَ أَصحاِب الْكَهِف ِإنْ كَانوا لَيشهدونَ الْأَعياد و )السالم عليه ( عبِد اللَِّه 

  .يشدونَ الزناِنري فَأَعطَاهم اللَّه أَجرهم مرتيِن 
   فَضاٍل عن حماِد بِن واِقٍد  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن- ٩
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ي و مضيت فَدخلْت  ِفي طَِريٍق فَأَعرضت عنه ِبوجِه)عليه السالم ( اللَّحاِم قَالَ استقْبلْت أَبا عبِد اللَِّه 
علَيِه بعد ذَِلك فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني لَأَلْقَاك فَأَصِرف وجِهي كَراهةَ أَنْ أَشق علَيك فَقَالَ ِلي 

سلَام يا أَبا عبِد اللَِّه رِحمك اللَّه و لَِكن رجلًا لَِقيِني أَمِس ِفي موِضِع كَذَا و كَذَا فَقَالَ علَيك ال
  .ما أَحسن و لَا أَجملَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد -١٠
 قَالَ علَى ِمنبِر الْكُوفَِة أَيها الناس ِإنكُم )م عليه السال(  ِإنَّ الناس يروونَ أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( اللَِّه 

 كِْذبا يم ا أَكْثَري فَقَالَ مُءوا ِمنربي فَلَا تاَءِة ِمنرنَ ِإلَى الْبوعدت وِني ثُمبي فَسبنَ ِإلَى سوعدتس
 ِليلَى عع اسقَالَ )عليه السالم ( الن نَ ِإلَى  ثُموعدتس وِني ثُمبي فَسبنَ ِإلَى سوعدتس كُما قَالَ ِإنمِإن

 ارتِإِن اخ تأَياِئلُ أَ رالس ي فَقَالَ لَهُءوا ِمنربقُلْ لَا تي لَم ٍد ومحلَى ِديِن مي لَعِإن ي واَءِة ِمنرالْب
ِة فَقَالَ و اللَِّه ما ذَِلك علَيِه و ما لَه ِإلَّا ما مضى علَيِه عمار بن ياِسٍر حيثُ الْقَتلَ دونَ الْبراَء

ِئنطْمم هقَلْب و أُكِْره نلَّ ِفيِه ِإلَّا مج و زع لَ اللَّهزاِن فَأَنِبالِْإمي ِئنطْمم هقَلْب كَّةَ ولُ مأَه ههأَكْر 
 ِبيالن لَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالِْإمياِن فَقَالَ لَهج و زع لَ اللَّهزأَن فَقَد دوا فَعادِإنْ ع ارما عا يهدِعن 

  .عذْرك و أَمرك أَنْ تعود ِإنْ عادوا 
١١-ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِدياٍم الِْكنِهش نكَِم عِن الْحب ِلي

 يقُولُ ِإياكُم أَنْ تعملُوا عملًا يعيرونا ِبِه فَِإنَّ ولَد السوِء يعير )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 زيناً و لَا تكُونوا علَيِه شيناً صلُّوا ِفي عشاِئِرِهم و عودوا واِلده ِبعمِلِه كُونوا ِلمِن انقَطَعتم ِإلَيِه

يِإلَى ش كُمِبقُونسلَا ي و مهاِئزنوا جدهاش و ماهضرا  ماللَِّه م و مهلَى ِبِه ِمنأَو متِر فَأَنيالْخ ٍء ِمن
يِبش اللَّه ِبدِإلَ ع بٍء أَحبالْخ ِه ِمني با الْخم و ةُ  ِء قُلْتِقيُء قَالَ الت.  
 )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -١٢

 التِقيةُ ِمن ِديِني و ِديِن آباِئي و لَا ِإميانَ ِلمن لَا )عليه السالم ( عِن الِْقياِم ِللْولَاِة فَقَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ةَ لَهِقيت.  
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عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن ِربِعي عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٣

   .ِحبها أَعلَم ِبها ِحني تنِزلُ ِبِه قَالَ التِقيةُ ِفي كُلِّ ضرورٍة و صا)
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 عن   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن محمِد بِن مروانَ-١٤
ٍء أَقَر ِلعيِني ِمن التِقيِة ِإنَّ التِقيةَ   يقُولُ و أَي شي)عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .جنةُ الْمؤِمِن 
١٥-محم نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليو   عانَ قَالَ قَالَ ِلي أَبورِن مِد ب
 ما مِنع ِميثَم رِحمه اللَّه ِمن التِقيِة فَو اللَِّه لَقَد عِلم أَنَّ هِذِه الْآيةَ نزلَت ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِئنطْمم هقَلْب و أُكِْره ناِبِه ِإلَّا محأَص اٍر ومِبالِْإمياِن ع .  
١٦- ناِد عدٍب الْحيعش نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 فَِإذَا بلَغَ الدم  قَالَ ِإنما جِعلَِت التِقيةُ ِليحقَن ِبها الدم)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .فَلَيس تِقيةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد -١٧

  .انَ أَشد ِللتِقيِة قَالَ كُلَّما تقَارب هذَا الْأَمر كَ) عليه السالم  ( بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
١٨- ِفيعاِعيلَ الْجمِإس نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

عا جا أَبنِمعةَ قَالُوا ساررز ِلٍم وسِن مِد بمحم اٍم وِن سى بيحِن يِر بمعم قُولُ )عليه السالم ( فٍَر وي 
يةُ ِفي كُلِّ شِقيالت  لَه اللَّه لَّهأَح فَقَد مآد نِه ابِإلَي طَرضٍء ي.  

١٩- نِريٍز عح نكَانَ عسِن مِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .قَالَ قَالَ التِقيةُ ترس اللَِّه بينه و بين خلِْقِه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن أَحمد بِن -٢٠

 خاِلطُوهم ِبالْبراِنيِة )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر حمزةَ عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري
   .و خاِلفُوهم ِبالْجواِنيِة ِإذَا كَانِت الِْإمرةُ ِصبياِنيةً
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن زكَِريا الْمؤِمِن عن عبِد -٢١
 رجلَاِن ِمن أَهِل الْكُوفَِة )عليه السالم ( اللَِّه بِن أَسٍد عن عبِد اللَِّه بِن عطَاٍء قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 فَِقيلَ لَهما ابرأَا ِمن أَِمِري الْمؤِمِنني فَبِرئ واِحد ِمنهما و أَبى الْآخر فَخلِّي سِبيلُ الَِّذي بِرئ أُِخذَا
جعلٌ تجأْ فَرربي ا الَِّذي لَمأَم ِفي ِديِنِه و لٌ فَِقيهجفَر ِرئا الَِّذي بفَقَالَ أَم رقُِتلَ الْآخ لَ ِإلَى و

  .الْجنِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح قَالَ قَالَ أَبو -٢٢

  . احذَروا عواِقب الْعثَراِت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن-٢٣

 )عليه السالم ( بِن النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
رز الْمؤِمِن و لَا ِإميانَ ِلمن لَا تِقيةَ لَه ِإنَّ الْعبد لَيقَع ِإلَيِه يقُولُ التِقيةُ ترس الْمؤِمِن و التِقيةُ ِح

الْحِديثُ ِمن حِديِثنا فَيِدين اللَّه عز و جلَّ ِبِه ِفيما بينه و بينه فَيكُونُ لَه ِعزاً ِفي الدنيا و نوراً 
 الْعبد لَيقَع ِإلَيِه الْحِديثُ ِمن حِديِثنا فَيِذيعه فَيكُونُ لَه ذُلا ِفي الدنيا و ينِزع اللَّه ِفي الْآِخرِة و ِإنَّ

هِمن ورالن لَّ ذَِلكج و زع.   
  باب الِْكتماِن

١ -حِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عب
   قَالَ وِددت و اللَِّه أَني افْتديت خصلَتيِن ِفي)عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 
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  .الشيعِة لَنا ِببعِض لَحِم ساِعِدي النزق و ِقلَّةَ الِْكتماِن 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ عن أَِبي أُسامةَ - ٢

 أُِمر الناس ِبخصلَتيِن فَضيعوهما فَصاروا ِمنهما )عليه السالم ( اللَِّه زيٍد الشحاِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
يِر شلَى غَياِن  عمالِْكت ِر وبٍء الص.  

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يونس بِن عماٍر عن سلَيمانَ بِن- ٣
 يا سلَيمانُ ِإنكُم علَى ِديٍن من كَتمه أَعزه اللَّه و من أَذَاعه )عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 اللَّه أَذَلَّه.  
٤ - نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   مكَيِن بِد اللَِّه ببع

 قَالَ دخلْنا علَيِه جماعةً فَقُلْنا يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنا نِريد )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
م و لْيعد غَِنيكُم علَى فَِقِريكُم  ِليقَو شِديدكُم ضِعيفَكُ)عليه السالم ( الِْعراق فَأَوِصنا فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

و لَا تبثُّوا ِسرنا و لَا تِذيعوا أَمرنا و ِإذَا جاَءكُم عنا حِديثٌ فَوجدتم علَيِه شاِهداً أَو شاِهديِن 
وهدر ثُم هدِإلَّا فَِقفُوا ِعن ذُوا ِبِه واِب اللَِّه فَخِكت ِمن ِظرتنوا أَنَّ الْملَماع و لَكُم ِبنيتسى يتا حنِإلَي 

ِلهذَا الْأَمِر لَه ِمثْلُ أَجِر الصاِئِم الْقَاِئِم و من أَدرك قَاِئمنا فَخرج معه فَقَتلَ عدونا كَانَ لَه ِمثْلُ 
عقُِتلَ م نم ِهيداً وش ِرينِر ِعشِهيداً أَجش ِرينِعش ٍة وسمِر خِمثْلُ أَج ا كَانَ لَهقَاِئِمن .  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سِمعت أَبا - ٥
  ِرنا التصِديق لَه و الْقَبولُ فَقَطْ ِمِن احِتماِل يقُولُ ِإنه لَيس ِمِن احِتماِل أَم)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 و لَامالس مِلِه فَأَقِْرئْهِر أَهغَي ِمن هتانِصي و هرتا سِرناِس أَمةَ الندوم رتداً اجبع اللَّه ِحمر مقُلْ لَه
ِإلَى نفِْسِه حدثُوهم ِبما يعِرفُونَ و استروا عنهم ما ينِكرونَ ثُم قَالَ و اللَِّه ما الناِصب لَنا حرباً 

ما نكْره فَِإذَا عرفْتم ِمن عبٍد ِإذَاعةً فَامشوا ِإلَيِه و ردوه عنها ِبأَشد علَينا مئُونةً ِمن الناِطِق علَينا ِب
 طْلُبي كُملَ ِمنجفَِإنَّ الر هِمن عمسي ِه ولَيثَقِّلُ عي نِه ِبملَيلُوا عمحِإلَّا فَت و كُمفَِإنْ قَِبلَ ِمن

ها حتى تقْضى لَه فَالْطُفُوا ِفي حاجِتي كَما تلْطُفُونَ ِفي حواِئِجكُم فَِإنْ هو الْحاجةَ فَيلْطُف ِفي
قَِبلَ ِمنكُم و ِإلَّا فَادِفنوا كَلَامه تحت أَقْداِمكُم و لَا تقُولُوا ِإنه يقُولُ و يقُولُ فَِإنَّ ذَِلك يحملُ 

 كُملَيع و لَيع ِنيفَةَ لَهو حذَا أَباِبي هحأَص كُمأَن ترا أَقُولُ لَأَقْرقُولُونَ مت متكُن اللَِّه لَو ا وأَم
صلى ( أَصحاب و هذَا الْحسن الْبصِري لَه أَصحاب و أَنا امرؤ ِمن قُريٍش قَد ولَدِني رسولُ اللَِّه 

ٍء بدِء الْخلِْق و أَمِر السماِء و أَمِر الْأَرِض و   و عِلمت ِكتاب اللَِّه و ِفيِه ِتبيانُ كُلِّ شي)اهللا عليه وآله 
  .أَمِر الْأَوِلني و أَمِر الْآِخِرين و أَمِر ما كَانَ و أَمِر ما يكُونُ كَأَني أَنظُر ِإلَى ذَِلك نصب عيِني 

٦ - نع ِليسٍد الْممحِن مِبيِع بِن الركَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  
قَالَ قَالَ ِلي ما زالَ ِسرنا مكْتوماً حتى صار ِفي ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

اِد يوى السقُر ثُوا ِبِه ِفي الطَِّريِق ودحانَ فَتسلِْد كَيو يد.  
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ - ٧

اللَِّه ِإنَّ أَحب أَصحاِبي ِإلَي أَورعهم و أَفْقَههم  يقُولُ و )عليه السالم ( الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ا ونِإلَي بسنِديثَ يالْح ِمعلَلَِّذي ِإذَا س مهقَتأَم الًا وِدي حِعن مأَهوِإنَّ أَس ا وِديِثنِلح مهمأَكْت و

هِمن أَزماش لْهقْبي ا فَلَمنى عوري ِديثَ ِمنلَّ الْحِري لَعدلَا ي وه انَ ِبِه ود نم كَفَّر و هدحج و 
  .ِعنِدنا خرج و ِإلَينا أُسِند فَيكُونَ ِبذَِلك خاِرجاً عن ولَايِتنا 

 عن عبِد اللَِّه بِن يحيى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه- ٨
   يا معلَّى اكْتم أَمرنا)عليه السالم ( عن حِريٍز عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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و لَا تِذعه فَِإنه من كَتم أَمرنا و لَم يِذعه أَعزه اللَّه ِبِه ِفي الدنيا و جعلَه نوراً بين عينيِه ِفي 
 أَذَلَّه همكْتي لَم ا ونرأَم أَذَاع نلَّى معا مِة ينِإلَى الْج هقُودِة يالْآِخر ورالن عزن ا وينِبِه ِفي الد اللَّه

ِمن بيِن عينيِه ِفي الْآِخرِة و جعلَه ظُلْمةً تقُوده ِإلَى الناِر يا معلَّى ِإنَّ التِقيةَ ِمن ِديِني و ِديِن آباِئي 
لَّى ِإنَّ اللَّهعا مي ةَ لَهِقيلَا ت نِلم لَا ِدين ِفي و دبعأَنْ ي ِحبا يكَم رِفي الس دبعأَنْ ي ِحبي 

 اِحِد لَها كَالْجِرنِلأَم ِذيعلَّى ِإنَّ الْمعا مِة يلَاِنيالْع.  
ٍم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن مروانَ بِن مسِل- ٩

 أَخبرت ِبما أَخبرتك ِبِه أَحداً قُلْت لَا ِإلَّا سلَيمانَ )عليه السالم ( عن عماٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
   .بن خاِلٍد قَالَ أَحسنت أَ ما سِمعت قَولَ الشاِعِر

  .ا كُلُّ ِسر جاوز اثْنيِن شاِئع فَلَا يعدونْ ِسري و ِسرك ثَاِلثاً أَلَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ -١٠

أَعطَيناكُم كُلَّما  عن مسأَلٍَة فَأَبى و أَمسك ثُم قَالَ لَو )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
 ولَايةُ اللَِّه )عليه السالم ( تِريدونَ كَانَ شراً لَكُم و أُِخذَ ِبرقَبِة صاِحِب هذَا الْأَمِر قَالَ أَبو جعفٍَر 

 و أَسرها محمد ِإلَى )يه وآله صلى اهللا عل(  و أَسرها جبرِئيلُ ِإلَى محمٍد )عليه السالم ( أَسرها ِإلَى جبرِئيلَ 
 ِليفاً )عليه السالم ( عرح كسِن الَِّذي أَمم ونَ ذَِلكِذيعت متأَن ثُم اَء اللَّهش نِإلَى م ِليا عهرأَس و 

لْمسِلِم أَنْ يكُونَ ماِلكاً ِلنفِْسِه مقِْبلًا  ِفي ِحكْمِة آِل داود ينبِغي ِل)عليه السالم ( سِمعه قَالَ أَبو جعفٍَر 
 اِئِه وِليأَو نع اِفعدي لَا أَنَّ اللَّه ا فَلَوِديثَنوا حِذيعلَا ت و قُوا اللَّهاِنِه فَاتمِل زاِرفاً ِبأَهأِْنِه علَى شع

عليه ( يت ما صنع اللَّه ِبآِل برمك و ما انتقَم اللَّه ِلأَِبي الْحسِن ينتِقم ِلأَوِلياِئِه ِمن أَعداِئِه أَ ما رأَ

   و قَد كَانَ بنو الْأَشعِث علَى خطٍَر)السالم 
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ِن عسِلأَِبي الْح ِتِهملَايِبو مهنع اللَّه فَعلَاِء )عليه السالم ( ِظيٍم فَدؤالَ همنَ أَعوراِق تِبالِْعر متأَن و 
 و لَا تغتروا ِبمن قَد الْفَراِعنِة و ما أَمهلَ اللَّه لَهم فَعلَيكُم ِبتقْوى اللَِّه و لَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا

 كُملَ ِإلَيصو قَد رفَكَأَنَّ الْأَم ِهلَ لَهأُم.  
١١- رمع ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( لَِّهبِن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد ال

 طُوبى ِلعبٍد نومٍة عرفَه اللَّه و لَم يعِرفْه الناس أُولَِئك مصاِبيح الْهدى و يناِبيع الِْعلِْم ينجِلي )
  .مٍة لَيسوا ِبالْمذَاِييِع الْبذُِر و لَا ِبالْجفَاِة الْمراِءين عنهم كُلُّ ِفتنٍة مظِْل

١٢- نع اِنيهبِن الْأَصسأَِبي الْح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 طُوبى ِلكُلِّ عبٍد نومٍة لَا يؤبه لَه يعِرف )عليه السالم ( ِنني قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِم) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

الناس و لَا يعِرفُه الناس يعِرفُه اللَّه ِمنه ِبِرضواٍن أُولَِئك مصاِبيح الْهدى ينجِلي عنهم كُلُّ ِفتنٍة 
لِّ رحمٍة لَيسوا ِبالْبذُِر الْمذَاِييِع و لَا الْجفَاِة الْمراِءين و قَالَ قُولُوا مظِْلمٍة و يفْتح لَهم باب كُ

 الَِّذين كُمارفَِإنَّ ِخي ذَاِييعلًا مجوا عكُونلَا ت ِلِه وأَه وا ِمنكُونت ريلُوا الْخماع فُوا ِبِه ورعت ريالْخ
ِإلَي ِظرآِء ِإذَا نرونَ ِللْبغتبِة الْمالْأَِحب نيقُونَ بفَرِة الْمِميماُءونَ ِبالنشالْم كُمارِشر و اللَّه ذُِكر ِهم
 اِيبعالْم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عمن أَخبره قَالَ -١٣

 كُفُّوا أَلِْسنتكُم و الْزموا بيوتكُم فَِإنه لَا يِصيبكُم أَمر تخصونَ ِبِه أَبداً )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه قَ
  .و لَا تزالُ الزيِديةُ لَكُم ِوقَاًء أَبداً 

١٤-أَِبي الْح نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنِن   عصلوات اهللا عليه ( س ( ِدكقَالَ ِإنْ كَانَ ِفي ي 
يِذِه شانٌ هسِإن هدكَانَ ِعن لْ قَالَ وِذِه فَافْعه لَمعأَنْ لَا ت تطَعتٌء فَِإِن اس  
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  .فَتذَاكَروا الِْإذَاعةَ فَقَالَ احفَظْ ِلسانك تعز و لَا تمكِِّن الناس ِمن ِقياِد رقَبِتك فَتِذلَّ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن خاِلِد -١٥
قَالَ ِإنَّ أَمرنا مستور مقَنع ِبالِْميثَاِق فَمن هتك علَينا أَذَلَّه ) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن نِجيٍح

 اللَّه.  
١٦- نٍد ععِن سِد بمحِن مب ِليع نِميعاً عى جيحي نب دمحم ٍد ومحم نب نيسالْح  

 ناٍن عِن أَبب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نانَ عوِن غَزِعيِد بِن سِد بمحم نِلٍم عسِن مِد بمحم
 يقُولُ نفَس الْمهموِم لَنا الْمغتم )عليه السالم ( ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

لِْمنا تسِبيح و همه ِلأَمِرنا ِعبادةٌ و ِكتمانه ِلِسرنا ِجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه قَالَ ِلي محمد بن ِلظُ
هِمن نسئاً أَحيش تبا كَتِب فَمذَا ِبالذَّهه بِعيٍد اكْتس.   

  باب الْمؤِمِن و علَاماِتِه و ِصفَاِتِه
محمد بن جعفٍَر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن داِهٍر عِن الْحسِن بِن   - ١

قَالَ قَام ) عليه السالم  ( يحيى عن قُثَم أَِبي قَتادةَ الْحراِني عن عبِد اللَِّه بِن يونس عن أَِبي عبِد اللَِّه
لٌ يجر ِمِننيؤِهداً ِإلَى أَِمِري الْمتجاِسكاً ماِبداً نكَانَ ع و اممه عليه السالم ( قَالُ لَه( طُبخي وه و 

كَيس فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِصف لَنا ِصفَةَ الْمؤِمِن كَأَننا ننظُر ِإلَيِه فَقَالَ يا همام الْمؤِمن هو الْ
يش عسِفي قَلِْبِه أَو هنزح ِهِه وجِفي و هرِبش الْفَِطن يأَذَلُّ ش راً ودكُلِّ  ٍء ص نع اِجرفْساً زٍء ن

  فَاٍن حاض علَى كُلِّ حسٍن
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لَا حقُود و لَا حسود و لَا وثَّاب و لَا سباب و لَا عياب و لَا مغتاب يكْره الرفْعةَ و يشنأُ 
ِفكِْرِه مسرور السمعةَ طَِويلُ الْغم بِعيد الْهم كَِثري الصمِت وقُور ذَكُور صبور شكُور مغموم ِب

 لَم ِحكِإنْ ض كتهتلَا م و أَفِّكتفَاِء قَِليلُ الْأَذَى لَا مالْو ِصنيِريكَِة رالْع نِليقَِة لَيلُ الْخهِبفَقِْرِه س
عاجرم و لُّمعت هامِتفْهاس و مسبت كُهِضح قزني لَم ِإنْ غَِضب و قرخي ِظيمع هِعلْم كَِثري مفَهت هت

ِحلْمه كَِثري الرحمِة لَا يبخلُ و لَا يعجلُ و لَا يضجر و لَا يبطَر و لَا يِحيف ِفي حكِْمِه و لَا 
هالش لَى ِمنأَح هتحكَادم لِْد والص ِمن لَبأَص هفْسِفي ِعلِْمِه ن ورجلَا ي و ِلعلَا ه و ِشعِد لَا ج

  عِنف و لَا صِلف و لَا
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 ِإنْ غَِضب رِفيق ِإنْ طَلَب لَا يتهور و متكَلِّف و لَا متعمق جِميلُ الْمنازعِة كَِرمي الْمراجعِة عدلٌ
لَا يتهتك و لَا يتجبر خاِلص الْود وِثيق الْعهِد وِفي الْعقِْد شِفيق وصولٌ حِليم خمولٌ قَِليلُ 

 علَى من دونه و لَا يخوض ِفيما لَا الْفُضوِل راٍض عِن اللَِّه عز و جلَّ مخاِلف ِلهواه لَا يغلُظُ
 عِكي الطَّمنلَا ي و هعماُء سالثَّن ِرقخلَا ي ِلِمنيسِللْم فكَه ِمِننيؤِن الْماٍم عحيِن مِللد اِصرِنيِه نعي

لْمه قَوالٌ عمالٌ عاِلم حاِزم لَا ِبفَحاٍش و قَلْبه و لَا يصِرف اللَِّعب حكْمه و لَا يطِْلع الْجاِهلَ ِع
لَا ِبطَياٍش وصولٌ ِفي غَيِر عنٍف بذُولٌ ِفي غَيِر سرٍف لَا ِبختاٍل و لَا ِبغداٍر و لَا يقْتِفي أَثَراً و لَا 

لضِعيِف غَوثٌ ِللْملْهوِف لَا يهِتك ِستراً و لَا يِحيف بشراً رِفيق ِبالْخلِْق ساٍع ِفي الْأَرِض عونٌ ِل
  يكِْشف ِسراً كَِثري الْبلْوى قَِليلُ الشكْوى ِإنْ
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نْ عاين شراً ستره يستر الْعيب و يحفَظُ الْغيب و يِقيلُ الْعثْرةَ و يغِفر الزلَّةَ رأَى خيراً ذَكَره و ِإ
 ِضير ِكيز ِقين ِقيت ِصنير أَِمني هِلحصٍف فَييح حِجن عدلَا ي و هذَرٍح فَيصلَى نع طَِّلعلَا ي

لُ الْعقْبِفي اللَِّه ي ِحبي هفْسِب نيلَى الْعع ِهمتي و اِس الظَّنِبالن ِسنحي و ِملُ الذِّكْرجي و ذْر
ِبِفقٍْه و ِعلٍْم و يقْطَع ِفي اللَِّه ِبحزٍم و عزٍم لَا يخرق ِبِه فَرح و لَا يِطيش ِبِه مرح مذَكِّر ِللْعاِلِم 

عكُلُّ م ِيِه وعس ِمن هدِعن لَصٍي أَخعغَاِئلَةٌ كُلُّ س لَه افخلَا ي اِئقَةٌ وب لَه قَّعوتاِهِل لَا يِللْج لِّم
ج ِحيدو ِه غَِريببِر ريِبغ ِثقِه لَا يماِغلٌ ِبغِبِه شيِبع اِلمفِْسِه عن ِمن هدِعن لَحفٍْس أَصن ِزينح ِريد

يِحب ِفي اللَِّه و يجاِهد ِفي اللَِّه ِليتِبع ِرضاه و لَا ينتِقم ِلنفِْسِه ِبنفِْسِه و لَا يواِلي ِفي سخِط ربِه 
ِب أَب ِللْيِتيِم بعلٌ مجاِلس ِلأَهِل الْفَقِْر مصاِدق ِلأَهِل الصدِق مؤاِزر ِلأَهِل الْحق عونٌ ِللْقَِري

ِللْأَرملَِة حِفي ِبأَهِل الْمسكَنِة مرجو ِلكُلِّ كَِريهٍة مأْمولٌ ِلكُلِّ ِشدٍة هشاش بشاش لَا ِبعباٍس و لَا 
 لُ وهجذَِر لَا يالْح ِظيمظَِر عالن ِقيقد امسب كَظَّام ِليباٍس صسلُ ِبجخبلَا ي لُمحِه يلَيِهلَ عِإنْ ج

  و ِإنْ بِخلَ علَيِه صبر عقَلَ فَاستحيا
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 هتوهلُو شعي هاؤيى حنغتفَاس قَِنع اٍب ووِر صيِبغ ِطقنلَا ي هلُو ِحقْدعي هفْوع و هدسلُو حعي هدو و
و لَا يلْبس ِإلَّا اِلاقِْتصاِد مشيه التواضع خاِضع ِلربِه ِبطَاعِتِه راٍض عنه ِفي كُلِّ حالَاِتِه ِنيته خاِلصةٌ 

ِغش و لَا خِديعةٌ نظَره ِعبرةٌ سكُوته ِفكْرةٌ و كَلَامه ِحكْمةٌ مناِصحاً متباِذلًا أَعمالُه لَيس ِفيها 
متواِخياً ناِصح ِفي السر و الْعلَاِنيِة لَا يهجر أَخاه و لَا يغتابه و لَا يمكُر ِبِه و لَا يأْسف علَى ما 

 و هفَات طَربلَا ي ِة ودلُ ِفي الشفْشلَا ي اُء وجالر لَه وزجا لَا يو مجرلَا ي و هابا أَصلَى منُ عزحلَا ي
قَِريباً أَم اطُهشاِئماً ند لُهِعيداً كَسب اهرِر تبقْلَ ِبالصالْع ِبالِْعلِْم و الِْحلْم جزماِء يخقَِليلًا ِفي الر لُه

زلَلُه متوقِّعاً ِلأَجِلِه خاِشعاً قَلْبه ذَاِكراً ربه قَاِنعةً نفْسه منِفياً جهلُه سهلًا أَمره حِزيناً ِلذَنِبِه ميتةً 
اِنعاً ِبالَِّذي قُدر لَه مِتيناً صبره شهوته كَظُوماً غَيظَه صاِفياً خلُقُه آِمناً ِمنه جاره ضِعيفاً ِكبره قَ

محكَماً أَمره كَِثرياً ِذكْره يخاِلطُ الناس ِليعلَم و يصمت ِليسلَم و يسأَلُ ِليفْهم و يتِجر ِليغنم لَا 
بجتِلي كَلَّمتلَا ي ِبِه و رفْجِر ِليبِللْخ ِصتنِفي ي هِمن اسالن اٍء ونِفي ع هِمن هفْسن اهِسو نلَى مِبِه ع ر

راحٍة أَتعب نفْسه ِآلِخرِتِه فَأَراح الناس ِمن نفِْسِه ِإنْ بِغي علَيِه صبر حتى يكُونَ اللَّه الَِّذي 
هِمن داعبت نِمم هدعب لَه ِصرتني هداعبت سةٌ لَيمحر و ِلني ها ِمنند نِمم هوند ةٌ واهزن و ضغب 

 وِر فَهيِل الْخأَه ِمن لَهكَانَ قَب نِدي ِبمقْتلْ يةً بلَا ِخلَاب ةً وِديعخ هونلَا د ةً وظَملَا ع راً وكَبت
( ن أَهِل الِْبر قَالَ فَصاح همام صيحةً ثُم وقَع مغِشياً علَيِه فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ِإمام ِلمن بعده ِم

ه  أَما و اللَِّه لَقَد كُنت أَخافُها علَيِه و قَالَ هكَذَا تصنع الْموِعظَةُ الْباِلغةُ ِبأَهِلها فَقَالَ لَ)عليه السالم 
 ِعدلًا لَا تهفَم هاِوزجباً لَا يبس و وهدعلًا لَا يفَقَالَ ِإنَّ ِلكُلٍّ أَج ِمِننيؤالْم ا أَِمريي الُكا بقَاِئلٌ فَم

  .فَِإنما نفَثَ علَى ِلساِنك شيطَانٌ 
٢ -وٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع ناِلٍح عِن صِميِل بج ن

  قَالَ ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يكُونَ ِفيِه ثَمانُ ِخصاٍل) عليه السالم  ( غَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
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وقُور ِعند الْهزاِهِز صبور ِعند الْبلَاِء شكُور ِعند الرخاِء قَاِنع ِبما رزقَه اللَّه لَا يظِْلم الْأَعداَء و لَا 
ِعلْم خِليلُ الْمؤِمِن و الِْحلْم يتحاملُ ِللْأَصِدقَاِء بدنه ِمنه ِفي تعٍب و الناس ِمنه ِفي راحٍة ِإنَّ الْ

 هاِلدو اللِّني و وهأَخ فْقالر وِدِه ونج أَِمري ربالص و هِزيرو.  
٣ - سونِن يوِر بصنم ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ الْمؤِمن يصمت ِليسلَم و ينِطق ِليغنم لَا )عليه السالم ( ي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن عن أَِب

ا يحدثُ أَمانته الْأَصِدقَاَء و لَا يكْتم شهادته ِمن الْبعداِء و لَا يعملُ شيئاً ِمن الْخيِر ِرياًء و لَ
 و ِهلَهج نلُ مقَو هرغونَ لَا يلَمعا لَا يِلم اللَّه ِفرغتسي قُولُونَ وا يِمم افخ كِّياًء ِإنْ زيح كُهرتي

 ِملَها عاَء مصِإح افخي.  
٤ -عب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِإلَى أَِبي   ِعد هفَعر اهور نِض م
 قَالَ الْمؤِمن لَه قُوةٌ ِفي ِديٍن و حزم ِفي ِلٍني و ِإميانٌ ِفي يِقٍني و ِحرص ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِرفٍْق و سخاٌء ِفي حق و ِفقٍْه و نشاطٌ ِفي هدى و ِبر ِفي اسِتقَامٍة و ِعلْم ِفي ِحلٍْم و كَيس ِفي
 ٍة ووهاٌء ِفي شِتهان ٍة وِصيحةٌ ِللَِّه ِفي نطَاع ٍة ورِفي قُد فْوع لٌ ِفي فَاقٍَة ومجت ى وِفي ِغن دقَص

هزاِهِز وقُور و ِفي ورع ِفي رغْبٍة و ِحرص ِفي ِجهاٍد و صلَاةٌ ِفي شغٍل و صبر ِفي ِشدٍة و ِفي الْ
 اِهٍن وِبو سلَي و ِحمالر قْطَعلَا ي و ركَبتلَا ي و ابتغلَا ي و كُوراِء شخِفي الر و وربكَاِرِه صالْم

رجه و لَا يحسد الناس يعير لَا فَظٍّ و لَا غَِليٍظ و لَا يسِبقُه بصره و لَا يفْضحه بطْنه و لَا يغِلبه فَ
و لَا يِعير و لَا يسِرف ينصر الْمظْلُوم و يرحم الِْمسِكني نفْسه ِمنه ِفي عناٍء و الناس ِمنه ِفي 

اِس ها ِللنذُلِّه ِمن عزجلَا ي ا وينالد ِفي ِعز غَبرٍة لَا ياحلَا ر لَهغش قَد مه لَه ِه ولَيلُوا عأَقْب قَد م
 نم اِعدسي و هارشتِن اسم ِشدري اعيلَا ِفي ِديِنِه ض و نهأِْيِه ولَا ِفي ر و قْصكِْمِه نى ِفي حري

   .ساعده و يِكيع عِن الْخنا و الْجهِل
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عليه (  قَالَ مر أَِمري الْمؤِمِنني )عليهما السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه عن أَحِدِهما - ٥

و ِبقَوٍم ِبيٍض ِثيابهم صاِفيٍة أَلْوانهم كَِثٍري ِضحكُهم يِشريونَ  ِبمجِلٍس ِمن قُريٍش فَِإذَا ه)السالم 
 انُ ودالْأَب مهِمن تِليب مِج فَِإذَا قَورزالْخ ِس وِلٍس ِللْأَوجِبم رم ثُم ِبِهم رمي نِإلَى م اِبِعِهمِبأَص

 و قَابالر مهِمن قَّتد ِليع بجعوا ِبالْكَلَاِم فَتعاضوت قَد انُ والْأَلْو مهِمن تفَرعليه السالم ( اص( ِمن 
 فَقَالَ ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإني مررت ِبمجِلٍس ِآلِل )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك و دخلَ علَى رسوِل اللَِّه 

فَهصو ونَ فُلَاٍن ثُمِمنؤم ِميعج قَالَ و ثُم مفَهصِج فَورزالْخ ِس وِلٍس ِللْأَوجِبم تررم و م
 ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَخِبرِني يا رسولَ اللَِّه ِبِصفَِة الْمؤِمِن فَنكَس رسولُ اللَِّه 

 الْمؤِمِن فَِإنْ لَم تكُن ِفيِه لَم يكْملْ ِإميانه ِإنَّ ِمن أَخلَاِق الْمؤِمِنني يا عِلي ِعشرونَ خصلَةً ِفي
الْحاِضرونَ الصلَاةَ و الْمساِرعونَ ِإلَى الزكَاِة و الْمطِْعمونَ الِْمسِكني الْماِسحونَ رأْس الْيِتيِم 

ونَ أَطْمرطَهالْم وا لَمدعِإذَا و وا وكِْذبي ثُوا لَمدِإنْ ح الَِّذين اِطِهمسلَى أَوونَ عِزرتالْم مهار
 ارهونَ الناِئماِر صهِبالن دِل أُسانٌ ِباللَّيبهقُوا ردوا صكَلَّمِإذَا ت وا وونخي وا لَمِمنِإذَا ائْت ِلفُوا وخي

قَاِئم مطَاهخ نٌ ووِض هلَى الْأَرع مهيشم الَِّذين ارج أَذَّى ِبِهمتلَا ي اراً وذُونَ جؤلَ لَا يونَ اللَّي
 ِقنيتالْم ِمن اكُمِإي و ا اللَّهلَنعاِئِز جنلَى أَثَِر الْجع اِمِل ووِت الْأَريِإلَى ب.  

٦ -رِإب نب ِلياِس   عبأَِبي الْع نةَ عورِن عِن الْقَاِسِم بٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم
   . من سرته حسنته و ساَءته سيئَته فَهو مؤِمن)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن الْحسِن بِن زعلَانَ - ٧
بٍع الْعيمِن جِرو بمع نع اِنياسرالْخ اقحأَِبي ِإس نِد اللَِّهعبأَِبي ع نع ا ) عليه السالم  ( ِدينتقَالَ ِشيع

  .هم الشاِحبونَ الذَّاِبلُونَ الناِحلُونَ الَِّذين ِإذَا جنهم اللَّيلُ استقْبلُوه ِبحزٍن 
يم بِن عمر الْيماِني عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِه- ٨

قَالَ ِشيعتنا أَهلُ الْهدى و أَهلُ التقَى و أَهلُ الْخيِر و أَهلُ ) عليه السالم  ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الِْإمياِن و أَهلُ الْفَتِح و الظَّفَِر 

٩ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن م
 ِإياك و السِفلَةَ فَِإنما ِشيعةُ عِلي من )عليه السالم ( منصوٍر بزرج عن مفَضٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ع و هادِجه دتاش و هجفَر و هطْنب فع تأَيفَِإذَا ر هِعقَاب افخ و هابا ثَوجر اِلِقِه وِملَ ِلخ
  .أُولَِئك فَأُولَِئك ِشيعةُ جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن -١٠
أَِبي ع نفُوٍر ععِن أَِبي يِد اللَِّهابفَاِه ) عليه السالم  ( بلَ الشطُوِن ذُبالْب صموا خكَان ِليةَ عقَالَ ِإنَّ ِشيع

  .أَهلَ رأْفٍَة و ِعلٍْم و ِحلٍْم يعرفُونَ ِبالرهباِنيِة فَأَِعينوا علَى ما أَنتم علَيِه ِبالْورِع و اِلاجِتهاِد 
١١-ب ِلياِل قَالَ قَالَ   عمانَ الْجفْوص نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب ن

 ِإنما الْمؤِمن الَِّذي ِإذَا غَِضب لَم يخِرجه غَضبه ِمن حق و ِإذَا رِضي لَم )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
ِفي ب اهِرض ِخلْهدي ا لَهِمم ذْ أَكْثَرأْخي لَم رِإذَا قَد اِطٍل و.  

    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن النعماِن عِن ابِن-١٢
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 يا سلَيمانُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 
ِلمس نم ِلمسقَالَ الْم لَمأَع تأَن اكِفد ِعلْتج قُلْت ِلمسِن الْمِري مدأَ ت اِنِه وِلس ونَ ِمنِلمسالْم 

يِدِه ثُم قَالَ و تدِري مِن الْمؤِمن قَالَ قُلْت أَنت أَعلَم قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن مِن ائْتمنه الْمسِلمونَ علَى 
ظِْلمِلِم أَنْ يسلَى الْمع امرح ِلمسالْم و فُِسِهمأَن و اِلِهموأَم هتنعةً تفْعد هفَعدي أَو ذُلَهخي أَو ه.  

١٣- وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ي ِإذَا رِضي لَم يدِخلْه ِرضاه ِفي  قَالَ ِإنما الْمؤِمن الَِّذ)عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 هِرجخت لَم رالَِّذي ِإذَا قَد و قِل الْحقَو ِمن طُهخس هِرجخي ِخطَ لَمِإذَا س اِطٍل ولَا ب ِإثٍْم و
 قِبح لَه سا لَيي ِإلَى مدعِإلَى الت هترقُد.  

١٤-اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   هفَعر ِريتخأَِبي الْب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا ع
قَالَ سِمعته يقُولُ الْمؤِمنونَ هينونَ لَينونَ كَالْجمِل الْأَِنِف ِإذَا ِقيد انقَاد و ِإنْ أُِنيخ علَى صخرٍة 

اخنتاس.   
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) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥

  .مؤِمِن الِْعلْم ِباللَِّه و من يِحب و من يكْره قَالَ ثَلَاثَةٌ ِمن علَاماِت الْ
 الْمؤِمن كَِمثِْل شجرٍة لَا )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -١٦

 ولَ اللَِّه وسا رٍف قَالُوا ييلَا ص اٍء وا ِفي ِشتقُهرو اتحتلَةُ يخقَالَ الن ا ِهيم.  
١٧- اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عمِن أُورِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لُ و ِإنْ جِهلَ قَالَ الْمؤِمن حِليم لَا يجه) عليه السالم  ( الْأَعجِمي عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ربِه صلَيِخلَ عِإنْ ب لُ وخبلَا ي و غَفَر ِإنْ ظُِلم و ظِْلملَا ي و لُمحِه يلَيع.  

١٨- نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَالَ الْمؤِمن من طَاب ) عليه السالم  (  عن آدم أَِبي الْحسيِن اللُّؤلُِؤي عن أَِبي عبِد اللَِّهمنِذِر بِن جيفٍَر

 لَ ِمنالْفَض كسأَم اِلِه وم لَ ِمنالْفَض فَقأَن و هتِريرس تحص و هِليقَتخ تنسح و هبكْسم
  .الناس شره و أَنصف الناس ِمن نفِْسِه كَلَاِمِه و كَفَى 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي -١٩
 أَ لَا )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رس)عليه السالم ( كَهمٍس عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 

 ِلمس نِلِم مسِبالْم ئُكُمبأَ لَا أُن اِلِهموأَم و فُِسِهملَى أَنونَ عِمنؤالْم هنمِن ائْتِمِن مؤِبالْم ئُكُمبأُن
سيئَاِت و ترك ما حرم اللَّه و الْمؤِمن حرام الْمسِلمونَ ِمن ِلساِنِه و يِدِه و الْمهاِجر من هجر ال

  .علَى الْمؤِمِن أَنْ يظِْلمه أَو يخذُلَه أَو يغتابه أَو يدفَعه دفْعةً 
عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن -٢٠

 ِإنما ِشيعةُ عِلي )عليه السالم ( مفَضِل بِن عمر عن أَِبي أَيوب الْعطَّاِر عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 وِهِهمجلَى وةُ عاِنيبهالر فرعفَاِه تلُ الشاُء الذُّبلَماُء الْعلَمالْح.  

٢١-أَص ةٌ ِمنوٍب  ِعدبحِن مِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح  
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وذَ عبرِن خوِف برعم ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نفٍَر ععأَِبي ج عليه السالم ( ن( لَّى أَِمريقَالَ ص 
 ِمِننيؤِف )عليه السالم ( الْموخ ِمن مكَاهأَب كَى وفَب مظَهعو فرصا اناِق فَلَمِبالِْعر حباِس الصِبالن 

 و ِإنهم )صلى اهللا عليه وآله ( عهِد خِليِلي رسوِل اللَِّه اللَِّه ثُم قَالَ أَما و اللَِّه لَقَد عِهدت أَقْواماً علَى 
 داً وجس ِهمبونَ ِلرِبيتى يزكَِب الِْمعكَر ِنِهميأَع نيصاً بمراً خثاً غُبعونَ شسمي ونَ وِبحصلَي

ني اِهِهمِجب و اِمِهمأَقْد نيونَ باِوحراماً ياللَِّه ِقي اِر والن ِمن ِرقَاِبِهم فَكَاك هأَلُونسي و مهبونَ راج
  .لَقَد رأَيتهم مع هذَا و هم خاِئفُونَ مشِفقُونَ 

  عنه عِن السنِدي بِن محمٍد عن محمِد بِن الصلِْت عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن -٢٢
 الْفَجر ثُم لَم يزلْ ِفي موِضِعِه حتى )عليه السالم (  قَالَ صلَّى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْحسيِن 

صارِت الشمس علَى ِقيِد رمٍح و أَقْبلَ علَى الناِس ِبوجِهِه فَقَالَ و اللَِّه لَقَد أَدركْت أَقْواماً 
يتونَ ِلربِهم سجداً و ِقياماً يخاِلفُونَ بين ِجباِهِهم و ركَِبِهم كَانَ زِفري الناِر ِفي آذَاِنِهم ِإذَا يِب

ي ذُِكر اللَّه ِعندهم مادوا كَما يِميد الشجر كَأَنما الْقَوم باتوا غَاِفِلني قَالَ ثُم قَام فَما رِئ
ى قُِبضتاِحكاً حصلوات اهللا عليه  ( ض (.  

٢٣- رمِن عِل بفَضِن الْمِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 فَانظُر ِإلَى مِن اشتد ورعه و  ِإذَا أَردت أَنْ تعِرف أَصحاِبي)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .خاف خاِلقَه و رجا ثَوابه و ِإذَا رأَيت هؤلَاِء فَهؤلَاِء أَصحاِبي 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن -٢٤

بع نوٍن عمِن أَِبي شِرو بمع نع اِريصاٍد الْأَنمِن حِد اللَِّه ببع نِث ععِن الْأَشِرو بمِن عِد اللَِّه ب
   ِشيعتنا)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الِْمقْداِم عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الثاين الد : الكايف 

 وا لَمِإنْ غَِضب ا الَِّذينِرناِء أَميونَ ِفي ِإحاِورزتا الْمِتندوونَ ِفي مابحتا الْمِتنلَاياِذلُونَ ِفي وبتالْم
ضِإنْ ر وا وظِْلمالَطُوا يخ نِلم وا ِسلْمراوج نلَى مكَةٌ عرِرفُوا بسي وا لَم.  

  عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِعيسى النهِريِري عن أَِبي عبِد -٢٥
 من عرف اللَّه و عظَّمه منع فَاه ِمن الْكَلَاِم و )ه وآله صلى اهللا علي( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

بطْنه ِمن الطَّعاِم و عفَا نفْسه ِبالصياِم و الِْقياِم قَالُوا ِبآباِئنا و أُمهاِتنا يا رسولَ اللَِّه هؤلَاِء أَوِلياُء 
للَِّه سكَتوا فَكَانَ سكُوتهم ِذكْراً و نظَروا فَكَانَ نظَرهم ِعبرةً و نطَقُوا فَكَانَ اللَِّه قَالَ ِإنَّ أَوِلياَء ا

 لَم ِهملَيع تكُِتب الُ الَِّتي قَدلَا الْآج كَةً لَوراِس بالن نيب مهيشا فَكَانَ موشم ةً وِحكْم مطْقُهن
مهاحوأَر ِقراِب تقاً ِإلَى الثَّووش ذَاِب والْع فاً ِمنوخ اِدِهمسِفي أَج .  
٢٦- ِليع نب نسالْح اسالن طَبقَالَ خ هفَعر نياِقيالِْعر اِبِه ِمنحِض أَصعب نع هنع   )

 أٍَخ ِلي كَانَ ِمن أَعظَِم الناِس ِفي عيِني و كَانَ  فَقَالَ أَيها الناس أَنا أُخِبركُم عن) صلوات اهللا عليه 
رأْس ما عظُم ِبِه ِفي عيِني ِصغر الدنيا ِفي عيِنِه كَانَ خاِرجاً ِمن سلْطَاِن بطِْنِه فَلَا يشتِهي ما لَا 

رِجِه فَلَا يستِخف لَه عقْلَه و لَا رأْيه كَانَ يِجد و لَا يكِْثر ِإذَا وجد كَانَ خاِرجاً ِمن سلْطَاِن فَ
خاِرجاً ِمن سلْطَاِن الْجهالَِة فَلَا يمد يده ِإلَّا علَى ِثقٍَة ِلمنفَعٍة كَانَ لَا يتشهى و لَا يتسخطُ و لَا 

الَ بذَّ الْقَاِئِلني كَانَ لَا يدخلُ ِفي ِمراٍء و لَا يشاِرك ِفي يتبرم كَانَ أَكْثَر دهِرِه صماتاً فَِإذَا قَ
يِبش هفْسن صخلَا ي اِنِه ووِإخ نفُلُ عغكَانَ لَا ي ى قَاِضياً ورى يتٍة حجِلي ِبحدلَا ي ى ووعٍء  د

  دونهم كَانَ ضِعيفاً
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مستضعفاً فَِإذَا جاَء الِْجد كَانَ لَيثاً عاِدياً كَانَ لَا يلُوم أَحداً ِفيما يقَع الْعذْر ِفي ِمثِْلِه حتى يرى 
 و يفْعلُ ما لَا يقُولُ كَانَ ِإذَا ابتزه أَمراِن لَا يدِري أَيهما أَفْضلُ نظَر اعِتذَاراً كَانَ يفْعلُ ما يقُولُ

 ِشريتسلَا ي َء ورالْب هدو ِعنجري نم دعاً ِإلَّا ِعنجكُو وشكَانَ لَا ي الَفَهى فَخوا ِإلَى الْهِبِهمِإلَى أَقْر
ري نِإلَّا م و ِقمتنلَا ي ى وهشتلَا ي كَّى وشتلَا ي طُ وخستلَا ي و مربتةَ كَانَ لَا يِصيحالن هدو ِعنج

ها لَا يغفُلُ عِن الْعدو فَعلَيكُم ِبِمثِْل هِذِه الْأَخلَاِق الْكَِرميِة ِإنْ أَطَقْتموها فَِإنْ لَم تِطيقُوها كُلَّ
  .فَأَخذُ الْقَِليِل خير ِمن ترِك الْكَِثِري و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 

٢٧- نا عاِبنحأَص ضعب ٍم وزِمه نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عأَب و الْكَاِهِلي اقحِن ِإس

الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن رِبيِع بِن محمٍد جِميعاً عن ِمهزٍم الْأَسِدي قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
يعتنا من لَا يعدو صوته سمعه و لَا شحناؤه بدنه و لَا يمتِدح ِبنا معِلناً  يا ِمهزم ِش)عليه السالم ( اللَِّه 

 قُلْت هرجاِهلًا هج ِإنْ لَِقي و همِمناً أَكْرؤم ا قَاِلياً ِإنْ لَِقيلَن اِصمخلَا ي اِئباً وا علَن اِلسجلَا ي و
ِفد ِعلْتج ِحيصمالت ِفيِهم ِديلُ وبالت ِفيِهم و ِييزمالت ِة قَالَ ِفيِهمعيشتلَاِء الْمؤِبه عنأَص ففَكَي اك

لْكَلِْب تأِْتي علَيِهم ِسنونَ تفِْنيِهم و طَاعونٌ يقْتلُهم و اخِتلَاف يبددهم ِشيعتنا من لَا يِهر هِرير ا
  و لَا يطْمع طَمع الْغراِب و لَا
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لَ ِفي أَطْراِف الْأَرِض يسأَلُ عدونا و ِإنْ مات جوعاً قُلْت جِعلْت ِفداك فَأَين أَطْلُب هؤلَاِء قَا
 ِمن وا وقَدفْتي وا لَمِإنْ غَاب فُوا ورعي وا لَمِهدِإنْ ش مهارِقلَةُ ِديتنالْم مهشيع ِفيضالْخ أُولَِئك

ِمنهم رِحموه لَن تختِلف الْموِت لَا يجزعونَ و ِفي الْقُبوِر يتزاورونَ و ِإنْ لَجأَ ِإلَيِهم ذُو حاجٍة 
 أَنا الْمِدينةُ و عِلي الْباب )صلى اهللا عليه وآله ( قُلُوبهم و ِإِن اختلَف ِبِهم الدار ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
اِب وِل الْبِقب ةَ لَا ِمنِدينلُ الْمخدي هأَن معز نم كَذَب و ِغضبي ِني وِحبي هأَن معز نم كَذَب 

  .) صلوات اهللا عليه  ( عِلياً
٢٨- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

الَ قَالَ من عاملَ الناس فَلَم يظِْلمهم و حدثَهم قَ) عليه السالم  ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
 و لُهدع رظَه و هوَءترم لَتكَم و هتِغيب تمرح نكَانَ ِمم مِلفْهخي فَلَم مهدعو و مهكِْذبي فَلَم

 هتوأُخ تبجو.  
عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن عبِد اللَِّه بِن   عنه عِن ابِن فَضاٍل -٢٩

 ِليِن عِن بيسِت الْحةَ ِبنِه فَاِطمأُم نِن عسعليه السالم ( الْح( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 
تِفيِه اس كُن ناٍل مِإذَا ثَلَاثُ ِخص اِطٍل وِفي ب اهِرض ِخلْهدي لَم ِضياِن ِإذَا رالَ الِْإميلَ ِخصكْم

 لَه سا لَياطَ معتي لَم رِإذَا قَد و قالْح ِمن بضالْغ هِرجخي لَم غَِضب.  
) عليه السالم  ( ٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن أَِبي بِص-٣٠

 ِمِننيؤالْم اَء )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريأَد ِديِث والْح قا ِصدفُونَ ِبهرعاٍت يلَاميِن عِل الدِإنَّ ِلأَه 
ةَ الضمحر اِم وحِصلَةَ الْأَر ِد وهفَاًء ِبالْعو ِة وانقَالَ ِقلَّةَ الْأَم اِء أَوسِة ِللناقَبرِقلَّةَ الْم فَاِء وع

الْمواتاِة ِللنساِء و بذْلَ الْمعروِف و حسن الْخلُِق و سعةَ الْخلُِق و اتباع الِْعلِْم و ما يقَرب ِإلَى 
م نسح و مى لَهلْفَى طُوبلَّ زج و زاللَِّه ع ِبياِر النا ِفي دلُهِة أَصنةٌ ِفي الْجرجى شطُوب آٍب و

 و لَيس ِمن مؤِمٍن ِإلَّا و ِفي داِرِه غُصن ِمنها لَا يخطُر علَى قَلِْبِه شهوةُ )صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 
ياِكب شأَنَّ ر لَو و ِبِه ذَِلك اهٍء ِإلَّا أَت ِمن طَار لَو و هِمن جرا خاٍم ما ِمائَةَ عِفي ِظلِّه اراً سِجداً م

  أَسفَِلها غُراب ما بلَغَ أَعلَاها حتى يسقُطَ هِرماً أَلَا فَِفي هذَا
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 ههجو شرلُ افْتِه اللَّيلَيع نٍة ِإذَا جاحِفي ر هِمن اسالن ٍل وغفِْسِه ِفي شن ِمن ِمنؤوا ِإنَّ الْمغَبفَار
  .ِه أَلَا فَهكَذَا كُونوا و سجد ِللَِّه عز و جلَّ ِبمكَاِرِم بدِنِه يناِجي الَِّذي خلَقَه ِفي فَكَاِك رقَبِت

٣١- ِعيخٍرو النمِن عانَ بملَيس نةَ عِمريِن عِف بيس نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع هنع  
أَِبي ج نع هذَكَر نمانَ عملَيس نع ِليأَِخيِه ع نٍف عيس نب نيسثَِني الْحدح فٍَر قَالَ وعليه ( ع

 عن ِخياِر الِْعباِد فَقَالَ الَِّذين ِإذَا أَحسنوا استبشروا و ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِئلَ النِبي )السالم 
  .ا أَساُءوا استغفَروا و ِإذَا أُعطُوا شكَروا و ِإذَا ابتلُوا صبروا و ِإذَا غَِضبوا غَفَرو

 ِإنَّ ِخياركُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن أَِبي جعفٍَر -٣٢
لَاِم الرالْأَح ِة ونسلَاِق الْحأُولُو الْأَخ مى قَالَ ههأُولُو الن نم ولَ اللَِّه وسا رى ِقيلَ يهِة أُولُو النِزين

 ى وامتالْي اِن والِْجري اِء وِللْفُقَر اِهِدينعتالْم اِء والْآب اِت وهةُ ِبالْأُمررالْب اِم وحلَةُ الْأَرص و
  .يطِْعمونَ الطَّعام و يفْشونَ السلَام ِفي الْعالَِم و يصلُّونَ و الناس ِنيام غَاِفلُونَ 

 عنه عِن الْهيثَِم النهِدي عن عبِد الْعِزيِز بِن عمر عن بعِض أَصحاِبِه عن يحيى بِن  -٣٣
 أَي الِْخصاِل ِبالْمرِء أَجملُ فَقَالَ وقَار ِبلَا )عليه السالم ( ِعمرانَ الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ابها ميناِع الدتِر مياغُلٌ ِبغشت كَافَأٍَة وِبلَا طَلَِب م احمس ٍة و.  
٣٤- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يقُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم  ( أَِبي ولَّاٍد الْحناِط عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نسح و هربص و هِحلْم اِئِه وِقلَّةُ ِمر ِنيِه وعا لَا يِفيم الْكَلَام كُهرِلِم تساِل ِديِن الْمِرفَةَ ِبكَمعالْم

  .خلُِقِه 
٣٥-حم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نفَةَ عرِن عِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بم
 أَ لَا أُخِبركُم ِبأَشبِهكُم ِبي قَالُوا بلَى يا رسولَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النِبي ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  اللَِّه
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 كُمربأَص اِنِه ِفي ِديِنِه وواً ِلِإخبح كُمدأَش ِتِه وابِبقَر كُمرأَب فاً وكَن كُمنأَلْي لُقاً وخ كُمنسقَالَ أَح
ِللْغ كُمأَكْظَم و قلَى الْحع ا وضافاً ِفي الرصفِْسِه ِإنن ِمن كُمدأَش فْواً وع كُمنسأَح ِظ وي

  .الْغضِب 
٣٦- نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ِمن أَخلَاِق الْمؤِمِن الِْإنفَاق علَى قَدِر الِْإقْتاِر و )ليه السالم ع( أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 
 ِهملَيلَاِم عِبالس ماهِإي هاؤِتداب اِس والن افصِإن ِع وسوِر التلَى قَدع عسوالت.  

٣٧-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   مكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد ب
 قَالَ الْمؤِمن أَصلَب ِمن الْجبِل الْجبلُ يستقَلُّ ِمنه و الْمؤِمن )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
يِديِنِه ش قَلُّ ِمنتسٌء  لَا ي.  

ِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن ِإسحاق بِن   عِلي بن ِإبرا-٣٨
قَالَ الْمؤِمن حسن الْمعونِة خِفيف الْمئُونِة جيد التدِبِري ) عليه السالم  ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

ٍر محج ِمن علْسِتِه لَا يِعيشِن ِلميتر.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن سهِل بِن الْحاِرِث عِن -٣٩

 يقُولُ لَا يكُونُ الْمؤِمن مؤِمناً )عليه السالم (  قَالَ سِمعت الرضا )عليه السالم ( الدلْهاِث مولَى الرضا 
يكُونَ ِفيِه ثَلَاثُ ِخصاٍل سنةٌ ِمن ربِه و سنةٌ ِمن نِبيِه و سنةٌ ِمن وِليِه فَأَما السنةُ ِمن ربِه حتى 

ى ِمن فَِكتمانُ ِسرِه قَالَ اللَّه عز و جلَّ عاِلم الْغيِب فَال يظِْهر على غَيِبِه أَحداً ِإلَّا مِن ارتض
اِس فَِإنَّ اللَّهاةُ الناردِه فَمِبين ةُ ِمننا السأَم وٍل وسر  
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 هِبين رلَّ أَمج و زِب)صلى اهللا عليه وآله ( ع  ةُ ِمننا السأَم ِف ورِبالْع رأْم و فْوِذ الْعاِس فَقَالَ خاِة الناردم
   .وِليِه فَالصبر ِفي الْبأْساِء و الضراِء

ِمِننيؤِد الْمدِفي ِقلَِّة ع ابب  
١ -ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مبيقُت ناٍن عِن ِسنِد بمحم ن

 يقُولُ الْمؤِمنةُ أَعز ِمن الْمؤِمِن و الْمؤِمن أَعز ِمن )عليه السالم ( الْأَعشى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 رمالْأَح ِريتالِْكب كُمأَى ِمنر نِر فَممِريِت الْأَحالِْكب.  

٢ - ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 يقُولُ الناس كُلُّهم بهاِئم ثَلَاثاً ِإلَّا قَِليلًا ِمن )عليه السالم ( كَاِمٍل التماِر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

  .ني و الْمؤِمن غَِريب ثَلَاثَ مراٍت الْمؤِمِن
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

ةَ مؤِمِنني يكْتمونَ حِديِثي ما  يقُولُ ِلأَِبي بِصٍري أَما و اللَِّه لَو أَني أَِجد ِمنكُم ثَلَاثَ)عليه السالم 
  .استحلَلْت أَنْ أَكْتمهم حِديثاً 

  محمد بن الْحسِن و عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن عبِد - ٤
يِديٍر الصس نع اِريصاٍد الْأَنمِن حِد اللَِّه اللَِّه ببلَى أَِبي عع لْتخقَالَ د ِفيعليه السالم ( ر( لَه فَقُلْت 

 اللَِّه لَو و اِركصأَن و ِتكِشيع و اِليكوِة مِلكَثْر قُلْت ِديرا سي ِلم فَقَالَ و ودالْقُع كعسا ياللَِّه م و
 ِمِننيؤلَا )لسالم عليه ا( كَانَ ِلأَِمِري الْم و ميِفيِه ت ا طَِمعاِلي موالْم اِر وصالْأَن ِة ويعالش ِمن ا لَكم 

 يِمائَت و معن ِمائَةَ أَلٍْف قَالَ ِمائَةَ أَلٍْف قُلْت وا قُلْتكُونى أَنْ يسع كَم و ِديرا سفَقَالَ ي ِديع
  ت نعم و ِنصف الدنياأَلٍْف قَالَ ِمائَتي أَلٍْف قُلْ
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ماٍر و بغٍل أَنْ قَالَ فَسكَت عني ثُم قَالَ يِخف علَيك أَنْ تبلُغَ معنا ِإلَى ينبع قُلْت نعم فَأَمر ِبِح
 و نيلُ أَزغالْب اِر قُلْتِني ِبالِْحمِثرؤى أَنْ ترأَ ت ِديرا سفَقَالَ ي ارالِْحم تِكبفَر ترادا فَبجرسي

 فَحانِت الصلَاةُ فَقَالَ أَنبلُ قَالَ الِْحمار أَرفَق ِبي فَنزلْت فَرِكب الِْحمار و رِكبت الْبغلَ فَمضينا
يا سِدير انِزلْ ِبنا نصلِّ ثُم قَالَ هِذِه أَرض سِبخةٌ لَا تجوز الصلَاةُ ِفيها فَِسرنا حتى ِصرنا ِإلَى 

نَ ِلي ِشيعةٌ ِبعدِد هِذِه أَرٍض حمراَء و نظَر ِإلَى غُلَاٍم يرعى ِجداًء فَقَالَ و اللَِّه يا سِدير لَو كَا
الِْجداِء ما وِسعِني الْقُعود و نزلْنا و صلَّينا فَلَما فَرغْنا ِمن الصلَاِة عطَفْت علَى الِْجداِء فَعددتها 

 رشةَ ععبس فَِإذَا ِهي.  
بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٥

 اِلحص دبانَ قَالَ قَالَ ِلي عرِن ِمهةَ باعمس نانَ عورِن ملَى ) صلوات اهللا عليه ( بوا عةُ أَِمناعما سي 
ِفيها ِإلَّا واِحد يعبد اللَّه و لَو كَانَ معه فُرِشِهم و أَخافُوِني أَما و اللَِّه لَقَد كَانِت الدنيا و ما 

 ِمن كي لَم ِنيفاً وةً قاِنتاً ِللَِّه حكانَ أُم راِهيمقُولُ ِإنَّ ِإبثُ ييِه حلَّ ِإلَيج و زع اللَّه افَهلَأَض هرغَي
ثُم اَء اللَّها شم ِبذَِلك ربفَغ ِرِكنيشالْمهسآن ِإنَّ اللَّه   
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كَِثري أَ تدِري ِبِإسماِعيلَ و ِإسحاق فَصاروا ثَلَاثَةً أَما و اللَِّه ِإنَّ الْمؤِمن لَقَِليلٌ و ِإنَّ أَهلَ الْكُفِْر لَ
 وِرِهمدا ِفي صم ِهمثُّونَ ِإلَيبي ِمِننيؤساً ِللْموا أُنريفَقَالَ ص اكِفد ِعلْتِري جلَا أَد فَقُلْت ذَاك ِلم

  .فَيستِرحيونَ ِإلَى ذَِلك و يسكُنونَ ِإلَيِه 
ياٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عِن النضِر عن يحيى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز- ٦

 جِعلْت ِفداك ما أَقَلَّنا )عليه السالم ( بِن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
الَ أَ لَا أُحدثُك ِبأَعجب ِمن ذَِلك الْمهاِجرونَ و الْأَنصار لَِو اجتمعنا علَى شاٍة ما أَفْنيناها فَقَ

ذَهبوا ِإلَّا و أَشار ِبيِدِه ثَلَاثَةً قَالَ حمرانُ فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما حالُ عماٍر قَالَ رِحم اللَّه عماراً 
ٌء أَفْضلَ ِمن الشهادِة فَنظَر ِإلَي فَقَالَ  يداً فَقُلْت ِفي نفِْسي ما شيأَبا الْيقْظَاِن بايع و قُِتلَ شِه

 اتهأَي اتهِمثْلُ الثَّلَاثَِة أَي هى أَنرت لَّكلَع.  
 اللَِّه عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد- ٧

 يقُولُ لَيس كُلُّ من قَالَ ِبولَايِتنا مؤِمناً و لَِكن )عليه السالم ( عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
ِمِننيؤساً ِللْمِعلُوا أُنج.   
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يلَى كُلِّ شِر عبالص اِن وِة الِْإميِهبوا ِبمضالر ابب هدعٍء ب  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن فُضيِل بِن - ١

بع ناٍر عسفٍَر يعو جقَالَ قَالَ أَب اِريصاِر الْأَنتخِن الْماِحِد با )عليه السالم ( ِد الْواِحِد مالْو دبا عي 
يضر رجلًا ِإذَا كَانَ علَى ذَا الرأِْي ما قَالَ الناس لَه و لَو قَالُوا مجنونٌ و ما يضره و لَو كَانَ 

  .ِس جبٍل يعبد اللَّه حتى يِجيئَه الْموت علَى رأْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن معلَّى بِن - ٢

 قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى لَو ) عليه وآله صلى اهللا( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَم يكُن ِفي الْأَرِض ِإلَّا مؤِمن واِحد لَاستغنيت ِبِه عن جِميِع خلِْقي و لَجعلْت لَه ِمن ِإمياِنِه أُنساً 

  .لَا يحتاج ِإلَى أَحٍد 
٣ -مأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِد بمحِن مب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د

 قَالَ ما يباِلي من )عليه السالم ( نصٍر عِن الْحسيِن بِن موسى عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
لَى قُلَِّة جكُونَ عأَنْ ي رذَا الْأَمه اللَّه فَهرع توالْم هأِْتيى يتِض حاِت الْأَربن أْكُلُ ِمنٍل يب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن كُلَيِب بِن معاِويةَ عن أَِبي - ٤
ِمِن أَنْ يستوِحش ِإلَى أَِخيِه فَمن دونه الْمؤِمن قَالَ سِمعته يقُولُ ما ينبِغي ِللْمؤ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

   .عِزيز ِفي ِديِنِه
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 خاِلٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عمر بِن   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن- ٥
 ِفي مرضٍة )عليه السالم ( أَباٍن و سيِف بِن عِمريةَ عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

لُ ِإنيا فُضفَقَالَ ي هأْسِإلَّا ر هِمن قبي ا لَمهِرضذَا مه اللَّه فَهرٍل عجلَى را عا أَقُولُ مِني كَِثرياً م
 ِميناً وذُوا يأَخ اساٍر ِإنَّ النسي نلَ بيا فُضي توالْم هأِْتيى يتٍل حبأِْس جكَانَ ِفي ر لَو رالْأَم

ساطَ الْمرا الصِدينا هنتِشيع ا وِإن الًا وِشم نيا بم لَه حبأَص لَو ِمنؤاٍر ِإنَّ الْمسي نلَ بيا فُضي ِقيمت
الْمشِرِق و الْمغِرِب كَانَ ذَِلك خيراً لَه و لَو أَصبح مقَطَّعاً أَعضاؤه كَانَ ذَِلك خيراً لَه يا فُضيلَ 

الْمؤِمِن ِإلَّا ما هو خير لَه يا فُضيلَ بن يساٍر لَو عدلَِت الدنيا ِعند اللَِّه بن يساٍر ِإنَّ اللَّه لَا يفْعلُ ِب
 همكَانَ ه نم هاٍر ِإنسي نلَ بيا فُضاٍء يةَ مبرا شهِمن هودقَى عا سٍة موضعب احنلَّ جج و زع

  .ه اللَّه همه و من كَانَ همه ِفي كُلِّ واٍد لَم يباِل اللَّه ِبأَي واٍد هلَك هماً واِحداً كَفَا
٦ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نِن خلَّى بعالْم قَِل ويوٍر الصصنِد اللَِّه مبا عا أَبنِمعٍس قَالَا سعليه السالم ( ي( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري  )

ٍء أَنا فَاِعلُه كَتردِدي ِفي موِت عبِدي   قَالَ اللَّه عز و جلَّ ما ترددت ِفي شي)صلى اهللا عليه وآله 
ه و يكْره الْموت فَأَصِرفُه عنه و ِإنه لَيدعوِني فَأُِجيبه و ِإنه لَيسأَلُِني الْمؤِمِن ِإنِني لَأُِحب ِلقَاَء

 لِْقي وِميِع خج نِبِه ع تينغتلَاس ِمنؤِبيِدي مع ِمن اِحدا ِإلَّا وينِفي الد كُني لَم لَو ِطيِه وفَأُع
ِمن لَه لْتعٍدلَجِإلَى أَح ِحشوتسساً لَا ياِنِه أُنِإمي .   
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  باب ِفي سكُوِن الْمؤِمِن ِإلَى الْمؤِمِن
بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد - ١
   .قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيسكُن ِإلَى الْمؤِمِن كَما يسكُن الظَّمآنُ ِإلَى الْماِء الْباِرِد) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  باب ِفيما يدفَع اللَّه ِبالْمؤِمِن
١ -حم   نةَ عاررِن زِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نى عيحي نب دم

 قَالَ ِإنَّ اللَّه لَيدفَع ِبالْمؤِمِن الْواِحِد )عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
اَء عِة الْفَنيِن الْقَر.  

٢ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  .مؤِمِنني  قَالَ لَا يِصيب قَريةً عذَاب و ِفيها سبعةٌ ِمن الْ)عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ - ٣
هدعونَ بلُصخي لَِكن و معقَالَ ن ِمِننيؤالْم ِصيبٍم يلَ ِبقَوزذَاِب ِإذَا نِفي الْع ِقيلَ لَه.   
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  باب ِفي أَنَّ الْمؤِمن ِصنفَاِن
ِم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن نصيٍر أَِبي الْحكَ- ١

قَالَ الْمؤِمن مؤِمناِن فَمؤِمن صدق ِبعهِد اللَِّه و وفَى ) عليه السالم  ( الْخثْعِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
به ِبشرِطِه و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَذَِلك الَِّذي لَا تِصي

 جوعِع ترِة الزامكَخ ِمنؤم و لَه فَعشلَا ي و فَعشي نِمم ذَِلك ِة والُ الْآِخرولَا أَه ا وينالُ الدوأَه
ك ِممن يشفَع لَه و أَحياناً و تقُوم أَحياناً فَذَِلك ِممن تِصيبه أَهوالُ الدنيا و أَهوالُ الْآِخرِة و ذَِل

 فَعشلَا ي.  
٢ - نع يماِلٍد الْعخ نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِمن مؤِمناِن مؤِمن وفَى ِللَِّه قَالَ سِمعته يقُولُ الْمؤ) عليه السالم  ( خِضِر بِن عمٍرو عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نسح و اِلِحنيالص اِء ودهالش و يِقنيدالص و نيِبيالن عم ِه فَذَِلكلَيا عطَهروِطِه الَِّتي شرِبش

لَا ت نِمم ذَِلك و لَه فَعشلَا ي و فَعشي نم ذَِلك ِفيقاً ور الُ أُولَِئكولَا أَه ا وينالُ الدوأَه هِصيب
 نِمم ذَِلك كَفَأَ وان يحالر ها كَفَأَتفَمِع كَيرِة الزامكَخ فَذَِلك مِبِه قَد لَّتز ِمنؤم ِة والْآِخر

يلَى خع وه و لَه فَعشي ِة والْآِخر ا وينالُ الدوأَه هِصيبٍر ت.  
٣ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ قَام رجلٌ ِبالْبصرِة ِإلَى )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر 
 فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَخِبرنا عِن الِْإخواِن فَقَالَ الِْإخوانُ ِصنفَاِن ِإخوانُ )عليه السالم (  الْمؤِمِنني أَِمِري

الْم لُ والْأَه و احنالْج و الْكَف مانُ الثِّقَِة فَهوا ِإخِة فَأَمركَاشانُ الْموِإخ الثِّقَِة و تالُ فَِإذَا كُن
كندب و الَكم ذُلْ لَهالثِّقَِة فَاب دلَى حع أَِخيك ِمن  
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ماكْت و اهادع ناِد مع و افَاهص ناِف مص ا وهأَي لَماع و نسالْح هِمن أَظِْهر و هبيع و هِسر 
الساِئلُ أَنهم أَقَلُّ ِمن الِْكبِريِت الْأَحمِر و أَما ِإخوانُ الْمكَاشرِة فَِإنك تِصيب لَذَّتك ِمنهم فَلَا 

م نطْلُبلَا ت و مهِمن ذَِلك نقْطَعطَلَاقَِة ت ِمن ذَلُوا لَكا بم مذُلْ لَهاب و ِمِريِهمض ِمن اَء ذَِلكرا و
   .الْوجِه و حلَاوِة اللِّساِن

  باب ما أَخذَه اللَّه علَى الْمؤِمِن ِمن الصبِر علَى ما يلْحقُه ِفيما ابتِلي ِبِه
١ - نى عيحي نب دمحم   نقٍَد عِن فَرب داود ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسب دمأَح

قَالَ أَخذَ اللَّه ِميثَاق الْمؤِمِن علَى أَنْ لَا تصدق مقَالَته و لَا ينتِصف ِمن ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
ِمٍن يؤم ا ِمنم ِه وودع ملْجِمٍن مؤا ِلأَنَّ كُلَّ مِتهِإلَّا ِبفَِضيح هفْسِفي نش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢
( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهجِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي 

 ِإنَّ اللَّه أَخذَ ِميثَاق الْمؤِمِن علَى بلَايا أَربٍع أَيسرها علَيِه مؤِمن يقُولُ ِبقَوِلِه يحسده )صلى اهللا عليه وآله 
طَانٌ ييش أَو هقْفُو أَثَري اِفقنم ذَا أَوه دعِمِن بؤقَاُء الْما بفَم هادى ِجهري كَاِفر ِويِه أَوغ.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن - ٣
ت الْمؤِمن ِمن واِحدٍة ِمن ثَلَاٍث و لَربما اجتمعِت قَالَ ما أَفْلَ) عليه السالم  ( مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

هابِه بلَيع ِلقغاِر يِفي الد هعكُونُ مي نم ضغا بِه ِإملَيالثَّلَاثُ ع  
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يؤِذيِه أَو جار يؤِذيِه أَو من ِفي طَِريِقِه ِإلَى حواِئِجِه يؤِذيِه و لَو أَنَّ مؤِمناً علَى قُلَِّة جبٍل لَبعثَ 
  .لَا يستوِحش معه ِإلَى أَحٍد اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه شيطَاناً يؤِذيِه و يجعلُ اللَّه لَه ِمن ِإمياِنِه أُنساً 

٤ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ن الْمؤِمن أَو واِحدٍة  يقُولُ أَربع لَا يخلُو ِمنه)عليه السالم ( بِن ِسرحانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِمنهن مؤِمن يحسده و هو أَشدهن علَيِه و مناِفق يقْفُو أَثَره أَو عدو يجاِهده أَو شيطَانٌ يغِويِه 
٥ -ِن ِسنِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِر بمع ناٍن ع

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ وِليه ِفي ) عليه السالم  ( مروانَ عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الدنيا غَرضاً ِلعدوِه 

 خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٦
 فَشكَا ِإلَيِه رجلٌ الْحاجةَ فَقَالَ لَه اصِبر فَِإنَّ )عليه السالم ( بِن عجلَانَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

بلَ علَى الرجِل فَقَالَ أَخِبرِني عن ِسجِن اللَّه سيجعلُ لَك فَرجاً قَالَ ثُم سكَت ساعةً ثُم أَقْ
الْكُوفَِة كَيف هو فَقَالَ أَصلَحك اللَّه ضيق منِتن و أَهلُه ِبأَسوِإ حاٍل قَالَ فَِإنما أَنت ِفي السجِن 

نأَنَّ الد تِلما عٍة أَ معكُونَ ِفيِه ِفي سأَنْ ت ِريدِمِن فَتؤالْم نا ِسجي.  
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن ِإبراِهيم الْحذَّاِء عن محمِد بِن صِغٍري عن جدِه شعيٍب - ٧

   .ِمنه خير يقُولُ الدنيا ِسجن الْمؤِمِن فَأَي ِسجٍن جاَء )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن داود بِن أَِبي - ٨
أَِبي ع نع ِزيدِد اللَِّهيعليه السالم  ( ب (كَفَّرم ِمنؤقَالَ الْم.   

 الْكَاِفر اِس وِفي الن رشنِإلَى اللَِّه فَلَا ي دعصي وفَهرعأَنَّ م ذَِلك ى ورٍة أُخايِفي ِرو و
 كُورشم.  
  عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ٩

قَالَ ما ِمن مؤِمٍن ِإلَّا و قَد وكَّلَ اللَّه ِبِه أَربعةً شيطَاناً يغِويِه يِريد أَنْ يِضلَّه و كَاِفراً ) عليه السالم ( 
هدأَش وه و هدسحِمناً يؤم و الُهتغاِتِه يثَرع عبتتاِفقاً ينم ِه ولَيع م.  

١٠- نٍر عِن ِشمِرو بمع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ى علَى ِجرياِنِه ِمن  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا مات الْمؤِمن خلَّ)عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  .الشياِطِني عدد رِبيعةَ و مضر كَانوا مشتِغِلني ِبِه 
  سهلُ بن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر -١١

قَالَ ما كَانَ و لَا يكُونُ و لَيس ِبكَاِئٍن مؤِمن ِإلَّا و لَه جار يؤِذيِه و  )عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .لَو أَنَّ مؤِمناً ِفي جِزيرٍة ِمن جزاِئِر الْبحِر لَابتعثَ اللَّه لَه من يؤِذيِه 

١٢-ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيس
قَالَ ما كَانَ ِفيما مضى و لَا ِفيما بِقي ) عليه السالم  ( أَيوب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .و لَا ِفيما أَنتم ِفيِه مؤِمن ِإلَّا و لَه جار يؤِذيِه
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٣
عته يقُولُ ما كَانَ و لَا يكُونُ ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ مؤِمن ِإلَّا و لَه جار قَالَ سِم) عليه السالم  ( اللَِّه

   .يؤِذيِه
  باب ِشدِة ابِتلَاِء الْمؤِمِن

 ( عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي - ١

  .قَالَ ِإنَّ أَشد الناِس بلَاًء الْأَنِبياُء ثُم الَِّذين يلُونهم ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ ) عليه السالم 
٢ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 الْبلَاُء و ما يخص اللَّه عز و )عليه السالم ( لرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ ذُِكر ِعند أَِبي عبِد اللَِّه عبِد ا

 النِبيونَ  من أَشد الناِس بلَاًء ِفي الدنيا فَقَالَ)صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ ِبِه الْمؤِمن فَقَالَ سِئلَ رسولُ اللَِّه 
 نسح و هانِإمي حص ناِلِه فَممِن أَعسح اِنِه وِر ِإميلَى قَدع دعب ِمنؤلَى الْمتبي ثَلُ وثَلُ فَالْأَمالْأَم ثُم

 هلَاؤقَلَّ ب لُهمع فعض و هانِإمي فخس نم و هلَاؤب دتاش لُهمع.  
٣ -اِر   ممع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

قَالَ ِإنَّ عِظيم الْأَجِر لَمع عِظيِم الْبلَاِء و ) عليه السالم  ( بِن مروانَ عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه
با أَحم ملَاهتماً ِإلَّا ابقَو اللَّه .  
٤ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي
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  . قَالَ أَشد الناِس بلَاًء الْأَنِبياُء ثُم الْأَوِصياُء ثُم الْأَماِثلُ فَالْأَماِثلُ )عليه السالم ( جعفٍَر 
ِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري   ِعدةٌ ِمن أَصحا- ٥

قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِعباداً ِفي الْأَرِض ِمن خاِلِص ِعباِدِه ما ينِزلُ ِمن ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  . الْأَرِض ِإلَّا صرفَها عنهم ِإلَى غَيِرِهم و لَا بِليةً ِإلَّا صرفَها ِإلَيِهم السماِء تحفَةً ِإلَى

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن عبيٍد عِن الْحسيِن - ٦
أَنه قَالَ و ِعنده سِدير ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَحب عبداً غَته ِبالْبلَاِء ) عليه السالم  ( ِهبِن علْوانَ عن أَِبي عبِد اللَّ

  .غَتاً و ِإنا و ِإياكُم يا سِدير لَنصِبح ِبِه و نمِسي 
٧ -م نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِليِد   مِن الْواٍن عِن ِسنِد بمح

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ِإذَا أَحب عبداً )عليه السالم ( بِن علَاٍء عن حماٍد عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
لَ لَبيك عبِدي لَِئن عجلْت لَك ما سأَلْت ِإني غَته ِبالْبلَاِء غَتاً و ثَجه ِبالْبلَاِء ثَجاً فَِإذَا دعاه قَا

 لَك ريخ وفَه لَك ترخا ادفَم لَك ترخلَِئِن اد و لَقَاِدر لَى ذَِلكع.  
عليه  (  اللَِّه  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن زيٍد الزراِد عن أَِبي عبِد- ٨

 ِإنَّ عِظيم الْبلَاِء يكَافَأُ ِبِه عِظيم الْجزاِء فَِإذَا أَحب اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
طَ الْبلَاَء فَلَه ِعند اللَِّه السخطُ عبداً ابتلَاه ِبعِظيِم الْبلَاِء فَمن رِضي فَلَه ِعند اللَِّه الرضا و من سِخ

.  
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن زكَِريا بِن الْحر عن جاِبِر بِن - ٩

يا علَى قَدِر ِديِنِه أَو قَالَ علَى  قَالَ ِإنما يبتلَى الْمؤِمن ِفي الدن)عليه السالم ( يِزيد عن أَِبي جعفٍَر 
  .حسِب ِديِنِه 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن-١٠
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قَالَ ِإنما ) عليه السالم  ( الْمثَنى الْحضرِمي عن محمِد بِن بهلُوِل بِن مسِلٍم الْعبِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِفي ب اِنِه ِزيدِفي ِإمي ا ِزيداِن كُلَّمِزلَِة ِكفَِّة الِْميزنِبم ِمنؤلَاِئِه الْم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم -١١
 لَه أَمر  يقُولُ الْمؤِمن لَا يمِضي علَيِه أَربعونَ لَيلَةً ِإلَّا عرض)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .يحزنه يذَكَّر ِبِه 
١٢- ناٍر عمِن عةَ باِويعم نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ا يبتلَى ِبالْجذَاِم و لَا  ِإنَّ الْمِغريةَ يقُولُ ِإنَّ الْمؤِمن لَ)عليه السالم ( ناِجيةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 در عاً ثُمكَنكَانَ م هِإن اِسنياِحِب يص ناِفلًا علَا ِبكَذَا فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَغ لَا ِبكَذَا و ِص ورِبالْب

 ادع ثُم مهذَرفَأَن ماهكِْنيِعِه أَتِإلَى ت ظُري أَنفَقَالَ كَأَن هاِبعقَالَ ِإنَّ أَص ثُم لُوهِد فَقَتالْغ ِمن ِهمِإلَي
 هفْسلُ نقْتلَا ي هٍة ِإلَّا أَنِبكُلِّ ِميت وتمي ٍة وِليلَى ِبكُلِّ بتبي ِمنؤالْم.  

ِهيم بِن محمٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن ِإبرا-١٣
 يقُولُ ِإنَّ الْمؤِمن ِمن اللَِّه عز و )عليه السالم ( الْأَشعِري عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
فْسن ِزعني لَاِء ثُمِليِه ِبالْبتبلَي هكَاٍن ثَلَاثاً ِإنِل ملَّ لَِبأَفْضج دمحي وه ِدِه وسج واً ِمنضواً عضع ه

لَى ذَِلكع اللَّه.   
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١٤-نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِل   ميفُض نكَِم عِن الْحب ِليع 
قَالَ ِإنَّ ِفي الْجنِة منِزلَةً لَا يبلُغها عبد ِإلَّا ِباِلابِتلَاِء ِفي ) عليه السالم  ( بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .جسِدِه 
١٥-ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب اِهيمرِإب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خ

عليه ( الْأَشعِري عن أَِبي يحيى الْحناِط عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

الَ ِلي يا عبد اللَِّه لَو يعلَم الْمؤِمن ما لَه ِمن الْأَجِر  ما أَلْقَى ِمن الْأَوجاِع و كَانَ ِمسقَاماً فَقَ)السالم 
  .ِفي الْمصاِئِب لَتمنى أَنه قُرض ِبالْمقَاِريِض 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن يونس بِن ِرباٍط -١٦
 يقُولُ ِإنَّ أَهلَ الْحق لَم يزالُوا منذُ كَانوا ِفي ِشدٍة أَما ِإنَّ )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ

  .ذَِلك ِإلَى مدٍة قَِليلٍَة و عاِفيٍة طَِويلٍَة 
١٧-اِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناِر عتخِن الْمِن بيسِن الْح

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَيتعاهد الْمؤِمن ِبالْبلَاِء كَما )عليه السالم ( أُسامةَ عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 
حي ِة وبيالْغ ِة ِمنِديِبالْه لَهلُ أَهجالر داهعتي ِريضالْم ِمي الطَِّبيبحا يا كَمينِميِه الد.  

  عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن محمِد بِن يحيى الْخثْعِمي عن محمِد -١٨
 يقُولُ لَم يؤِمِن اللَّه الْمؤِمن ِمن هزاِهِز )عليه السالم ( بِن بهلُوٍل الْعبِدي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

   .الدنيا و لَِكنه آمنه ِمن الْعمى ِفيها و الشقَاِء ِفي الْآِخرِة
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١٩-  ناِف عحٍم الصيعِن نِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع 
 يقُولُ ِإني )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم  ( ذَِريٍح الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه

 هلَأَكْريش هِصيبا فَلَا يينافَى ِفي الدعِل أَنْ يجاِئِب  ِللرصالْم ٌء ِمن.  
٢٠- داوأَِبي د نٍب عيعِن شوِح بن نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإلَى طَعاٍم فَلَما دخلَ )صلى اهللا عليه وآله (  دِعي النِبي )عليه السالم ( الْمستِرق رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 تتاِئٍط فَثَبِتٍد ِفي حلَى وةُ عضيالْب قَعفَت تاضب اِئٍط قَدح قٍة فَواججِإلَى د ظَرِل نجِزلَ الرنم

 ِمنها فَقَالَ لَه الرجلُ أَ عِجبت ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ر فَتعجب النِبي علَيِه و لَم تسقُطْ و لَم تنكَِس
 و )صلى اهللا عليه وآله ( هِذِه الْبيضِة فَو الَِّذي بعثَك ِبالْحق ما رِزئْت شيئاً قَطُّ قَالَ فَنهض رسولُ اللَِّه 

طَع أْكُلْ ِمني ٍة لَماجح ا ِللَِّه ِفيِه ِمنأْ فَمزري لَم نقَالَ م ئاً وياِمِه ش.  
٢١- ِد اللَِّه وبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نع هنع  

 لَا حاجةَ ِللَِّه ِفيمن لَيس )صلى اهللا عليه وآله ( الَ قَالَ رسولُ اللَِّه قَ) عليه السالم  ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِصيبِنِه ندب اِلِه وِفي م لَه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عثْمانَ النواِء -٢٢
نع هذَكَر نمِد اللَِّهعبعليه السالم  (  أَِبي ع ( هِميتي ٍة وِليِبكُلِّ ب ِمنؤِلي الْمتبلَّ يج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه

ِه و ِبكُلِّ ِميتٍة و لَا يبتِليِه ِبذَهاِب عقِْلِه أَ ما ترى أَيوب كَيف سلِّطَ ِإبِليس علَى ماِلِه و علَى ولِْد
يلَى كُلِّ شع ِلِه ولَى أَهع لَه ِركقِْلِه تلَى علَّطْ عسي لَم و هٍء ِمن  
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  .ِليوحد اللَّه ِبِه 
٢٣-حي نب دمحِن   مب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عي

قَالَ ِإنه لَيكُونُ ِللْعبِد منِزلَةٌ ِعند اللَِّه فَما ) عليه السالم  ( عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ا ِإلَّا ِبِإحالُهنِدِه يسٍة ِفي جِليِبب اِلِه أَواِب ما ِبذَهِن ِإميلَتصى خد.  
) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن مثَنى الْحناِط عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٤

ي الْمؤِمن ِفي قَلِْبِه لَعصبت رأْس الْكَاِفِر ِبِعصابِة قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ لَو لَا أَنْ يِجد عبِد
  .حِديٍد لَا يصدع رأْسه أَبداً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه -٢٥
  )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  (  بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن مسكَانَ عن أَِبي
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 تكِْفئُها الرياح كَذَا و كَذَا و كَذَِلك الْمؤِمن تكِْفئُه الْأَوجاع و مثَلُ الْمؤِمِن كَمثَِل خامِة الزرِع
يا شهِصيبِة الَِّتي لَا يِقيمتسِة الْمبزثَِل الِْإراِفِق كَمنثَلُ الْمم و اضرالْأَم  توالْم هأِْتيى يتٌء ح

  .فَيقِْصفَه قَصفاً 
٢٦-ِد اللَِّه  عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِلي ) 

 يوماً ِلأَصحاِبِه ملْعونٌ كُلُّ ماٍل لَا يزكَّى ملْعونٌ كُلُّ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
لَا يزكَّى و لَو ِفي كُلِّ أَربِعني يوماً مرةً فَِقيلَ يا رسولَ اللَِّه أَما زكَاةُ الْماِل فَقَد عرفْناها جسٍد 

لَما فَما زكَاةُ الْأَجساِد فَقَالَ لَهم أَنْ تصاب ِبآفٍَة قَالَ فَتغيرت وجوه الَِّذين سِمعوا ذَِلك ِمنه فَ
رآهم قَد تغيرت أَلْوانهم قَالَ لَهم أَ تدرونَ ما عنيت ِبقَوِلي قَالُوا لَا يا رسولَ اللَِّه قَالَ بلَى 

شوكَةَ و ما الرجلُ يخدش الْخدشةَ و ينكَب النكْبةَ و يعثُر الْعثْرةَ و يمرض الْمرضةَ و يشاك ال
  .أَشبه هذَا حتى ذَكَر ِفي حِديِثِه اخِتلَاج الْعيِن 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ -٢٧
لَى الْمؤِمن ِبالْجذَاِم و الْبرِص و أَشباِه هذَا قَالَ فَقَالَ و هلْ  أَ يبت)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .كُِتب الْبلَاُء ِإلَّا علَى الْمؤِمِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن رواه عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢٨

  قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيكْرم علَى اللَِّه حتى لَو سأَلَه الْجنةَ ِبما ِفيها) عليه السالم  ( ِهاللَّ
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 ينتِقص ِمن ملِْكِه شيئاً و ِإنَّ الْكَاِفر لَيهونُ علَى اللَِّه حتى لَو سأَلَه الدنيا أَعطَاه ذَِلك ِمن غَيِر أَنْ
ِبما ِفيها أَعطَاه ذَِلك ِمن غَيِر أَنْ ينتِقص ِمن ملِْكِه شيئاً و ِإنَّ اللَّه لَيتعاهد عبده الْمؤِمن ِبالْبلَاِء 

  .ما يتعاهد الْغاِئب أَهلَه ِبالطُّرِف و ِإنه لَيحِميِه الدنيا كَما يحِمي الطَِّبيب الْمِريض كَ
) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٩

 أَنَّ أَشد الناِس بلَاًء النِبيونَ ثُم الْوِصيونَ ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ و )عليه السالم ( ي ِكتاِب عِلي قَالَ ِإنَّ ِف
اؤه و ذَِلك ِإنما يبتلَى الْمؤِمن علَى قَدِر أَعماِلِه الْحسنِة فَمن صح ِدينه و حسن عملُه اشتد بلَ

 فعض و هِدين فخس نم ةً ِلكَاِفٍر وقُوبلَا ع ِمٍن وؤاباً ِلما ثَوينِل الدعجي لَّ لَمج و زع أَنَّ اللَّه
  .راِر الْأَرِض عملُه قَلَّ بلَاؤه و أَنَّ الْبلَاَء أَسرع ِإلَى الْمؤِمِن التِقي ِمن الْمطَِر ِإلَى قَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ماِلِك -٣٠
ي  ِإنَّ هذَا الَِّذي ظَهر ِبوجِه)عليه السالم ( بِن عِطيةَ عن يونس بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يزعم الناس أَنَّ اللَّه لَم يبتِل ِبِه عبداً لَه ِفيِه حاجةٌ قَالَ فَقَالَ ِلي لَقَد كَانَ مؤِمن آِل ِفرعونَ 
 ثُم ِلنيسروا الْمِبعِم اتقُولُ يا قَوي ِه ويدي دمي كَذَا وقُولُ هاِبِع فَكَانَ يالْأَص عكَنقَالَ ِلي ِإذَا م

كَانَ الثُّلُثُ الْأَِخري ِمن اللَّيِل ِفي أَوِلِه فَتوض و قُم ِإلَى صلَاِتك الَِّتي تصلِّيها فَِإذَا كُنت ِفي 
ي ِظيما عي ِليا عي اِجدس تأَن ِن فَقُلْ ويِن الْأُولَييتكْعالر ِة ِمنِة الْأَِخريدجالس ِحيما رانُ يمحا ر

 ا وينِر الديخ ِطِني ِمنأَع ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عاِت صريالْخ ِطيعا ماِت يوعالد اِمعا سي
ه و اذْهب عني ِبهذَا الْآِخرِة ما أَنت أَهلُه و اصِرف عني ِمن شر الدنيا و الْآِخرِة ما أَنت أَهلُ

  الْوجِع
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لْكُوفَِة حتى أَذْهب و تسميِه فَِإنه قَد غَاظَِني و أَحزنِني و أَِلح ِفي الدعاِء قَالَ فَما وصلْت ِإلَى ا
ي كُلَّهنِبِه ع اللَّه.   

ِلِمنيساِء الْمِل فُقَرفَض ابب  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء - ١

قَالَ ِإنَّ فُقَراَء الْمسِلِمني يتقَلَّبونَ ِفي ِرياِض الْجنِة ) عليه السالم  ( ِهعِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَّ
 رِن ميتِفينثَلُ سم ثَلُ ذَِلكا ممِإن ثَلَ ذَِلكم لَك ِربأَضقَالَ س ِريفاً ثُمخ ِعنيبِبأَر اِئِهملَ أَغِْنيقَب

فَنظَر ِفي ِإحداهما فَلَم ير ِفيها شيئاً فَقَالَ أَسِربوها و نظَر ِفي الْأُخرى فَِإذَا ِهي ِبِهما علَى عاِشٍر 
  .موقُورةٌ فَقَالَ احِبسوها 

 أَبو   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن سعدانَ قَالَ قَالَ- ٢
  . الْمصاِئب ِمنح ِمن اللَِّه و الْفَقْر مخزونٌ ِعند اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 يا عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  (   و عنه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
ج ِإنَّ اللَّه اهأَفْش نم اِئِم الْقَاِئِم وِر الصِمثْلَ أَج اللَّه طَاهأَع هرتس نلِْقِه فَمخ دةً ِعنانأَم لَ الْفَقْرع

ٍف ويِبس لَها قَتم ها ِإنأَم لَهقَت لْ فَقَدفْعي ِتِه فَلَماجاِء حلَى قَضع قِْدري نِإلَى م  
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  .لَا رمٍح و لَِكنه قَتلَه ِبما نكَى ِمن قَلِْبِه 
٤ - نِغٍري عِن صِد بمحم نذَّاِء عالْح داود نع ِليِن عِد بمحم نع هنٍب   عيعِه شدج

  . كُلَّما ازداد الْعبد ِإمياناً ازداد ِضيقاً ِفي مِعيشِتِه )عليه السالم ( عن مفَضٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 علَى اللَِّه ِفي  لَو لَا ِإلْحاح الْمؤِمِنني)عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٥

  .طَلَِب الرزِق لَنقَلَهم ِمن الْحاِل الَِّتي هم ِفيها ِإلَى حاٍل أَضيق ِمنها 
 ما أُعِطي عبد ِمن )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٦

ِتبا ِإلَّا اعيناراً الدِتبِإلَّا اخ هنع ِويا زم اراً و.  
عليه  (   عنه عن نوِح بِن شعيٍب و أَِبي ِإسحاق الْخفَّاِف عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

 ِشئْتم أَو غَربوا لَن ترزقُوا قَالَ لَيس ِلمصاِص ِشيعِتنا ِفي دولَِة الْباِطِل ِإلَّا الْقُوت شرقُوا ِإنْ) السالم 
 ِإلَّا الْقُوت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن الْأَشعِري عن بعِض - ٨

 يا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النِبي ) الم عليه الس ( مشاِيِخِه عن ِإدِريس بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نم لَّى وص نم ابثَو اللَّه طَاهفِْسِه أَعلَى نا عهمكَت نلِْقِه فَمخ دةُ اللَِّه ِعنانةُ أَماجالْح ِليع

فَقَد قَتلَه أَما ِإنه لَم يقْتلْه ِبسيٍف و لَا ِسناٍن و لَا كَشفَها ِإلَى من يقِْدر أَنْ يفَرج عنه و لَم يفْعلْ 
  .سهٍم و لَِكن قَتلَه ِبما نكَى ِمن قَلِْبِه 

 )عليه السالم (   و عنه عن أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سعدانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٩
 اللَّه عز و جلَّ يلْتِفت يوم الِْقيامِة ِإلَى فُقَراِء الْمؤِمِنني شِبيهاً ِبالْمعتِذِر ِإلَيِهم فَيقُولُ و ِعزِتي ِإنَّ

يوم فَمن زود و جلَاِلي ما أَفْقَرتكُم ِفي الدنيا ِمن هواٍن ِبكُم علَي و لَترونَّ ما أَصنع ِبكُم الْ
أَحداً ِمنكُم ِفي داِر الدنيا معروفاً فَخذُوا ِبيِدِه فَأَدِخلُوه الْجنةَ قَالَ فَيقُولُ رجلٌ ِمنهم يا رب ِإنَّ 

  أَهلَ الدنيا تنافَسوا ِفي دنياهم فَنكَحوا النساَء و لَِبسوا
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الثِّياب اللَّينةَ و أَكَلُوا الطَّعام و سكَنوا الدور و رِكبوا الْمشهور ِمن الدواب فَأَعِطِني ِمثْلَ ما 
قُولُ تفَي مهتطَيِت أَعذُ كَاننا مينلَ الدأَه تطَيا أَعِمثْلُ م كُمٍد ِمنبِلكُلِّ ع و الَى لَكعت و كارب

  .الدنيا ِإلَى أَِن انقَضِت الدنيا سبعونَ ِضعفاً 
 عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ-١٠

 قَالَ ما كَانَ ِمن ولِْد آدم مؤِمن )عليه السالم ( و ِإسماِعيلَ بِن عباٍد جِميعاً يرفَعاِنِه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِهيمراَء ِإبى جتاً حِإلَّا غَِني لَا كَاِفر وا )م عليه السال( ِإلَّا فَِقرياً وكَفَر ةً ِللَِّذيننلْنا ِفتعجنا ال تبفَقَالَ ر 

  .فَصير اللَّه ِفي هؤلَاِء أَموالًا و حاجةً و ِفي هؤلَاِء أَموالًا و حاجةً 
١١-ِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نمى ع

 نِقي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ جاَء رجلٌ موِسر ِإلَى رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَى جنِب  فَجاَء رجلٌ معِسر دِرنُ الثَّوِب فَجلَس ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( الثَّوِب فَجلَس ِإلَى رسوِل اللَِّه 

   أَ ِخفْت)صلى اهللا عليه وآله ( الْموِسِر فَقَبض الْموِسر ِثيابه ِمن تحِت فَِخذَيِه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
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مأَنْ ييفَقِْرِه ش ِمن كس يش اكِغن ِمن هِصيبأَنْ ي أَنْ  ٌء قَالَ لَا قَالَ فَِخفْت ٌء قَالَ لَا قَالَ فَِخفْت
يوسخ ِثيابك قَالَ لَا قَالَ فَما حملَك علَى ما صنعت فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ ِلي قَِريناً يزين ِلي 

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَِبيٍح و يقَبح ِلي كُلَّ حسٍن و قَد جعلْت لَه ِنصف ماِلي فَقَالَ رسولُ اللَِّه كُلَّ
 لَكخا دلَِني مخدأَنْ ي افقَالَ أَخ ِلم لُ وجالر لُ قَالَ لَا فَقَالَ لَهقْبِسِر أَ تعِللْم.  

١٢-ِإب نب ِليانَ   عملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع اِهيمر
عليه ( قَالَ ِفي مناجاِة موسى ) عليه السالم  ( بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه

رأَيت الْفَقْر مقِْبلًا فَقُلْ مرحباً ِبِشعاِر الصاِلِحني و ِإذَا رأَيت الِْغنى مقِْبلًا فَقُلْ  يا موسى ِإذَا )السالم 
 هتقُوبع لَتجع بذَن.  

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ الن( اِت واومالس لَكُوتنَ موري الَِّذين مه ِر وباِكِني ِبالصسى ِللْمطُوب 
  .الْأَرِض 

١٤- ِبياِدِه قَالَ قَالَ الننِبِإس اِكِني ِط)صلى اهللا عليه وآله (   وسالْم رشعا مطُوا  يأَع فْساً ووا نيب
 لَكُم ابلُوا فَلَا ثَوفْعت فَِإنْ لَم لَى فَقِْرِكملَّ عج و زع اللَّه كُمِثبي قُلُوِبكُم ا ِمنضالر اللَّه.  

١٥-ى الْفَرِعيس نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِء ع
 قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة أَمر اللَّه تبارك و تعالَى )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  ي فَيقُولُونَ لَبيكمناِدياً يناِدي بين يديِه أَين الْفُقَراُء فَيقُوم عنق ِمن الناِس كَِثري فَيقُولُ ِعباِد
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يوِم تصفَّحوا ربنا فَيقُولُ ِإني لَم أُفِْقركُم ِلهواٍن ِبكُم علَي و لَِكني ِإنما اخترتكُم ِلِمثِْل هذَا الْ
  .وجوه الناِس فَمن صنع ِإلَيكُم معروفاً لَم يصنعه ِإلَّا ِفي فَكَافُوه عني ِبالْجنِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم الْحذَّاِء عن محمِد -١٦
ِن صِد اللَِّه ببو عٍل قَالَ قَالَ أَبفَضم نٍب عيعِه شدج نِة )عليه السالم ( ِغٍري عيعِذِه الشه احلَا ِإلْح لَو 

  .علَى اللَِّه ِفي طَلَِب الرزِق لَنقَلَهم ِمن الْحاِل الَِّتي هم ِفيها ِإلَى ما هو أَضيق ِمنها 
عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن محمِد بِن   أَبو -١٧

قَالَ قَالَ ِلي أَ ما تدخلُ السوق أَ ما ترى ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن كَِثٍري الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اعبةَ تالْفَاِكهيالش لَى  وع قِْدرفَلَا ت اهرا تِبكُلِّ م ا ِإنَّ لَكلَى فَقَالَ أَمب ِهيِه فَقُلْتتشا تَء ِمم
  .ِشراِئِه حسنةً 
١٨- ِليع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ ِإنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه لَيعتِذر ِإلَى عبِدِه ) عليه السالم  ( نَ عن مفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن عفَّا
ا أَحلَاِلي مج ِتي وِعز قُولُ وِإلَى أَِخيِه فَي الْأَخ ِذرتعا يا كَمينِوِج ِفي الدحِمِن الْمؤِفي الْم كتجو

 فَعرا قَالَ فَيينالد ِمن كتضوا عِإلَى م ظُرفَان فجذَا السه فَعفَار لَيع اٍن كَانَ ِبكوه ا ِمنينالد
  .فَيقُولُ ما ضرِني ما منعتِني مع ما عوضتِني 

١٩-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن اب
قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة قَام عنق ِمن الناِس حتى يأْتوا باب الْجنِة فَيضِربوا باب ) عليه السالم  ( اللَِّه

فَي متأَن نم مقَالُ لَهِة فَينلَالْجأَ قَب مقَالُ لَهاُء فَيالْفُقَر نحقُولُونَ ن  
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لَّه عز و جلَّ صدقُوا ادخلُوا الْجنةَ الِْحساِب فَيقُولُونَ ما أَعطَيتمونا شيئاً تحاِسبونا علَيِه فَيقُولُ ال
.  

٢٠- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ه عز و جلَّ يقُولُ ِإني  يقُولُ ِإنَّ اللَّ)عليه السالم ( مبارٍك غُلَاِم شعيٍب قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 

لَم أُغِْن الْغِني ِلكَرامٍة ِبِه علَي و لَم أُفِْقِر الْفَِقري ِلهواٍن ِبِه علَي و هو ِمما ابتلَيت ِبِه الْأَغِْنياَء 
  .جنةَ ِبالْفُقَراِء و لَو لَا الْفُقَراُء لَم يستوِجِب الْأَغِْنياُء الْ

٢١- نى عِن ِعيسب اقحِإس نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 مياِسري ِشيعِتنا أُمناؤنا )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر و الْمفَضِل بِن عمر قَالَا قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . محاِوِجيِهم فَاحفَظُونا ِفيِهم يحفَظْكُم اللَّه علَى
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٢

  .ر أَزين ِللْمؤِمِن ِمن الِْعذَاِر علَى خد الْفَرِس  الْفَقْ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم ( 
٢٣- نِن غَاِلٍب عِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

يسالْح نب ِليع أَلْتِب قَالَ سيسِن الْمِعيِد بس نعليه السالم ( ِن أَِبيِه ع( لَو لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع 
 أَنْ يكُونوا علَى ِديٍن )صلى اهللا عليه وآله ( ال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واِحدةً قَالَ عنى ِبذَِلك أُمةَ محمٍد 

ِبالر كْفُري نلْنا ِلمعلَج ماِحٍد كُفَّاراً كُلَّهِة وِبأُم ذَِلك لَ اللَّهفَع لَو ٍة وِفض قُفاً ِمنس وِتِهميمِن ِلبح
   لَحِزنَ الْمؤِمنونَ و غَمهم ذَِلك و لَم يناِكحوهم و لَم يواِرثُوهم)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 
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ابب  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَباِن بِن عبِد - ١

ش نع ِد اللَِّه أَوبأَِبي ع نقَطُ عالْأَر كْرثَِني بدِلِك قَالَ حِد اللَِّهالْمبأَِبي ع نٍب عيعليه السالم  ( ع ( هأَن
دخلَ علَيِه واِحد فَقَالَ أَصلَحك اللَّه ِإني رجلٌ منقَِطع ِإلَيكُم ِبمودِتي و قَد أَصابتِني حاجةٌ 

ي فَلَم يِزدِني ِبذَِلك ِمنهم ِإلَّا بعداً قَالَ فَما آتاك شِديدةٌ و قَد تقَربت ِبذَِلك ِإلَى أَهِل بيِتي و قَوِم
 مقَس لِْقِه قَالَ ِإنَّ اللَّهخ نِني عِنيغِلي أَنْ ي اللَّه عاد اكِفد ِعلْتقَالَ ج كذَ ِمنا أَخِمم ريخ اللَّه

ن سِل اللَّه أَنْ يغِنيك عِن الْحاجِة الَِّتي تضطَرك ِإلَى ِلئَاِم ِرزق من شاَء علَى يدي من شاَء و لَِك
  .خلِْقِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد - ٢
 الْفَقْر ِمن الديناِر و )عليه السالم ( وت الْأَحمر فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه قَالَ الْفَقْر الْم) عليه السالم  ( اللَِّه

  ِ. الدرهِم فَقَالَ لَا و لَِكن ِمن الدين
  باب أَنَّ ِللْقَلِْب أُذُنيِن ينفُثُ ِفيِهما الْملَك و الشيطَانُ

١ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابعليه السالم  (  أَِبيِه ع (

  قَالَ ما ِمن قَلٍْب ِإلَّا و لَه أُذُناِن علَى ِإحداهما ملَك مرِشد و علَى الْأُخرى شيطَانٌ

http://www.islam4u.com


  ) ٢٦٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... المي مركز االشعاع االس........... الد الثاين : الكايف 

مفِْتن هذَا يأْمره و هذَا يزجره الشيطَانُ يأْمره ِبالْمعاِصي و الْملَك يزجره عنها و هو قَولُ اللَِّه 
  . يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد عز و جلَّ عِن الْيِمِني و عِن الشماِل قَِعيد ما

  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد - ٢
ٍب قَالَ لَه روح الِْإمياِن لَا تفْعلْ و قَالَ لَه قَالَ ِإنَّ ِللْقَلِْب أُذُنيِن فَِإذَا هم الْعبد ِبذَن) عليه السالم  ( اللَِّه

  .الشيطَانُ افْعلْ و ِإذَا كَانَ علَى بطِْنها نِزع ِمنه روح الِْإمياِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٣

قَالَ ما ِمن مؤِمٍن ِإلَّا و ِلقَلِْبِه أُذُناِن ِفي ) عليه السالم  (  عِمريةَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن
مؤِمن ِبالْملَِك جوِفِه أُذُنٌ ينفُثُ ِفيها الْوسواس الْخناس و أُذُنٌ ينفُثُ ِفيها الْملَك فَيؤيد اللَّه الْ

  ُ. فَذَِلك قَولُه و أَيدهم ِبروٍح ِمنه
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ِمنؤِبِه الْم دوِح الَِّذي أُيالر ابب  
١ -محم نب نيسالْح   نٍد ععِن سِد بمحِن مب ِليع نِميعاً عى جيحي نب دمحم ٍد و

محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي سلَمةَ عن محمِد بِن سِعيِد بِن غَزوانَ عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد 
خةَ قَالَ دِدجيأَِبي خ ناٍن عِن ِسنِن بسلَى أَِبي الْحع عليه السالم ( لْت( و كاربت فَقَالَ ِلي ِإنَّ اللَّه 

تعالَى أَيد الْمؤِمن ِبروٍح ِمنه تحضره ِفي كُلِّ وقٍْت يحِسن ِفيِه و يتِقي و تِغيب عنه ِفي كُلِّ 
عم ِدي فَِهيتعي ِفيِه و ذِْنبقٍْت ياَءِتِه وِإس دى ِعنِفي الثَّر ِسيخت اِنِه وسِإح دوراً ِعنرس زتهت ه

فَتعاهدوا ِعباد اللَِّه ِنعمه ِبِإصلَاِحكُم أَنفُسكُم تزدادوا يِقيناً و تربحوا نِفيساً ثَِميناً رِحم اللَّه امرأً 
   .و هم ِبشر فَارتدع عنه ثُم قَالَ نحن نؤيد الروح ِبالطَّاعِة ِللَِّه و الْعمِل لَههم ِبخيٍر فَعِملَه أَ

  باب الذُّنوِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن طَلْحةَ - ١
ٍد عيِن زِد اللَِّهببأَِبي ع عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي ) عليه السالم  ( ن(يش ا ِمنقُولُ مي   ِللْقَلِْب ِمن دٍء أَفْس

 فَلَهأَس لَاهأَع ريصِه فَيلَيع ِلبغى تتالُ ِبِه حزا تِطيئَةَ فَمالْخ اِقعولَي ِطيئٍَة ِإنَّ الْقَلْبخ.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد - ٢

  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَما أَصبرهم) عليه السالم  ( اللَِّه بِن مسكَانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  .علَى الناِر فَقَالَ ما أَصبرهم علَى ِفعِل ما يعلَمونَ أَنه يصيرهم ِإلَى الناِر 
) عليه السالم  (  عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد- ٣

قَالَ أَما ِإنه لَيس ِمن ِعرٍق يضِرب و لَا نكْبٍة و لَا صداٍع و لَا مرٍض ِإلَّا ِبذَنٍب و ذَِلك قَولُ اللَِّه 
م ِمن كُمما أَصاب اِبِه ولَّ ِفي ِكتج و زع كَِثٍري قَالَ ثُم نفُوا ععي و ِديكُمأَي تبٍة فَِبما كَسِصيب

  .قَالَ و ما يعفُو اللَّه أَكْثَر ِمما يؤاِخذُ ِبِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٤

  . قَالَ ما ِمن نكْبٍة تِصيب الْعبد ِإلَّا ِبذَنٍب و ما يعفُو اللَّه عنه أَكْثَر )عليه السالم ( 
قَالَ كَانَ أَِمري ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
 ِمِننيؤِن )عليه السالم ( الْمأْملَا ي ةَ والَ الْفَاِضحمالْأَع ِملْتع قَد ٍة واِضحو نع نِديبقُولُ لَا تي 

  .الْبيات من عِملَ السيئَاِت 
سامةَ عن أَِبي   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي أُ- ٦
قَالَ سِمعته يقُولُ تعوذُوا ِباللَِّه ِمن سطَواِت اللَِّه ِباللَّيِل و النهاِر قَالَ قُلْت لَه و ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .ما سطَوات اللَِّه قَالَ الْأَخذُ علَى الْمعاِصي 
  عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن سلَيمانَ الْجعفَِري  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ٧
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أَِبي ج نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع نفٍَر عا )عليه السالم ( عهدأَش ةٌ وِديدا شكُلُّه وبقَالَ الذُّن 
 با ِإلَّا طَيلُهخدةُ لَا ينالْج و ذَّبعا مِإم و ومحرا مِإم هِلأَن مالد و مِه اللَّحلَيع تبا نم.  

٨ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍر   الْحسِن يِل بيِن الْفُضاٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن م
  . قَالَ ِإنَّ الْعبد لَيذِْنب الذَّنب فَيزوى عنه الرزق )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

بِن ِإبراِهيم النوفَِلي عِن   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن محمِد - ٩
 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن مختاٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه

مه أَعمى ملْعونٌ ملْعونٌ من نكَح ملْعونٌ ملْعونٌ من عبد الدينار و الدرهم ملْعونٌ ملْعونٌ من كُ
  .بِهيمةً 

١٠- نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
ا الْمحقَّراِت ِمن الذُّنوِب فَِإنَّ لَها  قَالَ سِمعته يقُولُ اتقُو)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

  طَاِلباً يقُولُ أَحدكُم أُذِْنب و أَستغِفر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و نكْتب ما
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يكُلَّ ش و مهآثار وا ومٍة  قَدبِمثْقالَ ح كها ِإنْ تلَّ ِإنج و زقَالَ ع ِبٍني وِفي ِإماٍم م ناهيصٍء أَح
لَِطيف ِإنَّ اللَّه ا اللَّهأِْت ِبهِض يِفي الْأَر ماواِت أَوِفي الس ٍة أَورخِفي ص كُنٍل فَتدرخ ِمن ِبريخ 

.  
١١- نةَ علَبثَع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

نب قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الذَّ) عليه السالم  ( سلَيمانَ بِن طَِريٍف عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قزالر دبالْع ِرمحي.  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ -١٢
درأُ عنه الرزق و تلَا هِذِه  قَالَ ِإنَّ الرجلَ لَيذِْنب الذَّنب فَي)عليه السالم ( عِن الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر 

الْآيةَ ِإذْ أَقْسموا لَيصِرمنها مصِبِحني و ال يستثْنونَ فَطاف علَيها طاِئف ِمن ربك و هم ناِئمونَ 
.  

ِبي بِصٍري قَالَ   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَ-١٣
 يقُولُ ِإذَا أَذْنب الرجلُ خرج ِفي قَلِْبِه نكْتةٌ سوداُء فَِإنْ تاب )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .انمحت و ِإنْ زاد زادت حتى تغِلب علَى قَلِْبِه فَلَا يفِْلح بعدها أَبداً 
١٤-نِلٍم   عسِن مِد بمحم نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع ه

 قَالَ ِإنَّ الْعبد يسأَلُ اللَّه الْحاجةَ فَيكُونُ ِمن شأِْنِه قَضاؤها ِإلَى أَجٍل )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
ٍء فَيذِْنب الْعبد ذَنباً فَيقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى ِللْملَِك لَا تقِْض حاجته  وقٍْت بِطيقَِريٍب أَو ِإلَى 

   .و احِرمه ِإياها فَِإنه تعرض ِلسخِطي و استوجب الِْحرمانَ ِمني
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 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٥
لَّه يضعه حيثُ يشاُء ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ سِمعته يقُولُ ِإنه ما ِمن سنٍة أَقَلَّ مطَراً ِمن سنٍة و لَِكن ال

 و ِرِهمِة ِإلَى غَينالس طَِر ِفي ِتلْكالْم ِمن ملَه را كَانَ قَدم مهنع فراِصي صعِبالْم مِملَ قَوِإذَا ع
لَي ِإنَّ اللَّه اِل والِْجب اِر والِْبح اِفي وِض ِإلَى الْفَيِن الْأَرطَِر عِس الْمبا ِبحِرهحلَ ِفي جعالْج ذِّبع

الَِّتي ِهي ِبمحلِّها ِبخطَايا من ِبحضرِتها و قَد جعلَ اللَّه لَها السِبيلَ ِفي مسلٍَك ِسوى محلَِّة أَهِل 
  . فَاعتِبروا يا أُوِلي الْأَبصاِر )م عليه السال( الْمعاِصي قَالَ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

١٦- نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ةَ اللَّيِل و ِإنَّ الْعملَ السيئَ أَسرع قَالَ ِإنَّ الرجلَ يذِْنب الذَّنب فَيحرم صلَا) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِفي صاِحِبِه ِمن السكِِّني ِفي اللَّحِم 
قَالَ من هم ِبسيئٍَة ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٧

مبر ها فَِإنلْهمعلَاِلي لَا فَلَا يج ِتي وِعز قُولُ والَى فَيعت و كاربت بالر اهرئَةَ فَييالس دبِملَ الْعا ع
  .أَغِْفر لَك بعد ذَِلك أَبداً 

١٨-نانَ عثْمِن عِرو بمع نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيسٍل   الْحجر 
 قَالَ حق علَى اللَِّه أَنْ لَا يعصى ِفي داٍر ِإلَّا أَضحاها ِللشمِس حتى )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

  .تطَهرها 
١٩-ع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدب

قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه
ظُر ِإلَى أَزواِجِه  ِإنَّ الْعبد لَيحبس علَى ذَنٍب ِمن ذُنوِبِه ِمائَةَ عاٍم و ِإنه لَين)عليه السالم ( رسولُ اللَِّه 

نمعنتِة ينِفي الْج.   
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٢٠-ع ارِزيهِن مب ِليع نع وبِن أَيى بِعيس نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن الْقَاِسِم ب
 قَالَ قَالَ ما ِمن عبٍد ِإلَّا و ِفي قَلِْبِه نكْتةٌ )عليه السالم ( عروةَ عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 بذَه اباُء فَِإنْ تدوةٌ سكْتِة نكْتِفي الن جرباً خذَن باُء فَِإذَا أَذْنضيى بادمِإنْ ت و ادوالس ذَِلك
ِفي الذُّنوِب زاد ذَِلك السواد حتى يغطِّي الْبياض فَِإذَا غَطَّى الْبياض لَم يرِجع صاِحبه ِإلَى خيٍر 

وا يما كان لى قُلُوِبِهملْ رانَ علَّ كَلَّا بج و زلُ اللَِّه عقَو وه داً وونَ أَبكِْسب.  
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبي الْحسِن الرضا -٢١

لْفَاِضحةَ  لَا تبِدين عن واِضحٍة و قَد عِملْت الْأَعمالَ ا)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
  .و لَا تأْمِن الْبيات و قَد عِملْت السيئَاِت 

  محمد بن يحيى و أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن -٢٢
ع اِئِنيدٍرو الْممأَِبي ع نى عِن ِعيساِد بمح نع ارِزيهِد اللَِّهمبأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( هتِمعقَالَ س

 يقُولُ ِإنَّ اللَّه قَضى قَضاًء حتماً أَلَّا ينِعم علَى الْعبِد ِبِنعمٍة فَيسلُبها ِإياه )عليه السالم ( يقُولُ كَانَ أَِبي 
   .ك النِقمةَحتى يحِدثَ الْعبد ذَنباً يستِحق ِبذَِل

http://www.islam4u.com


  ) ٢٧٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن سِديٍر قَالَ -٢٣
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَقالُوا ربنا باِعد بين أَسفاِرنا و ظَلَموا )عليه السالم (  عبِد اللَِّه سأَلَ رجلٌ أَبا

 و أَنفُسهم الْآيةَ فَقَالَ هؤلَاِء قَوم كَانت لَهم قُرى متِصلَةٌ ينظُر بعضهم ِإلَى بعٍض و أَنهار جاِريةٌ
 ا ِبِهمم اللَّه ريِة اللَِّه فَغاِفيع ِمن فُِسِهما ِبأَنوا مرغَي لَّ وج و زاللَِّه ع موا ِنعةٌ فَكَفَرالٌ ظَاِهروأَم

ه علَيِهم سيلَ الْعِرِم ِمن ِنعمٍة و ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم فَأَرسلَ اللَّ
فَغرق قُراهم و خرب ِديارهم و أَذْهب أَموالَهم و أَبدلَهم مكَانَ جناِتِهم جنتيِن ذَواتي أُكٍُل 

يش أَثٍْل و ٍط ومِبما كَفَ خ مناهيزج قَالَ ذِلك ٍر قَِليٍل ثُمِسد ٍء ِمن جاِزي ِإلَّا الْكَفُورلْ نه وا ور
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن سماعةَ قَالَ -٢٤
ِإياه حتى يذِْنب ذَنباً  يقُولُ ما أَنعم اللَّه علَى عبٍد ِنعمةً فَسلَبها )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 لْبالس ِبذَِلك ِحقتسي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن -٢٥

أَب تِمعقَالَ س ِريزاِقٍد الْجِن وثَِم بيِن الْهوٍب عبحِن مِد اللَِّه اببعليه السالم ( ا ع( زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي 
و جلَّ بعثَ نِبياً ِمن أَنِبياِئِه ِإلَى قَوِمِه و أَوحى ِإلَيِه أَنْ قُلْ ِلقَوِمك ِإنه لَيس ِمن أَهِل قَريٍة و لَا 

 سراُء فَتحولُوا عما أُِحب ِإلَى ما أَكْره ِإلَّا تحولْت لَهم أُناٍس كَانوا علَى طَاعِتي فَأَصابهم ِفيها
 مهابِتي فَأَصِصيعلَى موا عٍت كَانيِل بلَا أَه ٍة ويِل قَرأَه ِمن سلَي ونَ وهكْرا يونَ ِإلَى مِحبا يمع

  ره ِإلَى ما أُِحب ِإلَّا تحولْتِفيها ضراُء فَتحولُوا عما أَكْ
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ِبي فَلَا تغَض قَتبِتي سمحِإنَّ ر مقُلْ لَه ونَ وِحبا يونَ ِإلَى مهكْرا يمع مِتي لَهمحر طُوا ِمنقْن
فَِإنه لَا يتعاظَم ِعنِدي ذَنب أَغِْفره و قُلْ لَهم لَا يتعرضوا معاِنِدين ِلسخِطي و لَا يستِخفُّوا 

يا شلَه قُومِبي لَا يغَض داٍت ِعنطَواِئي فَِإنَّ ِلي سِليلِْقي  ِبأَوخ ٌء ِمن.  
٢٦-ِليِد اللَِّه   عيبِن عِد بمحِن مِن بسِن الْحِد بمحِه مدج نع اِشِميالْه اِهيمرِإب نب 

 قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبي ِمن الْأَنِبياِء ِإذَا )عليه السالم ( عن سلَيمانَ الْجعفَِري عِن الرضا 
تأُِطع تِإذَا غَِضب و تغَِضب ِصيتِإذَا ع ةٌ وايكَِتي ِنهرِلب سلَي و كْتارب ِضيتِإذَا ر و ِضيتر 

  .لَعنت و لَعنِتي تبلُغُ الساِبع ِمن الْورى 
٢٧-ِد بمحم نع ِليِن عِن بسِن الْحب ِليع نى عيحي نب دمحم   سوني نِليِد عِن الْو

أَنه قَالَ ِإنَّ أَحدكُم لَيكْثُر ِبِه الْخوف ِمن السلْطَاِن و ما ) عليه السالم  ( بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ذَِلك ِإلَّا ِبالذُّنوِب فَتوقَّوها ما استطَعتم و لَا تمادوا ِفيها 

٢٨- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعر سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   )

 لَا وجع أَوجع ِللْقُلُوِب ِمن الذُّنوِب و لَا خوف أَشد ِمن الْموِت و كَفَى ِبما سلَف )عليه السالم 
  .ِبالْموِت واِعظاً تفَكُّراً و كَفَى 

  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن عِلي بِن الْحسِن الِْميثَِمي عِن الْعباِس بِن ِهلَاٍل -٢٩
حدثَ  يقُولُ كُلَّما أَ)عليه السالم (  قَالَ سِمعت الرضا )عليه السالم ( الشاِمي مولًى ِلأَِبي الْحسِن موسى 

   .الِْعباد ِمن الذُّنوِب ما لَم يكُونوا يعملُونَ أَحدثَ اللَّه لَهم ِمن الْبلَاِء ما لَم يكُونوا يعِرفُونَ
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 ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِل-٣٠

  .قَالَ يقُولُ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا عصاِني من عرفَِني سلَّطْت علَيِه من لَا يعِرفُِني ) عليه السالم ( 
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن ابِن عرفَةَ عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَ-٣١

 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة مناِدياً يناِدي مهلًا مهلًا ِعباد اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن 
ِه فَلَو لَا بهاِئم رتع و ِصبيةٌ رضع و شيوخ ركَّع لَصب علَيكُم الْعذَاب صباً عن معاِصي اللَّ
   .ترضونَ ِبِه رضاً

  باب الْكَباِئِر
 الْحلَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عِن- ١

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 زع اللَّه بجالَِّتي أَو اِئرلًا كَِرمياً قَالَ الْكَبخدم ِخلْكُمدن و ئاِتكُميس ارا النهلَيلَّ عج و.  

 )عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب قَالَ كَتب مِعي بعض أَصحاِبنا ِإلَى أَِبي الْحسِن - ٢
لنار كَفَّر عنه يسأَلُه عِن الْكَباِئِر كَم ِهي و ما ِهي فَكَتب الْكَباِئر مِن اجتنب ما وعد اللَّه علَيِه ا
  سيئَاِتِه ِإذَا كَانَ مؤِمناً و السبع الْموِجبات قَتلُ النفِْس الْحراِم و عقُوق الْواِلديِن
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لُ الربا و التعرب بعد الِْهجرِة و قَذْف الْمحصناِت و أَكْلُ ماِل الْيِتيِم و الِْفرار ِمن الزحِف و أَكْ
.  

٣ - نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِن مِد بمحِد اللَِّهمبأَِبي ع نِلٍم عداً ) عليه السالم  ( سمعتِمِن مؤلُ الْمقَت عبس اِئرقُولُ الْكَبي هتِمعقَالَ س

لُ و قَذْف الْمحصنِة و الِْفرار ِمن الزحِف و التعرب بعد الِْهجرِة و أَكْلُ ماِل الْيِتيِم ظُلْماً و أَكْ
ارِه النلَيع اللَّه بجا أَوكُلُّ م ِة ونيالْب دعا ببالر.   
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٤ -أَب تِمعاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سونِد اللَِّه   يبعليه السالم ( ا ع( قُولُ ِإنَّ ِمني 
الْكَباِئِر عقُوق الْواِلديِن و الْيأْس ِمن روِح اللَِّه و الْأَمن ِلمكِْر اللَِّه و قَد رِوي أَنَّ أَكْبر الْكَباِئِر 

  .الشرك ِباللَِّه 
 يقُولُ من )عليه السالم (  الراِزي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   يونس عن حماٍد عن نعمانَ- ٥

زنى خرج ِمن الِْإمياِن و من شِرب الْخمر خرج ِمن الِْإمياِن و من أَفْطَر يوماً ِمن شهِر رمضانَ 
  .متعمداً خرج ِمن الِْإمياِن 

٦ -ع هنِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْتدبِن عِد بمحم عليه السالم ( ن( وه اِني وِني الززلَا ي 
 هفَِإن قُلْت ِلبس ادِه فَِإذَا عِإلَي در فَِإذَا قَام هانُ ِمنالِْإمي ِلبا سطِْنهلَى بقَالَ لَا ِإذَا كَانَ ع ِمنؤم

ِريدداً يِه أَبِإلَي ودعفَلَا ي ودعأَنْ ي ِريدي نم ا أَكْثَرفَقَالَ م ودعأَنْ ي .  
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ) عليه السالم  (   يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

الِْإثِْم و ونَ كَباِئرِنبتجي لُ الَِّذينجالر ماللَّم ِرقَةُ والس ى ونالز اِحشقَالَ الْفَو مِإلَّا اللَّم الْفَواِحش 
  .يِلم ِبالذَّنِب فَيستغِفر اللَّه ِمنه قُلْت بين الضلَاِل و الْكُفِْر منِزلَةٌ فَقَالَ ما أَكْثَر عرى الِْإمياِن 

براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن   عِلي بن ِإ- ٨
عليه السالم (  عِن الْكَباِئِر فَقَالَ هن ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

(الْكُفْر عبِتيِم  ساِل الْيأَكْلُ م ِة ونيالْب دعا ببأَكْلُ الر ِن وياِلدالْو قُوقع فِْس ولُ النقَت ِباللَِّه و 
ت ظُلْماً و الِْفرار ِمن الزحِف و التعرب بعد الِْهجرِة قَالَ فَقُلْت فَهذَا أَكْبر الْمعاِصي قَالَ نعم قُلْ

 كرت تددا عفَم لَاِة قُلْتالص كرلَاِة قَالَ تالص كرت أَم رِتيِم ظُلْماً أَكْباِل الْيم ٍم ِمنهفَأَكْلُ ِدر
يش اِئِر فَقَالَ أَيلَاِة ِفي الْكَبا الصلُ مٍء أَو  
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  .قُلْت لَك قَالَ قُلْت الْكُفْر قَالَ فَِإنَّ تاِرك الصلَاِة كَاِفر يعِني ِمن غَيِر ِعلٍَّة 
 عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن حِبيٍب- ٩

قَالَ قَالَ أَِمري ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِمِننيؤصلوات اهللا عليه ( الْم (عى يتةً حنونَ جعبِه أَرلَيع ٍد ِإلَّا وبع ا ِمنِملَ  مةً فَِإذَا عكَِبري ِعنيبلَ أَرم

 هرتسفَت ِتكُمِنحِدي ِبأَجبوا عرتأَِن اس ِهمِإلَي وِحي اللَّهفَي ننالْج هنع فَتكَشةً انكَِبري ِعنيبأَر
  ارفَه حتىالْملَاِئكَةُ ِبأَجِنحِتها قَالَ فَما يدع شيئاً ِمن الْقَِبيِح ِإلَّا قَ
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ِكبئاً ِإلَّا ريش عدا يم كدبذَا عه با رلَاِئكَةُ يقُولُ الْمِلِه الْقَِبيِح فَياِس ِبِفعِإلَى الن ِدحتما يِإن و ه
لَنستحِيي ِمما يصنع فَيوِحي اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِهم أَِن ارفَعوا أَجِنحتكُم عنه فَِإذَا فُِعلَ ذَِلك أَخذَ 

ِفي الْأَر هرِست اِء ومِفي الس هرِست ِتكهني ذَِلك دِت فَِعنيلَ الْبا أَهِضنغا ِفي بلَاِئكَةُ يقُولُ الْمِض فَي
رب هذَا عبدك قَد بِقي مهتوك الستِر فَيوِحي اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِهم لَو كَانت ِللَِّه ِفيِه حاجةٌ ما 

هنع كُمتِنحوا أَجفَعرأَنْ ت كُمرأَم.   
  . مسكَانَ  و رواه ابن فَضاٍل عِن ابِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد -١٠
ن مكِْر اللَِّه  يقُولُ الْكَباِئر الْقُنوطُ ِمن رحمِة اللَِّه و الْيأْس ِمن روِح اللَِّه و الْأَمن ِم)عليه السالم ( اللَِّه 

 ِة ونيالْب دعا ببأَكْلُ الر ِتيِم ظُلْماً واِل الْيأَكْلُ م ِن وياِلدالْو قُوقع و اللَّه مرفِْس الَِّتي حلُ النقَت و
 لَه أَ رأَيت الْمرتِكب ِللْكَِبريِة التعرب بعد الِْهجرِة و قَذْف الْمحصنِة و الِْفرار ِمن الزحِف فَِقيلَ

 لَه أَو ِرِكنيشذَاِب الْمكَع هذَابكُونُ عا فَيِبه ذِّبِإنْ ع اِن والِْإمي ِمن هِرجخا أَ تهلَيع وتمي
ك يعذَّب أَشد الْعذَاِب و ِإنْ كَانَ انِقطَاع قَالَ يخرج ِمن الِْإسلَاِم ِإذَا زعم أَنها حلَالٌ و ِلذَِل

 ا وهلَيع ذَّبعم هلَاٍل فَِإنح را غَيهأَن ا وهلَيع ذَّبعي هأَن و امرِه حلَيع ِهي ةٌ وا كَِبريهِرفاً ِبأَنتعم
  .ِإمياِن و لَا يخِرجه ِمن الِْإسلَاِم هو أَهونُ عذَاباً ِمن الْأَوِل و يخِرجه ِمن الْ

١١- ٍر قَالَ قُلْتكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
جلُ فَارقَه روح الِْإمياِن قَالَ  ِإذَا زنى الر)صلى اهللا عليه وآله (  ِفي قَوِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 

فَاِرقُهالَِّذي ي ذَاك هوٍح ِمنِبر مهدأَي و لُهقَو وه.   
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١٢-نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نِل عيِن الْفُضع ِعيِرب ناٍد عمح نعليه  (  أَِبيِه ع

قَالَ يسلَب ِمنه روح الِْإمياِن ما دام علَى بطِْنها فَِإذَا نزلَ عاد الِْإميانُ قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت ) السالم 
أَيقَالَ لَا أَ ر مِإنْ ه هدي قْطَعأَ ت ِرقسأَنْ ي مِإنْ ه ت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن صباِح بِن -١٣
د بن عبدةَ يزِني الزاِني و هو مؤِمن  فَقَالَ لَه محم)عليه السالم ( سيابةَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ لَا ِإذَا كَانَ علَى بطِْنها سِلب الِْإميانُ ِمنه فَِإذَا قَام رد علَيِه قُلْت فَِإنه أَراد أَنْ يعود قَالَ ما 
 ودعلَا ي ثُم ودعأَنْ ي مها يم أَكْثَر.  

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن   الْ-١٤
قَالَ سِمعته يقُولُ الْكَباِئر سبعةٌ ِمنها قَتلُ النفِْس متعمداً و الشرك ِباللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

الْع ِة ورالِْهج دعب برعالت ِف وحالز ِمن ارالِْفر ِة ونيالْب دعا ببأَكْلُ الر ِة ونصحالْم قَذْف ِظيِم و
 اِحدو كرالش و برعالت ِتيِم ظُلْماً قَالَ واِل الْيأَكْلُ م ِن وياِلدالْو قُوقع.  

١٥-نانٌ عِد اللَِّه   أَببو عقَالَ قَالَ أَب اِسياٍد الْكُنعليه السالم (  ِزي( وهأَب اهعالَِّذي ِإذَا د و 
 هِربضي هناب هابالَِّذي ِإذَا أَج و اهأَب نلَع.  

١٦-أَِبيِه ر ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نع هفَع
 ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجاَء رةَ قَالَ جاتبِن نِغ ببِن الْأَصع ِوينالْغ داوفَقَالَ) صلوات اهللا عليه ( د   
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يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ ناساً زعموا أَنَّ الْعبد لَا يزِني و هو مؤِمن و لَا يسِرق و هو مؤِمن و لَا 
م و هو مؤِمن يشرب الْخمر و هو مؤِمن و لَا يأْكُلُ الربا و هو مؤِمن و لَا يسِفك الدم الْحرا

فَقَد ثَقُلَ علَي هذَا و حِرج ِمنه صدِري ِحني أَزعم أَنَّ هذَا الْعبد يصلِّي صلَاِتي و يدعو دعاِئي 
نٍب يِسٍري أَصابه و يناِكحِني و أُناِكحه و يواِرثُِني و أُواِرثُه و قَد خرج ِمن الِْإمياِن ِمن أَجِل ذَ

 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( فَقَالَ أَِمري ( ولَ اللَِّهسر تِمعس قْتدص  ) ِه )صلى اهللا عليه وآلهلَيِليلُ عالد قُولُ وي 
ملَهزأَن قَاٍت ولَى ثَلَاِث طَبع اسلَّ النج و زع اللَّه لَقاللَِّه خ ابلُ ِكتقَو ذَِلك اِزلَ ونثَلَاثَ م 

 ِمن ا ذَكَرا ماِبقُونَ فَأَمالس ِة وأَمشالْم ابحأَص ِة ونميالْم ابحاِب أَصلَّ ِفي الِْكتج و زاللَِّه ع
لَّه ِفيِهم خمسةَ أَرواٍح روح الْقُدِس و أَمِر الساِبِقني فَِإنهم أَنِبياُء مرسلُونَ و غَير مرسِلني جعلَ ال

 و ِلنيسراَء مِبيِعثُوا أَنِس بوِح الْقُدِن فَِبردالْب وحر ِة ووهالش وحر ِة والْقُو وحر اِن والِْإمي وحر
ِن عبدوا اللَّه و لَم يشِركُوا ِبِه شيئاً و ِبروِح غَير مرسِلني و ِبها عِلموا الْأَشياَء و ِبروِح الِْإميا

الْقُوِة جاهدوا عدوهم و عالَجوا معاشهم و ِبروِح الشهوِة أَصابوا لَِذيذَ الطَّعاِم و نكَحوا 
رد وا وبِن ددوِح الْبِبر اِء وساِب النبش لَالَ ِمنالْح وِبِهمذُن نع فُوحصم ملَه فُورغلَاِء مؤوا فَهج

 فَعر و اللَّه كَلَّم نم مهٍض ِمنعلى بع مهضعلْنا بلُ فَضسالر لَّ ِتلْكج و زع قَالَ قَالَ اللَّه ثُم
 و أَيدناه ِبروِح الْقُدِس ثُم قَالَ ِفي جماعِتِهم و بعضهم درجاٍت و آتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت

 نع فُوحصم ملَه فُورغلَاِء مؤفَه ماهِسو نلَى مع ملَها فَفَضِبه مهمقُولُ أَكْري هوٍح ِمنِبر مهدأَي
مه ِة ونميالْم ابحأَص ذَكَر ثُم وِبِهماٍح ذُنوةَ أَرعبأَر ِفيِهم لَ اللَّهعج اِنِهميقّاً ِبأَعونَ حِمنؤالْم 

دبالُ الْعزِن فَلَا يدالْب وحر ِة ووهالش وحر ِة والْقُو وحر اِن والِْإمي وحر  
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يستكِْملُ هِذِه الْأَرواح الْأَربعةَ حتى تأِْتي علَيِه حالَات فَقَالَ الرجلُ يا أَِمري الْمؤِمِنني ما هِذِه 
 و ِمنكُم من يرد ِإىل أَرذَِل الْعمِر ِلكَي الْحالَات فَقَالَ أَما أُولَاهن فَهو كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ

ال يعلَم بعد ِعلٍْم شيئاً فَهذَا ينتِقص ِمنه جِميع الْأَرواِح و لَيس ِبالَِّذي يخرج ِمن ِديِن اللَِّه ِلأَنَّ 
لَا ي وِرِه فَهمذَِل عِإلَى أَر هدلَا الْفَاِعلَ ِبِه ر ِل وِباللَّي دجهالت ِطيعتسلَا ي قْتاً ولَاِة وِللص ِرفع

 ئاً ويش هرضي سلَي اِن ووِح الِْإمير انٌ ِمنقْصذَا ناِس فَهالن عم فِفي الص املَا الِْقي اِر وهِبالن
 فَلَا يستِطيع ِجهاد عدوِه و لَا يستِطيع طَلَب الْمِعيشِة و ِمنهم ِمنهم من ينتِقص ِمنه روح الْقُوِة

من ينتِقص ِمنه روح الشهوِة فَلَو مرت ِبِه أَصبح بناِت آدم لَم يِحن ِإلَيها و لَم يقُم و تبقَى 
ِدبي وِن ِفيِه فَهدالْب وحلَّ رج و زع ِلأَنَّ اللَّه ريالُ خذَا الْحِت فَهوالْم لَكم هأِْتيى يتح جردي و 

 ِة والْقُو وحر هعجشِطيئَِة فَيِبالْخ مهاِبِه فَيبش ِتِه وِفي قُو الَاتِه حلَيأِْتي عت قَد الْفَاِعلُ ِبِه و وه
ه روح الشهوِة و يقُوده روح الْبدِن حتى توِقعه ِفي الْخِطيئَِة فَِإذَا لَامسها نقَص ِمن يزين لَ

 اللَّه لَهخأَد ادِإنْ ع ِه ولَيع اللَّه ابت ابفَِإذَا ت وبتى يتِفيِه ح ودعي سفَلَي هى ِمنفَصت اِن والِْإمي
 مناهيآت لَّ الَِّذينج و زع قُولُ اللَّهى يارصالن و ودهالْي مِة فَهأَمشالْم ابحا أَصفَأَم منهج ارن

يِل كَما الِْكتاب يعِرفُونه كَما يعِرفُونَ أَبناَءهم يعِرفُونَ محمداً و الْولَايةَ ِفي التوراِة و الِْإنِج
 كبر ِمن قونَ الْحلَمعي مه و قونَ الْحمكْتلَي مهِإنَّ فَِريقاً ِمن و اِزِلِهمنِفي م ماَءهنِرفُونَ أَبعي

ملَاهتفُوا ابرا عوا مدحا جفَلَم ِرينتمالْم ِمن نكُونفَال ت ِهمولُ ِإلَيسالر كأَن مهلَبفَس ِبذَِلك اللَّه 
 ِن ثُمدالْب وحر ِة ووهالش وحر ِة والْقُو وحاٍح روثَلَاثَةَ أَر مهاندأَب كَنأَس اِن والِْإمي وحر

ماِم فَقَالَ ِإنْ هعِإلَى الْأَن مافَهأَض  
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ِإلَّا كَالْأَنعاِم ِلأَنَّ الدابةَ ِإنما تحِملُ ِبروِح الْقُوِة و تعتِلف ِبروِح الشهوِة و تِسري ِبروِح الْبدِن 
  .لَِّه يا أَِمري الْمؤِمِنني فَقَالَ لَه الساِئلُ أَحييت قَلِْبي ِبِإذِْن ال

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن داود قَالَ سأَلْت أَبا عبِد -١٧
وح الِْإمياِن قَالَ فَقَالَ  ِإذَا زنى الرجلُ فَارقَه ر)صلى اهللا عليه وآله (  عن قَوِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 ذَِلك هِمن نيذَا أَبه رقَالَ غَي ِفقُونَ ثُمنت هِبيثَ ِمنوا الْخمميال ت لَّ وج و زِل اللَِّه عِمثْلُ قَو وه
 قَهالَِّذي فَار وه هوٍح ِمنِبر مهدأَي لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو.  

قَالَ ِإنَّ اللَّه ) عليه السالم  (   يونس عِن ابِن بكَيٍر عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٨
ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه و يغِفر ما دونَ ذِلك ِلمن يشاُء الْكَباِئر فَما ِسواها قَالَ قُلْت دخلَِت 

اِئرالْكَب معاِء قَالَ نِتثْنِفي اِلاس .  
 الْكَباِئر ِفيها )عليه السالم (   يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٩

 معاُء قَالَ نشي نِلم ِفرغاُء أَنْ يِتثْناس.  
قَالَ سِمعته ) عليه السالم  ( ٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه  يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِص-٢٠

يقُولُ و من يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً كَِثرياً قَالَ معِرفَةُ الِْإماِم و اجِتناب الْكَباِئِر الَِّتي 
 ارا النهلَيع اللَّه بجأَو.  

ِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبرا-٢١
   الْكَباِئر تخِرج ِمن الِْإمياِن فَقَالَ نعم و ما دونَ الْكَباِئِر)عليه السالم ( الْحسِن 
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  . لَا يزِني الزاِني و هو مؤِمن و لَا يسِرق الساِرق و هو مؤِمن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٢٢-ِد بيبع ناِت عيِن الزب ِليع نٍر عيمأَِبي ع نٍس   ابقَي نلَ ابخةَ قَالَ داررِن ز

 فَتكَلَّم ابن قَيٍس )عليه السالم ( الْماِصِر و عمرو بن ذَر و أَظُن معهما أَبو حِنيفَةَ علَى أَِبي جعفٍَر 
لِْإمياِن ِفي الْمعاِصي و الذُّنوِب قَالَ الْماِصِر فَقَالَ ِإنا لَا نخِرج أَهلَ دعوِتنا و أَهلَ ِملَِّتنا ِمن ا

 فَقَد قَالَ لَا يزِني الزاِني )صلى اهللا عليه وآله (  يا ابن قَيٍس أَما رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
فَاذْه ِمنؤم وه و اِرقالس ِرقسلَا ي و ِمنؤم وه و ثُ ِشئْتيح كابحأَص و تأَن ب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ -٢٣
يموت هلْ يخِرجه ذَِلك  عِن الرجِل يرتِكب الْكَِبريةَ ِمن الْكَباِئِر فَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كَبتِن ارفَقَالَ م ِقطَاعان ةٌ ودم لَه أَم ِرِكنيشذَاِب الْمكَع هذَابكَانَ ع ذِّبِإنْ ع لَاِم والِْإس ِمن
ع لَاِم والِْإس ِمن ذَِلك هجرلَالٌ أَخا حهأَن معاِئِر فَزالْكَب ةً ِمنِإنْ كَانَ كَِبري ذَاِب والْع دأَش ذِّب

معتِرفاً أَنه أَذْنب و مات علَيِه أَخرجه ِمن الِْإمياِن و لَم يخِرجه ِمن الِْإسلَاِم و كَانَ عذَابه أَهونَ 
  .ِمن عذَاِب الْأَوِل 

محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن -٢٤
 قَالَ سِمعت أَِبي يقُولُ سِمعت أَِبي موسى بن ) صلوات اهللا عليه ( الْحسِني قَالَ حدثَِني أَبو جعفٍَر 

 فَلَما سلَّم و جلَس تلَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه  يقُولُ دخلَ عمرو بن عبيٍد علَى )عليه السالم ( جعفٍَر 
 ما )عليه السالم ( هِذِه الْآيةَ الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم و الْفَواِحش ثُم أَمسك فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

باِئر ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ نعم يا عمرو أَكْبر الْكَباِئِر أَسكَتك قَالَ أُِحب أَنْ أَعِرف الْكَ
الِْإشراك ِباللَِّه يقُولُ اللَّه و من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ و بعده الِْإياس ِمن روِح اللَِّه 

لَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْكاِفرونَ ثُم الْأَمن ِلمكِْر اللَِّه ِلأَنَّ ِلأَنَّ ال
اللَّه  
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 هانحبس ِن ِلأَنَّ اللَّهياِلدالْو قُوقا عهِمن ونَ والْخاِسر ماللَِّه ِإلَّا الْقَو كْرم نأْمقُولُ فَال يلَّ يج و زع
ه عز و جلَّ يقُولُ فَجزاؤه جعلَ الْعاق جباراً شِقياً و قَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ِلأَنَّ اللَّ

 يا ونوا ِفي الدقُولُ لُِعنلَّ يج و زع ِة ِلأَنَّ اللَّهنصحالْم قَذْف ِة وخاِلداً ِفيها ِإلَى آِخِر الْآي منهج
زع ِتيِم ِلأَنَّ اللَّهاِل الْيأَكْلُ م و ِظيمع ذابع ملَه ِة وأْكُلُونَ ِفي الْآِخرما يقُولُ ِإنلَّ يج و 

 لِِّهموي نم قُولُ ولَّ يج و زع ِف ِلأَنَّ اللَّهحالز ِمن ارالِْفر ِعرياً ونَ سلَوصيس ناراً و طُوِنِهمب
د باَء ِبغضٍب ِمن اللَِّه و مأْواه جهنم و ِبئْس يومِئٍذ دبره ِإلَّا متحرفاً ِلِقتاٍل أَو متحيزاً ِإىل ِفئٍَة فَقَ

الْمِصري و أَكْلُ الربا ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ الَِّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ ِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي 
 رحالس و سالْم طانُ ِمنيالش طُهبختي ما لَه راهتِن اشوا لَمِلمع لَقَد قُولُ ولَّ يج و زع ِلأَنَّ اللَّه

 لَه فضاعأَثاماً ي لْقي لْ ذِلكفْعي نم قُولُ ولَّ يج و زع ا ِلأَنَّ اللَّهنالز الٍق وخ ِة ِمنِفي الْآِخر
يِه مهاناً و الْيِمني الْغموس الْفَاِجرةُ ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ الَِّذين الْعذاب يوم الِْقيامِة و يخلُد ِف

  يشترونَ
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مناً قَِليلًا أُولِئك ال خالق لَهم ِفي الْآِخرِة و الْغلُولُ ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ ِبعهِد اللَِّه و أَيماِنِهم ثَ
يقُولُ و من يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة و منع الزكَاِة الْمفْروضِة ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 

ههم و جنوبهم و ظُهورهم و شهادةُ الزوِر و ِكتمانُ الشهادِة ِلأَنَّ اللَّه عز و فَتكْوى ِبها ِجبا
جلَّ يقُولُ و من يكْتمها فَِإنه آِثم قَلْبه و شرب الْخمِر ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ نهى عنها كَما نهى 

ادِعب نولَ اللَِّه عسِلأَنَّ ر اللَّه ضا فَرئاً ِمميش داً أَومعتلَاِة مالص كرت ثَاِن وصلى اهللا عليه وآله ( ِة الْأَو( 
 و نقْض )ه صلى اهللا عليه وآل( قَالَ من ترك الصلَاةَ متعمداً فَقَد بِرئ ِمن ِذمِة اللَِّه و ِذمِة رسوِل اللَِّه 

 جراِر قَالَ فَخوُء الدس ملَه ةُ وناللَّع ملَه قُولُ أُولِئكلَّ يج و زع ِحِم ِلأَنَّ اللَّهةُ الرقَِطيع ِد وهالْع
   . الْفَضِل و الِْعلِْمعمرو و لَه صراخ ِمن بكَاِئِه و هو يقُولُ هلَك من قَالَ ِبرأِْيِه و نازعكُم ِفي

  باب اسِتصغاِر الذَّنِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

ةَ زامأَِبي أُس نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببو عاِم قَالَ قَالَ أَبحٍد الشي )

 اتقُوا الْمحقَّراِت ِمن الذُّنوِب فَِإنها لَا تغفَر قُلْت و ما الْمحقَّرات قَالَ الرجلُ يذِْنب )عليه السالم 
 ذَِلك رِلي غَي كُني لَم ى ِلي لَوقُولُ طُوبفَي بالذَّن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢
 يقُولُ لَا تستكِْثروا كَِثري الْخيِر و لَا تستِقلُّوا قَِليلَ الذُّنوِب فَِإنَّ )عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 

  ِب يجتِمع حتى يكُونَ كَِثرياً و خافُوا اللَّه ِفي السر حتىقَِليلَ الذُّنو
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 فصالن فُِسكُمأَن طُوا ِمنعت.  
٣ -ِريعالْأَش ِليو عأَب   نِميعاً عاِل ججالْح اٍل وِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع 

 نزلَ ِبأَرٍض قَرعاَء )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ثَعلَبةَ عن ِزياٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ائْتوا ِبحطٍَب فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه نحن ِبأَرٍض قَرعاَء ما ِبها ِمن حطٍَب قَالَ فَقَالَ ِلأَصحاِبِه

فَلْيأِْت كُلُّ ِإنسانٌ ِبما قَدر علَيِه فَجاُءوا ِبِه حتى رموا بين يديِه بعضه علَى بعٍض فَقَالَ رسولُ 
 هكَذَا تجتِمع الذُّنوب ثُم قَالَ ِإياكُم و الْمحقَّراِت ِمن الذُّنوِب فَِإنَّ ِلكُلِّ )يه وآله صلى اهللا عل( اللَِّه 
يش يكُلَّ ش و مهآثار وا ومما قَد بكْتا يهِإنَّ طَاِلب ِبٍني ٍء طَاِلباً أَلَا وِفي ِإماٍم م ناهيصٍء أَح.   

الِْإص ابِببلَى الذَّناِر عر  
١ - ِهيِكيٍد النمحِن مِد اللَِّه ببع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

قَالَ لَا صِغريةَ مع ) م عليه السال ( عن عماِر بِن مروانَ الْقَنِدي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الِْإصراِر و لَا كَِبريةَ مع اِلاسِتغفَاِر 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٢
 اللَِّه عز و جلَّ و لَم يِصروا على ما فَعلُوا و هم  ِفي قَوِل)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 ٍة فَذَِلكبوِبت هفْسثَ ندحلَا ي و اللَّه ِفرغتسفَلَا ي بالذَّن ذِْنبأَنْ ي وه اررونَ قَالَ الِْإصلَمعي
 اررالِْإص.  
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٣

 يقُولُ لَا و اللَِّه لَا يقْبلُ اللَّه شيئاً ِمن طَاعِتِه علَى الِْإصراِر )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
يلَى شاِصيِه ععم ٍء ِمن.   
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  باب ِفي أُصوِل الْكُفِْر و أَركَاِنِه
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١

 أُصولُ الْكُفِْر ثَلَاثَةٌ الِْحرص و اِلاسِتكْبار و الْحسد فَأَما الِْحرص فَِإنَّ )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه قَ
 معليه السالم ( آد(ِتكْبا اِلاسأَم ا وهلَى أَنْ أَكَلَ ِمنع صالِْحر لَهمِة حرجِن الشع ِهين ِحني  ِليسفَِإب ار

 هاِحبا صمهدلَ أَحثُ قَتيح ما آدنفَاب دسا الْحأَم ى وفَأَب موِد ِآلدجِبالس ثُ أُِمريح.  
قَالَ  )عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ الن( بضالْغ طُ وخالس ةُ وبهالر ةُ وغْبةٌ الرعبكَانُ الْكُفِْر أَرأَر .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن نوِح بِن شعيٍب عن عبِد اللَِّه - ٣

هِد اللَِّهالدبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نعليه السالم  ( قَاِن ع ( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر ) ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله 
ح اِم والطَّع بح ِة وئَاسالر بح ا وينالد بح لَّ ِبِه ِستج و زع اللَّه ِصيا علَ مِم أَووالن ب

  .و حب الراحِة و حب النساِء 
٤ -نٍد عيِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 فَقَالَ أَي الْأَعماِل )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رجلًا ِمن خثْعٍم جاَء ِإلَى النِبي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِطيعةُ الرِحِم قَالَ ثُم ما ذَا قَالَ أَبغض ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ الشرك ِباللَِّه قَالَ ثُم ما ذَا قَالَ قَ

  .الْأَمر ِبالْمنكَِر و النهي عِن الْمعروِف 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسِن بِن عِطيةَ عن يِزيد الصاِئِغ - ٥

 رجلٌ علَى هذَا الْأَمِر ِإنْ حدثَ كَذَب و ِإنْ وعد أَخلَف و )عليه السالم (  قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
  .ِإِن ائْتِمن خانَ ما منِزلَته قَالَ ِهي أَدنى الْمناِزِل ِمن الْكُفِْر و لَيس ِبكَاِفٍر 

٦ -وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع قَالَ ) عليه السالم  ( فَِلي
 ِمن علَاماِت الشقَاِء جمود الْعيِن و قَسوةُ الْقَلِْب و ِشدةُ الِْحرِص )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .نِب ِفي طَلَِب الدنيا و الِْإصرار علَى الذَّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن داود بِن النعماِن عن أَِبي حمزةَ - ٧

 الناس فَقَالَ أَ لَا أُخِبركُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خطَب رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
ِشراِركُم قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَِّه قَالَ الَِّذي يمنع ِرفْده و يضِرب عبده و يتزود وحده فَظَنوا ِب

الُوا بلَى يا أَنَّ اللَّه لَم يخلُق خلْقاً هو شر ِمن هذَا ثُم قَالَ أَ لَا أُخِبركُم ِبمن هو شر ِمن ذَِلك قَ
 ِمن رش ولْقاً هخ لُقخي لَم وا أَنَّ اللَّهفَظَن هرش نمؤلَا ي و هريى خجرولَ اللَِّه قَالَ الَِّذي لَا يسر

الَ الْمتفَحش اللَّعانُ هذَا ثُم قَالَ أَ لَا أُخِبركُم ِبمن هو شر ِمن ذَِلك قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَِّه قَ
 وهنلَع وهِإذَا ذَكَر و مهنونَ لَعِمنؤالْم هدِعن الَِّذي ِإذَا ذُِكر.  

٨ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِبِه عحِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   ثَلَاثٌ من كُن ِفيِه كَانَ مناِفقاً)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
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نه مسِلم من ِإذَا ائْتِمن خانَ و ِإذَا حدثَ كَذَب و ِإذَا وعد أَخلَف و ِإنْ صام و صلَّى و زعم أَ
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَالَ ِفي ِكتاِبِه ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْخاِئِنني و قَالَ أَنَّ لَعنت اللَِّه علَيِه ِإنْ كانَ 

وِلِه عز و جلَّ و اذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كانَ صاِدق الْوعِد و كانَ ِمن الْكاِذِبني و ِفي قَ
  .رسولًا نِبيا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد - ٩

 أَ لَا أُخِبركُم ِبأَبعِدكُم ِمني شبهاً قَالُوا بلَى يا )صلى اهللا عليه وآله ( لَ قَالَ رسولُ اللَِّه قَا) عليه السالم  ( اللَِّه
ُء الْبِخيلُ الْمختالُ الْحقُود الْحسود الْقَاِسي الْقَلِْب  رسولَ اللَِّه قَالَ الْفَاِحش الْمتفَحش الْبِذي

ِمن ِعيدقَى الْبتي ركُلِّ ش وِن ِمنأْمالْم رى غَيجرٍر ييكُلِّ خ .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن عِلي بِن -١٠

ج و زع اللَّه ادانَ قَالَ ِإذَا أَرلْمِإلَى س هفَعاٍط ربأَس هِمن عزاَء فَِإذَا نيالْح هِمن عزٍد نبع لَاكلَّ ه
الْحياَء لَم تلْقَه ِإلَّا خاِئناً مخوناً فَِإذَا كَانَ خاِئناً مخوناً نِزعت ِمنه الْأَمانةُ فَِإذَا نِزعت ِمنه الْأَمانةُ 

ا كَانَ فَظّاً غَِليظاً نِزعت ِمنه ِربقَةُ الِْإمياِن فَِإذَا نِزعت ِمنه ِربقَةُ الِْإمياِن لَم تلْقَه ِإلَّا فَظّاً غَِليظاً فَِإذَ
   .لَم تلْقَه ِإلَّا شيطَاناً ملْعوناً
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١١- نع ِخياٍد الْكَرِن ِزيب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ن  ثَلَاثٌ ملْعونات ملْعونٌ من فَعلَه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .الْمتغوطُ ِفي ِظلِّ النزاِل و الْماِنع الْماَء الْمنتاب و الساد الطَِّريق الْمعربةَ 
١٢- ِخيالْكَر اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ثَلَاثٌ ملْعونٌ من فَعلَهن الْمتغوطُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) ليه السالم ع ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 لُوكسالْم الطَِّريق ادالس و ابتناَء الْمالْم اِنعالْم اِل وزِفي ِظلِّ الن.  

١٣-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزي
 )صلى اهللا عليه وآله ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

بلَى يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ ِإنَّ ِمن ِشراِر ِرجاِلكُم الْبهات أَ لَا أُخِبركُم ِبِشراِر ِرجاِلكُم قُلْنا 
  َء الْفَحاش الْآِكلَ وحده و الْماِنع ِرفْده الْجِري
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  .لضاِرب عبده و الْملِْجئَ ِعيالَه ِإلَى غَيِرِه و ا
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ميسٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر -١٤

عنتهم و كُلُّ نِبي مجاٍب الزاِئد ِفي ِكتاِب  خمسةٌ لَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
 أِْثرتسالْم و اللَّه مرا حِتي مرِعت ِحلُّ ِمنتسالْم ِر اللَِّه وِبقَد كَذِّبالْم ِتي ونِلس اِركالت اللَِّه و

ِبالْفَي ِحلُّ لَهتسالْم ِء و.   
  باب الرياِء

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن  - ١
أَنه قَالَ ِلعباِد بِن كَِثٍري الْبصِري ِفي الْمسِجِد ويلَك يا عباد ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ك و الرياَء فَِإنه من عِملَ ِلغيِر اللَِّه وكَلَه اللَّه ِإلَى من عِملَ لَه ِإيا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ - ٢

 يقُولُ اجعلُوا أَمركُم هذَا ِللَِّه و لَا تجعلُوه ِللناِس )عليه السالم ( لَِّه عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد ال
  .فَِإنه ما كَانَ ِللَِّه فَهو ِللَِّه و ما كَانَ ِللناِس فَلَا يصعد ِإلَى اللَِّه 

٣ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِليفَةَ   عِن خب ِزيدي ناِء عرغأَِبي الْم نٍر ع
 كُلُّ ِرياٍء ِشرك ِإنه من عِملَ ِللناِس كَانَ ثَوابه علَى الناِس و من )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .عِملَ ِللَِّه كَانَ ثَوابه علَى اللَِّه 
٤ - دمحِر   مضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب

  ِفي قَوِل) عليه السالم  ( بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه
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اللَِّه عز و جلَّ فَمن كانَ يرجوا ِلقاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحاً و ال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداً قَالَ 
واِب لَا يطْلُب ِبِه وجه اللَِّه ِإنما يطْلُب تزِكيةَ الناِس يشتِهي أَنْ يسِمع الرجلُ يعملُ شيئاً ِمن الثَّ

ِبِه الناس فَهذَا الَِّذي أَشرك ِبِعبادِة ربِه ثُم قَالَ ما ِمن عبٍد أَسر خيراً فَذَهبِت الْأَيام أَبداً حتى 
  .ه لَه خيراً و ما ِمن عبٍد يِسر شراً فَذَهبِت الْأَيام أَبداً حتى يظِْهر اللَّه لَه شراً يظِْهر اللَّ
٥ - فَةَ قَالَ قَالَ ِليرِن عِد بمحم نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ويحك يا ابن عرفَةَ اعملُوا ِلغيِر ِرياٍء و لَا سمعٍة فَِإنه من عِملَ ِلغيِر اللَِّه وكَلَه )م عليه السال( الرضا 
 راً فَشرِإنْ ش و ريراً فَخيِإنْ خ اللَّه اهدلًا ِإلَّا رمع دِملَ أَحا عم كحيِملَ وا عِإلَى م اللَّه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمر بِن يِزيد قَالَ - ٦
 ِإذْ تلَا هِذِه الْآيةَ بِل الِْإنسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ و لَو )عليه السالم ( ِإني لَأَتعشى مع أَِبي عبِد اللَِّه 

قى معاِذيره يا أَبا حفٍْص ما يصنع الِْإنسانُ أَنْ يتقَرب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِبِخلَاِف ما يعلَم اللَّه أَلْ
نْ خيراً فَخير  كَانَ يقُولُ من أَسر سِريرةً رداه اللَّه ِرداَءها ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( تعالَى ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 راً فَشرِإنْ ش و.  
  )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
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 ِبيقُولُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ الناِتِه ينسِبح ِعدِهجاً ِبِه فَِإذَا صتبِد مبِل الْعمِبع دعصلَي لَكِإنَّ الْم 
  .اللَّه عز و جلَّ اجعلُوها ِفي ِسجٍني ِإنه لَيس ِإياي أَراد ِبها 

٨ - ِمِننيؤالْم اِدِه قَالَ قَالَ أَِمرينِبِإس أَى )عليه السالم (   وطُ ِإذَا رشناِئي يراٍت ِللْملَامثَلَاثُ ع 
  .الناس و يكْسلُ ِإذَا كَانَ وحده و يِحب أَنْ يحمد ِفي جِميِع أُموِرِه 

٩ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليع نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دم
 يقُولُ قَالَ اللَّه عز و جلَّ أَنا خير شِريٍك من أَشرك )عليه السالم ( بِن ساِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ه ِإلَّا ما كَانَ ِلي خاِلصاً مِعي غَيِري ِفي عمٍل عِملَه لَم أَقْبلْ

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن داود عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠

و اللَّه لَِقي ها كَِرهِبم اللَّه زارب و اللَّه ِحبا ياِس مِللن رأَظْه نقَالَ م لَه اِقتم وه .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن فَضٍل أَِبي الْعباِس -١١

 لَيس يرِجع ِإلَى قَالَ ما يصنع أَحدكُم أَنْ يظِْهر حسناً و يِسر سيئاً أَ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
نفِْسِه فَيعلَم أَنَّ ذَِلك لَيس كَذَِلك و اللَّه عز و جلَّ يقُولُ بِل الِْإنسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ ِإنَّ 

  السِريرةَ ِإذَا صحت قَِويِت الْعلَاِنيةُ
محِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسةَ  الْحاِويعم نالَةَ عفَض نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد ع

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( عِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عِلي بِن أَِبي -١٢

زمِد اللَِّه حبو عِصٍري قَالَ قَالَ أَبأَِبي ب نعليه السالم ( ةَ ع(راً ِإلَّا لَميخ ِسرٍد يبع ا ِمنم   
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ِهر اللَّه لَه خيراً و ما ِمن عبٍد يِسر شراً ِإلَّا لَم تذْهِب الْأَيام حتى يظِْهر تذْهِب الْأَيام حتى يظْ
  .اللَّه لَه شراً 
١٣- نِشٍري عِن بى بيحي ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِد اللَِّهأَِبيِه عبأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( أَكْثَر لَه اللَّه رِلِه أَظْهمع لَّ ِبالْقَِليِل ِمنج و زع اللَّه ادأَر نقَالَ م
 أَبى اللَّه عز و ِمما أَراد و من أَراد الناس ِبالْكَِثِري ِمن عمِلِه ِفي تعٍب ِمن بدِنِه و سهٍر ِمن لَيِلِه

 هِمعس نِن ميِفي ع قَلِّلَهلَّ ِإلَّا أَنْ يج.  
) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٤

 سيأِْتي علَى الناِس زمانٌ تخبثُ ِفيِه سراِئرهم و تحسن ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 فوخ ماِلطُهخاًء لَا يِري مهكُونُ ِديني ِهمبر دا ِعنونَ ِبِه مِريدا لَا يينعاً ِفي الدطَم مهتلَاِنيع

 هونعدِبِعقَاٍب فَي اللَّه مهمعي ملَه ِجيبتسِريِق فَلَا ياَء الْغعد.  
١٥- ِزيدِن يب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

الِْإنسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ و لَو  ِإذْ تلَا هِذِه الْآيةَ بِل )عليه السالم ( قَالَ ِإني لَأَتعشى مع أَِبي عبِد اللَِّه 
أَلْقى معاِذيره يا أَبا حفٍْص ما يصنع الِْإنسانُ أَنْ يعتِذر ِإلَى الناِس ِبِخلَاِف ما يعلَم اللَّه ِمنه ِإنَّ 

 أَلْبسه اللَّه ِرداَءها ِإنْ خيراً فَخير و ِإنْ شراً  كَانَ يقُولُ من أَسر سِريرةً)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 رفَش.  

١٦- ناِبِه عحِض أَصعب ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لْعمِل أَشد ِمن الْعمِل قَالَ و ما الِْإبقَاُء علَى الْعمِل قَالَ  أَنه قَالَ الِْإبقَاُء علَى ا)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

يِصلُ الرجلُ ِبِصلٍَة و ينِفق نفَقَةً ِللَِّه وحده لَا شِريك لَه فَكُِتب لَه ِسراً ثُم يذْكُرها و تمحى 
   فَتمحىفَتكْتب لَه علَاِنيةً ثُم يذْكُرها
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  .و تكْتب لَه ِرياًء 
١٧-ِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعد

 اخشوا اللَّه خشيةً ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِر اللَِّه ويِملَ ِلغع نم هٍة فَِإنعملَا س اٍء وِر ِريلُوا ِللَِّه ِفي غَيماع ِذيٍر وعِبت تسِلِه لَيمِإلَى ع اللَّه كَلَه

.  
١٨- نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِإنسانٌ فَيسره ذَِلك َء ِمن الْخيِر فَيراه  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعملُ الشي)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 ذَِلك عنص كُني ِإذَا لَم رياِس الْخِفي الن لَه رظْهأَنْ ي ِحبي وه ٍد ِإلَّا وأَح ا ِمنم أْسفَقَالَ لَا ب
ِلذَِلك.   

  باب طَلَِب الرئَاسِة
بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ١
 أَنه ذَكَر رجلًا فَقَالَ ِإنه يِحب الرئَاسةَ فَقَالَ ما ِذئْباِن ضاِرياِن ِفي غَنٍم قَد )عليه السالم ( الْحسِن 

   .تفَرق ِرعاؤها ِبأَضر ِفي ِديِن الْمسِلِم ِمن الرئَاسِة
   عنه عن أَحمد عن سِعيِد بِن جناٍح عن أَِخيِه أَِبي عاِمٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  .قَالَ من طَلَب الرئَاسةَ هلَك ) عليه السالم ( 
يِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِب- ٣

 يقُولُ ِإياكُم و هؤلَاِء الرؤساَء )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
   .ا هلَك و أَهلَكالَِّذين يترأَّسونَ فَو اللَِّه ما خفَقَِت النعالُ خلْف رجٍل ِإلَّ
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م عليه السال(   عنه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع و غَيِرِه رفَعوه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٤

( هفْسا نثَ ِبهدح نونٌ ملْعا مِبه مه نونٌ ملْعم أَّسرت نونٌ ملْعم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن أَيوب عن أَِبي - ٥

 اما كَرثَندقَالَ ح ِفيريِقيلَةَ الصِد اللَِّه عبو عقَالَ قَالَ ِلي أَب اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نعليه السالم ( ع( اكِإي 
و الرئَاسةَ و ِإياك أَنْ تطَأَ أَعقَاب الرجاِل قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك أَما الرئَاسةُ فَقَد عرفْتها و أَما 

قَابثُ أَنْ أَطَأَ أَعيح ساِل فَقَالَ ِلي لَيجالر قَابأَع ِطئْتا وِدي ِإلَّا ِمما ِفي يا ثُلُثَا ماِل فَمجالر 
  .تذْهب ِإياك أَنْ تنِصب رجلًا دونَ الْحجِة فَتصدقَه ِفي كُلِّ ما قَالَ 

يسى عن يونس عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِع- ٦
 قَالَ قَالَ ِلي ويحك يا أَبا الرِبيِع لَا تطْلُبن الرئَاسةَ و لَا تكُن ِذئْباً و لَا تأْكُلْ ِبنا )عليه السالم ( جعفٍَر 

قُلْ ِفينلَا ت و اللَّه كفِْقرفَي اسالَةَ فَِإنْ النحئُولٌ لَا مسم و قُوفوم كا فَِإنفُِسنقُولُ ِفي أَنا لَا نا م
 اكنكَاِذباً كَذَّب تِإنْ كُن و اكقْنداِدقاً صص تكُن.  

٧ -ِن مِن اباِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناٍح  ِعدي  
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  . يقُولُ من أَراد الرئَاسةَ هلَك )عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٨ -ع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ن

 يقُولُ أَ ترى لَا أَعِرف ِخياركُم ِمن ِشراِركُم بلَى و اللَِّه و )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَ عِقبه ِإنه لَا بد ِمن كَذَّاٍب أَو عاِجِز الرأِْي ِإنَّ ِشراركُم من أَحب أَنْ يوطَ

  باب اخِتتاِل الدنيا ِبالديِن
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن - ١

صلى اهللا عليه (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه جاِبٍر عن يونس بِن ظَبيانَ قَالَ

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ويلٌ ِللَِّذين يخِتلُونَ الدنيا ِبالديِن و ويلٌ ِللَِّذين يقْتلُونَ الَِّذين )وآله 
ِمن الناِس و ويلٌ ِللَِّذين يِسري الْمؤِمن ِفيِهم ِبالتِقيِة أَ ِبي يغترونَ أَم علَي يأْمرونَ ِبالِْقسِط 

   .يجتِرُءونَ فَِبي حلَفْت لَأُِتيحن لَهم ِفتنةً تترك الْحِليم ِمنهم حيرانَ
  باب من وصف عدلًا و عِملَ ِبغيِرِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يوسف الْبزاِز عن معلَّى بِن خنيٍس - ١
ثُم أَنه قَالَ ِإنَّ ِمن أَشد الناِس حسرةً يوم الِْقيامِة من وصف عدلًا ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .عِملَ ِبغيِرِه
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن قُتيبةَ - ٢
شِد اللَِّهالْأَعبأَِبي ع نلًا ) عليه السالم  ( ى عدع فصو نِة مامالِْقي موذَاباً ياِس عالن دأَش قَالَ ِإنَّ ِمن هأَن

  .و عِملَ ِبغيِرِه 
٣ -اِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفُوٍر   ععِن أَِبي يِن اب

قَالَ ِإنَّ ِمن أَعظَِم الناِس حسرةً يوم الِْقيامِة من وصف عدلًا ثُم ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .خالَفَه ِإلَى غَيِرِه 

٤ - ِليع نع اقحِن ِإسِن بيسِن الْحى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نع ارِزيهِن مب
قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ) عليه السالم  ( يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

فُوا عصو مقَو مِصٍري ها با أَبونَ قَالَ يالْغاو و موا ِفيها هِكبِإلَى فَكُب الَفُوهخ ثُم ِتِهملًا ِبأَلِْسند
  .غَيِرِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن - ٥
تنا أَنه لَن ينالَ ما ِعند اللَِّه ِإلَّا ِبعمٍل  أَبِلغْ ِشيع)عليه السالم ( عِطيةَ عن خيثَمةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

   .و أَبِلغْ ِشيعتنا أَنَّ أَعظَم الناِس حسرةً يوم الِْقيامِة من وصف عدلًا ثُم يخاِلفُه ِإلَى غَيِرِه
  باب الِْمراِء و الْخصومِة و معاداِة الرجاِل

عليه  ( عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  - ١

 ِإياكُم و الِْمراَء و الْخصومةَ فَِإنهما يمِرضاِن الْقُلُوب )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) السالم 
ع فَاقا النِهملَيع تبني اِن وولَى الِْإخ.  

٢ - ِبياِدِه قَالَ قَالَ الننِبِإس لَ )صلى اهللا عليه وآله (   وخد لَّ ِبِهنج و زع اللَّه لَِقي نثَلَاثٌ م 
الْمِغيِب و الْمحضِر و ترك الِْمراَء و الْجنةَ ِمن أَي باٍب شاَء من حسن خلُقُه و خِشي اللَّه ِفي 

  ِإنْ كَانَ مِحقّاً
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٣ -شاِت أَوومصضاً ِللْخغَر اللَّه بصن ناِدِه قَالَ منِبِإس ِتقَالَ   واِلان كِْثرأَنْ ي ك.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عماِر بِن مروانَ - ٤

يم يقِْليك و السِفيه  لَا تماِرين حِليماً و لَا سِفيهاً فَِإنَّ الْحِل)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِذيكؤي.  

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي - ٥
 يأِْتيِني ِإلَّا قَالَ يا )عليه السالم ( يلُ  ما كَاد جبرِئ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 مهتاودع اِل وجاَء الرنحِق شات دمحم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسِن بِن - ٦

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِللنِبي )عليه السالم ( قَالَ قَالَ جبرِئيلُ ) عليه السالم  ( اللَِّهالْحسيِن الِْكنِدي عن أَِبي عبِد 
  .ِإياك و ملَاحاةَ الرجاِل 

) عليه السالم  (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

  .الَ ِإياكُم و الْمشارةَ فَِإنها توِرثُ الْمعرةَ و تظِْهر الْمعِورةَ قَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عنبسةَ - ٨

ياكُم و الْخصومةَ فَِإنها تشغلُ الْقَلْب و توِرثُ النفَاق و قَالَ ِإ) عليه السالم  ( الْعاِبِد عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اِئنغالض كِْسبت.  

٩ - ِزيدِن يب رمع نةَ عِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  )عليه السالم (  ما كَاد جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )  عليه السالم  (عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ات دمحا مأِْتيِني ِإلَّا قَالَ يي مهتاودع اِل وجاَء الرنحِق ش.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِمهرانَ عن عبِد -١٠

(  ما أَتاِني جبرِئيلُ )عليه وآله صلى اهللا ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قَطُّ ِإلَّا وعظَِني فَآِخر قَوِلِه ِلي ِإياك و مشارةَ الناِس فَِإنها تكِْشف الْعورةَ و تذْهب )عليه السالم 
 ِبالِْعز.  

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِع-١١
( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ٍء ما عِهد   ِفي شي)عليه السالم ( لَي جبرِئيلُ  ما عِهد ِإ)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .ِإلَي ِفي معاداِة الرجاِل 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ -١٢
   .ع الْعداوةَ حصد ما بذَر من زر)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  باب الْغضِب
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . كَما يفِْسد الْخلُّ الْعسلَ  الْغضب يفِْسد الِْإميانَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٢ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

نَّ الرجلَ لَيغضب فَما يرضى  فَقَالَ ِإ)عليه السالم ( أَِبيِه عن ميسٍر قَالَ ذُِكر الْغضب ِعند أَِبي جعفٍَر 
 هفَِإن ِرِه ذَِلكفَو ِمن ِلسجفَلْي قَاِئم وه ٍم ولَى قَوع ٍل غَِضبجا رمفَأَي ارلَ النخدى يتداً حأَب

فَلْي ِحملَى ِذي رع ٍل غَِضبجا رمأَي طَاِن ويالش زِرج هنع بذْهيس ِحمفَِإنَّ الر هسمفَلْي هنُ ِمند
تكَنس تسِإذَا م.   
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٣ -د نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليو   عقٍَد قَالَ قَالَ أَبِن فَرب داو
  . الْغضب ِمفْتاح كُلِّ شر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن - ٤

 نانَ عملَيِن سِد اللَِّهالْقَاِسِم ببعليه السالم  ( أَِبي ع ( أَِبي تِمعقَالَ س ) ولَ اللَِّه )عليه السالمسى رقُولُ أَتي 
 رجلٌ بدِوي فَقَالَ ِإني أَسكُن الْباِديةَ فَعلِّمِني جواِمع الْكَلَاِم فَقَالَ آمرك أَنْ لَا )صلى اهللا عليه وآله ( 

د علَيِه الْأَعراِبي الْمسأَلَةَ ثَلَاثَ مراٍت حتى رجع الرجلُ ِإلَى نفِْسِه فَقَالَ لَا أَسأَلُ تغضب فَأَعا
يش نولُ اللَِّه  عسِني ررا أَمذَا مه دعصلى اهللا عليه وآله ( ٍء ب( قُولُ أَيكَانَ أَِبي ي ِر قَالَ ويِإلَّا ِبالْخ 

يةَ  شنصحالْم قِْذفي و اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُ النقْتفَي بضغلَ لَيجِب ِإنَّ الرضالْغ ِمن دٍء أَش.  
  عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد الْأَعلَى قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٥

 أَتاه رجلٌ فَقَالَ لَه )صلى اهللا عليه وآله (  علِّمِني ِعظَةً أَتِعظُ ِبها فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  اللَِّه عبِد
فَقَالَ لَه انطَِلق و يا رسولَ اللَِّه علِّمِني ِعظَةً أَتِعظُ ِبها فَقَالَ لَه انطَِلق و لَا تغضب ثُم أَعاد ِإلَيِه 

  .لَا تغضب ثَلَاثَ مراٍت 
عليه السالم (   عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن سيِف بِن عِمريةَ عمن سِمع أَبا عبِد اللَِّه - ٦

( هتروع اللَّه رتس هبغَض كَف نقُولُ مي .  
٧ -ِن ابع هنفٍَر   ععأَِبي ج نع اِنيتِجسِبيٍب السح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن م )

 يا موسى )عليه السالم (  قَالَ مكْتوب ِفي التوراِة ِفيما ناجى اللَّه عز و جلَّ ِبِه موسى )عليه السالم 
  .يِه أَكُف عنك غَضِبي أَمِسك غَضبك عمن ملَّكْتك علَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يحيى بِن - ٨
 جلَّ ِإلَى بعِض  أَوحى اللَّه عز و)عليه السالم ( عمٍرو عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

قحأَم نِفيم قْكحِبي لَا أَمِفي غَض كأَذْكُر ِبكِني ِفي غَضاذْكُر مآد نا اباِئِه يِبيأَن  
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نِبي م ضار و فِْسكِلن اِركِتصِمِن ان ريخ اِري لَكِتصِصراً فَِإنَّ انت.  
٩ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ِمثْلَه و زاد ِفيِه و ِإذَا ظُِلمت ِبمظِْلمٍة فَارض ) السالم عليه  ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
 فِْسكِلن اِركِتصِمِن ان ريخ اِري لَكِتصفَِإنَّ ان اِري لَكِتصِبان.  

ق   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحا-١٠
 يقُولُ ِإنَّ ِفي التوراِة مكْتوباً يا ابن آدم اذْكُرِني )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ضٍة فَارظِْلمِبم تِإذَا ظُِلم و قحأَم نِفيم قْكحِبي فَلَا أَمغَض دِعن كأَذْكُر بضغت ِحني
ِبان فِْسكِلن اِركِتصِمِن ان ريخ اِري لَكِتصفَِإنَّ ان اِري لَكِتص.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي -١١
 ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْوِميعاً عاٍد جمِد حبأَِبي ع نٍس عينِن خلَّى بعم نةَ عِدجيأَِبي خ

 يا رسولَ اللَِّه علِّمِني قَالَ اذْهب و لَا تغضب )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رجلٌ ِللنِبي ) عليه السالم  ( اللَِّه
ى أَهِلِه فَِإذَا بين قَوِمِه حرب قَد قَاموا صفُوفاً و لَِبسوا فَقَالَ الرجلُ قَد اكْتفَيت ِبذَاك فَمضى ِإلَ

 لَا )صلى اهللا عليه وآله ( السلَاح فَلَما رأَى ذَِلك لَِبس ِسلَاحه ثُم قَام معهم ثُم ذَكَر قَولَ رسوِل اللَِّه 
ي ِإلَى الْقَوِم الَِّذين هم عدو قَوِمِه فَقَالَ يا هؤلَاِء ما كَانت تغضب فَرمى السلَاح ثُم جاَء يمِش

لَكُم ِمن ِجراحٍة أَو قَتٍل أَو ضرٍب لَيس ِفيِه أَثَر فَعلَي ِفي ماِلي أَنا أُوِفيكُموه فَقَالَ الْقَوم فَما 
  .ك ِمنكُم قَالَ فَاصطَلَح الْقَوم و ذَهب الْغضب كَانَ فَهو لَكُم نحن أَولَى ِبذَِل

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -١٢
أَِبي ج نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحفٍَر معليه السالم ( ع(بضذَا الْغقَالَ ِإنَّ ه   
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ماح ِإذَا غَِضب كُمدِإنَّ أَح و مِن آدِفي قَلِْب اب وقَدطَاِن تيالش ةٌ ِمنرمج تفَختان و اهنيع تر
 زفَِإنَّ ِرج ضِم الْأَرلْزفِْسِه فَلْين ِمن ذَِلك كُمدأَح افطَانُ ِفيِه فَِإذَا خيلَ الشخد و هاجدأَو

 ذَِلك دِعن هنع بذْهطَاِن لَييالش.  
ِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَ-١٣

 الْغضب ممحقَةٌ ِلقَلِْب الْحِكيِم و قَالَ من لَم يمِلك غَضبه لَم يمِلك )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 قْلَهع.  

١٤-ِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِصِم بع نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمح
 من كَف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( حميٍد عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

امالِْقي موي هفْسن اِس أَقَالَ اللَّهاِض النرأَع نع هفْسن اللَّه اِس كَفِن النع هبغَض كَف نم ِة و
  .تبارك و تعالَى عنه عذَاب يوِم الِْقيامِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي -١٥
   . كَف غَضبه عِن الناِس كَف اللَّه عنه عذَاب يوِم الِْقيامِة قَالَ من)عليه السالم ( جعفٍَر 
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  باب الْحسِد
١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمح

 ِإنَّ الرجلَ لَيأِْتي ِبأَي باِدرٍة فَيكْفُر و ِإنَّ الْحسد )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
الْح ارأْكُلُ النا تانَ كَمأْكُلُ الِْإميلَي طَب.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ٢
د قَالَ ِإنَّ الْحس) عليه السالم  ( سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

 طَبالْح ارأْكُلُ النا تانَ كَمأْكُلُ الِْإميي.  
٣ - قِّيالر داود نوٍب عبحِن مِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 لَا يحسد بعضكُم بعضاً ِإنَّ ِعيسى ابن  يقُولُ اتقُوا اللَّه و)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 اِبِه قَِصريحأَص لٌ ِمنجر هعم ِحِه ويِض سعِفي ب جرِفي الِْبلَاِد فَخ حياِئِعِه السرش كَانَ ِمن ميرم

ى ِإلَى الْبحِر قَالَ ِبسِم اللَِّه ِبِصحِة يِقٍني  فَلَما انتهى ِعيس)عليه السالم ( و كَانَ كَِثري اللُّزوِم ِلِعيسى 
 جازه ِبسِم اللَِّه )عليه السالم ( ِمنه فَمشى علَى ظَهِر الْماِء فَقَالَ الرجلُ الْقَِصري ِحني نظَر ِإلَى ِعيسى 

 فَدخلَه الْعجب ِبنفِْسِه فَقَالَ هذَا )عليه السالم ( ِبِصحِة يِقٍني ِمنه فَمشى علَى الْماِء و لَِحق ِبِعيسى 
ِعيسى روح اللَِّه يمِشي علَى الْماِء و أَنا أَمِشي علَى الْماِء فَما فَضلُه علَي قَالَ فَرِمس ِفي الْماِء 

ثُم هجراِء فَأَخالْم ِمن لَهاونى فَتاثَ ِبِعيسغتاللَِّه فَاس وحذَا ره قَالَ قُلْت ا قَِصريي ا قُلْتم قَالَ لَه 
 تعضو ى لَقَدِعيس فَقَالَ لَه بجع ذَِلك لَِني ِمنخاِء فَدلَى الْمِشي عا أَمأَن اِء ولَى الْمِشي عمي

  مقَتك اللَّه علَى ما قُلْتنفْسك ِفي غَيِر الْموِضِع الَِّذي وضعك اللَّه ِفيِه فَ
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ِتِه الَِّتي وبترِإلَى م ادع لُ وجالر ابقَالَ فَت ا قُلْتلَّ ِممج و زِإلَى اللَِّه ع با فَتِفيه اللَّه هعض
  .فَاتقُوا اللَّه و لَا يحسدنَّ بعضكُم بعضاً 

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
  .كَاد الْفَقْر أَنْ يكُونَ كُفْراً و كَاد الْحسد أَنْ يغِلب الْقَدر  )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قَالَ - ٥
  . الْعجب و الْفَخر  آفَةُ الديِن الْحسد و)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  (   يونس عن داود الرقِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

دنَّ الناس علَى ما  يا ابن ِعمرانَ لَا تحس)عليه السالم (  قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلموسى بِن ِعمرانَ )
آتيتهم ِمن فَضِلي و لَا تمدنَّ عينيك ِإلَى ذَِلك و لَا تتِبعه نفْسك فَِإنَّ الْحاِسد ساِخطٌ ِلِنعِمي 

  .ني صاد ِلقَسِمي الَِّذي قَسمت بين ِعباِدي و من يك كَذَِلك فَلَست ِمنه و لَيس ِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عِن الْفُضيِل بِن - ٧

 غِبطُقَالَ ِإنَّ الْمؤِمن يغِبطُ و لَا يحسد و الْمناِفق يحسد و لَا ي) عليه السالم  ( ِعياٍض عن أَِبي عبِد اللَِّه
.  

  باب الْعصِبيِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن - ١

عصب لَه فَقَد قَالَ من تعصب أَو ت) عليه السالم  ( النعماِن عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .خلَع ِربقَةَ الِْإمياِن ِمن عنِقِه

http://www.islam4u.com


  ) ٣٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

بِن ساِلٍم و درست بِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم - ٢
 من تعصب أَو تعصب لَه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .فَقَد خلَع ِربق الِْإمياِن ِمن عنِقِه 
٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النقَالَ ) عليه السالم  (  أَِبيِه ع

 من كَانَ ِفي قَلِْبِه حبةٌ ِمن خردٍل ِمن عصِبيٍة بعثَه اللَّه يوم الِْقيامِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . الْجاِهِليِة مع أَعراِب
٤ - نِضٍر عخ نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

  . ناٍر قَالَ من تعصب عصبه اللَّه ِبِعصابٍة ِمن) عليه السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٥

نصٍر عن صفْوانَ بِن ِمهرانَ عن عاِمِر بِن السمِط عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت عن عِلي بِن 
 قَالَ لَم يدِخِل الْجنةَ حِميةٌ غَير حِميِة حمزةَ بِن عبِد الْمطَِّلِب و ذَِلك ِحني )لسالم عليه ا( الْحسيِن 

 ِبيباً ِللنغَض لَمصلى اهللا عليه وآله ( أَس(ِبيلَى النع لَى الَِّذي أُلِْقيِديِث السِفي ح  )  صلى اهللا عليه وآله (.  
٦ -نِد اللَِّه  عبأَِبي ع نقٍَد عِن فَرب داود نالَةَ عفَض نأَِبيِه ع نع قَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  ( ه

الْملَاِئكَةَ كَانوا يحسبونَ أَنَّ ِإبِليس ِمنهم و كَانَ ِفي ِعلِْم اللَِّه أَنه لَيس ِمنهم فَاستخرج ما ِفي 
  .الْحِميِة و الْغضِب فَقَالَ خلَقْتِني ِمن ناٍر و خلَقْته ِمن ِطٍني نفِْسِه ِب

٧ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 عِن )عليه السالم (  عِن الزهِري قَالَ سِئلَ عِلي بن الْحسيِن الِْمنقَِري عن عبِد الرزاِق عن معمٍر

ارلُ ِشرجى الررا أَنْ يهاِحبا صهلَيع أْثَمةُ الَِّتي يِبيصِة فَقَالَ الْعِبيصالْع  
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قَوِمِه خيراً ِمن ِخياِر قَوٍم آخِرين و لَيس ِمن الْعصِبيِة أَنْ يِحب الرجلُ قَومه و لَِكن ِمن الْعصِبيِة 
   .أَنْ يِعني قَومه علَى الظُّلِْم

  باب الِْكبِر
يم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَباٍن عن حكَيٍم قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإبراِه- ١

  . عن أَدنى الِْإلْحاِد فَقَالَ ِإنَّ الِْكبر أَدناه )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
٢ -ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ميسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع ن

قَالَ سِمعته يقُولُ الِْكبر قَد يكُونُ ِفي ِشراِر الناِس ِمن ) عليه السالم  ( بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه
ج و زع اللَّه عازن ناُء اللَِّه فَمِرد رالِْكب ٍس وولَ كُلِّ ِجنسفَالًا ِإنَّ رِإلَّا س اللَّه هِزدي لَم اَءهلَّ ِرد

 مر ِفي بعِض طُرِق الْمِدينِة و سوداُء تلْقُطُ السرِقني فَِقيلَ لَها تنحي عن )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
علَم ِإنَّ الطَِّريق وِل اللَِّه فَقَالَتسولُ اللَِّه طَِريِق رسا فَقَالَ رلَهاونتِم أَنْ يالْقَو ضعا بِبه مفَه ضر )

  . دعوها فَِإنها جبارةٌ )صلى اهللا عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن الْعلَاِء بِن - ٣

 الِْعز ِرداُء اللَِّه و الِْكبر ِإزاره )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر ) عليه السالم  ( فُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّهالْ
 منهِفي ج اللَّه هأَكَب هئاً ِمنيلَ شاونت نفَم.  

 بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن معمِر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد- ٤
  . قَالَ الِْكبر ِرداُء اللَِّه و الْمتكَبر يناِزع اللَّه ِرداَءه )عليه السالم ( بِن عمر بِن عطَاٍء عن أَِبي جعفٍَر 

٥ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي  ِعد نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب د  

http://www.islam4u.com


  ) ٣١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

قَالَ الِْكبر ِرداُء اللَِّه فَمن نازع اللَّه شيئاً ِمن  ) عليه السالم ( جِميلَةَ عن لَيٍث الْمراِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ذَِلك أَكَبه اللَّه ِفي الناِر 

  عنه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٦
  . قَالَا لَا يدخلُ الْجنةَ من ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِكبٍر )عليه السالم (  و أَِبي عبِد اللَِّه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن - ٧
لَ لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن  قَا)عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 بذْهثُ تيح سفَقَالَ لَي كِمن تِمعا سِلم قُلْت ِجعرتست ا لَكفَقَالَ م تعجرتِر قَالَ فَاسالِْكب
الْج وا همِإن ودحِني الْجا أَعمِإن ودح.  

٨ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
اس و تسفَه قَالَ الِْكبر أَنْ تغِمص الن) عليه السالم  ( أَيوب بِن الْحر عن عبِد الْأَعلَى عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قالْح.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٩

صلى اهللا عليه وآله (   قَالَ رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( بِن عِمريةَ عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِإنَّ أَعظَم الِْكبِر غَمص الْخلِْق و سفَه الْحق قَالَ قُلْت و ما غَمص الْخلِْق و سفَه الْحق قَالَ )
لَّ ِردج و زع اللَّه عازن فَقَد لَ ذَِلكفَع نِلِه فَملَى أَهع نطْعي و قلُ الْحهجي اَءه.  

عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠

ةَ حرِه و قَالَ ِإنَّ ِفي جهنم لَواِدياً ِللْمتكَبِرين يقَالُ لَه سقَر شكَا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِشد) السالم 
منهج قرفَأَح فَّسنفَت فَّسنتأَنْ ي أْذَنَ لَهأَنْ ي أَلَهس.   
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١١-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   داود ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد ب
 يقُولُ ِإنَّ الْمتكَبِرين يجعلُونَ ِفي صوِر )عليه السالم ( بِن فَرقٍَد عن أَِخيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .لِْحساِب الذَّر يتوطَّأُهم الناس حتى يفْرغَ اللَّه ِمن ا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن غَيِر واِحٍد عن عِلي بِن -١٢

قَالَ قُلْت لَه ما ) عليه السالم  ( أَسباٍط عن عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن عبِد الْأَعلَى عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قلُ الْحهجقَالَ ي قالْح فَها سم و قُلْت اسالن ِمصغت و قالْح فَهسِر أَنْ تالِْكب ظَمفَقَالَ أَع رالِْكب

  .و يطْعن علَى أَهِلِه 
 قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عنه عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن عمر بِن يِزيد عن أَِبيِه-١٣
 ِإنِني آكُلُ الطَّعام الطَّيب و أَشم الريح الطَّيبةَ و أَركَب الدابةَ الْفَاِرهةَ و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

قفَأَطْر لَهِر فَلَا أَفْعبجالت ئاً ِمنيذَا شى ِفي هرفَت لَامِني الْغعبتِد اللَِّه يبو عا )عليه السالم (  أَبمقَالَ ِإن ثُم 
 صمالْغ و لُههفَلَا أَج قا الْحأَم فَقُلْت رمقَالَ ع قِهلَ الْحج و اسالن صغَم نونُ ملْعالْم اربالْج

ع ربجت و اسالن قَّرح نقَالَ م وا هِري ملَا أَد اربالْج فَذَِلك ِهملَي.  
  محمد بن جعفٍَر عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي -١٤

هم اللَّه و لَا  ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّم)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .ينظُر ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة و لَا يزكِّيِهم و لَهم عذَاب أَِليم شيخ زاٍن و مِلك جبار و مِقلٌّ مختالٌ 

١٥-نمٍد عيبِن عِك بورم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع ثَهدح 
 دخلَه ِعز )عليه السالم (  لَما قَِدم علَيِه الشيخ يعقُوب )عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ يوسف ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  ابسطْ فَقَالَ يا يوسف )عليه السالم ( الْملِْك فَلَم ينِزلْ ِإلَيِه فَهبطَ جبرِئيلُ 
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 ورذَا النا هِئيلُ مربا جي فوساِء فَقَالَ يمالس وِفي ج ارفَص اِطعس ورا نهِمن جرفَخ كتاحر
ن راحِتي فَقَالَ نِزعِت النبوةُ ِمن عِقِبك عقُوبةً ِلما لَم تنِزلْ ِإلَى الشيِخ يعقُوب فَلَا الَِّذي خرج ِم

 ِبين ِقِبكع كُونُ ِمني.  
١٦-أَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عب ) 

قَالَ ما ِمن عبٍد ِإلَّا و ِفي رأِْسِه ِحكْمةٌ و ملَك يمِسكُها فَِإذَا تكَبر قَالَ لَه اتِضع ) عليه السالم 
ا تواضع رفَعه وضعك اللَّه فَلَا يزالُ أَعظَم الناِس ِفي نفِْسِه و أَصغر الناِس ِفي أَعيِن الناِس و ِإذَ

اللَّه عز و جلَّ ثُم قَالَ لَه انتِعش نعشك اللَّه فَلَا يزالُ أَصغر الناِس ِفي نفِْسِه و أَرفَع الناِس ِفي 
  .أَعيِن الناِس 
ِه عِن النهِدي عن يِزيد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِب-١٧

 )عليه السالم ( بِن ِإسحاق شِعٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْمنِذِر عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
قَالَ ) عليه السالم  (  آخر عن أَِبي عبِد اللَِّهما ِمن أَحٍد يِتيه ِإلَّا ِمن ِذلٍَّة يِجدها ِفي نفِْسِه و ِفي حِديٍث

   .ما ِمن رجٍل تكَبر أَو تجبر ِإلَّا ِلِذلٍَّة وجدها ِفي نفِْسِه
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  لْعجِبباب ا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن أَسباٍط عن رجٍل - ١

قَالَ ) عليه السالم  ( ِمن أَصحاِبنا ِمن أَهِل خراسانَ ِمن ولِْد ِإبراِهيم بِن سياٍر يرفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِإنَّ اللَّه عِلم أَنَّ الذَّنب خير ِللْمؤِمِن ِمن الْعجِب و لَو لَا ذَِلك ما ابتِلي مؤِمن ِبذَنٍب أَبداً 

) عليه السالم  (   عنه عن سِعيِد بِن جناٍح عن أَِخيِه أَِبي عاِمٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . من دخلَه الْعجب هلَك قَالَ
٣ - ِليع نلَّاِل عالْح رمِن عب دمأَح ناٍط عبِن أَسب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الْعملَ فَقَالَ الْعجب  قَالَ سأَلْته عِن الْعجِب الَِّذي يفِْسد )عليه السالم ( بِن سويٍد عن أَِبي الْحسِن 
درجات ِمنها أَنْ يزين ِللْعبِد سوُء عمِلِه فَيراه حسناً فَيعِجبه و يحسب أَنه يحِسن صنعاً و ِمنها 

لَيِللَِّه ع لَّ وج و زلَى اللَِّه عع نمِه فَيبِبر دبالْع ِمنؤأَنْ ي نِه ِفيِه الْم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي - ٤
 فَيسره ذَِلك فَيتراخى قَالَ ِإنَّ الرجلَ لَيذِْنب الذَّنب فَيندم علَيِه و يعملُ الْعملَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .عن حاِلِه ِتلْك فَلَأَنْ يكُونَ علَى حاِلِه ِتلْك خير لَه ِمما دخلَ ِفيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن نضِر بِن ِقرواٍش - ٥

قَالَ أَتى عاِلم عاِبداً فَقَالَ لَه كَيف صلَاتك ) عليه السالم  ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّهعن ِإسحاق بِن 
فَقَالَ ِمثِْلي يسأَلُ عن صلَاِتِه و أَنا أَعبد اللَّه منذُ كَذَا و كَذَا قَالَ فَكَيف بكَاؤك قَالَ أَبِكي حتى 

مد ِريجِدلٌّ ِإنَّ تم تأَن و كَاِئكب لُ ِمنأَفْض اِئفخ تأَن و ِحكَكفَِإنَّ ض اِلمالْع وِعي فَقَالَ لَه
يِلِه شمع ِمن دعصِدلَّ لَا يٌء الْم  
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  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي داود عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما - ٦
 قَالَ دخلَ رجلَاِن الْمسِجد أَحدهما عاِبد و الْآخر فَاِسق فَخرجا ِمن الْمسِجِد و )عليهما السالم ( 
اِسق ِصديق و الْعاِبد فَاِسق و ذَِلك أَنه يدخلُ الْعاِبد الْمسِجد مِدلا ِبِعبادِتِه يِدلُّ ِبها فَتكُونُ الْفَ

 ِمما صنع ِفكْرته ِفي ذَِلك و تكُونُ ِفكْرةُ الْفَاِسِق ِفي التندِم علَى ِفسِقِه و يستغِفر اللَّه عز و جلَّ
  .ِمن الذُّنوِب 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج - ٧
 يعملُ شيئاً ِمن  الرجلُ يعملُ الْعملَ و هو خاِئف مشِفق ثُم)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الِْبر فَيدخلُه ِشبه الْعجِب ِبِه فَقَالَ هو ِفي حاِلِه الْأُولَى و هو خاِئف أَحسن حالًا ِمنه ِفي حاِل 
  .عجِبِه 

 أَصحاِبِه عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن بعِض- ٨
 جاِلساً ِإذْ أَقْبلَ )عليه السالم (  بينما موسى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 الْبرنس و قَام ِإلَى موسى  خلَع)عليه السالم ( ِإبِليس و علَيِه برنس ذُو أَلْواٍن فَلَما دنا ِمن موسى 
فَسلَّم علَيِه فَقَالَ لَه موسى من أَنت فَقَالَ أَنا ِإبِليس قَالَ أَنت فَلَا قَرب اللَّه دارك قَالَ ِإني ِإنما 

 فَما هذَا الْبرنس قَالَ ِبِه ) عليه السالم (ِجئْت ِلأُسلِّم علَيك ِلمكَاِنك ِمن اللَِّه قَالَ فَقَالَ لَه موسى 
أَختِطف قُلُوب بِني آدم فَقَالَ موسى فَأَخِبرِني ِبالذَّنِب الَِّذي ِإذَا أَذْنبه ابن آدم استحوذْت علَيِه 

ِفي ع رغص و لَهمع كْثَرتاس و هفْسن هتبجقَالَ ِإذَا أَع داولَّ ِلدج و زع قَالَ قَالَ اللَّه و هبِنِه ذَني )

 يا داود بشِر الْمذِْنِبني و أَنِذِر الصديِقني قَالَ كَيف أُبشر الْمذِْنِبني و أُنِذر الصديِقني )عليه السالم 
قْبلُ التوبةَ و أَعفُو عِن الذَّنِب و أَنِذِر الصديِقني أَلَّا يعجبوا قَالَ يا داود بشِر الْمذِْنِبني أَني أَ

لَكاِب ِإلَّا هِللِْحس هِصبأَن دبع سلَي هفَِإن اِلِهممِبأَع.   
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  باب حب الدنيا و الِْحرِص علَيها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن رجٍل - ١

قَالَ رأْس كُلِّ خِطيئٍَة حب الدنيا ) عليه السالم  (  اللَِّهو ِهشاٍم عن أَِبي عبِد) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
.  

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن حماِد بِن بِشٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد - ٢
نٍم قَد فَارقَها ِرعاؤها أَحدهما ِفي أَوِلها و الْآخر  يقُولُ ما ِذئْباِن ضاِرياِن ِفي غَ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِفي آِخِرها ِبأَفْسد ِفيها ِمن حب الْماِل و الشرِف ِفي ِديِن الْمسِلِم 
ٍم عن أَِبي   عنه عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِل- ٣

 قَالَ ما ِذئْباِن ضاِرياِن ِفي غَنٍم لَيس لَها راٍع هذَا ِفي أَوِلها و هذَا ِفي آِخِرها )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .ِبأَسرع ِفيها ِمن حب الْماِل و الشرِف ِفي ِديِن الْمؤِمِن 

٤ -مأَح نى عيحي نب دمحم   ناِز عزى الْخيحِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
ٍء فَِإذَا  قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ يِدير ابن آدم ِفي كُلِّ شي) عليه السالم  ( ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .خذَ ِبرقَبِتِه أَعياه جثَم لَه ِعند الْماِل فَأَ
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن أَِبي أُسامةَ زيٍد عن أَِبي عبِد - ٥

عت نفْسه حسراٍت  من لَم يتعز ِبعزاِء اللَِّه تقَطَّ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه
  علَى الدنيا و من أَتبع بصره ما ِفي أَيِدي الناِس كَثُر همه و لَم يشِف
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ي لَم نم و ظَهغَي و لُهمع رقَص ٍس فَقَدلْبم ٍب أَورشم ٍم أَوطْعةً ِإلَّا ِفي ممِه ِنعلَيلَّ عج و زِللَِّه ع ر
 هذَابا عند.  
ي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن يعقُوب بِن زيٍد عن ِزياٍد الْقَنِد- ٦

 ِمِننيؤأَِمِري الْم نِر عواِرِث الْأَعِن الْحع ِبيِعيالس اقحأَِبي ِإس نِكيٍع عأَِبي و نقَالَ )عليه السالم ( ع 
  .هِلكَاكُم  ِإنَّ الدينار و الدرهم أَهلَكَا من كَانَ قَبلَكُم و هما م)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يحيى بِن عقْبةَ الْأَزِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

كُلَّما ازدادت  مثَلُ الْحِريِص علَى الدنيا مثَلُ دودِة الْقَز )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر ) عليه السالم ( 
عليه ( ِمن الْقَز علَى نفِْسها لَفّاً كَانَ أَبعد لَها ِمن الْخروِج حتى تموت غَماً و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

شِتغالَ ِبما قَد فَات  أَغْنى الِْغنى من لَم يكُن ِللِْحرِص أَِسرياً و قَالَ لَا تشِعروا قُلُوبكُم اِلا)السالم 
  .فَتشغلُوا أَذْهانكُم عِن اِلاسِتعداِد ِلما لَم يأِْت 

٨ -نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِميعاً عٍد جمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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سلَيمانَ الِْمنقَِري عن عبِد الرزاِق بِن هماٍم عن معمِر بِن راِشٍد عِن الزهِري محمِد بِن مسِلِم 
 أَي الْأَعماِل أَفْضلُ ِعند اللَِّه قَالَ ما ِمن عمٍل )عليه السالم (  بِن عبيِد اللَِّه قَالَ سِئلَ عِلي بن الْحسيِن

 أَفْضلَ ِمن بغِض الدنيا فَِإنَّ ِلذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( بعد معِرفَِة اللَِّه عز و جلَّ و معِرفَِة رسوِلِه 
اِصي شعِللْم ةً وباً كَِثريعلَش ركْبتاس ى وأَب ِحني ِليسةُ ِإبِصيعم رِبِه الِْكب اللَّه ِصيا علُ مفَأَو بع

 ِحني قَالَ اللَّه عز و )عليهما السالم ( و كَانَ ِمن الْكَاِفِرين ثُم الِْحرص و ِهي معِصيةُ آدم و حواَء 
يح ا فَكُال ِمنملَّ لَها لَا جذَا مفَأَخ الظَّاِلِمني كُونا ِمنةَ فَترجبا هِذِه الشقْرال ت ما وثُ ِشئْت

 مآد ناب طْلُبا يم أَنَّ أَكْثَر ذَِلك ِة وامِم الِْقيوا ِإلَى يِتِهميلَى ذُرع لَ ذَِلكخِه فَدا ِإلَيةَ ِبِهماجح
يِه ثُم الْحسد و ِهي معِصيةُ ابِن آدم حيثُ حسد أَخاه فَقَتلَه فَتشعب ِمن ذَِلك ما لَا حاجةَ ِبِه ِإلَ

حب النساِء و حب الدنيا و حب الرئَاسِة و حب الراحِة و حب الْكَلَاِم و حب الْعلُو و الثَّروِة 
بنَ سفَِصر ِرفَِة ذَِلكعم دعاُء بلَمالْع اُء وِبيا فَقَالَ الْأَنينالد بِفي ح نكُلُّه نعمتاٍل فَاجِخص ع

  .حب الدنيا رأْس كُلِّ خِطيئٍَة و الدنيا دنياَءاِن دنيا بلَاٍغ و دنيا ملْعونٍة 
قَالَ ) عليه السالم  (  عِن الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه  و ِبهذَا الِْإسناِد- ٩

 يا موسى ِإنَّ الدنيا دار عقُوبٍة عاقَبت ِفيها آدم ِعند خِطيئَِتِه و )عليه السالم ( ِفي مناجاِة موسى 
ونٌ ملْعةً مونلْعا مهلْتعوا ِفي جِهدز اِلِحنيالص اِديى ِإنَّ ِعبوسا ما ِلي يا كَانَ ِفيها ِإلَّا ما ِفيه

 اهنيع تا فَقَرهظَّمٍد عأَح ا ِمنم و ِلِهمهِر جا ِبقَدوا ِفيهِغبلِْق رالْخ اِئرس و ِر ِعلِْمِهما ِبقَدينالد
هقِّرحي لَم ا واِفيهِبه فَعتِإلَّا ان دا أَح.   
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   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد-١٠
قَالَ ما ِذئْباِن ضاِرياِن ِفي غَنٍم قَد فَارقَها ِرعاؤها واِحد ِفي ) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَوِلها و هذَا ِفي آِخِرها ِبأَفْسد ِفيها ِمن حب الْماِل و الشرِف ِفي ِديِن الْمسِلِم 
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن   ِعدةٌ-١١

 ِدياِجٍر الْأَسهم نع الْكُوِفي ِليِن عِميِد بِد الْحبع نِعيٍد عِن سانَ بثْمع ناٍح عنِن جِعيِد بس
 علَى قَريٍة قَد مات أَهلُها و طَيرها )عليه السالم ( قَالَ مر ِعيسى ابن مريم )  السالم عليه ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

و دوابها فَقَالَ أَما ِإنهم لَم يموتوا ِإلَّا ِبسخطٍَة و لَو ماتوا متفَرِقني لَتدافَنوا فَقَالَ الْحواِريونَ يا 
ى را ِعيسعا فَدهِنبتجفَن مالُهمأَع تا كَانا مونِبرخا فَيلَن مهِييحأَنْ ي اللَّه عاد هتكَِلم اللَِّه و وح )

ِمن الْأَرِض  ِباللَّيِل علَى شرٍف )عليه السالم (  ربه فَنوِدي ِمن الْجو أَنْ ناِدِهم فَقَام ِعيسى )عليه السالم 
فَقَالَ يا أَهلَ هِذِه الْقَريِة فَأَجابه ِمنهم مِجيب لَبيك يا روح اللَِّه و كَِلمته فَقَالَ ويحكُم ما 

ِعيٍد وٍل بأَم ٍف قَِليٍل ووخ عا مينالد بح ةُ الطَّاغُوِت وادقَالَ ِعب الُكُممأَع تٍو كَانغَفْلٍَة ِفي لَه 
و لَِعٍب فَقَالَ كَيف كَانَ حبكُم ِللدنيا قَالَ كَحب الصِبي ِلأُمِه ِإذَا أَقْبلَت علَينا فَِرحنا و سِررنا 

 قَالَ الطَّاعةُ ِلأَهِل و ِإذَا أَدبرت عنا بكَينا و حِزنا قَالَ كَيف كَانت ِعبادتكُم ِللطَّاغُوِت
الْمعاِصي قَالَ كَيف كَانَ عاِقبةُ أَمِركُم قَالَ ِبتنا لَيلَةً ِفي عاِفيٍة و أَصبحنا ِفي الْهاِويِة فَقَالَ و ما 

نلَيع وقَدٍر تمج الٌ ِمنقَالَ ِجب نيا ِسجم قَالَ و نيةُ فَقَالَ ِسجاِويا الْهِة قَالَ فَمامِم الِْقيوا ِإلَى ي
 لَم فكَي كحيقَالَ و متا كَذَبا ِقيلَ لَنِفيه دهزا فَنينا ِإلَى الدندا رقَالَ قُلْن ا ِقيلَ لَكُمم و مقُلْت

لْجم مهاللَِّه ِإن وحا رقَالَ ي ِنِهميب ِمن كرِني غَيكَلِّملَاِئكٍَة ِغلَاٍظ يِدي ماٍر ِبأَين اٍم ِمنونَ ِبِلجم
ِشداٍد و ِإني كُنت ِفيِهم و لَم أَكُن ِمنهم فَلَما نزلَ الْعذَاب عمِني معهم فَأَنا معلَّق ِبشعرٍة علَى 

  )عليه السالم ( نها فَالْتفَت ِعيسى شِفِري جهنم لَا أَدِري أُكَبكَب ِفيها أَم أَنجو ِم
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 و النوم علَى الْمزاِبِل خير ِإلَى الْحواِريني فَقَالَ يا أَوِلياَء اللَِّه أَكْلُ الْخبِز الْياِبِس ِبالِْملِْح الْجِريِش
  .كَِثري مع عاِفيِة الدنيا و الْآِخرِة 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٢

  .لَى عبٍد باباً ِمن أَمِر الدنيا ِإلَّا فَتح اللَّه علَيِه ِمن الِْحرِص ِمثْلَه قَالَ ما فَتح اللَّه ع) عليه السالم ( 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن حفِْص بِن -١٣

  تعملُونَ ِللدنيا و أَنتم ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ ِعيسى ابن مريم ) م عليه السال ( ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه
ترزقُونَ ِفيها ِبغيِر عمٍل و لَا تعملُونَ ِللْآِخرِة و أَنتم لَا ترزقُونَ ِفيها ِإلَّا ِبالْعمِل ويلَكُم علَماَء 

ت رٍء الْأَجووا سجرخأَنْ ي وِشكي و لُهملَ عقْبِل أَنْ يمالْع بر وِشكونَ يعيضلَ تمالْع ذُونَ وأْخ
 وه ِتِه وِسِريِه ِإلَى آِخرِفي م وه نِل الِْعلِْم مأَه كُونُ ِمني فِر كَيِة الْقَبا ِإلَى ظُلْمينِضيِق الد ِمن

  . دنياه و ما يضره أَحب ِإلَيِه ِمما ينفَعه مقِْبلٌ علَى
١٤- نِريٍز عح نذَّاِء عالْح ِليأَِبي ع نع لَما أَعٍرو ِفيممِن عِد بمحم نأَِبيِه ع نع هنع  

قَالَ أَبعد ما يكُونُ الْعبد ِمن اللَِّه عز و ) الم عليه الس ( زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هجفَر و هطْنِإلَّا ب هِهمي لَّ ِإذَا لَمج.  

١٥- اٍن وِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ من أَصبح و ) عليه السالم  ( عبِدي عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّهعبِد الْعِزيِز الْ

ينالد لْ ِمنني لَم و هرأَم تتش ِه وينيع نيب الَى الْفَقْرعت لَ اللَّهعِه جمه را أَكْبينالد ى وسا ِإلَّا أَم
 لَه عمج ى ِفي قَلِْبِه والِْغن لَ اللَّهعِه جمه رةُ أَكْبالْآِخر ى وسأَم و حبأَص نم و لَه اللَّه ما قَسم

هرأَم.   
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن ِسناٍن عن حفِْص بِن -١٦
  .قَالَ من كَثُر اشِتباكُه ِبالدنيا كَانَ أَشد ِلحسرِتِه ِعند ِفراِقها ) عليه السالم  ( قُرٍط عن أَِبي عبِد اللَِّه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عِن ابِن أَِبي -١٧
صاٍل  يقُولُ من تعلَّق قَلْبه ِبالدنيا تعلَّق قَلْبه ِبثَلَاِث ِخ)عليه السالم ( يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

   .هم لَا يفْنى و أَمٍل لَا يدرك و رجاٍء لَا ينالُ
  باب الطَّمِع

١ - ثَهدح نمانَ عسِن حب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  .ا أَقْبح ِبالْمؤِمِن أَنْ تكُونَ لَه رغْبةٌ تِذلُّه قَالَ م) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قَالَ ِبئْس الْعبد عبد لَه طَمع )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عمن ذَكَره بلَغَ ِبِه أَبا جعفٍَر - ٢
 ِذلُّهةٌ تغْبر لَه دبع دبالْع ِبئْس و هقُودي.  

٣ -  ناِق عزِد الربع نع قَِريِن الِْمنٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع 
 رأَيت الْخير كُلَّه قَِد اجتمع ِفي قَطِْع )عليه السالم ( معمٍر عِن الزهِري قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  .مِع عما ِفي أَيِدي الناِس الطَّ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن - ٤

 لَه ما الَِّذي يثِْبت قَالَ قُلْت) عليه السالم  ( رشيٍد عن موسى بِن سلَّاٍم عن سعدانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
عقَالَ الطَّم هِمن هِرجخالَِّذي ي و عرِد قَالَ الْوبانَ ِفي الْعالِْإمي.   
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  باب الْخرِق
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن محمِد بِن   ِعدةٌ ِم- ١

 قَالَ من قُِسم لَه الْخرق حِجب عنه الِْإميانُ )عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبي جعفٍَر 
.  

٢ -دمحِرو   ممع ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 لَو كَانَ الْخرق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

   .ٌء ِمما خلَق اللَّه أَقْبح ِمنه شيخلْقاً يرى ما كَانَ 
  باب سوِء الْخلُِق

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  .عملَ كَما يفِْسد الْخلُّ الْعسلَ قَالَ ِإنَّ سوَء الْخلُِق لَيفِْسد الْ) عليه السالم ( 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ الن(اِحِب الْخلَّ ِلصج و زع ى اللَّها  أَبي ذَاك فكَي ِة ِقيلَ وبوِئ ِبالتيلُِق الس
 هِمن ظَمٍب أَعِفي ذَن قَعٍب وذَن ِمن ابِإذَا ت هولَ اللَِّه قَالَ ِلأَنسر.  

٣ -انَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ن
قَالَ ِإنَّ سوَء الْخلُِق لَيفِْسد الِْإميانَ كَما ) عليه السالم  ( سيِف بِن عِمريةَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .يفِْسد الْخلُّ الْعسلَ 
مانَ عِن الْحسيِن بِن   عنه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن عبِد اللَِّه بِن عثْ- ٤

   .قَالَ من ساَء خلُقُه عذَّب نفْسه) عليه السالم  ( ِمهرانَ عن ِإسحاق بِن غَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يحيى بِن - ٥
 أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى بعِض )عليه السالم ( عمٍرو عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَأَنسلُّ الْعالْخ فِْسدا يلَ كَممالْع فِْسدئُ ييالس لُقاِئِه الْخِبي.   
  باب السفَِه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل - ١
قَالَ ِإنَّ السفَه خلُق لَِئيٍم يستِطيلُ علَى من هو دونه و ) عليه السالم  ( ِهبِن أَِبي غُرةَ عن أَِبي عبِد اللَّ

 نِلم عضخي]وه [ قَهفَو.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ٢

ِن الْحاِء عرغِد اللَِّهالْمبأَِبي ع نع قَالَ ) عليه السالم  ( لَِبي اَء وفَهوا ِبسسلَي كُمتوا فَِإنَّ أَِئمفَهسقَالَ لَا ت
   . من كَافَأَ السِفيه ِبالسفَِه فَقَد رِضي ِبما أَتى ِإلَيِه حيثُ احتذَى ِمثَالَه)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي - ٣
 ِفي رجلَيِن يتساباِن فَقَالَ الْباِدي ِمنهما أَظْلَم و ِوزره و ِوزر صاِحِبِه )عليه السالم ( الْحسِن موسى 

لَيع ظْلُومالْم دعتي ا لَمِه م.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن صفْوانَ عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم- ٤
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   . قَالَ ِإنَّ أَبغض خلِْق اللَِّه عبد اتقَى الناس ِلسانه)عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن أَِبي
  باب الْبذَاِء

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي الْمغراِء - ١
نِصٍري عأَِبي ب نِد اللَِّهعبِفيِه ) عليه السالم  (  أَِبي ع كشطَاِن الَِّذي لَا ييِك الشاِت ِشرلَامع قَالَ ِإنَّ ِمن

  .أَنْ يكُونَ فَحاشاً لَا يباِلي ما قَالَ و لَا ما ِقيلَ ِفيِه 
٢ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع  

 ِإذَا رأَيتم الرجلَ لَا يباِلي ما قَالَ و لَا ما ِقيلَ لَه فَِإنه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم ( 
  .ِلغيٍة أَو ِشرِك شيطَاٍن 

صحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عمر   ِعدةٌ ِمن أَ- ٣
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نٍس عِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بأَب نةَ عنِن أُذَيولُ )عليه السالم ( بسقَالَ قَالَ ر 

ٍء قَِليِل الْحياِء لَا يباِلي ما قَالَ و لَا   ِإنَّ اللَّه حرم الْجنةَ علَى كُلِّ فَحاٍش بِذي)وآله صلى اهللا عليه ( اللَِّه 
  ما ِقيلَ لَه فَِإنك ِإنْ فَتشته لَم تِجده ِإلَّا ِلغيٍة أَو ِشرِك شيطَاٍن فَِقيلَ يا رسولَ اللَِّه
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 أَ ما تقْرأُ قَولَ اللَِّه عز و جلَّ و )صلى اهللا عليه وآله ( و ِفي الناِس ِشرك شيطَاٍن فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
لْأَوالِد قَالَ و سأَلَ رجلٌ فَِقيهاً هلْ ِفي الناِس من لَا يباِلي ما ِقيلَ لَه شاِركْهم ِفي الْأَمواِل و ا

قَالَ من تعرض ِللناِس يشِتمهم و هو يعلَم أَنهم لَا يتركُونه فَذَِلك الَِّذي لَا يباِلي ما قَالَ و لَا ما 
  .ِقيلَ ِفيِه 
٤ -حأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

  . قَالَ ِإنَّ اللَّه يبِغض الْفَاِحش الْمتفَحش )عليه السالم ( جِميلَةَ يرفَعه عن أَِبي جعفٍَر 
٥ -محم نع ِريعالْأَش ِليو عانَ   أَبمعِن نِرو بمع نٍر عضِن نب دمأَح ناِلٍم عِن سِد ب

 صِديق لَا يكَاد يفَاِرقُه ِإذَا ذَهب مكَاناً فَبينما هو )عليه السالم ( الْجعِفي قَالَ كَانَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
م لَه ِسنِدي يمِشي خلْفَهما ِإذَا الْتفَت الرجلُ يِريد غُلَامه يمِشي معه ِفي الْحذَّاِءين و معه غُلَا

( ثَلَاثَ مراٍت فَلَم يره فَلَما نظَر ِفي الراِبعِة قَالَ يا ابن الْفَاِعلَِة أَين كُنت قَالَ فَرفَع أَبو عبِد اللَِّه 

ِبها جبهةَ نفِْسِه ثُم قَالَ سبحانَ اللَِّه تقِْذف أُمه قَد كُنت أَرى أَنَّ لَك ورعاً  يده فَصك )عليه السالم 
فَِإذَا لَيس لَك ورع فَقَالَ جِعلْت ِفداك ِإنَّ أُمه ِسنِديةٌ مشِركَةٌ فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنَّ ِلكُلِّ أُمٍة 

ناِنكَاحاً تمهنيب توالْم قى فَرتح هعِشي ممي هتأَيا ري قَالَ فَمنع ح.   
  .و ِفي ِروايٍة أُخرى ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة ِنكَاحاً يحتِجزونَ ِبِه ِمن الزنا 

٦ -ِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَي
  . ِإنَّ الْفُحش لَو كَانَ ِمثَالًا لَكَانَ ِمثَالَ سوٍء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

محبوٍب عن عمر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن - ٧
قَالَ كَانَ ِفي بِني ِإسراِئيلَ رجلٌ فَدعا اللَّه أَنْ يرزقَه غُلَاماً ثَلَاثَ ) عليه السالم  ( يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه

ا ِمنأَن ِعيدأَ ب با رقَالَ ي هِجيبلَا ي أَى أَنَّ اللَّها رفَلَم يِسِننيِمن تأَن قَِريب ِني أَمعمسفَلَا ت ك  
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منذُ ثَلَاِث ِسِنني ِبِلساٍن فَلَا تِجيبِني قَالَ فَأَتاه آٍت ِفي مناِمِه فَقَالَ ِإنك تدعو اللَّه عز و جلَّ 
ٍء و قَلٍْب عاٍت غَيِر تِقي و ِنيٍة غَيِر صاِدقٍَة فَاقْلَع عن بذَاِئك و لْيتِق اللَّه قَلْبك و لْتحسن  بِذي

 غُلَام لَه ِلدفَو ا اللَّهعد ثُم لُ ذَِلكجلَ الرقَالَ فَفَع كتِني.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٨

 ِإنَّ ِمن شر ِعباِد اللَِّه من تكْره )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِشِه مِلفُح هتالَسج.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ٩
  .قَالَ الْبذَاُء ِمن الْجفَاِء و الْجفَاُء ِفي الناِر ) عليه السالم  ( عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

١٠-محِن   مكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
  . ِإنَّ الْفُحش و الْبذَاَء و السلَاطَةَ ِمن النفَاِق )عليه السالم ( الْحسِن الصيقَِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

١١-أَح نع هنع   ناِبٍر عج نٍر عِن ِشمِرو بمع ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دم
َء و   ِإنَّ اللَّه يبِغض الْفَاِحش الْبِذي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 لِْحفاِئلَ الْمالس.  
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   -١٢

 ِلعاِئشةَ يا عاِئشةُ ِإنَّ الْفُحش لَو كَانَ ممثَّلًا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .انَ ِمثَالَ سوٍء لَكَ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض ِرجاِلِه -١٣
  قَالَ
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من فَحش علَى أَِخيِه الْمسِلِم نزع اللَّه ِمنه بركَةَ ِرزِقِه و وكَلَه ِإلَى نفِْسِه و أَفْسد علَيِه قَالَ 
 هتِعيشم.  

(   عنه عن معلى عن أَحمد بِن غَسانَ عن سماعةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه -١٤

 فَقَالَ ِلي مبتِدئاً يا سماعةُ ما هذَا الَِّذي كَانَ بينك و بين جماِلك ِإياك أَنْ تكُونَ )ه السالم علي
لَقَد كِني فَقَالَ ِإنْ كَانَ ظَلَمظَلَم هأَن كَانَ ذَِلك اللَِّه لَقَد و اناً فَقُلْتلَع اباً أَوخص اشاً أَوفَح 

 اللَّه ِفرغتأَس قُلْت دعلَا ت و كبر ِفرغتِتي اسِبِه ِشيع رلَا آم اِلي وِفع ِمن سذَا لَيِه ِإنَّ هلَيع تيبأَر
ودلَا أَع و.   

هرقَى شتي نم ابب  
ِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خا- ١

 بينا هو ذَات يوٍم ِعند )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ النِبي ) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِبئْس أَخو الْعِشريِة فَقَامت عاِئشةُ ) صلى اهللا عليه وآله (عاِئشةَ ِإذَا استأْذَنَ علَيِه رجلٌ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِللرجِل فَلَما دخلَ أَقْبلَ علَيِه ِبوجِهِه و ِبشره )صلى اهللا عليه وآله ( فَدخلَِت الْبيت و أَِذنَ رسولُ اللَِّه 
جرخ غَ وى ِإذَا فَرتح ثُهدحِه يذَا ِإلَيه ذْكُرت تا أَننيولَ اللَِّه بسا رةُ ياِئشع ِدِه قَالَتِعن ِمن 

 ِعند ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( الرجلَ ِبما ذَكَرته ِبِه ِإذْ أَقْبلْت علَيِه ِبوجِهك و ِبشِرك فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . من تكْره مجالَسته ِلفُحِشِه ِإنَّ ِمن شر ِعباِد اللَِّه

  )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
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  . شر الناِس ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة الَِّذين يكْرمونَ اتقَاَء شرِهم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ناٍن قَالَ قَالَ أَبو   عنه عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِس- ٣
  . من خاف الناس ِلسانه فَهو ِفي الناِر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ٤

 شر الناِس يوم الِْقيامِة الَِّذين )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه حمزةَ عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه 
ِهمرقَاَء شونَ اتمكْري.   

  باب الْبغِي
قَداٍح   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١

  . ِإنَّ أَعجلَ الشر عقُوبةً الْبغي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ ) عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 كراللَِّه الش دِدلَاِن ِعنعا يمهفَِإن يغالْب و دسالْح مهنيوِدِه أَلْقُوا بنِلج ِليسقُولُ ِإبي.  
 ) عليه السالم (  عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه - ٣

 كتِشريع و كفْسن كتبجِإنْ أَع داً وٍي أَبغِة بِبكَِلم نكَلِّمأَنْ لَا ت ظُراٍب انِه ِفي ِكتِإلَي بكَت.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب و يعقُوب السراِج جِميعاً عن أَِبي - ٤
 أَيها الناس ِإنَّ الْبغي يقُود أَصحابه ِإلَى الناِر )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

اقنع اللَّه لَهلُ قَِتيٍل قَتفَأَو مآد تِبن اقنلَى اللَِّه عى عغب نلَ مِإنَّ أَو وو   
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كَانَ مجِلسها جِريباً ِفي جِريٍب و كَانَ لَها ِعشرونَ ِإصبعاً ِفي كُلِّ ِإصبٍع ظُفُراِن ِمثْلُ الِْمنجلَيِن 
لَّطَ اللَّهةَ فَساِبربالْج لَ اللَّهقَت قَد ا وهلْنِل فَقَتغراً ِمثْلَ الْبسن ِعِري وِذئْباً كَالْب داً كَالِْفيِل وا أَسهلَيع 

   .علَى أَفْضِل أَحواِلِهم و آمِن ما كَانوا
  باب الْفَخِر و الِْكبِر

١ -دمأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب 
 عجباً ِللْمتكَبِر )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  . ِجيفَةٌ الْفَخوِر الَِّذي كَانَ ِبالْأَمِس نطْفَةً ثُم هو غَداً
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . آفَةُ الْحسِب اِلافِْتخار و الْعجب )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٣ -الْأَش ِليو عاٍن   أَبنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريع

 أَنا عقْبةُ بن بِشٍري الْأَسِدي و أَنا ِفي )عليه السالم ( عن عقْبةَ بِن بِشٍري الْأَسِدي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
ن قَوِمي قَالَ فَقَالَ ما تمن علَينا ِبحسِبك ِإنَّ اللَّه رفَع ِبالِْإمياِن من كَانَ الناس الْحسِب الضخِم ِم

هونمسي اسكَانَ الن نِبالْكُفِْر م عضو ِمناً وؤِضيعاً ِإذَا كَانَ مو هونمسي  
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  .شِريفاً ِإذَا كَانَ كَاِفراً فَلَيس ِلأَحٍد فَضلٌ علَى أَحٍد ِإلَّا ِبالتقْوى 
٤ -ى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدِعيس ن

 عجباً ِللْمختاِل الْفَخوِر و ِإنما خِلق ِمن نطْفٍَة ثُم )عليه السالم ( بِن الضحاِك قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
  .يعود ِجيفَةً و هو ِفيما بين ذَِلك لَا يدِري ما يصنع ِبِه 

قَالَ ) عليه السالم  ( ِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٥
 رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَنا فُلَانُ بن فُلَاٍن حتى عد ِتسعةً فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَتى رسولَ اللَِّه 
  . أَما ِإنك عاِشرهم ِفي الناِر )ى اهللا عليه وآله صل( لَه رسولُ اللَِّه 

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦
   .ِتخار آفَةُ الْحسِب اِلافْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  باب الْقَسوِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عِلي بِن ِعيسى - ١

يا أَملَك  يا موسى لَا تطَولْ ِفي الدن)عليه السالم ( رفَعه قَالَ ِفيما ناجى اللَّه عز و جلَّ ِبِه موسى 
ِعيدي بالْقَاِسي الْقَلِْب ِمن و كقَلْب وقْسفَي.   
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٢ -فٍْص عِن حِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   هذَكَر نمٍس عيبِن داِعيلَ بمِإس ن
قَالَ ِإذَا خلَق اللَّه الْعبد ِفي أَصِل الِْخلْقَِة كَاِفراً لَم يمت حتى يحبب ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

و الْجبِريِة فَقَسا قَلْبه و ساَء خلُقُه و غَلُظَ وجهه و ظَهر اللَّه ِإلَيِه الشر فَيقْرب ِمنه فَابتلَاه ِبالِْكبِر 
 اِصيعم ِكبر ا ثُمهنع ِزعني فَلَم اِرمحالْم ِكبر و هرِست اللَّه فكَش و هاؤيقَلَّ ح و هشفُح

لَى النع ثَبو و هتطَاع ضغأَب ا اللَِّه ووهاطْلُب ةَ واِفيالْع أَلُوا اللَّهاِت فَاسومصالْخ ِمن عبشاِس لَا ي
 هِمن.  

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( قَّةُ ولَِك الرةُ الْملَِك فَلَمالْم ةٌ ِمنلَم طَاِن ويالش ةٌ ِمناِن لَمتلَم 

   .الْفَهم و لَمةُ الشيطَاِن السهو و الْقَسوةُ
  باب الظُّلِْم

ٍد عن أَِبيِه عن هارونَ بِن الْجهِم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ١
   قَالَ الظُّلْم)عليه السالم ( عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 
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 كرفَالش هِفرغالَِّذي لَا ي ا الظُّلْمفَأَم اللَّه هعدلَا ي ظُلْم و اللَّه هِفرغلَا ي ظُلْم و اللَّه هِفرغي ثَلَاثَةٌ ظُلْم
للَِّه و أَما الظُّلْم الَِّذي لَا يدعه و أَما الظُّلْم الَِّذي يغِفره فَظُلْم الرجِل نفْسه ِفيما بينه و بين ا

  .فَالْمداينةُ بين الِْعباِد 
ِفي ) عليه السالم  (   عنه عِن الْحجاِل عن غَاِلِب بِن محمٍد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  .رصاِد قَالَ قَنطَرةٌ علَى الصراِط لَا يجوزها عبد ِبمظِْلمٍة قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ربك لَِبالِْم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن وهِب بِن عبِد ربِه و عبيِد اللَِّه - ٣

 ِإني لَم أَزلْ واِلياً منذُ زمِن الْحجاِج )عليه السالم ( ي جعفٍَر الطَِّويِل عن شيٍخ ِمن النخِع قَالَ قُلْت ِلأَِب
ِإلَى يوِمي هذَا فَهلْ ِلي ِمن توبٍة قَالَ فَسكَت ثُم أَعدت علَيِه فَقَالَ لَا حتى تؤدي ِإلَى كُلِّ ِذي 

 قَّهح قح.  
٤ -ى عيحي نب دمحم   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن

قَالَ ما ِمن مظِْلمٍة أَشد ) عليه السالم  ( ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يها عوناً ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ ِمن مظِْلمٍة لَا يِجد صاِحبها علَ

٥ - تسرد نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
أَِبي ج نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نِشٍري عِن بى بِعيس نوٍر عصنِن أَِبي مفٍَر با )عليه السالم ( عقَالَ لَم 

 الْوفَاةُ ضمِني ِإلَى صدِرِه ثُم قَالَ يا بني أُوِصيك ِبما أَوصاِني )عليه السالم ( حضر عِلي بن الْحسيِن 
وصاه ِبِه قَالَ يا بني ِإياك و ظُلْم من  ِحني حضرته الْوفَاةُ و ِبما ذَكَر أَنَّ أَباه أَ)عليه السالم ( ِبِه أَِبي 

 اِصراً ِإلَّا اللَّهن كلَيع ِجدلَا ي.  
) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عن هارونَ بِن الْجهِم عن حفِْص بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

 ِمِننيؤالْم اِس ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمريظُلِْم الن نع كَف اصالِْقص افخ نم .  
    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن- ٧
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 من أَصبح لَا ينِوي ظُلْم أَحٍد غَفَر اللَّه لَه ما أَذْنب ذَِلك )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْيوم ما لَم يسِفك دماً أَو يأْكُلْ مالَ يِتيٍم حراماً 

٨ - ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نقَالَ ) عليه السالم  ( ب
  . من أَصبح لَا يهم ِبظُلِْم أَحٍد غَفَر اللَّه ما اجترم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٩ -ِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر ) 

  .قَالَ من ظَلَم مظِْلمةً أُِخذَ ِبها ِفي نفِْسِه أَو ِفي ماِلِه أَو ِفي ولِْدِه ) عليه السالم 
قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ِه عن أَِبي عبِد اللَِّه  ابن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِب-١٠

  . اتقُوا الظُّلْم فَِإنه ظُلُمات يوِم الِْقيامِة )صلى اهللا عليه وآله ( 
١١-نى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

 اتقُوا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( منصوٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الظُّلْم فَِإنه ظُلُمات يوِم الِْقيامِة 

١٢-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عي
 قَالَ ما ِمن أَحٍد يظِْلم ِبمظِْلمٍة ِإلَّا أَخذَه اللَّه ِبها ِفي نفِْسِه و ماِلِه و أَما الظُّلْم )عليه السالم ( جعفٍَر 

  .ر اللَّه لَه الَِّذي بينه و بين اللَِّه فَِإذَا تاب غَفَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عماِر -١٣

م سلَّطَ  مبتِدئاً من ظَلَ)عليه السالم ( بِن حِكيٍم عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هظِْلمي نِه ملَيع ِقِبِه[اللَّهلَى عع ِقِبِه ] أَولَى عع لِّطُ اللَّهسفَي ظِْلمي وه ِقِبِه قُلْتِقِب علَى عع أَو

 ِمن خلِْفِهم ذُريةً أَو علَى عِقِب عِقِبِه فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و لْيخش الَِّذين لَو تركُوا
   .ِضعافاً خافُوا علَيِهم فَلْيتقُوا اللَّه و لْيقُولُوا قَولًا سِديداً
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١٤-نوٍب عبحِن مِن ابع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناٍر عمِن عب اقحقَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  (  ِإس
 اربذَا الْجأَِن ائِْت ه اِرينبالْج اٍر ِمنبلَكَِة جماِئِه ِفي مِبيأَن ِمن ِبيى ِإلَى نحلَّ أَوج و زع اللَّه

ِملْكعتأَس ِني لَمِإن ي فَقُلْ لَهنع كُفِلت كلْتمعتا اسمِإن اِل وواِذ الْأَمخات اِء ومفِْك الدلَى سع 
  .أَصوات الْمظْلُوِمني فَِإني لَم أَدع ظُلَامتهم و ِإنْ كَانوا كُفَّاراً 

١٥-ِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   ِليع ناِء عشالْو ِليِن عِن بس
 يقُولُ من أَكَلَ مالَ أَِخيِه ظُلْماً )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .و لَم يرده ِإلَيِه أَكَلَ جذْوةً ِمن الناِر يوم الِْقيامِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن طَلْحةَ بِن زيٍد -١٦

  .قَالَ الْعاِملُ ِبالظُّلِْم و الْمِعني لَه و الراِضي ِبِه شركَاُء ثَلَاثَتهم ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم   ِعدةٌ-١٧

   يقُولُ ِإنَّ الْعبد لَيكُونُ مظْلُوماً فَما يزالُ يدعو)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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  .حتى يكُونَ ظَاِلماً 
١٨- نٍل عشهأَِبي ن نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

بأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببعليه السالم  ( ِد اللَِّهع ( نِه ملَيع لَّطَ اللَّهظَاِلماً ِبظُلِْمِه س ذَرع نقَالَ قَالَ م
  .يظِْلمه فَِإنْ دعا لَم يستِجب لَه و لَم يأْجره اللَّه علَى ظُلَامِتِه 

١٩-ِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيسِد بمحم نع هنةَ   عزمِن أَِبي حب ِليع نِميِد عِد الْحب
 قَالَ قَالَ ما انتصر اللَّه ِمن ظَاِلٍم ِإلَّا ِبظَاِلٍم و ذَِلك قَولُه )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

  .عز و جلَّ و كَذِلك نولِّي بعض الظَّاِلِمني بعضاً 
) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٠

  .ه  من ظَلَم أَحداً فَفَاته فَلْيستغِفِر اللَّه لَه فَِإنه كَفَّارةٌ لَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
٢١- نلٍَف عِن خِد بمحم نِن عيسِن الْحب اِهيمرِإب نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح  

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( موسى بِن ِإبراِهيم الْمروِزي عن أَِبي الْحسِن موسى 

  .صبح و هو لَا يهم ِبظُلِْم أَحٍد غَفَر اللَّه لَه ما اجترم  من أَ)وآله 
٢٢- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِفي مداراٍة )عليه السالم ( ى أَِبي عبِد اللَِّه عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلَ رجلَاِن علَ
بينهما و معاملٍَة فَلَما أَنْ سِمع كَلَامهما قَالَ أَما ِإنه ما ظَِفر أَحد ِبخيٍر ِمن ظَفٍَر ِبالظُّلِْم أَما ِإنَّ 

ِمم ِديِن الظَّاِلِم أَكْثَر ذُ ِمنأْخي ظْلُومالْم رِل الشفْعي نقَالَ م ظْلُوِم ثُماِل الْمم ِمن ذُ الظَّاِلمأْخا ي
 ِمن دأَح ِصدحي سلَي و عرزا يم مآد ناب دصحا يمِإن ها ِإنِإذَا فُِعلَ ِبِه أَم رِكِر الشناِس فَلَا يِبالن

الْح لَا ِمن لْواً وح راالْمقُوملَ أَنْ يلَاِن قَبجالر طَلَحاً فَاصرلِْو م.   
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٢٣-اٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع هذَكَر نم
  من خاف الِْقصاص كَف عن ظُلِْم الناِس)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

.  
  باب اتباِع الْهوى

 ابِن محبوٍب عن أَِبي محمٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن- ١
 يقُولُ احذَروا أَهواَءكُم كَما تحذَرونَ أَعداَءكُم )عليه السالم ( الْواِبِشي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يش سفَلَي اِئِد أَلِْسنصح و اِئِهمواِع أَهباِل ِمِن اتجى ِللردٌء أَع ِتِهم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم - ٢

 و جلَّ  يقُولُ اللَّه عز)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 اهوه دبع ِثرؤكَاِني لَا يِتفَاِع مار ي ولُوع وِري ون اِئي وِريِكب ِتي وظَمع لَاِلي وج ِتي وِعز و

أُؤ لَم ا وِبه هقَلْب لْتغش و اهينِه دلَيع تسلَب و هرِه أَملَيع تتِإلَّا ش ايولَى ها عا ِإلَّا مهِتِه ِمن
 ايوه دبع ِثرؤكَاِني لَا يِتفَاِع مار ي ولُوع وِري ون ِتي وظَمع لَاِلي وج ِتي وِعز و لَه ترقَد

نت لَه ِمن وراِء علَى هواه ِإلَّا استحفَظْته ملَاِئكَِتي و كَفَّلْت السماواِت و الْأَرِضني ِرزقَه و كُ
  .ِتجارِة كُلِّ تاِجٍر و أَتته الدنيا و ِهي راِغمةٌ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي - ٣
   ِإنما أَخاف علَيكُم اثْنتيِن)عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني حمزةَ عن يحيى بِن عقَيٍل قَالَ قَالَ أَ
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ى فَِإنوالْه اعبا اتِل أَمطُولَ الْأَم ى ووالْه اعبِسي اتنِل فَيا طُولُ الْأَمأَم و قِن الْحع دصي ه
  .الْآِخرةَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٤
ِن بمحِد الربع نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِن اللَِّه بسو الْحاِج قَالَ قَالَ ِلي أَبجعليه السالم ( ِن الْح( 

 يقُولُ لَا تدِع )عليه السالم ( اتِق الْمرتقَى السهلَ ِإذَا كَانَ منحدره وعراً قَالَ و كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
رت ا واهدا ِفي راهوا فَِإنَّ هاهوه و فْسى النوها تمفِْس عالن كَف ا وى أَذَاهوها تم فِْس والن ك

   .دواها
  باب الْمكِْر و الْغدِر و الْخِديعِة

١ - قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
الْم ِمِننياِس)عليه السالم ( ؤالن كَرأَم تاِر لَكُنةَ ِفي النِديعالْخ و كْرلَا أَنَّ الْم لَو .   
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٢ -وِن النأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع ولُ ) عليه السالم  ( فَِليسقَالَ قَالَ ر
ُء كُلُّ  ُء كُلُّ غَاِدٍر يوم الِْقيامِة ِبِإماٍم ماِئٍل ِشدقُه حتى يدخلَ النار و يِجي  يِجي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  . أَجذَم حتى يدخلَ النار ناِكٍث بيعةَ ِإماٍم
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

  . لَيس ِمنا من ماكَر مسِلماً )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
٤ -حي نب دمحةَ   مطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عي

قَالَ سأَلْته عن قَريتيِن ِمن أَهِل الْحرِب ِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما ) عليه السالم  ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ا ثُم اصطَلَحوا ثُم ِإنَّ أَحد الْمِلكَيِن غَدر ِبصاِحِبِه فَجاَء ِإلَى الْمسِلِمني مِلك علَى ِحدٍة اقْتتلُو

 لَا ينبِغي ِللْمسِلِمني أَنْ )عليه السالم ( فَصالَحهم علَى أَنْ يغزو معهم ِتلْك الْمِدينةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
وا وِدرغثُ ييح ِرِكنيشقَاِتلُونَ الْمي مهلَِكن وا ورغَد الَِّذين عقَاِتلُوا ملَا ي ِر ودوا ِبالْغرأْملَا ي 

 ِه الْكُفَّارلَيع داها عم ِهملَيع وزجلَا ي و موهدجو.  
٥ -ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍن   ِعدمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناِلٍد عِن خ

  عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْأَشعِث عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد الْأَنصاِري عن يحيى بِن عبِد اللَِّه بِن
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ُء كُلُّ غَاِدٍر ِبِإماٍم   يِجي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْحسِن عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ارلَ النخدى يتح قُهاِئلًا ِشدِة مامالِْقي موي.  

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن أَِبي   عِل- ٦
 ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عِد بعس نع ِديبِن الْعسعليه السالم ( الْح( ذَات 

ٍم وواِس يى النهأَد ِمن تِر كُندةُ الْغاِهيلَا كَر لَو اسا النها أَيِر ِبالْكُوفَِة يبلَى الِْمنع طُبخي وه 
   .ناِرأَلَا ِإنَّ ِلكُلِّ غُدرٍة فُجرةً و ِلكُلِّ فُجرٍة كُفَرةً أَلَا و ِإنَّ الْغدر و الْفُجور و الِْخيانةَ ِفي ال

  باب الْكَِذِب
١ - اقحِإس نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ينا كَِذبةً  يا أَبا النعماِن لَا تكِْذب علَ)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي النعماِن قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 كفَِإن ِقرفْتا فَتِبن اسأِْكِل النتسلَا ت باً وكُونَ ذَنأْساً فَتكُونَ رأَنْ ت نطْلُبلَا ت ةَ وِنيِفيالْح لَبسفَت

 اكنكَذَّب تِإنْ كَذَب و اكقْندص قْتدئُولٌ فَِإنْ صسم الَةَ وحلَا م قُوفوم.  
٢ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ) صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عمن حدثَه عن أَِبي جعفٍَر 
قُولُ ِلوِفي ي لَ ِإذَا كَذَبجٍل فَِإنَّ الرزه و ِفي كُلِّ ِجد الْكَِبري و هِمن ِغريالص قُوا الْكَِذبلِْدِه ات

  قَالَ ما يزالُ الْعبد يصدق)صلى اهللا عليه وآله ( الصِغِري اجترى علَى الْكَِبِري أَ ما عِلمتم أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  .حتى يكْتبه اللَّه ِصديقاً و ما يزالُ الْعبد يكِْذب حتى يكْتبه اللَّه كَذَّاباً 

٣ -نِلٍم عسِن مِد بمحم نكَانَ عسِن مِن ابى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع    
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 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ ِللشر أَقْفَالًا و جعلَ مفَاِتيح ِتلْك الْأَقْفَاِل )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .الشراب و الْكَِذب شر ِمن الشراِب 

ِبيِه عمن ذَكَره عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبيِه عن أَِبي   عنه عن أَ- ٤
  . قَالَ ِإنَّ الْكَِذب هو خراب الِْإمياِن )عليه السالم ( جعفٍَر 

٥ - نب ِليع ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن أَِبي   الْحاِلِح بص نٍد عمحم
قَالَ ) عليه السالم  ( حماٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . ِمن الْكَباِئِر )صلى اهللا عليه وآله ( الْكَِذب علَى اللَِّه و علَى رسوِلِه 
٦ -اٍن   مأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 قَالَ ِإنَّ أَولَ من يكَذِّب الْكَذَّاب اللَّه عز )عليه السالم ( الْأَحمِر عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  .لْملَكَاِن اللَّذَاِن معه ثُم هو يعلَم أَنه كَاِذب و جلَّ ثُم ا
 )عليه السالم (   عِلي بن الْحكَِم عن أَباٍن عن عمر بِن يِزيد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٧

اعبأَت ِلكهي اِت ونيِبالْب ِلكهي قُولُ ِإنَّ الْكَذَّاباتيهبِبالش ه .ِ  

http://www.islam4u.com


  ) ٣٤٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن معاِويةَ - ٨
 يقُولُ ِإنَّ آيةَ الْكَذَّاِب ِبأَنْ يخِبرك خبر السماِء و )عليه السالم ( الَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن وهٍب قَ

يش هدِعن كُني لَاِلِه لَمح اِم اللَِّه ورح نع هأَلْتِرِب فَِإذَا سغالْم ِرِق وشالْم ِض وٌء  الْأَر.  
٩ -ِليِصٍري   عأَِبي ب نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 يقُولُ ِإنَّ الْكَِذبةَ لَتفَطِّر الصاِئم قُلْت و أَينا لَا يكُونُ ذَِلك )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
صلوات اهللا  (  لَيس حيثُ ذَهبت ِإنما ذَِلك الْكَِذب علَى اللَِّه و علَى رسوِلِه و علَى الْأَِئمِةِمنه قَالَ

  .) عليهم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه ِإلَى -١٠
 أَنه ملْعونٌ فَقَالَ ِإنما ذَاك )عليه السالم (  قَالَ ذُِكر الْحاِئك ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه

  .) صلى اهللا عليه وآله  ( الَِّذي يحوك الْكَِذب علَى اللَِّه و علَى رسوِلِه
أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن -١١

 ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصع ِميِد الطَّاِئيِد الْحبعليه السالم ( ع( مطَع دبع ِجدلَا ي 
و لَهزه الْكَِذب كرتى يتاِن حالِْإمي هِجد .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ -١٢
  ِء قَالَ لَا  الْكَذَّاب هو الَِّذي يكِْذب ِفي الشي)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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  .ما ِمن أَحٍد ِإلَّا يكُونُ ذَِلك ِمنه و لَِكن الْمطْبوع علَى الْكَِذِب 
١٣-سِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبيِه   ِعد نِن ظَِريٍف عِن ب

 من كَثُر كَِذبه ذَهب )عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِعيسى ابن مريم ) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هاؤهب.  

١٤- هفَعاِلٍم رِن سِد بمحم نانَ عثْمِن عِرو بمع نع هنع   ِمِننيؤالْم عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري

َء ِبالصدِق فَلَا   ينبِغي ِللرجِل الْمسِلِم أَنْ يجتِنب مواخاةَ الْكَذَّاِب فَِإنه يكِْذب حتى يِجي)السالم 
 قدصي.  

أَشعِري عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْ-١٥
  . يقُولُ ِإنَّ ِمما أَعانَ اللَّه ِبِه علَى الْكَذَّاِبني النسيانَ )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

١٦-يحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع اِسِطيى الْو
قَالَ الْكَلَام ثَلَاثَةٌ ِصدق و كَِذب و ِإصلَاح بين الناِس ) عليه السالم  ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه

لَاماً يبلُغه فَتخبثُ نفْسه قَالَ ِقيلَ لَه جِعلْت ِفداك ما الِْإصلَاح بين الناِس قَالَ تسمع ِمن الرجِل كَ
 هِمن تِمعا سم كَذَا ِخلَاف ِر كَذَا ويالْخ ِمن فُلَاٍن قَالَ ِفيك ِمن تِمعقُولُ سفَت لْقَاهفَت.  

ِد بِن عثْمانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حما-١٧
 ِفي )عليه السالم (  ِإنا قَد روينا عن أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فوسِل يعليه السالم ( قَو(ا ساللَِّه م لَساِرقُونَ فَقَالَ و كُمِإن ا الِْعريهتأَي ا كَذَبم قُوا ور  
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 اِهيمرقَالَ ِإب اللَِّه)عليه السالم ( و ِطقُونَ فَقَالَ ونوا يِإنْ كان مئَلُوههذا فَس مهكَِبري لَهلْ فَعلُوا  با فَعم 
 ما ِعندكُم ِفيها يا صيقَلُ قَالَ فَقُلْت ما ِعندنا ِفيها )عليه السالم ( و ما كَذَب قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 طَرالْخ بِن أَحياثْن ضغأَب ِن وياثْن بأَح قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّه ِليمسِإلَّا الت بأَح ِن وفَّيالص نيا بِفيم
الْكَِذب ِفي الِْإصلَاِح و أَبغض الْخطَر ِفي الطُّرقَاِت و أَبغض الْكَِذب ِفي غَيِر الِْإصلَاِح ِإنَّ 

 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( لَاِح وةَ الِْإصادهذا ِإر مهكَِبري لَهلْ فَعا قَالَ بمِإن  لُونَ وفْعلَا ي مهلَى أَنلَالَةً عد
 فوسلَاِح )عليه السالم ( قَالَ يةَ الِْإصادِإر .  
  عنه عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن أَِبي مخلٍَد السراِج عن ِعيسى بِن حسانَ قَالَ -١٨

 كُلُّ كَِذٍب مسئُولٌ عنه صاِحبه يوماً ِإلَّا كَِذباً ِفي ثَلَاثٍَة  يقُولُ)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
رجلٌ كَاِئد ِفي حرِبِه فَهو موضوع عنه أَو رجلٌ أَصلَح بين اثْنيِن يلْقَى هذَا ِبغيِر ما يلْقَى ِبِه 

هنيا بم لَاحالِْإص ِبذَِلك ِريدذَا يه ملَه ِتمأَنْ ي ِريدلَا ي وه ئاً ويش لَهأَه دعلٌ وجر ا أَوم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن -١٩

  .قَالَ الْمصِلح لَيس ِبكَذَّاٍب ) عليه السالم  ( اللَِّهالْمِغريِة عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن -٢٠

(  ساٍم قَالَ حدثَِني أَبو عبِد اللَِّه يحيى الْكَاِهِلي عن محمِد بِن ماِلٍك عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل

 ِبحِديٍث فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَ لَيس زعمت ِلي الساعةَ كَذَا و كَذَا فَقَالَ لَا فَعظُم )عليه السالم 
معا زاللَِّه م فَقَالَ لَا و تمعاللَِّه ز لَى وب فَقُلْت لَيع ذَِلك ِعلْتج فَقُلْت لَيع ظُمقَالَ فَع هت

آِن كَِذبٍم ِفي الْقُرعأَنَّ كُلَّ ز تِلما عأَ م هقُلْت قَد معقَالَ ن هقُلْت اللَِّه قَد لَى وب اكِفد.   
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٢١- اقحأَِبي ِإس ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري اِنياسراٍج طَ) صلوات اهللا عليه ( الْخفَِإنَّ كُلَّ ر الْكَِذب و اكُمقُولُ ِإيي  و اِلب

 اِرباِئٍف هكُلَّ خ.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن معمِر -٢٢

 لَا كَذَب علَى )اهللا عليه وآله صلى ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن عمٍرو عن عطَاٍء عن أَِبي عبِد اللَِّه
 لَهلْ فَعلَا بت ثُم ا كَذَبم قُوا ورا ساللَِّه م قَالَ و لَساِرقُونَ ثُم كُمِإن ا الِْعريهتلَا أَيت ِلٍح ثُمصم

   .علُوه و ما كَذَبكَِبريهم هذا فَسئَلُوهم ِإنْ كانوا ينِطقُونَ ثُم قَالَ و اللَِّه ما فَ
  باب ِذي اللِّسانيِن

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عوٍن - ١
ي الْمسِلِمني ِبوجهيِن و قَالَ من لَِق) عليه السالم  ( الْقَلَاِنِسي عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِلسانيِن جاَء يوم الِْقيامِة و لَه ِلساناِن ِمن ناٍر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي - ٢

عأَِبي ج نع ِريهِن الزةَ عبيِن )عليه السالم ( فٍَر شيانذَا ِلس ِن ويهجكُونُ ذَا وي دبع دبالْع قَالَ ِبئْس 
 ذَلَهخ ِليتِإِن اب و هدسح ِطيغَاِئباً ِإنْ أُع أْكُلُهي اِهداً وش اهطِْري أَخي.  

سباٍط عن عبِد الرحمِن بِن حماٍد رفَعه قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَ- ٣
 ميرِن مى ابالَى ِلِعيسعت و كاربت ِة )عليه السالم ( قَالَ اللَّهلَاِنيالْع و رِفي الس كانِلس كُنى ِليا ِعيسي 
كذِّري أُحِإن كقَلْب كَذَِلك اِحداً واناً واِن ِفي فٍَم ِلسانِلس لُحصِبرياً لَا يكَفَى ِبي خ و كفْسن 

   .واِحٍد و لَا سيفَاِن ِفي ِغمٍد واِحٍد و لَا قَلْباِن ِفي صدٍر واِحٍد و كَذَِلك الْأَذْهانُ
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  باب الِْهجرِة
  الْحسين بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن الرِبيِع و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ١

تِمعِل سفَضِة الْمِصيقَالَ ِفي و هفَعاِلٍد رِن خِد بمحِن مب دمأَح نِد اللَِّه عبا ععليه السالم (  أَب( 
 قحتا اسمبر ةَ وناللَّع اَءةَ ورا الْبمهدأَح بجوتاِن ِإلَّا اسرلَى الِْهجلَاِن عجر ِرقفْتقُولُ لَا يي

ذَا الظَّاِلمه اكِفد اللَّه لَِنيعج بتعم ا فَقَالَ لَهمِكلَاه و ذَِلكعدلَا ي هظْلُوِم قَالَ ِلأَنالُ الْما بفَم 
أَخاه ِإلَى ِصلَِتِه و لَا يتغامس لَه عن كَلَاِمِه سِمعت أَِبي يقُولُ ِإذَا تنازع اثْناِن فَعاز أَحدهما 

قُولَ ِلصى يتاِحِبِه حِإلَى ص ظْلُومِجِع الْمرفَلْي رالْآخ قْطَعى يتح ا الظَّاِلمأَِخي أَن اِحِبِه أَي
  .الِْهجرانَ بينه و بين صاِحِبِه فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى حكَم عدلٌ يأْخذُ ِللْمظْلُوِم ِمن الظَّاِلِم 

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِع- ٢
 لَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِهجرةَ فَوق ثَلَاٍث 
 محمِد بِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن- ٣

 عِن الرجِل يصِرم ذَِوي قَرابِتِه ِممن لَا يعِرف الْحق قَالَ )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هِرمصأَنْ ي ِغي لَهبنلَا ي.  

  صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن عمِه مراِزِم بِن  ِعدةٌ ِمن أَ- ٤
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 رجلٌ ِمن أَصحاِبنا يلَقَّب شلَقَانَ و كَانَ قَد صيره )ليه السالم ع( حِكيٍم قَالَ كَانَ ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
ِفي نفَقَِتِه و كَانَ سيئَ الْخلُِق فَهجره فَقَالَ ِلي يوماً يا مراِزم و تكَلِّم ِعيسى فَقُلْت نعم فَقَالَ 

  .أَصبت لَا خير ِفي الْمهاجرِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي سِعيٍد الْقَماِط - ٥

(  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  يقُولُ قَالَ أَِبي )عليه السالم ( عن داود بِن كَِثٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 أَيما مسِلميِن تهاجرا فَمكَثَا ثَلَاثاً لَا يصطَِلحاِن ِإلَّا كَانا خاِرجيِن ِمن الِْإسلَاِم و لَم )هللا عليه وآله صلى ا
الِْحس موِة ينِإلَى الْج اِبقِإلَى كَلَاِم أَِخيِه كَانَ الس قبا سمهةٌ فَأَيلَايا ومهنيب كُناِب ي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٦
علُوا ذَِلك  قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ يغِري بين الْمؤِمِنني ما لَم يرِجع أَحدهم عن ِديِنِه فَِإذَا فَ)عليه السالم ( 

 ِمِننيؤالْم رشعا ما يِن لَنيِليو نيب أً أَلَّفرام اللَّه ِحمفَر تقَالَ فُز ثُم ددمت و لَى قَفَاهلْقَى عتاس
   .تأَلَّفُوا و تعاطَفُوا
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  الْحسين بن محمٍد عن عِلي بِن محمِد بِن سِعيٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن محمِد - ٧
بأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نفُوٍظ عحِن مقَالَ ) عليه السالم  ( ِد اللَِّهب

 و الُهصأَو تلَّعخت و اهتكْبر طَكَّتا اصقَياِن فَِإذَا الْتِلمسالْم رجتا اهفَِرحاً م ِليسالُ ِإبزلَا ي
  ُ. نادى يا ويلَه ما لَِقي ِمن الثُّبور

  باب قَِطيعِة الرِحِم
١ -نب ِليِد   عبِن عِع بمِمس نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 ِفي حِديٍث أَلَا ِإنَّ ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه
اغُِض الْحبيِن التاِلقَةَ الدح لَِكن ِر وعاِلقَةَ الشِني حاِلقَةَ لَا أَع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ٢

بو عوٍر قَالَ قَالَ أَبصنِن مفَةَ بذَيح نِل عيِن الْفُضعليه السالم ( ِد اللَِّه ب( ِميتا تهاِلقَةَ فَِإنقُوا الْحات 
  .الرجالَ قُلْت و ما الْحاِلقَةُ قَالَ قَِطيعةُ الرِحِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض - ٣
ا عاِبنحِد اللَِّهأَصبأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( و ارالد لَيقُوا عيض ي قَدمِني عب ِتي ووِإنَّ ِإخ لَه قَالَ قُلْت

 فَِإنَّ اللَّه ِبراص قَالَ فَقَالَ ِلي ِديِهما ِفي أَيم ذْتأَخ تكَلَّمت لَو ٍت ويا ِإلَى بهئُوِني ِمنأَلْج
جيِمائٍَةس و ثَلَاِثني ى ودِة ِإحناُء ِفي سبالْو قَعو و فْترصجاً قَالَ فَانفَر لُ لَكع  
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ِقيا بفَم ماللَِّه كُلُّه وا واتفَم ِتكيِل بالُ أَها حِه قَالَ ملَيع لْتخا دفَلَم تجرقَالَ فَخ دأَح مهِمن 
 قُوِقِهمِبع و وا ِبكعنا صِبم وفَقَالَ ه دأَح مهِمن ِقيا بفَم ماللَِّه كُلُّه وا واتم قَد لَه قَالَ قُلْت

ب ِحِمِهمقَطِْع ر و اكاللَِّه ِإي ِإي و قَالَ قُلْت كلَيقُوا عيض مهأَن قُوا وب مهأَن ِحبوا أَ تِتر.  
  عنه عن أَحمد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي - ٤

 ثَلَاثُ ِخصاٍل لَا يموت صاِحبهن أَبداً حتى يرى )عليه السالم (  عِلي  قَالَ ِفي ِكتاِب)عليه السالم ( جعفٍَر 
وبالَهن الْبغي و قَِطيعةُ الرِحِم و الْيِمني الْكَاِذبةُ يباِرز اللَّه ِبها و ِإنَّ أَعجلَ الطَّاعِة ثَواباً لَِصلَةُ 

ِإنَّ الْقَو ِحِم والر ةَ والْكَاِذب ِمنيِإنَّ الْي ونَ وثْري و مالُهوِمي أَمنلُونَ فَتاصوتاراً فَيونَ فُجكُونلَي م
  .قَِطيعةَ الرِحِم لَتذَراِن الديار بلَاِقع ِمن أَهِلها و تنقُلُ الرِحم و ِإنَّ نقْلَ الرِحِم انِقطَاع النسِل 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عنبسةَ الْعاِبِد قَالَ - ٥
 أَقَاِربه فَقَالَ لَه اكِْظم غَيظَك و افْعلْ فَقَالَ ِإنهم )عليه السالم ( جاَء رجلٌ فَشكَا ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 كُمِإلَي اللَّه ظُرنفَلَا ي مكُونَ ِمثْلَهأَنْ ت ِريدلُونَ فَقَالَ أَ تفْعي لُونَ وفْعي.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

  . لَا تقْطَع رِحمك و ِإنْ قَطَعتك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه
٧ - اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نع هفَعأَِبيِه ر نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِمِننيؤالْم ِت)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريطْبِه  ِفي خِإلَي اَء فَقَاملُ الْفَنجعوِب الَِّتي تالذُّن وذُ ِباللَِّه ِمنِه أَع
وبكُونُ ذُنت أَ و ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي كُِريشاِء الْيالْكَو ناللَِّه ب دبع  
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تعجلُ الْفَناَء فَقَالَ نعم ويلَك قَِطيعةُ الرِحِم ِإنَّ أَهلَ الْبيِت لَيجتِمعونَ و يتواسونَ و هم فَجرةٌ 
قْطَعي قُونَ وفَرتِت لَييلَ الْبِإنَّ أَه و اللَّه مقُهزراُء فَيِقيأَت مه و اللَّه مهِرمحضاً فَيعب مهضعب .  

 )عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٨
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(وا الْأَراِر ِإذَا قَطَّعرِدي الْأَشالُ ِفي أَيوِعلَِت الْأَمج امح.   

  باب الْعقُوِق
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن حِديِد - ١

وِق أُف و لَو عِلم اللَّه عز و جلَّ شيئاً أَهونَ قَالَ أَدنى الْعقُ) عليه السالم  ( بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هنى عهلَن هِمن.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن - ٢
 كُن باراً و اقْتِصر علَى الْجنِة و ِإنْ كُنت عاقّاً فَظّاً فَاقْتِصر علَى  )صلى اهللا عليه وآله( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .الناِر 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن صاِلٍح - ٣

يعِن شب قُوبعي نذَّاِء عِد اللَِّهالْحبأَِبي ع نِغطَاٌء ) عليه السالم  ( ٍب ع ِة كُِشفامالِْقي موقَالَ ِإذَا كَانَ ي
 اِحدو فاٍم ِإلَّا ِصنِسِمائَِة عمِة خِسريم ِمن وحر لَه تكَان نا مهِرحي دجِة فَونِة الْجأَغِْطي ِمن

اققَالَ الْع مه نم ِه قُلْتياِلدِلو .  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

ِل اللَِّه فَِإذَا قُِتلَ ِفي  فَوق كُلِّ ِذي ِبر ِبر حتى يقْتلَ الرجلُ ِفي سِبي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
سِبيِل اللَِّه فَلَيس فَوقَه ِبر و ِإنَّ فَوق كُلِّ عقُوٍق عقُوقاً حتى يقْتلَ الرجلُ أَحد واِلديِه فَِإذَا فَعلَ 

قُوقع قَهفَو سفَلَي ذَِلك.   
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٥ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
أَبويِه نظَر ماِقٍت و هما ظَاِلماِن لَه قَالَ من نظَر ِإلَى ) عليه السالم  ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .لَم يقْبِل اللَّه لَه صلَاةً 
 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن فُراٍت عن أَِبي جعفٍَر - ٦

ه ِإياكُم و عقُوق الْواِلديِن فَِإنَّ ِريح الْجنِة توجد ِمن مِسريِة  ِفي كَلَاٍم لَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
أَلِْف عاٍم و لَا يِجدها عاق و لَا قَاِطع رِحٍم و لَا شيخ زاٍن و لَا جار ِإزاِرِه خيلَاَء ِإنما الِْكبِرياُء 

 الَِمنيالْع بِللَِّه ر.  
  عنه عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد السلَِمي عن أَِبيِه عن جدِه عن أَِبي عبِد - ٧

قَالَ لَو عِلم اللَّه شيئاً أَدنى ِمن أُف لَنهى عنه و هو ِمن أَدنى الْعقُوِق و ِمن ) عليه السالم  ( اللَِّه
ا الْعِهمِإلَي ظَرالن ِحدِه فَيياِلدلُ ِإلَى وجالر ظُرنقُوِق أَنْ ي.  

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عن هارونَ بِن الْجهِم عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي جعفٍَر - ٨

 ابنه يمِشي و اِلابن متِكئٌ علَى ِذراِع الْأَِب قَالَ فَما  قَالَ ِإنَّ أَِبي نظَر ِإلَى رجٍل و معه)السالم 
  . مقْتاً لَه حتى فَارق الدنيا )عليه السالم ( كَلَّمه أَِبي 
عثْمانَ   أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمٍد عن محسِن بِن أَحمد عن أَباِن بِن - ٩

قَالَ أَدنى الْعقُوِق أُف و لَو عِلم اللَّه أَيسر ِمنه ) عليه السالم  ( عن حِديِد بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
هنى عهلَن.   
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  باب اِلانِتفَاِء
عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  .قَالَ كَفَر ِباللَِّه من تبرأَ ِمن نسٍب و ِإنْ دق ) السالم 
٢ -أَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد ناِء عرغأَِبي الْم ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

  .قَالَ كَفَر ِباللَِّه من تبرأَ ِمن نسٍب و ِإنْ دق ) عليه السالم  ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِبي حماٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر و ابِن فَضاٍل عن   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَ- ٣

 أَنهما قَالَا كُفْر ِباللَِّه الْعِظيِم اِلانِتفَاُء ِمن )عليه السالم ( ِرجاٍل شتى عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
قِإنْ د ٍب وسح.   

 ِلِمنيسآذَى الْم نم اببمهقَرتاح و  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ - ١

 يقُولُ قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِليأْذَنْ ِبحرٍب ِمني من آذَى عبِدي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لْمؤِمن و لْيأْمن غَضِبي من أَكْرم عبِدي الْمؤِمن و لَو لَم يكُن ِمن خلِْقي ِفي الْأَرِض ِفيما بين ا

ت الْمشِرِق و الْمغِرِب ِإلَّا مؤِمن واِحد مع ِإماٍم عاِدٍل لَاستغنيت ِبِعبادِتِهما عن جِميِع ما خلَقْ
ِفي أَرِضي و لَقَامت سبع سماواٍت و أَرِضني ِبِهما و لَجعلْت لَهما ِمن ِإمياِنِهما أُنساً لَا 

   .يحتاجاِن ِإلَى أُنِس ِسواهما
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٢ - رمِن عِل بفَضِن الْمع ِزيدِن يِذِر بنم ناٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  
ي فَيقُوم قَوم  ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة نادى مناٍد أَين الصدود ِلأَوِلياِئ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و موهدانع و موا لَهبصن و ِمِننيؤا الْمآذَو لَاِء الَِّذينؤقَالُ هفَي ملَح وِهِهمجلَى وع سلَي
 منهِإلَى ج ِبِهم رمؤي ثُم ِفي ِديِنِهم مفُوهنع.  

 بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد- ٣
 قَالَ اللَّه تبارك )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن حماِد بِن بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . فَقَد أَرصد ِلمحاربِتي و تعالَى من أَهانَ ِلي وِلياً
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن محمِد بِن - ٤

اً ِمسِكيناً أَو غَير ِمسِكٍني قَالَ من حقَّر مؤِمن) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اهِتِه ِإيقَرحم نع ِجعرى يتاِقتاً حم اِقراً لَهلَّ حج و زع ِل اللَّهزي لَم.  

٥ - نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
عِد اللَِّه مبا عأَب تِمعٍس قَالَ سينِن خانَ )عليه السالم ( لَّى بأَه نقُولُ مالَى يعت و كاربت قُولُ ِإنَّ اللَّهي 

يش عرا أَسأَن ِتي وبارحِلم دصأَر اً فَقَدِلياِئي  ِلي وِليِة أَورصٍء ِإلَى ن.  
٦ -أَص ةٌ ِمناِلٍم  ِعدِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنح  
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 قَالَ اللَّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) الم عليه الس ( عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِمنؤالْم ِديبأَذَلَّ ع نذَِني مابن لَّ قَدج و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد - ٧
 عبِد الْجباِر جِميعاً عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن حماِد بِن بِشٍري قَالَ سِمعت أَبا بِن

ِلياً  قَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ ِلي و)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
يِبش دبع ِإلَي بقَرا تم ِتي وبارحِلم دصأَر فَقَد  بقَرتلَي هِإن ِه ولَيع تضرا افْتِمم ِإلَي بٍء أَح

صب ِبِه و عمسالَِّذي ي هعمس تكُن هتببفَِإذَا أَح هى أُِحبتاِفلَِة حِبالن ِإلَي هانِلس ِبِه و ِصربالَِّذي ي هر
 نع تددرا تم و هتطَيأَلَِني أَعِإنْ س و هتباِني أَجعا ِإنْ دِبه ِطشبالَِّتي ي هدي ِبِه و ِطقنالَِّذي ي

يش و توالْم هكْرِمِن يؤِت الْموم نِدي عدركَت ا فَاِعلُهٍء أَن هاَءتسم هأَكْر .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي - ٨

 )صلى اهللا عليه وآله (   قَالَ لَما أُسِري ِبالنِبي)عليه السالم ( سِعيٍد الْقَماِط عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي جعفٍَر 
قَالَ يا رب ما حالُ الْمؤِمِن ِعندك قَالَ يا محمد من أَهانَ ِلي وِلياً فَقَد بارزِني ِبالْمحاربِة و أَنا 

يش عرأَس يش نع تددرا تم اِئي وِليِة أَورصٍء ِإلَى ن  ا فَاِعلُهِمِن ٍء أَنؤفَاِة الْمو نِدي عدركَت
 هفْترص لَو ى وِإلَّا الِْغن هِلحصلَا ي نم ِمِننيؤالْم اِديِعب ِإنَّ ِمن و هاَءتسم هأَكْر و توالْم هكْري

صلَا ي نم ِمِننيؤالْم اِديِعب ِإنَّ ِمن و لَكلَه ِر ذَِلكِر ِإلَى غَيِإلَى غَي هفْترص لَو و ِإلَّا الْفَقْر هِلح
ياِدي ِبشِعب ِمن دبع ِإلَي بقَرتا يم و لَكلَه ذَِلك  بقَرتلَي هِإن ِه ولَيع تضرا افْتِمم ِإلَي بٍء أَح

تببفَِإذَا أَح هى أُِحبتاِفلَِة حِبالن ِإلَي ِبِه و ِصربالَِّذي ي هرصب ِبِه و عمسالَِّذي ي هعمِإذاً س تكُن ه
و هتباِني أَجعا ِإنْ دِبه ِطشبالَِّتي ي هدي ِبِه و ِطقنالَِّذي ي هانِلس  
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 هتطَيأَلَِني أَعِإنْ س.  
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩

ذَاِت يِدِه و ِلفَقِْرِه شهره اللَّه يوم الِْقيامِة علَى قَالَ مِن استذَلَّ مؤِمناً و استحقَره ِلِقلَِّة ) عليه السالم 
  .رُءوِس الْخلَاِئِق 

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠

 لَقَد أَسرى ربي ِبي فَأَوحى ِإلَي ِمن وراِء الِْحجاِب ) اهللا عليه وآله صلى( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
 نم ِة وبارحِني ِبالْمدصأَر اً فَقَدِليأَذَلَّ ِلي و نم دمحا مِني ِإلَى أَنْ قَالَ ِلي يافَهش ى وحا أَوم

با ري قُلْت هتبارِني حبارح قَالَ ِلي ذَاك هتبارح كبارح نأَنَّ م تِلمع ذَا فَقَده كِليو نم و 
   .من أَخذْت ِميثَاقَه لَك و ِلوِصيك و ِلذُريِتكُما ِبالْولَايِة
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن معلَّى بِن -١١
ز و جلَّ مِن  قَالَ اللَّه ع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه

يِفي ش تددرا تم ِة وبارحِني ِبالْمزارب فَقَد ِمنؤالْم ِديبذَلَّ عتِدي ِفي  اسدركَت ا فَاِعلُهٍء أَن
ِني ِفي الْأَمِر فَأَستِجيب عبِدي الْمؤِمِن ِإني أُِحب ِلقَاَءه فَيكْره الْموت فَأَصِرفُه عنه و ِإنه لَيدعو

لَه ريخ وا هِبم لَه.   
اِتِهمروع و ِمِننيؤاِت الْمثَرع طَلَب نم ابب  

١ - اِهيمرِإب ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ينِل ابالْفَض ِد اللَِّه وبأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع نع ِريعالْأَش ِزيدي  )

ِه  قَالَا أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِإلَى الْكُفِْر أَنْ يواِخي الرجلَ علَى الديِن فَيحِصي علَيِه عثَراِت)عليه السالم 
  .و زلَّاِتِه ِليعنفَه ِبها يوماً ما 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٢
 يا معشر من أَسلَم )هللا عليه وآله صلى ا(  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 عبتت نم هفَِإن اِتِهمرووا ععبتلَا ت و ِلِمنيسوا الْمذُمانَ ِإلَى قَلِْبِه لَا تِلِص الِْإميخي لَم اِنِه وِبِلس
ت اللَّه عبتت نم و هتروع اللَّه عبتت اِتِهمروِتِهعيِفي ب لَو و هحفْضي هتروالَى عع.   

   ِمثْلَه)عليه السالم (  عنه عن عِلي بِن النعماِن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه - ٣
 أَنْ يواِخي  قَالَ ِإنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِإلَى الْكُفِْر)عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .الرجلُ الرجلَ علَى الديِن فَيحِصي علَيِه عثَراِتِه و زلَّاِتِه ِليعنفَه ِبها يوماً ما 
 قَالَ )عليه السالم (   عنه عِن الْحجاِل عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر - ٤
ولُ اللَِّه قَالَ راِت )صلى اهللا عليه وآله ( سثَروا ععبتِبقَلِْبِه لَا ت ِلمسي لَم اِنِه وِبِلس لَمأَس نم رشعا مي 

ثْرع اللَّه عبتت نم و هتثْرع اللَّه عبتت ِلِمنيساِت الْمثَرع عبتت نم هفَِإن ِلِمنيسالْم هحفْضي هت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عِن ابِن مسكَانَ - ٥

 لَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن مسِلٍم أَِو الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
تطْلُبوا عثَراِت الْمؤِمِنني فَِإنَّ من تتبع عثَراِت أَِخيِه تتبع اللَّه عثَراِتِه و من تتبع اللَّه عثَراِتِه 

  .يفْضحه و لَو ِفي جوِف بيِتِه 
٦ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب 

 قَالَ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِإلَى الْكُفِْر أَنْ يواِخي الرجلُ الرجلَ )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .يعيره ِبها يوماً ما علَى الديِن فَيحِصي علَيِه زلَّاِتِه ِل

قَالَ أَبعد ما يكُونُ ) عليه السالم  (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧
   .يعيره ِبها يوماً ماالْعبد ِمن اللَِّه أَنْ يكُونَ الرجلُ يواِخي الرجلَ و هو يحفَظُ علَيِه زلَّاِتِه ِل
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  باب التعِيِري
مانَ عن رجٍل عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْ- ١

  .قَالَ من أَنب مؤِمناً أَنبه اللَّه ِفي الدنيا و الْآِخرِة ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
٢ - ناٍر عمِن عب اقحِإس ناٍر عمِن عاِعيلَ بمِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع  

 من أَذَاع فَاِحشةً كَانَ كَمبتِدِئها و من )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهأَ
يِمناً ِبشؤم ريع  هكَبرى يتح تمي ٍء لَم.  

بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٣
  .قَالَ من عير مؤِمناً ِبذَنٍب لَم يمت حتى يركَبه ) عليه السالم  ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

بِن فَضاٍل عن حسيِن بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ا- ٤
قَالَ من لَِقي أَخاه ِبما يؤنبه ) عليه السالم  ( عمر بِن سلَيمانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .أَنبه اللَّه ِفي الدنيا و الْآِخرِة
  باب الِْغيبِة و الْبهِت

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
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 الِْغيبةُ أَسرع ِفي ِديِن الرجِل الْمسِلِم ِمن الْأَِكلَِة ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( 
 الْجلُوس ِفي الْمسِجِد انِتظَار الصلَاِة ِعبادةٌ ما لَم )صلى اهللا عليه وآله ( جوِفِه قَالَ و قَالَ رسولُ اللَِّه 

  . اللَِّه و ما يحِدثُ قَالَ اِلاغِْتياب يحِدثْ ِقيلَ يا رسولَ
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

ه فَهو ِمن الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ قَالَ من قَالَ ِفي مؤِمٍن ما رأَته عيناه و سِمعته أُذُنا) عليه السالم 
 أَِليم ذابع موا لَهنآم ةُ ِفي الَِّذينالْفاِحش ِشيعونَ أَنْ تِحبي ِإنَّ الَِّذين.  

٣ -ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب داود 
 عِن الِْغيبِة قَالَ هو أَنْ تقُولَ ِلأَِخيك ِفي ِديِنِه ما لَم )عليه السالم ( ِسرحانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 دِه ِفيِه حلَيع قَمي ِه لَملَيع اللَّه هرتس راً قَدِه أَملَيثَّ عبت لْ وفْعي.  
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن هارونَ بِن الْجهِم عن   ِع- ٤

 ما كَفَّارةُ اِلاغِْتياِب )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ سِئلَ النِبي ) عليه السالم  ( حفِْص بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ ت هتا ذَكَركُلَّم هتبِن اغْتِلم اللَّه ِفرغتس.  

٥ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
الَ من بهت مؤِمناً أَو مؤِمنةً ِبما قَ) عليه السالم  ( ماِلِك بِن عِطيةَ عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِديداِل قَالَ صبةُ الْخا ِطينم و ا قَالَ قُلْتِمم جرخى يتاٍل حبِة خِفي ِطين اللَّه ثَهعِفيِه ب سلَي  
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  .يخرج ِمن فُروِج املُوِمساِت 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن أَباٍن عن رجٍل لَا - ٦

 من ذَكَر رجلًا ِمن خلِْفِه ِبما هو ) ات اهللا عليه صلو( نعلَمه ِإلَّا يحيى الْأَزرق قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن 
 نم و هاباغْت اسالن ِرفُهعا لَا يِفيِه ِمم وا هلِْفِه ِبمخ ِمن هذَكَر نم و هبتغي لَم اسالن فَهرا عِفيِه ِمم

 هتهب ِفيِه فَقَد سا لَيِبم هذَكَر.  
عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عبِد   - ٧

 يقُولُ الِْغيبةُ أَنْ تقُولَ ِفي أَِخيك ما ستره )عليه السالم ( الرحمِن بِن سيابةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِه ولَيع ِفيِهاللَّه سا لَيقُولَ ِفيِه مانُ أَنْ تتهالْب لَِة فَلَا وجالْع ِة وِفيِه ِمثْلُ الِْحد الظَّاِهر را الْأَمأَم .   

  باب الروايِة علَى الْمؤِمِن
ناٍن عن مفَضِل   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِس- ١

 من روى علَى مؤِمٍن ِروايةً يِريد ِبها شينه و هدم )عليه السالم ( بِن عمر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
ِة الشلَايِتِه ِإلَى ولَايو ِمن اللَّه هجراِس أَخِن النيأَع قُطَ ِمنسوَءِتِه ِليرطَانُ ميالش لُهقْبطَاِن فَلَا يي.  

٢ -لَه اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحع دمأَح نع هنع    
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 ا ِهيمِإن بذْهثُ تيح سِه قَالَ لَيفْلَيِني سعت قُلْت معقَالَ ن امرِمِن حؤلَى الْمِمِن عؤةُ الْمروع
  .ِإذَاعةُ ِسرِه 
٣ -ناٍر عتخِن مِن بيسِن الْحع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عيز 

ِفيما جاَء ِفي الْحِديِث عورةُ الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن حرام قَالَ ما هو ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
هِعيبت ِه أَولَيع ِويرأَنْ ت وا همئاً ِإنيش هى ِمنرفَت كَِشفنأَنْ ي.   
  باب الشماتِة

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل  - ١
أَنه قَالَ لَا ) عليه السالم  ( عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْأَشعِري عن أَباِن بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه

ت ِبأَِخيِه لَم لَتزٍة نِصيبِبم ِمتش نقَالَ م و ا ِبكهريصي و اللَّه همحرفَي ةَ ِلأَِخيكاتمِدي الشب
نتفْتى يتا حينالد ِمن جرخي.   

  باب السباِب
قَالَ ) عليه السالم  (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ١

  . ِسباب الْمؤِمِن كَالْمشِرِف علَى الْهلَكَِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  سِعيٍد عن  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن - ٢
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 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
 ِسباب الْمؤِمِن فُسوق و ِقتالُه كُفْر و أَكْلُ لَحِمِه معِصيةٌ و حرمةُ ماِلِه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .كَحرمِة دِمِه 
 عليه (  عنه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر - ٣

 فَقَالَ أَوِصِني فَكَانَ ِفيما أَوصاه أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن بِني تِميٍم أَتى النِبي )السالم 
 مهنيةَ باودوا الْعِسبكْتفَت اسوا النبسقَالَ لَا ت.  

 ِفي )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن موسى   ابن محبوٍب عن عبِد الرحمِن - ٤
رجلَيِن يتساباِن قَالَ الْباِدي ِمنهما أَظْلَم و ِوزره و ِوزر صاِحِبِه علَيِه ما لَم يعتِذر ِإلَى الْمظْلُوِم 

.  
٥ -ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن س

 قَالَ ما شِهد رجلٌ علَى رجٍل ِبكُفٍْر قَطُّ ِإلَّا باَء ِبِه أَحدهما )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
ِإنْ كَانَ م و قدلَى كَاِفٍر صِبِه ع ِهدلَى ِإنْ كَانَ شع نالطَّع و اكُمِه فَِإيلَيع الْكُفْر عجِمناً رؤ

 ِمِننيؤالْم.  
  الْحسن بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عِلي بِن - ٦

سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّعنةَ ِإذَا خرجت ِمن ِفي صاِحِبها  قَالَ )عليهما السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَحِدِهما 
  .ترددت فَِإنْ وجدت مساغاً و ِإلَّا رجعت علَى صاِحِبها 

٧ - ِليع نع ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب
 يقُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 تعجِإلَّا ر اغاً وسم تدجا فَِإنْ ومهنيب تددرا تاِحِبهِفي ص ِمن تجرةَ ِإذَا خنلَى اللَّعع
   .صاِحِبها
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن - ٨
 نِل عيِد اللَِّه الْفُضبا عأَب تِمعةَ قَالَ سزمِمِن )عليه السالم ( أَِبي حؤلُ ِلأَِخيِه الْمجقُولُ ِإذَا قَالَ الري 

 وه لًا ومِمٍن عؤم ِمن لُ اللَّهقْبلَا ي ا ومهدأَح ي كَفَرودع تِإذَا قَالَ أَن ِتِه ولَايو ِمن جرخ أُف
ضوءاً مِمِن سؤلَى أَِخيِه الْمع ِمر.  

٩ - نانَ عثْمِن عاِد بمح ناٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 مؤِمٍن ِإلَّا مات  قَالَ ما ِمن ِإنساٍن يطْعن ِفي عيِن)عليه السالم ( ِربِعي عِن الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر 

   .ِبشر ِميتٍة و كَانَ قَِمناً أَنْ لَا يرِجع ِإلَى خيٍر
وِء الظَّنس ِة ومهالت ابب  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي - ١
قَالَ ِإذَا اتهم الْمؤِمن أَخاه انماثَ الِْإميانُ ِمن قَلِْبِه كَما ينماثُ الِْملْح ِفي الْماِء ) عليه السالم  (  اللَِّهعبِد

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْحسيِن - ٢

ِد اللَِّه ببا عأَب تِمعأَِبيِه قَالَ س نع ِزيدِن يب رمِن عِن بيسح ناِزٍم عِن )عليه السالم ( ِن حقُولُ مي 
ٌء ِمما  اتهم أَخاه ِفي ِديِنِه فَلَا حرمةَ بينهما و من عاملَ أَخاه ِبِمثِْل ما عاملَ ِبِه الناس فَهو بِري

   .ينتِحلُ

http://www.islam4u.com


  ) ٣٦٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

لَ قَا) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عمن حدثَه عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( هِمن كِلبغا يم كأِْتيى يتِنِه حسلَى أَحع أَِخيك رأَم عض ِفي كَلَاٍم لَه 

   .و لَا تظُنن ِبكَِلمٍة خرجت ِمن أَِخيك سوءاً و أَنت تِجد لَها ِفي الْخيِر محِملًا
م اببِمنؤالْم اهأَخ اِصحني لَم ن  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن عن أَِبي - ١
 من )صلى اهللا عليه وآله ( ِه قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّ) عليه السالم  ( حفٍْص الْأَعشى عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ولَهسر و انَ اللَّهخ فَقَد هحصني ٍة ِلأَِخيِه فَلَماجى ِفي حعس.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٢

 يقُولُ أَيما مؤِمٍن مشى ِفي حاجِة أَِخيِه فَلَم يناِصحه فَقَد )عليه السالم ( للَِّه قَالَ سِمعت أَبا عبِد ا
 ولَهسر و انَ اللَّهخ.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد - ٣
ِن حِصٍري قَالَ بو با أَبنربقَالَ أَخ ِن ِهلْقَامِح ببصم نِن عسِن الْحب ِريسِإد نِميعاً عانَ جس

 يقُولُ أَيما رجٍل ِمن أَصحاِبنا استعانَ ِبِه رجلٌ ِمن ِإخواِنِه ِفي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  لَم يباِلغْ ِفيها ِبكُلِّ جهٍد فَقَد خانَ اللَّه و رسولَه و الْمؤِمِنني قَالَ أَبو بِصٍريحاجٍة فَ
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 ما تعِني ِبقَوِلك و الْمؤِمِنني قَالَ ِمن لَدنْ أَِمِري الْمؤِمِنني ِإلَى )السالم عليه ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 آِخِرِهم.  
عليه (   عنهما جِميعاً عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٤

حاجِة أَِخيِه ثُم لَم يناِصحه ِفيها كَانَ كَمن خانَ اللَّه و رسولَه و  يقُولُ من مشى ِفي )السالم 
 همصخ كَانَ اللَّه.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن حسيِن - ٥
قَالَ مِن استشار أَخاه ) عليه السالم  ( عمر بِن يِزيد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن حاِزٍم عن حسيِن بِن 

 هأْيلَّ رج و زع اللَّه هلَبأِْي سالر ضحم هضحمي فَلَم.  
٦ -ٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   تِمعةَ قَالَ ساعمس نع سوني ن

 يقُولُ أَيما مؤِمٍن مشى مع أَِخيِه الْمؤِمِن ِفي حاجٍة فَلَم يناِصحه فَقَد )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
ولَهسر و انَ اللَّهخ.   

  باب خلِْف الْوعِد
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمعاِلٍم قَالَ سِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
   يقُولُ ِعدةُ الْمؤِمِن أَخاه نذْر لَا كَفَّارةَ لَه فَمن أَخلَف فَِبخلِْف اللَِّه)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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بدأَ و ِلمقِْتِه تعرض و ذَِلك قَولُه يا أَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ كَبر مقْتاً ِعند اللَِّه 
  .أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ 

٢ -ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع قُوِفيقَرٍب الْعيعش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه السالم  (  ع (

   . من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلْيِف ِإذَا وعد)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
جح نم اببِمنؤالْم اهأَخ ب  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد - ١
 قَالَ أَبو بِن خاِلٍد جِميعاً عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ

 أَيما مؤِمٍن كَانَ بينه و بين مؤِمٍن ِحجاب ضرب اللَّه عز و جلَّ بينه و بين )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .الْجنِة سبِعني أَلْف سوٍر ما بين السوِر ِإلَى السوِر مِسريةُ أَلِْف عاٍم 

ي بن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن أَحمد بِن الْحسيِن عن أَِبيِه عن   عِل- ٢
 فَقَالَ ِلي يا ) صلوات اهللا عليه ( ِإسماِعيلَ بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن قَالَ كُنت ِعند الرضا 

ِن بمكَانَ ِفي ز هِإن دمحم مه الثَّلَاثَةَ و مهِمن اِحدى وفَأَت ِمِننيؤالْم فٍَر ِمنةُ نعباِئيلَ أَررِني ِإس
 لَاكوم نفَقَالَ أَي لَامِه الْغِإلَي جرفَخ ابالْب عفَقَر مهنيٍة باظَرنِفي م ِدِهمِزِل أَحنونَ ِفي مِمعتجم

ه سفَقَالَ لَي عكَانَ الَِّذي قَر نم فَقَالَ لَه لَاهوِإلَى م لَاملَ الْغخد لُ وجالر عجِت فَريِفي الْب و
الْباب قَالَ كَانَ فُلَانٌ فَقُلْت لَه لَست ِفي الْمنِزِل فَسكَت و لَم يكْتِرثْ و لَم يلُم غُلَامه و لَا 

نهم ِلرجوِعِه عِن الْباِب و أَقْبلُوا ِفي حِديِثِهم فَلَما كَانَ ِمن الْغِد بكَّر ِإلَيِهم الرجلُ اغْتم أَحد ِم
م فَأَصابهم و قَد خرجوا يِريدونَ ضيعةً ِلبعِضِهم فَسلَّم علَيِهم و قَالَ أَنا معكُم فَقَالُوا لَه نعم و لَ

  يعتِذروا ِإلَيِه و كَانَ الرجلُ محتاجاً ضِعيف الْحاِل فَلَما كَانوا ِفي
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 مهأَظَلَّت ةٌ قَدامِض الطَِّريِق ِإذَا غَمعب ُءوِسِهملَى رةُ عاممِت الْغوتا اسوا فَلَمرادفَب طَرم هوا أَنفَظَن
 ِمن ارولُ اللَِّه فَِإذَا نسِئيلُ رربا جأَن و ِذيِهمخ ارا النهتِة أَياممِف الْغوج اِدي ِمنناٍد ينِإذَا م

 الثَّلَاثَةَ النفَِر و بِقي الرجلُ مرعوباً يعجب ِمما نزلَ ِبالْقَوِم و لَا جوِف الْغمامِة قَِد اختطَفَِت
 فَأَخبره الْخبر و ما رأَى و )عليه السالم ( يدِري ما السبب فَرجع ِإلَى الْمِدينِة فَلَِقي يوشع بن نوٍن 

عوشفَقَالَ ي ِمعا سوٍن من نعليه السالم (  ب( مهنأَنْ كَانَ ع دعب ِهملَيِخطَ عس أَنَّ اللَّه تِلما عأَ م 
راِضياً و ذَِلك ِبِفعِلِهم ِبك فَقَالَ و ما ِفعلُهم ِبي فَحدثَه يوشع فَقَالَ الرجلُ فَأَنا أَجعلُهم ِفي ِحلٍّ 

هنفُو عأَع و دعب ِمن مهفَعنى أَنْ يسع ةَ فَلَا واعا السفَأَم مهفَعلُ لَنذَا قَبكَانَ ه قَالَ لَو م.  
٣ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

قَالَ أَيما مؤِمٍن كَانَ بينه و بين مؤِمٍن ِحجاب ضرب اللَّه ) عليه السالم  ( للَِّهمفَضٍل عن أَِبي عبِد ا
بينه و بين الْجنِة سبِعني أَلْف سوٍر ِغلَظُ كُلِّ سوٍر مِسريةُ أَلِْف عاٍم ما بين السوِر ِإلَى السوِر 

   .مِسريةُ أَلِْف عاٍم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن عاِصِم - ٤

 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي مسِلٍم )عليه السالم ( بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
تى مسِلماً زاِئراً أَو طَاِلب حاجٍة و هو ِفي منِزِلِه فَاستأْذَنَ علَيِه فَلَم يأْذَنْ لَه و لَم يخرج ِإلَيِه أَ

تِزِلِه فَاسنِفي م وه ٍة واجح طَاِلب اِئراً أَوِلماً زسى مِلٍم أَتسا ممةَ أَيزما حا أَبقَالَ ي لَم و أْذَنَ لَه
يخرج ِإلَيِه لَم يزلْ ِفي لَعنِة اللَِّه حتى يلْتِقيا فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِفي لَعنِة اللَِّه حتى يلْتِقيا قَالَ 

   .نعم يا أَبا حمزةَ
هِعني فَلَم وهانَ ِبِه أَخعتِن اسم ابب  

١ -ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 
  بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن سعدانَ عن حسيِن بِن أَِمٍني عن أَِبي جعفٍَر ع
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قَالَ من بِخلَ ِبمعونِة أَِخيِه الْمسِلِم و الِْقياِم لَه ِفي حاجِتِه ِإلَّا ابتِلي ِبمعونِة من يأْثَم علَيِه و لَا 
 رجؤي.  

٢ -حم نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بم
قَالَ أَيما رجٍل ِمن ِشيعِتنا أَتى رجلًا ِمن ِإخواِنِه فَاستعانَ ِبِه ِفي ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِإلَّا اب قِْدري وه و هِعني ِتِه فَلَماجا حهلَيع اللَّه هذِّبعا ياِئندأَع ِرِه ِمنغَي اِئجوح قِْضيِبأَنْ ي اللَّه لَاهت
  .يوم الِْقيامِة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن أَسلَم عِن الْخطَّاِب بِن - ٣
قَالَ لَم يدع رجلٌ معونةَ أَِخيِه الْمسِلِم حتى ) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّهمصعٍب عن سِديٍر

 رجؤلَا ي و أْثَمي نِة مونعِبم ِليتِإلَّا اب هاِسيوي ا وى ِفيهعسي.  
عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد - ٤

   قَالَ سِمعته يقُولُ من قَصد ِإلَيِه رجلٌ ِمن)عليه السالم ( عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن 
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 ِإخواِنِه مستِجرياً ِبِه ِفي بعِض أَحواِلِه فَلَم يِجره بعد أَنْ يقِْدر علَيِه فَقَد قَطَع ولَايةَ اللَِّه عز و جلَّ
.  

  باب من منع مؤِمناً شيئاً ِمن ِعنِدِه أَو ِمن ِعنِد غَيِرِه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ - ١

عليه السالم  ( جِميعاً عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن عن فُراِت بِن أَحنف عن أَِبي عبِد اللَِّه

الَ أَيما مؤِمٍن منع مؤِمناً شيئاً ِمما يحتاج ِإلَيِه و هو يقِْدر علَيِه ِمن ِعنِدِه أَو ِمن ِعنِد غَيِرِه قَ) 
يقَالُ هذَا الْخاِئن الَِّذي أَقَامه اللَّه يوم الِْقيامِة مسوداً وجهه مزرقَّةً عيناه مغلُولَةً يداه ِإلَى عنِقِه فَ

  .خانَ اللَّه و رسولَه ثُم يؤمر ِبِه ِإلَى الناِر 
 يا يونس من حبس )عليه السالم (   ابن ِسناٍن عن يونس بِن ظَبيانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢

زع اللَّه هِمِن أَقَامؤالْم قح أَو قُهرِسيلَ عى يتِه حلَيلَى ِرجاٍم عِمائَِة عسمِة خامالِْقي مولَّ يج و 
 ماً ثُموي ِعنيبأَر خبوقَالَ فَي قَّهِن اللَِّه حع سبالَِّذي ح ذَا الظَّاِلمِد اللَِّه هِعن اٍد ِمنناِدي مني و همد

  .ِإلَى الناِر يؤمر ِبِه 
 من كَانت لَه )عليه السالم (   محمد بن ِسناٍن عن مفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٣

 عبِدي علَى دار فَاحتاج مؤِمن ِإلَى سكْناها فَمنعه ِإياها قَالَ اللَّه عز و جلَّ يا ملَاِئكَِتي أَ بِخلَ
  .عبِدي ِبسكْنى الداِر الدنيا و ِعزِتي و جلَاِلي لَا يسكُن ِجناِني أَبداً 

٤ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
  عِلي بِن
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 يقُولُ من أَتاه أَخوه الْمؤِمن ِفي حاجٍة فَِإنما ِهي )عليه السالم ( جعفٍَر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
قَها ِإلَيِه فَِإنْ قَِبلَ ذَِلك فَقَد وصلَه ِبولَايِتنا و هو موصولٌ ِبولَايِة اللَِّه رحمةٌ ِمن اللَِّه عز و جلَّ سا

 هشهناٍر ين اعاً ِمنجِه شلَيع لَّطَ اللَّها ساِئهلَى قَضع قِْدري وه ِتِه واجح نع هدِإنْ ر لَّ وج و زع
لَى يوِم الِْقيامِة مغفُور لَه أَو معذَّب فَِإنْ عذَره الطَّاِلب كَانَ أَسوأَ حالًا قَالَ و سِمعته ِفي قَبِرِه ِإ

ع قِْدرأَنْ ي دعب هِجري اِلِه فَلَموِض أَحعِجرياً ِبِه ِفي بتساِنِه موِإخ لٌ ِمنجِه رِإلَي دقَص نقُولُ مِه يلَي
   .فَقَد قَطَع ولَايةَ اللَِّه تبارك و تعالَى

  باب من أَخاف مؤِمناً
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن - ١

 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهالْأَنصاِري عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي 
 لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه مولَّ يج و زع اللَّه افَها أَخِبه ِخيفَهةً ِليظْرِمٍن نؤِإلَى م ظَرن نم.  

 ِإسحاق الْخفَّاِف عن بعِض الْكُوِفيني عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي- ٢
قَالَ من روع مؤِمناً ِبسلْطَاٍن ِليِصيبه ِمنه مكْروه فَلَم يِصبه فَهو ِفي الناِر و من ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

م هِمن هِصيبلْطَاٍن ِليِمناً ِبسؤم عواِر رنَ ِفي النوعآِل ِفر نَ ووعِفر عم وفَه هابفَأَص وهكْر.  
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

ِلمٍة لَِقي اللَّه عز و جلَّ يوم الِْقيامِة مكْتوب بين قَالَ من أَعانَ علَى مؤِمٍن ِبشطِْر كَ) عليه السالم 
   .عينيِه آِيس ِمن رحمِتي
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  باب النِميمِة
صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَ- ١

 أَ لَا أُنبئُكُم ِبِشراِركُم قَالُوا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
  . اللَِّه قَالَ الْمشاُءونَ ِبالنِميمِة الْمفَرقُونَ بين الْأَِحبِة الْباغُونَ ِللْبرآِء الْمعاِيب بلَى يا رسولَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن يوسف بِن عِقيٍل - ٢
 قَالَ محرمةٌ الْجنةُ علَى الْقَتاِتني الْمشاِءين )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر عن محمِد بِن قَيٍس

  .ِبالنِميمِة 
٣ - نمع اِنيهبِن الْأَصسأَِبي الْح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِشراركُم الْمشاُءونَ ِبالنِميمِة )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهذَكَره عن أَِبي 
اِيبعآِء الْمرونَ ِللْبغتبِة الْمالْأَِحب نيقُونَ بفَرالْم.   

  باب الِْإذَاعِة
١ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح

   يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ عير أَقْواماً ِبالِْإذَاعِة)عليه السالم ( بِن عجلَانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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  .ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و ِإذا جاَءهم أَمر ِمن الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذاعوا ِبِه فَِإياكُم و الِْإذَاعةَ 
٢ -ى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناِز عزٍد الْخمحم نع سوني ن

قَالَ من أَذَاع علَينا حِديثَنا فَهو ِبمنِزلَِة من جحدنا حقَّنا قَالَ و قَالَ ِلمعلَّى بِن ) عليه السالم  ( اللَِّه
 اِحِد لَها كَالْجِديثَنح ِذيعٍس الْمينخ.  

٣ -ونِد اللَِّه   يبو عفُوٍر قَالَ قَالَ أَبعِن أَِبي يِن ابكَانَ عسِن مِن ابع عليه السالم ( س( نم 
  .أَذَاع علَينا حِديثَنا سلَبه اللَّه الِْإميانَ 

قَالَ ما قَتلَنا من ) عليه السالم  (   يونس بن يعقُوب عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤
  .أَذَاع حِديثَنا قَتلَ خطٍَإ و لَِكن قَتلَنا قَتلَ عمٍد 

 يقُولُ )عليه السالم (   يونس عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر - ٥
  ي دماً فَيدفَع ِإلَيِه ِشبه الِْمحجمِة أَو فَوق ذَِلك فَيقَالُ لَهيحشر الْعبد يوم الِْقيامِة و ما نِد
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 كِإن با رقُولُ يِم فُلَاٍن فَيد ِمن كمهذَا سلَى هقُولُ بماً فَيد فَكْتا سم ِني وتضقَب كأَن لَمعلَت
 لَهاِر فَقَتبِإلَى فُلَاٍن الْج تارى صتح ِقلَتِه فَنلَيا عهتيوكَذَا فَر ةَ كَذَا وايفُلَاٍن ِرو ِمن تِمعس

  .علَيها و هذَا سهمك ِمن دِمِه 
٦ - سونِد اللَِّه  يبأَِبي ع ناٍر عمِن عب اقحِإس ناٍن عِن ِسنِن ابِذِه ) عليه السالم  ( علَا هت و

الْآيةَ ذِلك ِبأَنهم كانوا يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه و يقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر الْحق ذِلك ِبما عصوا و كانوا 
قَالَ و اللَِّه ما قَتلُوهم ِبأَيِديِهم و لَا ضربوهم ِبأَسياِفِهم و لَِكنهم سِمعوا أَحاِديثَهم يعتدونَ 

  .فَأَذَاعوها فَأُِخذُوا علَيها فَقُِتلُوا فَصار قَتلًا و اعِتداًء و معِصيةً 
٧ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعداعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب 

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و يقْتلُونَ الْأَنِبياَء ِبغيِر حق ) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
يِبأَس ملُوها قَتاللَِّه م ا وفَقُِتلُوا فَقَالَ أَم ِهملَيا عوأَفْش و مهوا ِسرأَذَاع لَِكن و اِفِهم.  

٨ - ِد اللَِّه قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّهبأَِبي ع نلَانَ عجِن عِد بمحم نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع  
ا جاَءهم أَمر ِمن الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذاعوا ِبِه فَِإياكُم و عز و جلَّ عير قَوماً ِبالِْإذَاعِة فَقَالَ و ِإذ

  .الِْإذَاعةَ 
٩ - نع هربأَخ نمانَ عثْمِن عِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 من أَذَاع علَينا شيئاً ِمن أَمِرنا فَهو كَمن قَتلَنا عمداً و لَم يقْتلْنا خطَأً قَالَ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن نصِر بِن -١٠
 يقُولُ مِذيع )عليه السالم (  عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه )ليه السالم ع( صاِعٍد مولَى أَِبي عبِد اللَِّه 

قَاِئلُه و اكش رالس  
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  .كَاِفر و من تمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى فَهو ناٍج قُلْت ما هو قَالَ التسِليم ِعند غَيِر أَهِلِه 
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن رجٍل ِمن الْكُوِفيني عن أَِبي خاِلٍد -١١

أَنه قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ الدين دولَتيِن دولَةَ آدم و ) ليه السالم ع ( الْكَابِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِهي دولَةُ اللَِّه و دولَةَ ِإبِليس فَِإذَا أَراد اللَّه أَنْ يعبد علَاِنيةً كَانت دولَةُ آدم و ِإذَا أَراد اللَّه أَنْ 

بعيِن يالد ِمن اِرقم هرتس اللَّه ادا أَرِلم ِذيعالْم و ِليسلَةُ ِإبود تكَان رِفي الس د.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن -١٢

بأَِبي ع ناِج عجعليه السالم  ( ِد اللَِّهالْح ( رِه حلَيع لَّطَ اللَّها سنِة ِسرِبِإذَاع هارهن حفْتتِن اسقَالَ م
   .الْحِديِد و ِضيق الْمحاِبِس

  باب من أَطَاع الْمخلُوق ِفي معِصيِة الْخاِلِق
١ -ِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليقَالَ ) عليه السالم  ( و

 من طَلَب ِرضا الناِس ِبسخِط اللَِّه جعلَ اللَّه حاِمده ِمن الناِس )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ذَاماً 

٢ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دم
(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  سِخطُ اللَّه كَانَ حاِمده ِمن الناِس ذَاماً و من من طَلَب مرضاةَ الناِس ِبما ي)صلى اهللا عليه وآله 
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ح و ودةَ كُلِّ عاودع اللَّه اِس كَفَاهِب النضةَ اللَِّه ِبغطَاع آثَر اٍغ وكُلِّ ب يغب اِسٍد وكُلِّ ح دس
  .كَانَ اللَّه عز و جلَّ لَه ناِصراً و ظَِهرياً 

قَالَ ) عليه السالم  (   عنه عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 ِعظِْني ِبحرفَيِن فَكَتب ِإلَيِه من حاولَ أَمراً ِبمعِصيِة اللَِّه ) لوات اهللا عليه ص( كَتب رجلٌ ِإلَى الْحسيِن 

  .ِء ما يحذَر  كَانَ أَفْوت ِلما يرجو و أَسرع ِلمِجي
 الْعلَاِء عن محمِد بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن- ٤

 لَا ِدين ِلمن دانَ ِبطَاعِة من عصى اللَّه و لَا ِدين ِلمن دانَ )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
يوِد شحانَ ِبجد نِلم لَا ِدين لَى اللَِّه واِطٍل عِة بياِت اللَّ ِبِفرآي ِه ٍء ِمن.  

عليهما (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه - ٥

ى سلْطَاناً  من أَرض)صلى اهللا عليه وآله (  عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
   .ِبسخِط اللَِّه خرج ِمن ِديِن اللَِّه

  باب ِفي عقُوباِت الْمعاِصي الْعاِجلَِة
١ - نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمفٍَر أَحعأَِبي ج نٍل عجر ناٍن عأَب نٍر عولُ اللَِّه )عليه السالم ( صسقَالَ قَالَ ر 
 خمس ِإنْ أَدركْتموهن فَتعوذُوا ِباللَِّه ِمنهن لَم تظْهِر الْفَاِحشةُ ِفي قَوٍم قَطُّ حتى )صلى اهللا عليه وآله ( 

ا ِإلَّا ظَهوهِلنعوا يقُصني لَم ا ووضم الَِّذين لَاِفِهمِفي أَس كُنت الَِّتي لَم اعجالْأَو ونُ والطَّاع ِفيِهم ر
الِْمكْيالَ و الِْميزانَ ِإلَّا أُِخذُوا ِبالسِنني و ِشدِة الْمئُونِة و جوِر السلْطَاِن و لَم يمنعوا الزكَاةَ ِإلَّا 

  مِنعوا الْقَطْر ِمن السماِء و لَو لَا الْبهاِئم لَم يمطَروا
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للَّه علَيِهم عدوهم و أَخذُوا بعض ما ِفي و لَم ينقُضوا عهد اللَِّه و عهد رسوِلِه ِإلَّا سلَّطَ ا
 مهنيب مهأْسلَّ بج و زع لَ اللَّهعلَّ ِإلَّا جج و زع لَ اللَّهزا أَنِر ميوا ِبغكُمحي لَم و ِديِهمأَي.  

٢ -أَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نا عاِبنح
 قَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب )عليه السالم ( محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ثُر موت الْفَجأَِة و ِإذَا طُفِّف الِْمكْيالُ و  ِإذَا ظَهر الزنا ِمن بعِدي كَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 ِع ورالز ا ِمنهكَترب ضِت الْأَرعنكَاةَ موا الزعنِإذَا م قِْص والن و ِننيِبالس اللَّه مذَهانُ أَخالِْميز

وا ِفي الْأَحارِإذَا ج ا واِدِن كُلَّهعالْم اِر ووا الثِّمقَضِإذَا ن اِن وودالْع لَى الظُّلِْم ووا عناوعكَاِم ت
 ِإذَا لَم اِر ورِدي الْأَشالُ ِفي أَيوِعلَِت الْأَمج امحوا الْأَرِإذَا قَطَّع و مهودع ِهملَيع لَّطَ اللَّهس دهالْع

ا عوهني لَم وِف ورعوا ِبالْمرأْمي ِهملَيع لَّطَ اللَّهِتي سيِل بأَه ِمن اريوا الْأَخِبعتي لَم كَِر ونِن الْم
ملَه ابجتسفَلَا ي مهاروا ِخيعدفَي مهارِشر.   

  باب مجالَسِة أَهِل الْمعاِصي
١ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نع ِديهاٍد النأَِبي ِزي نٍر عيم

قَالَ لَا ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يجِلس مجِلساً يعصى اللَّه ِفيِه و لَا ) عليه السالم  ( صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يقِْدر علَى تغِيِريِه 

نا عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن محمٍد عِن الْجعفَِري قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٢
   يقُولُ ما ِلي رأَيتك ِعند عبِد الرحمِن بِن يعقُوب فَقَالَ)عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 
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ِإنه خاِلي فَقَالَ ِإنه يقُولُ ِفي اللَِّه قَولًا عِظيماً يِصف اللَّه و لَا يوصف فَِإما جلَست معه و تركْتنا 
ٍء علَي ِمنه ِإذَا لَم أَقُلْ ما يقُولُ   ما شاَء أَي شيو ِإما جلَست معنا و تركْته فَقُلْت هو يقُولُ

 أَ ما تخاف أَنْ تنِزلَ ِبِه نِقمةٌ فَتِصيبكُم جِميعاً أَ ما عِلمت ِبالَِّذي )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو الْحسِن 
أَبوه ِمن أَصحاِب ِفرعونَ فَلَما لَِحقَت خيلُ ِفرعونَ  و كَانَ )عليه السالم ( كَانَ ِمن أَصحاِب موسى 

 فاً ِمنا طَرلَغى بتح هاِغمري وه و وهى أَبضى فَموسِبم لِْحقَهفَي اهِعظَ أَبِلي هنع لَّفخى توسم
 الْخبر فَقَالَ هو ِفي رحمِة اللَِّه و لَِكن النِقمةَ ِإذَا )عليه السالم ( الْبحِر فَغِرقَا جِميعاً فَأَتى موسى 

 ِدفَاع ذِْنبالْم بقَار نما علَه كُني لَم لَتزن.  
عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ - ٣

أَنه قَالَ لَا تصحبوا أَهلَ الِْبدِع و لَا تجاِلسوهم ) عليه السالم  ( عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِه و قَِريِنِه  الْمرُء علَى ِديِن خِليِل)صلى اهللا عليه وآله ( فَتِصريوا ِعند الناِس كَواِحٍد ِمنهم قَالَ رسولُ اللَِّه 

.  
٤ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

تم أَهلَ  ِإذَا رأَي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ةَ وِقيعالْو و لَ ِفيِهمالْقَو و ِهمبس وا ِمنأَكِْثر و مهاَءةَ ِمنروا الْبِدي فَأَظِْهرعب ِع ِمنالِْبد ِب ويالر

موا ِمن ِبدِعِهم يكْتِب باِهتوهم كَيلَا يطْمعوا ِفي الْفَساِد ِفي الِْإسلَاِم و يحذَرهم الناس و لَا يتعلَّ
  .اللَّه لَكُم ِبذَِلك الْحسناِت و يرفَع لَكُم ِبِه الدرجاِت ِفي الْآِخرِة 

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد- ٥
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قَالَ لَا ينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يواِخي الْفَاِجر و لَا ) عليه السالم  ( بِن يوسف عن ميسٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَا الْكَذَّاب و قمالْأَح.   

  عنه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن ساِلٍم الِْكنِدي عمن حدثَه عن أَِبي عبِد - ٦
نْ  ِإذَا صِعد الِْمنبر قَالَ ينبِغي ِللْمسِلِم أَ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( اللَِّه

يجتِنب مواخاةَ ثَلَاثٍَة الْماِجِن و الْأَحمِق و الْكَذَّاِب فَأَما الْماِجن فَيزين لَك ِفعلَه و يِحب أَنْ 
لُهخدم ةٌ ووقَس فَاٌء وج هتنقَارم و اِدكعم و ِر ِديِنكلَى أَمع كِعينلَا ي و كُونَ ِمثْلَهت هجرخم و 

 دهأَج لَو و كنوِء عِف السرى ِلصجرلَا ي ٍر ويِبخ كلَيع ِشريلَا ي هفَِإن قما الْأَحأَم و ارع كلَيع
ن نطِْقِه و بعده خير نفْسه و ربما أَراد منفَعتك فَضرك فَموته خير ِمن حياِتِه و سكُوته خير ِم

ِمن قُرِبِه و أَما الْكَذَّاب فَِإنه لَا يهِنئُك معه عيش ينقُلُ حِديثَك و ينقُلُ ِإلَيك الْحِديثَ كُلَّما 
قدصا يِق فَمدثُ ِبالصدحي هى ِإنتى حرا ِبأُخطَّهوثَةً مدى أُحِة أَفْناوداِس ِبالْعالن نيِري بغي و 

 فُِسكُموا ِلأَنظُران و قُوا اللَّهوِر فَاتدِفي الص اِئمخالس ِبتنفَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن عذَاِفٍر - ٧
 )عليهما السالم (  أَصحاِبِه عن محمِد بِن مسِلٍم أَو أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن بعِض

 يا بني انظُر خمسةً فَلَا تصاِحبهم و لَا تحاِدثْهم و ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ ِلي عِلي بن الْحسيِن 
ا تراِفقْهم ِفي طَِريٍق فَقُلْت يا أَبه من هم قَالَ ِإياك و مصاحبةَ الْكَذَّاِب فَِإنه ِبمنِزلَِة السراِب لَ

  يقَرب لَك الْبِعيد و يباِعد لَك الْقَِريب و ِإياك و مصاحبةَ الْفَاِسِق
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فَِإنه باِئعك ِبأُكْلٍَة أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك و ِإياك و مصاحبةَ الْبِخيِل فَِإنه يخذُلُك ِفي ماِلِه أَحوج ما 
صم و اكِإي ِه وكُونُ ِإلَيةَ الْقَاِطِع تباحصم و اكِإي و كرضفَي كفَعنأَنْ ي ِريدي هِق فَِإنمةَ الْأَحباح

ِلرِحِمِه فَِإني وجدته ملْعوناً ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ ِفي ثَلَاثَِة مواِضع قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَهلْ 
 تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض و تقَطِّعوا أَرحامكُم أُولِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم عسيتم ِإنْ

نْ و أَعمى أَبصارهم و قَالَ الَِّذين ينقُضونَ عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثاِقِه و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَ
 ِة الَِّذينقَرقَالَ ِفي الْب اِر ووُء الدس ملَه ةُ وناللَّع ملَه ِض أُولِئكونَ ِفي الْأَرفِْسدي لَ ووصي
 ينقُضونَ عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثاِقِه و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ و يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض

  .أُولِئك هم الْخاِسرونَ 
٨ - قُوِفيقَرٍب الْعيعش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذا  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و قَد نزلَ علَيكُم)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها و يستهزأُ ِبها ِإلَى آِخِر الْآيِة فَقَالَ ِإنما عنى ِبهذَا ِإذَا سِمعتم الرجلَ 

  .و لَا تقَاِعده كَاِئناً من كَانَ الَِّذي يجحد الْحق و يكَذِّب ِبِه و يقَع ِفي الْأَِئمِة فَقُم ِمن ِعنِدِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن سيِف بِن عِمريةَ عن عبِد الْأَعلَى - ٩

 الْيوِم الْآِخِر فَلَا يجِلس مجِلساً قَالَ من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و) عليه السالم  ( بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِمنؤِفيِه م ابعي أَو امِفيِه ِإم قَصتني.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن-١٠
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 من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يقُوم مكَانَ ِريبٍة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ -١١
 يقُولُ من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا )عليه السالم ( عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِمنؤِفيِه م قَصتني أَو امِفيِه ِإم ابعِلٍس يجنَّ ِفي مدقْعي.  
١٢- نِلٍم عسِن مِد بمحم نٍد ععِن سِد بمحِن مب ِليع نٍد عمحم نب نيسالْح  

بأَِبي ع ني عمع ثَِني أَِخي ودى قَالَ حوسِن مب اقحعليه السالم  ( ِد اللَِّهِإس ( اِلسجقَالَ ثَلَاثَةُ م
 ِصفي نِلساً ِفيِه مجم موهاِلسجلَا ت و موهقَاِعدا فَلَا تِلهلَى أَهع هتِقمِسلُ نري و ا اللَّههقُتمي

ا ِفيِه جاِئندأَع ِلساً ِذكْرجم و اهيكَِذباً ِفي فُت هانِلس دصي نِلساً ِفيِه مجم ثٌّ وا ِفيِه رنِذكْر و ِديد
 ثَلَاثَ آياٍت ِمن ِكتاِب اللَِّه كَأَنما كُن ِفي )عليه السالم ( عنا و أَنت تعلَم قَالَ ثُم تلَا أَبو عبِد اللَِّه 

 وا الَِّذينبسال ت قَالَ ِفي كَفِِّه و ِإذا ِفيِه أَو ِر ِعلٍْم ويواً ِبغدع وا اللَّهبسوِن اللَِّه فَيد ونَ ِمنعدي
رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه و ال تقُولُوا ِلما 

   .م ِلتفْتروا علَى اللَِّه الْكَِذبتِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذا حاللٌ و هذا حرا
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١٣-ثَِني مدقٍَد قَالَ حِن فَرب داود نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِد عنذَا الِْإسِبه و   نب دمح
قَالَ ِإذَا ابتِليت ِبأَهِل ) عليه السالم  ( سِعيٍد الْجمِحي قَالَ حدثَِني ِهشام بن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

ي و مهقُتمي فَِإنَّ اللَّه قُومى تتِف حضلَى الرع ككَأَن فَكُن ِتِهمالَسجم ِب وصفَِإذَا الن مهنلْع
 ِهملَيع اكنِزلُ هنطَ اللَِّه يخفَِإنَّ س ِة فَقُمالْأَِئم اٍم ِمنونَ ِفي ِذكِْر ِإموضخي مهتأَير.  

   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن-١٤
  .قَالَ من قَعد ِعند سباٍب ِلأَوِلياِء اللَِّه فَقَد عصى اللَّه تعالَى ) عليه السالم  ( الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه

١٥-ورِن عِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعد
 قَالَ من قَعد ِفي مجِلٍس يسب ِفيِه ِإمام )عليه السالم ( عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

ي الْآِخرِة و سلَبه ِمن الْأَِئمِة يقِْدر علَى اِلانِتصاِب فَلَم يفْعلْ أَلْبسه اللَّه الذُّلَّ ِفي الدنيا و عذَّبه ِف
  .صاِلح ما من ِبِه علَيِه ِمن معِرفَِتنا 

  الْحسين بن محمٍد و محمد بن يحيى عن عِلي بِن محمِد بِن سعٍد عن محمِد -١٦
 حدثَِني أَِبي عِلي بِن النعماِن عِن ابِن مسكَانَ بِن مسِلٍم عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن قَالَ

قَفالطَِّويِل و أُم نى ابيحي تأَيِد اللَِّه قَالَ ريبِن عاِن بمِن الْيع  
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 )عليه السالم ( ِبالْكُناسِة ثُم نادى ِبأَعلَى صوِتِه معشر أَوِلياِء اللَِّه ِإنا برآُء ِمما تسمعونَ من سب عِلياً 
ِه ثُم يخِفض صوته فَيقُولُ فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه و نحن برآُء ِمن آِل مروانَ و ما يعبدونَ ِمن دوِن اللَّ

من سب أَوِلياَء اللَِّه فَلَا تقَاِعدوه و من شك ِفيما نحن علَيِه فَلَا تفَاِتحوه و مِن احتاج ِإلَى 
اِلِمني ناراً أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها و ِإنْ مسأَلَِتكُم ِمن ِإخواِنكُم فَقَد خنتموه ثُم يقْرأُ ِإنا أَعتدنا ِللظَّ

   .يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب و ساَءت مرتفَقاً
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  باب أَصناِف الناِس
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن سلَيٍم مولَى ِطرباٍل - ١

لناس علَى ِستِة  ا)عليه السالم ( قَالَ حدثَِني ِهشام عن حمزةَ بِن الطَّياِر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
أَصناٍف قَالَ قُلْت أَ تأْذَنُ ِلي أَنْ أَكْتبها قَالَ نعم قُلْت ما أَكْتب قَالَ اكْتب أَهلَ الْوِعيِد ِمن أَهِل 

اً و آخر سيئاً قَالَ الْجنِة و أَهِل الناِر و اكْتب و آخرونَ اعترفُوا ِبذُنوِبِهم خلَطُوا عملًا صاِلح
قُلْت من هؤلَاِء قَالَ وحِشي ِمنهم قَالَ و اكْتب و آخرونَ مرجونَ ِلأَمِر اللَِّه ِإما يعذِّبهم و ِإما 

لِْولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً يتوب علَيِهم قَالَ و اكْتب ِإلَّا الْمستضعِفني ِمن الرجاِل و النساِء و ا
و ال يهتدونَ سِبيلًا لَا يستِطيعونَ ِحيلَةً ِإلَى الْكُفِْر و لَا يهتدونَ سِبيلًا ِإلَى الِْإمياِن فَأُولِئك عسى 

و اِف قَالَ قُلْترالْأَع ابحأَص باكْت قَالَ و مهنع فُوعأَنْ ي اللَّه ماِف قَالَ قَورالْأَع ابحا أَصم 
  .استوت حسناتهم و سيئَاتهم فَِإنْ أَدخلَهم النار فَِبذُنوِبِهم و ِإنْ أَدخلَهم الْجنةَ فَِبرحمِتِه 

نس عن حماٍد عن حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يو- ٢
 الناس علَى ِست ِفرٍق يئُولُونَ كُلُّهم ِإلَى ثَلَاِث ِفرٍق )عليه السالم ( بِن الطَّياِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

مهدعو ِن الَِّذينيدعلُ الْوأَه مه لَاِل والض الْكُفِْر و اِن والِْإمياللَّه   
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ما الْجنةَ و النار الْمؤِمنونَ و الْكَاِفرونَ و الْمستضعفُونَ و الْمرجونَ ِلأَمِر اللَِّه ِإما يعذِّبهم و ِإ
  .يتوب علَيِهم و الْمعتِرفُونَ ِبذُنوِبِهم خلَطُوا عملًا صاِلحاً و آخر سيئاً و أَهلُ الْأَعراِف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن زرارةَ قَالَ - ٣
أَن لْتخفٍَر دعلَى أَِبي جع ركَيب ا وأَن انُ أَورمح قَالَ )عليه السالم ( ا و ارالِْمطْم دما نِإن لَه قَالَ قُلْت 

ي أَو غَيِرِه و ما الِْمطْمار قُلْت التر فَمن وافَقَنا ِمن علَِوي أَو غَيِرِه تولَّيناه و من خالَفَنا ِمن علَِو
  بِرئْنا ِمنه فَقَالَ ِلي يا زرارةُ قَولُ اللَِّه
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 ِإلَّا الْمستضعِفني ِمن الرجاِل و النساِء و أَصدق ِمن قَوِلك فَأَين الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ
الِْولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيلًا أَين الْمرجونَ ِلأَمِر اللَِّه أَين الَِّذين خلَطُوا عملًا 

اِف أَيرالْأَع ابحأَص نئاً أَييس رآخ اِلحاً وصمهلَّفَةُ قُلُوبؤالْم ن.   
 و صوِتي حتى كَانَ )عليه السالم (  و زاد حماد ِفي الْحِديِث قَالَ فَارتفَع صوت أَِبي جعفٍَر 

   .يسمعه من علَى باِب الداِر
ي و بينه قَالَ ِلي يا زرارةُ حقّاً علَى اللَِّه  و زاد ِفيِه جِميلٌ عن زرارةَ فَلَما كَثُر الْكَلَام بيِن

   .أَنْ لَا يدِخلَ الضلَّالَ الْجنةَ
  باب الْكُفِْر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن داود بِن كَِثٍري - ١
 كَفَراِئِض اللَِّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله (  سنن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ت ِلأَِبي عبِد اللَِّه الرقِّي قَالَ قُلْ

 اِت فَلَمبوجالْم ةً ِمنفَِريض كرت ناِد فَملَى الِْعباٍت عبوجم اِئضفَر ضلَّ فَرج و زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه
ا يم ضعب كرت نم سةٌ فَلَينسا حوٍر كُلُّهولُ اللَِّه ِبأُمسر رأَم ا كَانَ كَاِفراً وهدحج ا ولْ ِبهمع

  .أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبِه ِعباده ِمن الطَّاعِة ِبكَاِفٍر و لَِكنه تاِرك ِللْفَضِل منقُوص ِمن الْخيِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

   قَالَ و اللَِّه ِإنَّ الْكُفْر لَأَقْدم ِمن الشرِك و أَخبثُ و أَعظَم قَالَ)عليه السالم ( 
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ثُم ذَكَر كُفْر ِإبِليس ِحني قَالَ اللَّه لَه اسجد ِآلدم فَأَبى أَنْ يسجد فَالْكُفْر أَعظَم ِمن الشرِك فَمِن 
بى الطَّاعةَ و أَقَام علَى الْكَباِئِر فَهو كَاِفر و من نصب ِديناً غَير اختار علَى اللَِّه عز و جلَّ و أَ

 ِركشم وفَه ِمِننيؤِديِن الْم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ - ٣
 قَالَ ذُِكر ِعنده ساِلم بن أَِبي حفْصةَ و أَصحابه فَقَالَ ِإنهم ينِكرونَ أَنْ )عليه السالم ( ي جعفٍَر عن أَِب

م كُفَّار  فَِإنهم يزعمونَ أَنه)عليه السالم (  مشِرِكني فَقَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( يكُونَ من حارب عِلياً 
 دجسى أَنْ يفَأَب دجاس قَالَ لَه ِحني ِليسِإب كُفْر ذَكَر ِك ثُمرالش ِمن مأَقْد قَالَ ِلي ِإنَّ الْكُفْر ثُم

كَباِئِر فَهو كَاِفر و قَالَ الْكُفْر أَقْدم ِمن الشرِك فَمِن اجترى علَى اللَِّه فَأَبى الطَّاعةَ و أَقَام علَى الْ
 كَاِفر ِخفتسِني معي.  

  عنه عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤
ما شاِكراً و ِإما كَفُوراً قَالَ ِإما آِخذٌ فَهو  عن قَوِلِه عز و جلَّ ِإنا هديناه السِبيلَ ِإ)عليه السالم ( 

 كَاِفر وفَه اِركا تِإم و اِكرش.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ - ٥

ةَ قَالَ ساررز نٍد عيبع نِد اللَِّه عبا عأَب عليه السالم ( أَلْت( كْفُري نم لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع 
 قٍْم وِر سغَي لَاةَ ِمنالص كرتأَنْ ي ذَِلك ِبِه ِمن ِل الَِّذي أَقَرمالْع كرقَالَ ت لُهمِبطَ عح ِبالِْإمياِن فَقَد

   .لَا شغٍل
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن موسى بِن بكَيٍر قَالَ - ٦
 عِن الْكُفِْر و الشرِك أَيهما أَقْدم قَالَ فَقَالَ ِلي ما عهِدي ِبك )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

 وه و مأَقْد فَقَالَ ِلي الْكُفْر ذَِلك نع أَلَكاِلٍم أَنْ أَسس نب امِني ِهشرأَم قُلْت اسالن اِصمخت
  .ِإبِليس أَىب و استكْبر و كانَ ِمن الْكاِفِرين الْجحود قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا 

٧ - ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ لَا و اللَِّه قُلْت فَما يدخلُها ِإلَّا  يدخلُ النار مؤِمن )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

كَاِفر قَالَ لَا ِإلَّا من شاَء اللَّه فَلَما رددت علَيِه ِمراراً قَالَ ِلي أَي زرارةُ ِإني أَقُولُ لَا و أَقُولُ ِإلَّا 
ا من شاَء اللَّه قَالَ فَحدثَِني ِهشام بن الْحكَِم و حماد من شاَء اللَّه و أَنت تقُولُ لَا و لَا تقُولُ ِإلَّ

خيفِْسي شِفي ن ةَ قَالَ قُلْتاررز نع  
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صِبالْخ لَه قُولُ ِفي لَا ِعلْما تم لُهقْتكِْم أَ تِبالْح لَك أَقَر نقُولُ ِفيما تةُ ماررا زِة قَالَ فَقَالَ ِلي يوم
  .خدِمكُم و أَهِليكُم أَ تقْتلُهم قَالَ فَقُلْت أَنا و اللَِّه الَِّذي لَا ِعلْم ِلي ِبالْخصومِة 

٨ -اِهيمرِإب نب ِليِد   عبا عأَب تِمعقَةَ قَالَ سدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع 
 و سِئلَ عِن الْكُفِْر و الشرِك أَيهما أَقْدم فَقَالَ الْكُفْر أَقْدم و ذَِلك أَنَّ ِإبِليس أَولُ )عليه السالم ( اللَِّه 

ره غَير ِشرٍك ِلأَنه لَم يدع ِإلَى ِعبادِة غَيِر اللَِّه و ِإنما دعا ِإلَى ذَِلك بعد من كَفَر و كَانَ كُفْ
 كرفَأَش.  

 و سِئلَ ما بالُ )عليه السالم (   هارونُ عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٩
ساِني لَا تالز و اِنيفَقَالَ ِلأَنَّ الز ةُ ِفي ذَِلكجا الْحم كَاِفراً و هتيمس لَاِة قَدالص اِركت يِه كَاِفراً وم

خفَافاً ِبها ما أَشبهه ِإنما يفْعلُ ذَِلك ِلمكَاِن الشهوِة ِلأَنها تغِلبه و تاِرك الصلَاِة لَا يتركُها ِإلَّا اسِت
 نكُلُّ م ا وها قَاِصداً ِإلَياهاِنِه ِإييِلذٌّ ِلِإتتسم وه أَةَ ِإلَّا ورأِْتي الْمي اِنيالز ِجدلَا ت كِلأَن ذَِلك و

نِفيِت اللَّذَّةُ وقَع اِلاسِتخفَاف و ترك الصلَاةَ قَاِصداً ِإلَيها فَلَيس يكُونُ قَصده ِلترِكها اللَّذَّةَ فَِإذَا 
 و ِقيلَ لَه ما الْفَرق بين من )عليه السالم ( ِإذَا وقَع اِلاسِتخفَاف وقَع الْكُفْر قَالَ و سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

 نيب ا وهِربٍر فَشمخ ا أَوى ِبهنأٍَة فَزرِإلَى ام ظَرن اِربش اِني وكُونَ الزى لَا يتلَاةَ حالص كرت نم
الْخمِر مستِخفّاً كَما يستِخف تاِرك الصلَاِة و ما الْحجةُ ِفي ذَِلك و ما الِْعلَّةُ الَِّتي تفْرق بينهما 

كفْسن تأَن لْتخا أَدةُ أَنَّ كُلَّمجٍة قَالَ الْحوهش غَاِلب كِلبغي لَم اٍع وِه دِإلَي كعدي ِفيِه لَم 
 وةٌ فَهوهش ثَم سلَي لَاِة وِك الصرِإلَى ت كفْسن توعد تأَن ِر ومِب الْخرش ى ونِمثْلَ الز

  .اِلاسِتخفَاف ِبعيِنِه و هذَا فَرق ما بينهما 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه -١٠

  فَهو كَاِفر)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ من شك ِفي اللَِّه و ِفي رسوِلِه ) عليه السالم  ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد -١١
 قَالَ كَاِفر قُلْت فَمن شك ِفي كُفِْر الشاك )صلى اهللا عليه وآله (  رسوِل اللَِّه  من شك ِفي)عليه السالم ( اللَِّه 

 بضِهِه الْغجِفي و تنبتاٍت فَاسرِه ثَلَاثَ ملَيع تددي فَرنع كسفَأَم كَاِفر وفَه.  
١٢-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بيبع نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد ع

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يكْفُر ِبالِْإمياِن فَقَد حِبطَ )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ر ِبِه قُلْت فَما موِضع ترِك الْعمِل حتى يدعه أَجمع قَالَ ِمنه عملُه فَقَالَ من ترك الْعملَ الَِّذي أَقَ

  .الَِّذي يدع الصلَاةَ متعمداً لَا ِمن سكٍْر و لَا ِمن ِعلٍَّة 
يٍم و حماٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حِك-١٣

 عن أَهِل الْبصرِة فَقَالَ ِلي ما هم قُلْت مرِجئَةٌ و )عليه السالم ( أَِبي مسروٍق قَالَ سأَلَِني أَبو عبِد اللَِّه 
  .ٍء  ِتي لَا تعبد اللَّه علَى شيقَدِريةٌ و حروِريةٌ فَقَالَ لَعن اللَّه ِتلْك الِْملَلَ الْكَاِفرةَ الْمشِركَةَ الَّ

عليه (   عنه عِن الْخطَّاِب بِن مسلَمةَ و أَباٍن عِن الْفُضيِل قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر -١٤

 هذَا ِعندك قُلْت و ما  و ِعنده رجلٌ فَلَما قَعدت قَام الرجلُ فَخرج فَقَالَ ِلي يا فُضيلُ ما)السالم 
 ِركشاللَِّه م قَالَ ِإي و كَاِفر قُلْت وِريرقَالَ ح وه.  

١٥- نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍء يجره الِْإقْرار و التسِليم فَهو   يقُولُ كُلُّ شي)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

يكُلُّ ش انُ والِْإمي الْكُفْر وفَه ودحالْج و كَارالِْإن هرجٍء ي.   

http://www.islam4u.com


  ) ٣٨٨( صفحة .......... ..http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

١٦- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
ه اللَّه من  باب فَتح) صلوات اهللا عليه (  يقُولُ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

  .دخلَه كَانَ مؤِمناً و من خرج ِمنه كَانَ كَاِفراً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ -١٧

اعمس اٍن وِن ِسناب اٍر ومِن عب اقحِإس نِد اللَِّهعبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نقَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( ةَ ع
 ذُلٌّ و معِصيته كُفْر ِباللَِّه ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و )عليه السالم (  طَاعةُ عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ِليةُ عكُونُ طَاعي فسالم عليه ال( كَي( ًاِليكُفْراً ِباللَِّه قَالَ ِإنَّ ع هتِصيعم ا وذُل  ) عليه السالم( ِملُكُمحي 
  .علَى الْحق فَِإنْ أَطَعتموه ذَلَلْتم و ِإنْ عصيتموه كَفَرتم ِباللَِّه عز و جلَّ 

محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ حدثَِني ِإبراِهيم بن أَِبي   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن -١٨
 باب ِمن أَبواِب الْهدى )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( بكٍْر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 

خ نم ِمناً وؤكَانَ م ِلياِب عب لَ ِمنخد نفَم لَم لْ ِفيِه وخدي لَم نم كَانَ كَاِفراً و هِمن جر
  .يخرج ِمنه كَانَ ِفي الطَّبقَِة الَِّذين ِللَِّه ِفيِهم الْمِشيئَةُ 

١٩- نٍر عكَيِن بِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
رِد اللَِّهزبأَِبي ع نةَ عوا ) عليه السالم  ( اركْفُري وا لَمدحجي لَم قَفُوا وِهلُوا وِإذَا ج ادأَنَّ الِْعب قَالَ لَو.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي -٢٠
 علَماً بينه و بين خلِْقِه فَمن عرفَه )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نصب عِلياً )عليه السالم ( جعفٍَر 

  كَانَ مؤِمناً و من أَنكَره كَانَ كَاِفراً و من جِهلَه كَانَ ضالا و من نصب معه شيئاً كَانَ
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 ارلَ النخِتِه داوداَء ِبعج نم ةَ ونلَ الْجخِتِه دلَاياَء ِبوج نم ِركاً وشم.  
 باب )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( ِإبراِهيم   يونس عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي -٢١

ِمن أَبواِب الْجنِة فَمن دخلَ بابه كَانَ مؤِمناً و من خرج ِمن باِبِه كَانَ كَاِفراً و من لَم يدخلْ 
   .ِتي ِللَِّه ِفيِهم الْمِشيئَةُِفيِه و لَم يخرج ِمنه كَانَ ِفي الطَّبقَِة الَّ

  باب وجوِه الْكُفِْر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْقَاِسِم بِن يِزيد عن أَِبي عمٍرو - ١

رِني عن وجوِه الْكُفِْر ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و قَالَ قُلْت لَه أَخِب) عليه السالم  ( الزبيِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
جلَّ قَالَ الْكُفْر ِفي ِكتاِب اللَِّه علَى خمسِة أَوجٍه فَِمنها كُفْر الْجحود و الْجحود علَى وجهيِن 

كُفْر اَءِة ورالْب كُفْر و اللَّه را أَمِك مرِبت الْكُفْر ِة ووِبيبِبالر ودحالْج ووِد فَهحالْج ا كُفْرِم فَأَمعالن 
و هو قَولُ من يقُولُ لَا رب و لَا جنةَ و لَا نار و هو قَولُ ِصنفَيِن ِمن الزناِدقَِة يقَالُ لَهم الدهِريةُ 

هما ي قُولُونَ وي الَِّذين مه ِر ولَى غَياِن عسِتحِباِلاس فُِسِهمِلأَن وهعضو ِدين وه و رهِلكُنا ِإلَّا الد
يِقيٍق ِلشحلَا ت و مهٍت ِمنثَبا  تكَم ونَ أَنَّ ذَِلكظُنِإلَّا ي ملَّ ِإنْ هج و زع قُولُونَ قَالَ اللَّها يٍء ِمم

نَّ الَِّذين كَفَروا سواٌء علَيِهم أَ أَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم ال يؤِمنونَ يعِني ِبتوِحيِد يقُولُونَ و قَالَ ِإ
 دحجأَنْ ي وه ِرفٍَة وعلَى موِد عحالْج ِمن رالْآخ هجا الْوأَم وِه الْكُفِْر وجو دذَا أَحالَى فَهعاللَِّه ت

ها الْجتقَنيتاس وا ِبها ودحج لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَد و هدِعن قَرتقَِد اس قح هأَن لَمعي وه و اِحد
مهفُسأَن  
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 ما جاَءهوا فَلَمكَفَر لَى الَِّذينونَ عفِْتحتسلُ يقَب وا ِمنكان لَّ وج و زع قَالَ اللَّه ا ولُوع ظُلْماً و
ِلثُ ِمن ما عرفُوا كَفَروا ِبِه فَلَعنةُ اللَِّه علَى الْكاِفِرين فَهذَا تفِْسري وجهِي الْجحوِد و الْوجه الثَّا

 هذا ِمن فَضِل ربي ِليبلُوِني )عليه السالم ( الْكُفِْر كُفْر النعِم و ذَِلك قَولُه تعالَى يحِكي قَولَ سلَيمانَ 
ِرمي و قَالَ لَِئن أَ أَشكُر أَم أَكْفُر و من شكَر فَِإنما يشكُر ِلنفِْسِه و من كَفَر فَِإنَّ ربي غَِني كَ

 وا ِلي وكُراش و كُموِني أَذْكُرقَالَ فَاذْكُر و ِديدذاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر لَِئن و كُمنلَأَِزيد متكَرش
ه لَّ ِبِه وج و زع اللَّه را أَمم كرالْكُفِْر ت ِمن اِبعالر هجالْو وِن وكْفُرال ت لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو و

 متأَن و مترأَقْر ثُم ِدياِركُم ِمن كُمفُسونَ أَنِرجخال ت و ِفكُونَ ِدماَءكُمسال ت ذْنا ِميثاقَكُمِإذْ أَخ
م ِمن ِدياِرِهم تظاهرونَ علَيِهم تشهدونَ ثُم أَنتم هؤالِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم و تخِرجونَ فَِريقاً ِمنكُ

ِبالِْإثِْم و الْعدواِن و ِإنْ يأْتوكُم أُسارى تفادوهم و هو محرم علَيكُم ِإخراجهم أَ فَتؤِمنونَ 
رهم ِبترِك ما أَمر اللَّه عز ِببعِض الِْكتاِب و تكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاُء من يفْعلُ ذِلك ِمنكُم فَكَفَّ

و جلَّ ِبِه و نسبهم ِإلَى الِْإمياِن و لَم يقْبلْه ِمنهم و لَم ينفَعهم ِعنده فَقَالَ فَما جزاُء من يفْعلُ 
يردونَ ِإىل أَشد الْعذاِب و ما اللَّه ِبغاِفٍل ذِلك ِمنكُم ِإلَّا ِخزي ِفي الْحياِة الدنيا و يوم الِْقيامِة 

عما تعملُونَ و الْوجه الْخاِمس ِمن الْكُفِْر كُفْر الْبراَءِة و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ يحِكي قَولَ 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(نيب نا ونيدا بب و نا ِبكُموا ِباللَِّه  كَفَرِمنؤى تتداً حضاُء أَبغالْب ةُ وداوالْع كُم

  وحده يعِني تبرأْنا ِمنكُم و قَالَ يذْكُر ِإبِليس و تبِرئَته ِمن أَوِلياِئِه ِمن الِْإنِس يوم الِْقيامِة
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ِإني كَفَرت ِبما أَشركْتموِن ِمن قَبلُ و قَالَ ِإنما اتخذْتم ِمن دوِن اللَِّه أَوثاناً مودةَ بيِنكُم ِفي 
كُمضعب كْفُرِة يالِْقيام موي يا ثُمنياِة الدالْح ِمن كُمضعأُ بربتِني يعضاً يعب كُمضعب نلْعي ٍض وعِبب 

   .بعٍض
  باب دعاِئِم الْكُفِْر و شعِبِه

١ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ) صلوات اهللا عليه ( ذَينةَ عن أَباِن بِن أَِبي عياٍش عن سلَيِم بِن قَيٍس الِْهلَاِلي عن أَِمِري الْمؤِمِنني عمر بِن أُ

بلَى أَرع قالِْفس ِة وهبالش و كالش و لُوالْغ ِق والِْفس اِئمعِع دبلَى أَرع الْكُفْر ِنيٍب قَالَ بعِع ش
علَى الْجفَاِء و الْعمى و الْغفْلَِة و الْعتو فَمن جفَا احتقَر الْحق و مقَت الْفُقَهاَء و أَصر علَى 

لشيطَانُ و الِْحنِث الْعِظيِم و من عِمي نِسي الذِّكْر و اتبع الظَّن و بارز خاِلقَه و أَلَح علَيِه ا
  طَلَب الْمغِفرةَ ِبلَا توبٍة و لَا اسِتكَانٍة و لَا غَفْلٍَة و من غَفَلَ جنى علَى نفِْسِه و انقَلَب علَى ظَهِرِه
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 هنع فكَشان و رالْأَم ةُ ِإذَا قُِضيامدالن ةُ ورسالْح هذَتأَخ و اِنيالْأَم هتغَر داً وشر هغَي ِسبح و
ى اللَّه علَيِه الِْغطَاُء و بدا لَه ما لَم يكُن يحتِسب و من عتا عن أَمِر اللَِّه شك و من شك تعالَ

فَأَذَلَّه ِبسلْطَاِنِه و صغره ِبجلَاِلِه كَما اغْتر ِبربِه الْكَِرِمي و فَرطَ ِفي أَمِرِه و الْغلُو علَى أَربِع شعٍب 
عت نقَاِق فَمالش ِغ ويالز ِع ِفيِه وازنالت أِْي وِق ِبالرمعلَى التع ددزي لَم و قِإلَى الْح ِنبي لَم قم

ِإلَّا غَرقاً ِفي الْغمراِت و لَم تنحِسر عنه ِفتنةٌ ِإلَّا غَِشيته أُخرى و انخرق ِدينه فَهو يهِوي ِفي أَمٍر 
ِل ِمن طُوِل اللَّجاِج و من زاغَ قَبحت ِعنده مِريٍج و من نازع ِفي الرأِْي و خاصم شِهر ِبالْعثَ

الْحسنةُ و حسنت ِعنده السيئَةُ و من شاق اعورت علَيِه طُرقُه و اعترض علَيِه أَمره فَضاق علَيِه 
الش و ِمِننيؤِبيلَ الْمس ِبعتي ِإذَا لَم هجرخم ِد ودرالت ى ووالْه ِة ويلَى الِْمرٍب ععِع شبلَى أَرع ك

  اِلاسِتسلَاِم
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 ربك تتمارى و ِفي ِروايٍة أُخرى علَى الِْمريِة و الْهوِل ِمن و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ فَِبأَي آالِء
الْحق و التردِد و اِلاسِتسلَاِم ِللْجهِل و أَهِلِه فَمن هالَه ما بين يديِه نكَص علَى عِقبيِه و مِن 

يِفي الر ددريِن تى ِفي الدرتام هِطئَتو ونَ ورالْآخ كَهرأَد و ِمِننيؤالْم لُونَ ِمنالْأَو قَهبس ِب و
 ذَِلك ا ِمنجن نم ا ومهنيا بِفيم لَكِة هالْآِخر ا وينلَكَِة الدِله لَمستِن اسم طَاِن ويالش اِبكنس

خي لَم ِقِني وِل الْيفَض اٍب فَِمنجٍب ِإععِع شبلَى أَرةُ عهبالش ِقِني والْي لْقاً أَقَلَّ ِمنخ لُِق اللَّه
ِبالزينِة و تسِويِل النفِْس و تأَوِل الِْعوِج و لَبِس الْحق ِبالْباِطِل و ذَِلك ِبأَنَّ الزينةَ تصِدف عِن 

لَ النفِْس يقَحم علَى الشهوِة و أَنَّ الِْعوج يِميلُ ِبصاِحِبِه ميلًا عِظيماً و أَنَّ الْبينِة و أَنَّ تسِوي
هبعش و هاِئمعد و الْكُفْر ٍض فَذَِلكعب قا فَوهضعب اتظُلُم ساللَّب.   
  باب ِصفَِة النفَاِق و الْمناِفِق

١ -الن ى   قَالَ ووِع فَالْهالطَّم ِفيظَِة والْح ا ونيوالْه ى وولَى الْهع اِئمعِع دبلَى أَرع فَاق
ناِن فَميالطُّغ ِة ووهالش اِن وودالْع ِي وغلَى الْبٍب ععِع شبلَى أَرع  
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 و هقَلْب لَمسي لَم و اِئقُهوب نمؤي ى لَمدتِن اعم ِه ولَيع قُِصر و هِمن لِّيخت و اِئلُهغَو تى كَثُرغب
هفْسِذلْ نعي لَم نم اِت ووهِن الشع هفْسن ِلكمي لَم نم ِبيثَاِت وِفي الْخ اضاِت خوهِفي الش 

 ِة وبيالْه ِل والْأَم ِة ولَى الِْغرٍب ععِع شبلَى أَرا عنيوالْه ٍة وجٍد ِبلَا حملَى علَّ عى ضطَغ
لَةَ تفَرطُ ِفي الْعمِل حتى يقْدم علَيِه الْأَجلُ الْمماطَلَِة و ذَِلك ِبأَنَّ الْهيبةَ ترد عِن الْحق و الْمماطَ

 فَاتاً ِمنخ اتِفيِه م وا هم بسح ِلمع لَو ِفيِه و وا هم بسانُ حسالِْإن ِلملُ علَا الْأَم لَو و
 و الْحِفيظَةُ علَى أَربِع شعٍب علَى الِْكبِر و الْهوِل و الْوجِل و الِْغرةَ تقْصر ِبالْمرِء عِن الْعمِل

الْفَخِر و الْحِميِة و الْعصِبيِة فَمِن استكْبر أَدبر عِن الْحق و من فَخر فَجر و من حِمي أَصر علَى 
 فَِبئْس ارةُ جِبيصالْع هذَتأَخ نم وِب ولَى الذُّنٍر عوج اٍر ورِإص وٍر وفُج اٍر وبِإد نيب رأَم رالْأَم

 دِعن وهكْرم حكَاثُِر فَالْفَرالت ِة واجاللَّج ِح ورالْم ِح وٍب الْفَرعِع شبلَى أَرع عالطَّم اِط ورالص
ٌء ِلمِن اضطَرته ِإلَى حمِل الْآثَاِم و التكَاثُر لَهو و لَِعب و اللَِّه و الْمرح خيلَاُء و اللَّجاجةُ بلَا

 قَاِهر اللَّه و هبعش و هاِئمعد و فَاقالن فَذَِلك ريخ وى ِبالَِّذي هنأَد والُ الَِّذي هدِتباس لٌ وغش
ٍء خلَقَه و انبسطَت يداه و وِسعت   وجهه و أَحسن كُلَّ شيفَوق ِعباِدِه تعالَى ِذكْره و جلَّ

يكُلَّ ش قرأَش و هرأَم رظَه و هتمحٍء ر  
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و هورن و هِدين لَصخ و هتجح تفَلَج و هابِكت نميه و هتِحكْم اَءتضتاس و هكَترب تفَاض 
 بالذَّن باً وئَةَ ذَنيلَ السعفَج لُهسر تلَّغب و هاِزينوم طَتأَقْس و هتكَِلم قَّتح و هلْطَانس رظْهتاس

نِن ِفتم ى ودتاه ابت نوراً فَمةَ طَهبوالت ةً وبوى تبتالْع ى وبتى عنسلَ الْحعج ساً ونةَ دنالِْفت ةً و
اللَّه اِلكلَى اللَِّه ِإلَّا هع ِلكهلَا ي ِبِه وِبذَن ِرفتعي ِإلَى اللَِّه و بتي ا لَمى مغَو ِتنا افْتفَم اللَّه 

أَوسع ما لَديِه ِمن التوبِة و الرحمِة و الْبشرى و الِْحلِْم الْعِظيِم و ما أَنكَلَ ما ِعنده ِمن الْأَنكَاِل 
ي معِصيِتِه ذَاق و الْجِحيِم و الْبطِْش الشِديِد فَمن ظَِفر ِبطَاعِتِه اجتلَب كَرامته و من دخلَ ِف

 اِدِمنين نِبحصا قَِليٍل لَيمع ِتِه وِقمالَ نبو.  
  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد بِن عبِد - ٢

م نِميعاً عِعيٍد جِن سِن بيسالْح ِميِد وِن الْحسِإلَى أَِبي الْح تبِل قَالَ كَتيِن الْفُضِد بمعليه ( ح

 أَسأَلُه عن مسأَلٍَة فَكَتب ِإلَي ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه و هو خاِدعهم و ِإذا قاموا ِإلَى )السالم 
كُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا مذَبذَِبني بين ذِلك ال ِإىل هؤالِء و الصالِة قاموا كُساىل يراؤنَ الناس و ال يذْ

 و ِمِننيؤالْم وا ِمنسلَي و الْكَاِفِرين وا ِمنسِبيلًا لَيس لَه ِجدت فَلَن ِلِل اللَّهضي نم الِء وال ِإىل هؤ
  ميانَ و يِصريونَ ِإلَى الْكُفِْر و التكِْذيِب لَعنهم اللَّهلَيسوا ِمن الْمسِلِمني يظِْهرونَ الِْإ
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للَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم   الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عبِد ا- ٣
عِن الْهيثَِم بِن واِقٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن 

أْمر ِبما لَا يأِْتي و ِإذَا قَام ِإلَى  قَالَ قَالَ ِإنَّ الْمناِفق ينهى و لَا ينتِهي و ي) صلوات اهللا عليه ( الْحسيِن 
 ِسي ومي ضبر كَعِإذَا ر و قَالَ اِلالِْتفَات اضِترا اِلاعم وِل اللَِّه وسر نا ابي قُلْت ضرتلَاِة اعالص

سي لَم و موالن همه و ِبحصي و فِْطرم وه اُء وشالْع همه هتنمِإِن ائْت و ككَذَب ثَكدِإنْ ح ره
 لَفَكأَخ كدعِإنْ و و كاباغْت تِإنْ ِغب و كانخ.  

  عنه عِن ابِن جمهوٍر عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عبِد الْمِلِك بِن بحٍر رفَعه ِمثْلَ - ٤
  .ا ركَع ربض و ِإذَا سجد نقَر و ِإذَا جلَس شغر ذَِلك و زاد ِفيِه ِإذَ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سِعيِد - ٥
 مثَلُ الْمناِفِق مثَلُ ِجذِْع )صلى اهللا عليه وآله ( ِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ) عليه السالم  ( بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

النخِل أَراد صاِحبه أَنْ ينتِفع ِبِه ِفي بعِض ِبناِئِه فَلَم يستِقم لَه ِفي الْموِضِع الَِّذي أَراد فَحولَه ِفي 
  .ِلك أَنْ أَحرقَه ِبالناِر موِضٍع آخر فَلَم يستِقم لَه فَكَانَ آِخر ذَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٦
الَ قَالَ رسولُ اللَِّه قَ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه

   . ما زاد خشوع الْجسِد علَى ما ِفي الْقَلِْب فَهو ِعندنا ِنفَاق)صلى اهللا عليه وآله ( 
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  باب الشرِك
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر - ١

 قَالَ سأَلْته عن أَدنى ما يكُونُ الْعبد ِبِه مشِركاً قَالَ فَقَالَ من قَالَ ِللنواِة ِإنها حصاةٌ و )عليه السالم ( 
  .ِللْحصاِة ِإنها نواةٌ ثُم دانَ ِبِه 

 عن )عليه السالم (   عنه عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢
  .اً فَأَحب علَيِه أَو أَبغض علَيِه أَدنى ما يكُونُ ِبِه الِْإنسانُ مشِركاً قَالَ فَقَالَ مِن ابتدع رأْي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ - ٣
ِفي قَوِل اللَِّه عز و ) عليه السالم  ( عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري و ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِركشفَي لَمعثُ لَا ييح طَانَ ِمنيالش ِطيعِركُونَ قَالَ يشم مه ِباللَِّه ِإلَّا و مهأَكْثَر ِمنؤما ي لَّ وج
.  

٤ -ِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍس عيرض نٍر عكَيِن ب
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإلَّا و هم مشِركُونَ قَالَ ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

لناِس من يعبد اللَّه على حرٍف ِشرك طَاعٍة و لَيس ِشرك ِعبادٍة و عن قَوِلِه عز و جلَّ و ِمن ا
  قَالَ ِإنَّ الْآيةَ تنِزلُ ِفي الرجِل ثُم تكُونُ ِفي أَتباِعِه
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بصن نكُلُّ م قُلْت كُونُ ثُمي قَد و معٍف فَقَالَ نرلَى حع اللَّه دبعي نِمم وئاً فَهيش كُموند 
  .محضاً 

) عليه السالم  (   يونس عن داود بِن فَرقٍَد عن حسانَ الْجماِل عن عِمريةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

ر الناس ِبمعِرفَِتنا و الرد ِإلَينا و التسِليِم لَنا ثُم قَالَ و ِإنْ صاموا و صلَّوا و قَالَ سِمعته يقُولُ أُِم
 ِرِكنيشم وا ِبذَِلكا كَاننوا ِإلَيدرأَنْ لَا ي فُِسِهملُوا ِفي أَنعج و ِإلَّا اللَّه وا أَنْ لَا ِإلَهِهدش.  

٦ - ِليى   عيحِن يِد اللَِّه ببع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 لَو أَنَّ قَوماً عبدوا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَقَاموا )عليه السالم ( الْكَاِهِلي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ٍء صنعه اللَّه أَو صنعه  اةَ و آتوا الزكَاةَ و حجوا الْبيت و صاموا شهر رمضانَ ثُم قَالُوا ِلشيالصلَ
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( وا ِبذَِلكلَكَان ِفي قُلُوِبِهم وا ذَِلكدجو أَو عنالَِّذي ص ِخلَاف عنأَلَّا ص 

مشِرِكني ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ فَال و ربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا 
كُم  فَعلَي)عليه السالم ( ِفي أَنفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيت و يسلِّموا تسِليماً ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِبالتسِليِم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن يحيى - ٧

ِل اللَِّه عز و  عن قَو)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
جلَّ اتخذُوا أَحبارهم و رهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اللَِّه فَقَالَ أَما و اللَِّه ما دعوهم ِإلَى ِعبادِة 

ملُّوا لَهأَح لَِكن و موهابا أَجلَم فُِسِهمِة أَنادِإلَى ِعب مهوعد لَو و فُِسِهموا أَنمرح اماً ورح 
  .علَيِهم حلَالًا فَعبدوهم ِمن حيثُ لَا يشعرونَ 

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٨
   .قَالَ من أَطَاع رجلًا ِفي معِصيٍة فَقَد عبده) عليه السالم  ( عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
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كالش ابب  
عن يونس عِن الْحسيِن بِن الْحكَِم قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى - ١

 رب أَِرِني )عليه السالم (  أُخِبره أَني شاك و قَد قَالَ ِإبراِهيم )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى الْعبِد الصاِلِح 
ئاً فَكَتيِني شِريأَنْ ت ي أُِحبأَن تى ووِي الْمحت فكَي عليه السالم ( ب( ِمناً وؤكَانَ م اِهيمرِإنَّ ِإب 

 ِقنيأِْت الْيي ا لَمم كا الشمِإن بكَت ِفيِه و ريلَا خ اكالش و اكش تأَن اناً وِإمي اددزأَنْ ي بأَح
لَّه عز و جلَّ يقُولُ و ما وجدنا ِلأَكْثَِرِهم ِمن عهٍد فَِإذَا جاَء الْيِقني لَم يجِز الشك و كَتب ِإنَّ ال

 اكِفي الش لَتزقَالَ ن لَفاِسِقني مهنا أَكْثَردجِإنْ و و.  
٢ - اقحأَِبي ِإس ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يقُولُ ِفي خطْبِتِه لَا ترتابوا فَتشكُّوا و لَا تشكُّوا )عليه السالم ( ساِني قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني الْخرا
  .فَتكْفُروا 
٣ -اٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ن

 جاِلساً عن )عليه السالم ( أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
كش نقُولُ ِفيما تِد اللَِّه مبا عا أَبِصٍري فَقَالَ يو بِه أَبلَيلَ عخِميِنِه فَدي نةُ عاررز اِرِه وسِفي اللَِّه ي 

فَقَالَ كَاِفر يا أَبا محمٍد قَالَ فَشك ِفي رسوِل اللَِّه فَقَالَ كَاِفر قَالَ ثُم الْتفَت ِإلَى زرارةَ فَقَالَ 
 دحِإذَا ج كْفُرا يمِإن.  

٤ -رِن ِعمى بيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع هنِن   عونَ باره نع لَِبيانَ الْح
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين آمنوا و )عليه السالم ( خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

كِبظُلٍْم قَالَ ِبش مهوا ِإميانلِْبسي لَم.   

http://www.islam4u.com


  ) ٤٠٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ..... ......الد الثاين : الكايف 

 (   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

  .اِر لَيسا ِمنا و لَا ِإلَينا قَالَ ِإنَّ الشك و الْمعِصيةَ ِفي الن) عليه السالم 
٦ - نٍل عجر نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .م يِفئْ ِإلَى خيٍر أَبداً قَالَ من شك ِفي اللَِّه بعد موِلِدِه علَى الِْفطْرِة لَ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 قَالَ لَا ينفَع مع الشك و الْجحوِد عملٌ )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر - ٧

.  
ن شك أَو ظَن و  يقُولُ م)عليه السالم (   و ِفي وِصيِة الْمفَضِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٨

  .أَقَام علَى أَحِدِهما أَحبطَ اللَّه عملَه ِإنَّ حجةَ اللَِّه ِهي الْحجةُ الْواِضحةُ 
(   عنه عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما - ٩

 قَالَ قُلْت ِإنا لَنرى الرجلَ لَه ِعبادةٌ و اجِتهاد و خشوع و لَا يقُولُ ِبالْحق فَهلْ ينفَعه )م عليهما السال
انَ لَا ذَِلك شيئاً فَقَالَ يا أَبا محمٍد ِإنما مثَلُ أَهِل الْبيِت مثَلُ أَهِل بيٍت كَانوا ِفي بِني ِإسراِئيلَ كَ

 ا فَلَمعد لَةً ثُملَي ِعنيبأَر دهتاج مهلًا ِمنجِإنَّ ر و ا فَأُِجيبعلَةً ِإلَّا دلَي ِعنيبأَر مهِمن دأَح ِهدتجي
 ميرم نى ابى ِعيسفَأَت لَه بجتسعليه السالم ( ي(سي ِفيِه و وا هِه مكُوا ِإلَيشي  رطَهاَء قَالَ فَتعالد أَلُه

 اِني ِمنِدي أَتبى ِإنَّ عا ِعيسِه يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحلَّ فَأَوج و زع ا اللَّهعد لَّى ثُمص ى وِعيس
لَو دعاِني حتى ينقَِطع عنقُه و تنتِثر غَيِر الْباِب الَِّذي أُوتى ِمنه ِإنه دعاِني و ِفي قَلِْبِه شك ِمنك فَ

 فَقَالَ تدعو ربك و أَنت ِفي شك ِمن )عليه السالم ( أَناِملُه ما استجبت لَه قَالَ فَالْتفَت ِإلَيِه ِعيسى 
ِه ما قُلْت فَادع اللَّه ِلي أَنْ يذْهب ِبِه عني قَالَ نِبيِه فَقَالَ يا روح اللَِّه و كَِلمته قَد كَانَ و اللَّ

   . فَتاب اللَّه علَيِه و قَِبلَ ِمنه و صار ِفي حد أَهِل بيِتِه)عليه السالم ( فَدعا لَه ِعيسى 
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  باب الضلَاِل
١ - ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

اِب مجتِمِعني فَقَالَ لَنا أَبو هاِشٍم صاِحِب الْبِريِد قَالَ كُنت أَنا و محمد بن مسِلٍم و أَبو الْخطَّ
الْخطَّاِب ما تقُولُونَ ِفيمن لَم يعِرف هذَا الْأَمر فَقُلْت من لَم يعِرف هذَا الْأَمر فَهو كَاِفر فَقَالَ 

تةُ فَِإذَا قَامجِه الْحلَيع قُومى تتِبكَاِفٍر ح سطَّاِب لَيو الْخأَب كَاِفر وفَه ِرفعي ةُ فَلَمجِه الْحلَيع 
 ِبكَاِفٍر ِإذَا لَم سلَي كْفُري دحجي لَم و ِرفعي ِإذَا لَم ا لَهانَ اللَِّه محبِلٍم سسم نب دمحم فَقَالَ لَه

ِه فَأَخبرته ِبذَِلك فَقَالَ ِإنك قَد حضرت و يجحد قَالَ فَلَما حججت دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَّ
غَابا و لَِكن موِعدكُم اللَّيلَةَ الْجمرةُ الْوسطَى ِبِمنى فَلَما كَانِت اللَّيلَةُ اجتمعنا ِعنده و أَبو 

وضعها ِفي صدِرِه ثُم قَالَ لَنا ما تقُولُونَ ِفي الْخطَّاِب و محمد بن مسِلٍم فَتناولَ ِوسادةً فَ
خدِمكُم و ِنساِئكُم و أَهِليكُم أَ لَيس يشهدونَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه قُلْت بلَى قَالَ أَ لَيس يشهدونَ 

 بلَى قَالَ أَ لَيس يصلُّونَ و يصومونَ و يحجونَ قُلْت  قُلْت)صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 
 وفَه رذَا الْأَمه ِرفعي لَم نم قُلْت كُمدِعن ما هلَا قَالَ فَم ِه قُلْتلَيع متا أَنِرفُونَ معلَى قَالَ فَيب

هلَ الطَِّريِق و أَهلَ الِْمياِه قُلْت بلَى قَالَ أَ لَيس يصلُّونَ و كَاِفر قَالَ سبحانَ اللَِّه أَ ما رأَيت أَ
يصومونَ و يحجونَ أَ لَيس يشهدونَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه قُلْت بلَى قَالَ 

 ِه قُلْتلَيع متا أَنِرفُونَ معقَالَ فَي كَاِفر وفَه رذَا الْأَمه ِرفعي لَم نم قُلْت كُمدِعن ما هلَا قَالَ فَم
سبحانَ اللَِّه أَ ما رأَيت الْكَعبةَ و الطَّواف و أَهلَ الْيمِن و تعلُّقَهم ِبأَستاِر الْكَعبِة قُلْت بلَى قَالَ أَ 

 و يصلُّونَ و يصومونَ و )صلى اهللا عليه وآله (  أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه لَيس يشهدونَ
 ِرفعي لَم نم قُلْت قُولُونَ ِفيِهما تلَا قَالَ فَم ِه قُلْتلَيع متا أَنِرفُونَ معلَى قَالَ فَيب ونَ قُلْتجحي

كَاِفر وفَه  
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ها ِإنا لَا فَقَالَ أَمأَن فَقُلْت كُمتربأَخ مقَالَ ِإنْ ِشئْت اِرِج ثُمولُ الْخذَا قَوانَ اللَِّه هحبقَالَ س رش 
يقُولُوا ِبشأَنْ ت كُملَيِلٍم  عسِن مِد بمحِل ملَى قَوا عنِديري هأَن تنا قَالَ فَظَنِمن وهعمست ا لَمٍء م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن زرارةَ عن أَِبي - ٢
فٍَر جعليه السالم ( ع( تجوزا تم و اهرا تم تلَغب ي قَداِس فَِإنِة الناكَحنقُولُ ِفي ما تفَم لَه قَالَ قُلْت 

اكَحنِحلَّ ِلي مى أَنْ لَا تشِني أَخِني ِإلَّا أَنعنما يم فَقُلْت ذَِلك ِمن كعنما يم ا قَطُّ فَقَالَ وفَم مهت
تأْمرِني فَقَالَ فَكَيف تصنع و أَنت شاب أَ تصِبر قُلْت أَتِخذُ الْجواِري قَالَ فَهاِت الْآنَ فَِبما 

يِني ِبشتابِة ِإنْ ررِزلَِة الْحنِبم تسةَ لَيِإنَّ الْأَم قُلْت اِريوِحلُّ الْجتسا تهتا قَالَ ٍء ِبعهلْتزتاع و 
فَحدثِْني ِبما استحلَلْتها قَالَ فَلَم يكُن ِعنِدي جواب فَقُلْت لَه فَما ترى أَتزوج فَقَالَ ما أُباِلي أَنْ 

 تقُولُ لَست أُباِلي أَنْ تأْثَم تفْعلَ قُلْت أَ رأَيت قَولَك ما أُباِلي أَنْ تفْعلَ فَِإنَّ ذَِلك علَى ِجهتيِن
 )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن غَيِر أَنْ آمرك فَما تأْمرِني أَفْعلُ ذَِلك ِبأَمِرك فَقَالَ ِلي قَد كَانَ رسولُ اللَِّه 

 ِإنهما قَد كَانتا تحت عبديِن ِمن تزوج و قَد كَانَ ِمن أَمِر امرأَِة نوٍح و امرأَِة لُوٍط ما قَد كَانَ
 لَيس ِفي ذَِلك ِبمنِزلَِتي ِإنما ِهي تحت يِدِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِعباِدنا صاِلحيِن فَقُلْت ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 ترى ِمن الِْخيانِة ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِهي مِقرةٌ ِبحكِْمِه مِقرةٌ ِبِديِنِه قَالَ فَقَالَ ِلي ما
 فُلَاناً قَالَ قُلْت )صلى اهللا عليه وآله ( فَخانتاهما ما يعِني ِبذَِلك ِإلَّا الْفَاِحشةَ و قَد زوج رسولُ اللَِّه 

ِبأَم جوزفَأَت طَِلقِني أَنرأْما تم اللَّه كلَحأَص اِء ِمنلْهِبالْب كلَيفَاِعلًا فَع تفَقَالَ ِلي ِإنْ كُن ِرك
فَاِئفوِر الْعدالْخ اتاُء قَالَ ذَولْها الْبم و اِء قُلْتسالن  
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قُلْت من ِهي علَى ِديِن ساِلِم بِن أَِبي حفْصةَ قَالَ لَا فَقُلْت من ِهي علَى ِديِن رِبيعِة الرأِْي فَقَالَ فَ
ونَ لَا و لَِكن الْعواِتق اللَّواِتي لَا ينِصبن كُفْراً و لَا يعِرفْن ما تعِرفُونَ قُلْت و هلْ تعدو أَنْ تكُ

 زع قَالَ اللَّه قَد فَقُلْت كُمرا أَمِري مدلَا ت و ِقي اللَّهتت لِّي وصت و ومصةً فَقَالَ تكَاِفر ةً أَوِمنؤم
الن ِمن دكُونُ أَحاللَِّه لَا ي لَا و ِمنؤم كُمِمن و كاِفر كُمفَِمن لَقَكُمالَِّذي خ ولَّ هج و ساِس لَي

 قَولُ اللَِّه أَصدق ِمن قَوِلك يا زرارةُ أَ رأَيت )عليه السالم ( ِبمؤِمٍن و لَا كَاِفٍر قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
م فَلَما قَالَ قَولَ اللَِّه عز و جلَّ خلَطُوا عملًا صاِلحاً و آخر سيئاً عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيِه

عسى فَقُلْت ما هم ِإلَّا مؤِمِنني أَو كَاِفِرين قَالَ فَقَالَ ما تقُولُ ِفي قَوِلِه عز و جلَّ ِإلَّا 
ى الِْإمياِن الْمستضعِفني ِمن الرجاِل و النساِء و الِْولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيلًا ِإلَ

فَقُلْت ما هم ِإلَّا مؤِمِنني أَو كَاِفِرين فَقَالَ و اللَِّه ما هم ِبمؤِمِنني و لَا كَاِفِرين ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ 
دخلُوا الْجنةَ فَهم ما تقُولُ ِفي أَصحاِب الْأَعراِف فَقُلْت ما هم ِإلَّا مؤِمِنني أَو كَاِفِرين ِإنْ 

مؤِمنونَ و ِإنْ دخلُوا النار فَهم كَاِفرونَ فَقَالَ و اللَِّه ما هم ِبمؤِمِنني و لَا كَاِفِرين و لَو كَانوا 
خلَد وا كَاِفِرينكَان لَو ونَ وِمنؤا الْملَهخا دةَ كَمنلُوا الْجخلَد ِمِننيؤا ملَهخا دكَم ارلُوا الن

الْكَاِفرونَ و لَِكنهم قَوم قَِد استوت حسناتهم و سيئَاتهم فَقَصرت ِبِهم الْأَعمالُ و أَنهم لَكَما 
ِل النأَه ِمن أَم مِة هنِل الْجأَه أَ ِمن لَّ فَقُلْتج و زع قَالَ اللَّه اللَّه مكَهرثُ تيح مكْهراِر فَقَالَ ات

قُلْت أَ فَترِجئُهم قَالَ نعم أُرِجئُهم كَما أَرجأَهم اللَّه ِإنْ شاَء أَدخلَهم الْجنةَ ِبرحمِتِه و ِإنْ شاَء 
ت هلْ يدخلُ الْجنةَ كَاِفر قَالَ لَا قُلْت فَهلْ يدخلُ ساقَهم ِإلَى الناِر ِبذُنوِبِهم و لَم يظِْلمهم فَقُلْ

النار ِإلَّا كَاِفر قَالَ فَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه يا زرارةُ ِإنِني أَقُولُ ما شاَء اللَّه و أَنت لَا تقُولُ ما 
تِإنْ كَِبر كا ِإنأَم اَء اللَّهشكقَدع كنع حتَلَّلَت و تعجر .   
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  باب الْمستضعِف
أَصحاِبِه عن زرارةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض - ١

 عِن الْمستضعِف فَقَالَ هو الَِّذي لَا يهتِدي ِحيلَةً ِإلَى الْكُفِْر )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ِطيعتسلَا ي و ِمنؤأَنْ ي ِطيعتساِن لَا يِبيلًا ِإلَى الِْإميِدي ستهلَا ي و كْفُرفَي انُ ويبالص مفَه كْفُرأَنْ ي 

 الْقَلَم مهنع فُوعراِن ميبقُوِل الصلَى ِمثِْل عاِء عسالن اِل وجالر كَانَ ِمن نم.  
٢ -عأَِبي ج نةَ عاررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ع )

 قَالَ الْمستضعفُونَ الَِّذين ال يستِطيعونَ ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيلًا قَالَ لَا يستِطيعونَ )عليه السالم 
  .ِحيلَةً ِإلَى الِْإمياِن و لَا يكْفُرونَ الصبيانُ و أَشباه عقُوِل الصبياِن ِمن الرجاِل و النساِء 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ - ٣
 عِن الْمستضعِف فَقَالَ هو الَِّذي لَا يستِطيع ِحيلَةً يدفَع ِبها عنه )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 الْكُفْر نم انُ ويبالص قَالَ و كْفُرلَا ي و ِمنؤأَنْ ي ِطيعتساِن لَا يِبيِل الِْإميا ِإلَى سِدي ِبهتهلَا ي و
  .كَانَ ِمن الرجاِل و النساِء علَى ِمثِْل عقُوِل الصبياِن 

 ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٤
 ما تقُولُ ِفي )عليه السالم ( بِن جندٍب عن سفْيانَ بِن السمِط الْبجِلي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

داً يأَح مكْترِبيهاً ِبالْفَِزِع فَتفَقَالَ ِلي ش ِفنيعضتسفُونَالْمعضتسالْم نأَي فاً وعضتسكُونُ م  
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و وِرِهنداِتِق ِفي خوِإلَى الْع اِتقوذَا الْعه ِركُمى ِبأَمشم اللَِّه لَقَد ِفي فَو اتقَّايثُ ِبِه السدحت 
  .طَِريِق الْمِدينِة 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عمر بِن - ٥
 فَقَالَ هم أَهلُ الْولَايِة فَقُلْت أَي ولَايٍة  عِن الْمستضعِفني)عليه السالم ( أَباٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 الَطَِة وخالْم ثَِة واروالْم ِة واكَحنةُ ِفي الْملَايا الْوهلَِكن يِن وِة ِفي الدلَايِبالْو تسا لَيها ِإنفَقَالَ أَم
  . و ِمنهم الْمرجونَ ِلأَمِر اللَِّه عز و جلَّ هم لَيسوا ِبالْمؤِمِنني و لَا ِبالْكُفَّاِر

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى عن ِإسماِعيلَ - ٦
سع الِْعباد جهلُه فَقَالَ الدين واِسع  عِن الديِن الَِّذي لَا ي)عليه السالم ( الْجعِفي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

و لَِكن الْخواِرج ضيقُوا علَى أَنفُِسِهم ِمن جهِلِهم قُلْت جِعلْت ِفداك فَأُحدثُك ِبِديِني الَِّذي أَنا 
و ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش لَى فَقُلْتِه فَقَالَ بلَيا عِبم ارالِْإقْر و ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش 

 كُمظَلَم و كُملَيع رأَمت و كُمِرقَاب ِكبر نم و كُمودع أُ ِمنرأَب و لَّاكُموأَت ِد اللَِّه وِعن اَء ِمنج
 و وئاً هيش ِهلْتا جفَقَالَ م قَّكُمذَا حه ِرفعلَا ي دأَح ِلملْ سفَه ِه قُلْتلَيع نحاللَِّه الَِّذي ن

 نمأَي أُم تأَيقَالَ أَ ر ثُم كُملَادأَو و كُماؤقَالَ ِنس مه نم قُلْت ِفنيعضتسفَقَالَ لَا ِإلَّا الْم رالْأَم
  . الْجنِة و ما كَانت تعِرف ما أَنتم علَيِه فَِإني أَشهد أَنها ِمن أَهِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري - ٧
   .س ِبمستضعٍف من عرف اخِتلَاف الناِس فَلَي)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ٨
 ِإني ربما ذَكَرت هؤلَاِء الْمستضعِفني فَأَقُولُ نحن و )عليه السالم ( ت ِلأَِبي عبِد اللَِّه دراٍج قَالَ قُلْ

  . لَا يفْعلُ اللَّه ذَِلك ِبكُم أَبداً )عليه السالم ( هم ِفي مناِزِل الْجنِة فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ي بِن الْحسِن التيِمي عن أَخويِه محمٍد و أَحمد ابنِي الْحسِن عن عِلي   عنه عن عِل- ٩

 و )عليه السالم ( بِن يعقُوب عن مروانَ بِن مسِلٍم عن أَيوب بِن الْحر قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ت ِفداك ِإنا نخاف أَنْ ننِزلَ ِبذُنوِبنا مناِزلَ الْمستضعِفني قَالَ فَقَالَ لَا و اللَِّه لَا نحن ِعنده جِعلْ

   .يفْعلُ اللَّه ذَِلك ِبكُم أَبداً
  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( ِه عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَّ

١٠- نِصٍري عأَِبي ب ناِء عرغأَِبي الْم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .قَالَ من عرف اخِتلَاف الناِس فَلَيس ِبمستضعٍف ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن محمِد بِن   -١١

 قَالَ سأَلْته عِن الضعفَاِء )عليه السالم ( منصوٍر الْخزاِعي عن عِلي بِن سويٍد عن أَِبي الْحسِن موسى 
الض ِإلَي بفَكَت سفَلَي ِتلَافاِلاخ فرفَِإذَا ع ِتلَافِرِف اِلاخعي لَم ةٌ وجِه حِإلَي فَعرت لَم نم ِعيف

  .ِبمستضعٍف 
  بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن حِبيٍب الْخثْعِمي عن أَِبي سارةَ -١٢
قَالَ لَيس الْيوم مستضعف أَبلَغَ الرجالُ ) عليه السالم  (  بِني ِهلَاٍل عن أَِبي عبِد اللَِّهِإماِم مسِجِد

   .الرجالَ و النساُء النساَء
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  باب الْمرجونَ ِلأَمِر اللَِّه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ١

نَ ِلأَمِر اللَِّه قَالَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و آخرونَ مرجو)عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
قَوم كَانوا مشِرِكني فَقَتلُوا ِمثْلَ حمزةَ و جعفٍَر و أَشباههما ِمن الْمؤِمِنني ثُم ِإنهم دخلُوا ِفي 

م فَيكُونوا ِمن الْمؤِمِنني فَتِجب الِْإسلَاِم فَوحدوا اللَّه و تركُوا الشرك و لَم يعِرفُوا الِْإميانَ ِبقُلُوِبِه
لَهم الْجنةُ و لَم يكُونوا علَى جحوِدِهم فَيكْفُروا فَتِجب لَهم النار فَهم علَى ِتلْك الْحاِل ِإما 

 ِهملَيع وبتا يِإم و مهذِّبعي.  
٢ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنكٍْر   ِعدِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل ب

 الْمرجونَ قَوم كَانوا مشِرِكني فَقَتلُوا ِمثْلَ )عليه السالم ( الْواِسِطي عن رجٍل قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
م ِإنهم بعد ذَِلك دخلُوا ِفي الِْإسلَاِم فَوحدوا اللَّه و حمزةَ و جعفٍَر و أَشباههما ِمن الْمؤِمِنني ثُ

 لَم ةُ ونالْج ملَه ِجبوا فَتِمنؤي لَم و ِمِننيؤالْم وا ِمنكُونونَ فَيِمنؤوا يكُوني لَم و كركُوا الشرت
ع مفَه ارالن ملَه ِجبوا فَتكْفُرِر اللَِّهينَ ِلأَموجراِل مالْح لَى ِتلْك.   

http://www.islam4u.com


  ) ٤٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  باب أَصحاِب الْأَعراِف
 فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر و عِلي بن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن- ١

( ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل جِميعاً عن زرارةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

 أَو كَاِفرونَ ِإنْ دخلُوا الْجنةَ  ما تقُولُ ِفي أَصحاِب الْأَعراِف فَقُلْت ما هم ِإلَّا مؤِمنونَ)عليه السالم 
 لَو و لَا كَاِفِرين و ِمِننيؤِبم ما هاللَِّه م ونَ فَقَالَ وكَاِفر مفَه ارلُوا النخِإنْ د ونَ وِمنؤم مفَه

نوا كَاِفِرين لَدخلُوا النار كَما دخلَها كَانوا مؤِمِنني دخلُوا الْجنةَ كَما دخلَها الْمؤِمنونَ و لَو كَا
الْكَاِفرونَ و لَِكنهم قَوم استوت حسناتهم و سيئَاتهم فَقَصرت ِبِهم الْأَعمالُ و ِإنهم لَكَما قَالَ 

 أَو مِة هنِل الْجأَه أَ ِمن لَّ فَقُلْتج و زع اللَّه اللَّه مكَهرثُ تيح مكْهراِر فَقَالَ اتِل النأَه ِمن
قُلْت أَ فَترِجئُهم قَالَ نعم أُرِجئُهم كَما أَرجأَهم اللَّه ِإنْ شاَء أَدخلَهم الْجنةَ ِبرحمِتِه و ِإنْ شاَء 

ي لَم و وِبِهماِر ِبذُنِإلَى الن ماقَهلُ سخدلْ يه قَالَ لَا قُلْت ةَ كَاِفرنلُ الْجخدلْ يه فَقُلْت مهظِْلم
النار ِإلَّا كَاِفر قَالَ فَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه يا زرارةُ ِإنِني أَقُولُ ما شاَء اللَّه و أَنت لَا تقُولُ ما 

كا ِإنأَم اَء اللَّهش كقَدع كنع لَّلَتحت و تعجر تِإنْ كَِبر .  
٢ - نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

آخر سيئاً فَأُولَِئك قَوم مؤِمنونَ  الَِّذين خلَطُوا عملًا صاِلحاً و )عليه السالم ( رجٍل قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 وبتأَنْ ي ى اللَّهسع ا فَأُولَِئكهونهكْري ونَ وِمنؤا الْمهِعيبوِب الَِّتي يالذُّن ِمن اِنِهمِدثُونَ ِفي ِإميحي

ِهملَيع.   
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باب ِفي صنوِف أَهِل الِْخلَاِف و ِذكِْر الْقَدِريِة و الْخواِرِج و الْمرِجئَِة و أَهِل 
  الْبلْداِن

١ -ر نٍد عيبِن عِك بورم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبأَِبي ع نٍل عج
قَالَ لَعن اللَّه الْقَدِريةَ لَعن اللَّه الْخواِرج لَعن اللَّه الْمرِجئَةَ لَعن اللَّه الْمرِجئَةَ قَالَ ) عليه السالم  ( اللَِّه

 ِإنَّ هؤلَاِء يقُولُونَ ِإنَّ قَتلَتنا مؤِمنونَ قُلْت لَعنت هؤلَاِء مرةً مرةً و لَعنت هؤلَاِء مرتيِن قَالَ
فَِدماؤنا متلَطِّخةٌ ِبِثياِبِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإنَّ اللَّه حكَى عن قَوٍم ِفي ِكتاِبِه أَلَّا نؤِمن ِلرسوٍل حتى 

قُلْ قَد ارالن أْكُلُهباٍن تنا ِبقُرأِْتيِإنْ ي موهملْتقَت فَِلم مِبالَِّذي قُلْت ناِت ويِلي ِبالْبقَب لٌ ِمنسر جاَءكُم 
كُنتم صاِدِقني قَالَ كَانَ بين الْقَاِتِلني و الْقَاِئِلني خمسِمائَِة عاٍم فَأَلْزمهم اللَّه الْقَتلَ ِبِرضاهم ما 

  .فَعلُوا 
٢ - ِليِن   عاِد بمح ِكيٍم وِن حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

 عن أَهِل الْبصرِة ما هم فَقُلْت مرِجئَةٌ )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي مسروٍق قَالَ سأَلَِني أَبو عبِد اللَِّه 
ةٌ وِريقَد ويلَى شع اللَّه دبعِركَةَ الَِّتي لَا تشةَ الْمالِْملَلَ الْكَاِفر ِتلْك اللَّه نةٌ فَقَالَ لَعوِريرٍء   ح.  
٣ - سونِن يوِر بصنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

انَ بملَيس نِد اللَِّهعبأَِبي ع ناِلٍد علُ ) عليه السالم  ( ِن خأَه وِم وِل الرأَه ِمن راِم شلُ الشقَالَ أَه
   .الْمِدينِة شر ِمن أَهِل مكَّةَ و أَهلُ مكَّةَ يكْفُرونَ ِباللَِّه جهرةً
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٤
كْفُرونَ ِباللَِّه جهرةً و ِإنَّ أَهلَ  قَالَ ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ لَي)عليهما السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

  .الْمِدينِة أَخبثُ ِمن أَهِل مكَّةَ أَخبثُ ِمنهم سبِعني ِضعفاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ - ٥

نع وبِن أَيِد اللَِّه ببِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيلُ )عليه السالم (  سأَه 
  .الشاِم شر أَم أَهلُ الروِم فَقَالَ ِإنَّ الروم كَفَروا و لَم يعادونا و ِإنَّ أَهلَ الشاِم كَفَروا و عادونا 

 عنه عن محمِد بِن الْحسيِن عِن النضِر بِن شعيٍب عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفُضيِل  - ٦
قَالَ لَا تجاِلسوهم يعِني الْمرِجئَةَ لَعنهم اللَّه و لَعن اللَّه ) عليه السالم  ( بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .ٍء ِمن الْأَشياِء لَهم الْمشِركَةَ الَِّذين لَا يعبدونَ اللَّه علَى شيِملَ
مهلَّفَِة قُلُوبؤالْم ابب  

١ - كٍْر وِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  يم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل جِميعاً عن زرارةَ عنعِلي بن ِإبراِه
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م قَوم وحدوا اللَّه و خلَعوا ِعبادةَ من يعبد ِمن دوِن اللَِّه  قَالَ الْمؤلَّفَةُ قُلُوبه)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 يتأَلَّفُهم و )صلى اهللا عليه وآله ( و لَم تدخِل الْمعِرفَةُ قُلُوبهم أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه و كَانَ رسولُ اللَِّه 

  .فُوا و يعلِّمهم يعرفُهم ِلكَيما يعِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٢

الَ هم قَوم وحدوا اللَّه  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم قَ)عليه السالم ( جعفٍَر 
عز و جلَّ و خلَعوا ِعبادةَ من يعبد ِمن دوِن اللَِّه و شِهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ 

 فَأَمر اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِه محمد  و هم ِفي ذَِلك شكَّاك ِفي بعِض ما جاَء ِب)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 هِبيلَّ نج و زلَى )صلى اهللا عليه وآله ( عوا عتثْبي و مهلَامِإس نسحي طَاِء ِلكَيالْع اِل وِبالْم مأَلَّفَهتأَنْ ي 

 يوم حنيٍن تأَلَّف رؤساَء )صلى اهللا عليه وآله (  رسولَ اللَِّه ِديِنِهم الَِّذي دخلُوا ِفيِه و أَقَروا ِبِه و ِإنَّ
 و اِريٍن الْفَزيصح نةُ بنييع ٍب ورح نانَ بفْيو سأَب مهِمن رضاِئِر مس ٍش ويقُر ِب ِمنرالْع

 و ارصِت الْأَنِضباِس فَغالن ِمن مهاهبوِل أَشسِإلَى ر ِبِهم طَلَقةَ فَانادبِن عِد بعِإلَى س تعمتاج
 ِبالِْجعرانِة فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَ تأْذَنُ ِلي ِفي الْكَلَاِم فَقَالَ نعم فَقَالَ ِإنْ كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

لَِّتي قَسمت بين قَوِمك شيئاً أَنزلَه اللَّه رِضينا و ِإنْ كَانَ غَير ذَِلك هذَا الْأَمر ِمن هِذِه الْأَمواِل ا
 يا )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ فَقَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَم نرض قَالَ زرارةُ و سِمعت أَبا جعفٍَر 

كُم علَى قَوِل سيِدكُم سعٍد فَقَالُوا سيدنا اللَّه و رسولُه ثُم قَالُوا ِفي الثَّاِلثَِة معشر الْأَنصاِر أَ كُلُّ
 يقُولُ فَحطَّ اللَّه نورهم و )عليه السالم ( نحن علَى ِمثِْل قَوِلِه و رأِْيِه قَالَ زرارةُ فَسِمعت أَبا جعفٍَر 

  .ه ِللْمؤلَّفَِة قُلُوبهم سهماً ِفي الْقُرآِن فَرض اللَّ
عليه السالم (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣

(موالْي مهِمن وا قَطُّ أَكْثَركُوني لَم مهلَّفَةُ قُلُوبؤقَالَ الْم .   
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن ِإسحاق بِن غَاِلٍب - ٤
 يا ِإسحاق كَم ترى أَهلَ هِذِه الْآيِة فَِإنْ أُعطُوا ِمنها رضوا و ِإنْ )عليه السالم ( اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو عبِد 

  .لَم يعطَوا ِمنها ِإذا هم يسخطُونَ قَالَ ثُم قَالَ هم أَكْثَر ِمن ثُلُثَِي الناِس 
 ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٥

 ما كَانِت الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم قَطُّ أَكْثَر ِمنهم الْيوم و هم قَوم )عليه السالم ( رجٍل قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
لَم ِك ورالش وا ِمنجرخ و وا اللَّهدحوِل اللَِّه وسٍد رمحِرفَةُ معلْ مخدصلى اهللا عليه وآله (  ت( و مهقُلُوب 

 )صلى اهللا عليه وآله (  و تأَلَّفَهم الْمؤِمنونَ بعد رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ما جاَء ِبِه فَتأَلَّفَهم رسولُ اللَِّه 
   .ِلكَيما يعِرفُوا

  باب ِفي ِذكِْر الْمناِفِقني و الضلَّاِل و ِإبِليس ِفي الدعوِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ كَانَ الطَّيار يقُولُ ِلي - ١

 فَقَالَ ِإبِليس لَا أَسجد )عليه السالم ( ملَاِئكَةُ ِبالسجوِد ِآلدم ِإبِليس لَيس ِمن الْملَاِئكَِة و ِإنما أُِمرِت الْ
فَما ِلِإبِليس يعِصي ِحني لَم يسجد و لَيس هو ِمن الْملَاِئكَِة قَالَ فَدخلْت أَنا و هو علَى أَِبي 

للَِّه ِفي الْمسأَلَِة فَقَالَ جِعلْت ِفداك أَ رأَيت ما ندب اللَّه عز  قَالَ فَأَحسن و ا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 و معقَالَ ن مهعاِفقُونَ منالْم لَ ِفي ذَِلكخوا أَ دنآم ا الَِّذينهِلِه يا أَيقَو ِمن ِمِننيؤِه الْملَّ ِإلَيج و

   .ر ِبالدعوِة الظَّاِهرِة و كَانَ ِإبِليس ِممن أَقَر ِبالدعوِة الظَّاِهرِة معهمالضلَّالُ و كُلُّ من أَقَ
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  ِس من يعبد اللَّه على حرٍفباب ِفي قَوِلِه تعالَى و ِمن النا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل و زرارةَ - ١

يعبد اللَّه على حرٍف فَِإنْ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِمن الناِس من )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
أَصابه خير اطْمأَنَّ ِبِه و ِإنْ أَصابته ِفتنةٌ انقَلَب على وجِهِه خِسر الدنيا و الْآِخرةَ قَالَ زرارةُ 

 و خلَعوا ِعبادةَ من يعبد ِمن دوِن  فَقَالَ هؤلَاِء قَوم عبدوا اللَّه)عليه السالم ( سأَلْت عنها أَبا جعفٍَر 
 و ما جاَء ِبِه فَتكَلَّموا ِبالِْإسلَاِم و شِهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه و شكُّوا ِفي محمٍد 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( و هم ِفي ذَِلك شاكُّونَ ِفي محمٍد و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه و أَقَروا ِبالْقُرآِن 
ما جاَء ِبِه و لَيسوا شكَّاكاً ِفي اللَِّه قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِمن الناِس من يعبد اللَّه على حرٍف 

 ما جاَء ِبِه فَِإنْ أَصابه خير يعِني عاِفيةً ِفي نفِْسِه و  و)صلى اهللا عليه وآله ( يعِني علَى شك ِفي محمٍد 
 كَِره و رطَياِلِه تم ِدِه أَوسلَاًء ِفي جِني بعةٌ ينِفت هتِإنْ أَصاب ِبِه و ِضير أَنَّ ِبِه ولِْدِه اطْمو اِلِه وم

ِبياِر ِبالنلَى الِْإقْرع قَامصلى اهللا عليه وآله (  الْم( ةَ ِللَِّه واودالْع بصفَن كالش قُوِف وِإلَى الْو عجفَر 
  .ِلرسوِلِه و الْجحود ِبالنِبي و ما جاَء ِبِه 

بكٍْر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن - ٢
 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِمن الناِس من يعبد )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

وِن اللَِّه فَخد ِمن دبعي نةَ مادوا ِعبلَعخ و وا اللَّهدحو مقَو مٍف قَالَ هرلى حع اللَّه وا ِمنجر
   رسولُ اللَِّه فَهم يعبدونَ اللَّه)صلى اهللا عليه وآله ( الشرِك و لَم يعِرفُوا أَنَّ محمداً 
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محِفي م كلَى شصلى اهللا عليه وآله ( ٍد ع( ولَ اللَِّهسا رواَء ِبِه فَأَتا جم و  ) صلى اهللا عليه وآله( ظُرنقَالُوا ن و 
فَِإنْ كَثُرت أَموالُنا و عوِفينا ِفي أَنفُِسنا و أَولَاِدنا عِلمنا أَنه صاِدق و أَنه رسولُ اللَِّه و ِإنْ كَانَ 

ير ذَِلك نظَرنا قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَِإنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ ِبِه يعِني عاِفيةً ِفي الدنيا و ِإنْ أَصابته غَ
خِسر الدنيا و ِفتنةٌ يعِني بلَاًء ِفي نفِْسِه و ماِلِه انقَلَب على وجِهِه انقَلَب علَى شكِِّه ِإلَى الشرِك 

 قَِلبنقَالَ ي هفَعنما ال ي و هرضوِن اللَِّه ما ال يد وا ِمنعدي ِبنيرانُ الْمسالْخ وه ةَ ذِلكالْآِخر
هانُ قَلْبلُ الِْإميخدي و ِرفعي نم مهفَِمن هرغَي دبعي اللَِّه و رو غَيعدِركاً يشم و قدصي و ِمنؤفَي 

يزولُ عن منِزلَِتِه ِمن الشك ِإلَى الِْإمياِن و ِمنهم من يثْبت علَى شكِِّه و ِمنهم من ينقَِلب ِإلَى 
   .الشرِك

 نٍل عجر نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليعةَ ِمثْلَهاررز.   
  باب أَدنى ما يكُونُ ِبِه الْعبد مؤِمناً أَو كَاِفراً أَو ضالا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عِن ابِن - ١
يِن عاِن بأَب نةَ عناً أُذَيِليع تِمعٍس قَالَ سِن قَيِم بلَيس نلٌ ) صلوات اهللا عليه ( اٍش عجر اهأَت قُولُ وي 

فَقَالَ لَه ما أَدنى ما يكُونُ ِبِه الْعبد مؤِمناً و أَدنى ما يكُونُ ِبِه الْعبد كَاِفراً و أَدنى ما يكُونُ ِبِه 
 فَقَالَ لَه قَد سأَلْت فَافْهِم الْجواب أَما أَدنى ما يكُونُ ِبِه الْعبد مؤِمناً أَنْ يعرفَه اللَّه الْعبد ضالا

هفْسالَى نعت و كاربت  
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 هِبين فَهرعي ِة وِبالطَّاع لَه ِقرصلى اهللا عليه وآله ( فَي( ِضِه وِفي أَر هتجح و هامِإم فَهرعي ِة وِبالطَّاع لَه ِقرفَي 
ني و ِإنْ جِهلَ جِميع الْأَشياِء ِإلَّا ما شاِهده علَى خلِْقِه فَيِقر لَه ِبالطَّاعِة قُلْت لَه يا أَِمري الْمؤِمِن

وصفْت قَالَ نعم ِإذَا أُِمر أَطَاع و ِإذَا نِهي انتهى و أَدنى ما يكُونُ ِبِه الْعبد كَاِفراً من زعم أَنَّ 
اً يتولَّى علَيِه و يزعم أَنه يعبد الَِّذي أَمره ِبِه و ِإنما شيئاً نهى اللَّه عنه أَنَّ اللَّه أَمر ِبِه و نصبه ِدين

 هاِهدش الَى وعت و كاربةَ اللَِّه تجح ِرفعا أَنْ لَا يالض دبكُونُ ِبِه الْعا يى منأَد طَانَ ويالش دبعي
لَّه عز و جلَّ ِبطَاعِتِه و فَرض ولَايته قُلْت يا أَِمري الْمؤِمِنني ِصفْهم ِلي علَى ِعباِدِه الَِّذي أَمر ال

فَقَالَ الَِّذين قَرنهم اللَّه عز و جلَّ ِبنفِْسِه و نِبيِه فَقَالَ يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا 
 و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم قُلْت يا أَِمري الْمؤِمِنني جعلَِني اللَّه ِفداك أَوِضح ِلي فَقَالَ الَِّذين قَالَ الرسولَ

 ِفيكُم  ِفي آِخِر خطْبِتِه يوم قَبضه اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه ِإني قَد تركْت)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِبريالْخ ِتي فَِإنَّ اللَِّطيفيلَ بِتي أَهرِعت اللَِّه و ابا ِكتِبِهم مكْتسما ِإنْ تِدي معِضلُّوا بت ِن لَنيرأَم

يب عمج ِن وياتكَه ضوالْح لَيا عِردى يتِرقَا حفْتي ا لَنمهأَن ِإلَي ِهدع لَا أَقُولُ قَد ِه ويتحبسم ن
كَهاتيِن و جمع بين الْمسبحِة و الْوسطَى فَتسِبق ِإحداهما الْأُخرى فَتمسكُوا ِبِهما لَا تِزلُّوا و لَا 

   .تِضلُّوا و لَا تقَدموهم فَتِضلُّوا
ابب  

١ -نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عنييِن عانَ بفْيس نع قَِريِن الِْمنٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع 
  قَالَ ِإنَّ بِني أُميةَ أَطْلَقُوا ِللناِس تعِليم الِْإمياِن) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ِرفُوهعي ِه لَملَيع ملُوهمِإذَا ح ِك ِلكَيرالش ِليمعطِْلقُوا تي لَم و.   
اللَّه قُلَهنأَنْ ي وزجلْ يه اِن ووِت الِْإميثُب ابب  

١ -دمأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب 
 ِلم يكُونُ الرجلُ ِعند اللَِّه مؤِمناً قَد )عليه السالم ( حسيِن بِن نعيٍم الصحاِف قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ه بعد ِمن الِْإمياِن ِإلَى الْكُفِْر قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ هو ثَبت لَه الِْإميانُ ِعنده ثُم ينقُلُه اللَّ
الْعدلُ ِإنما دعا الِْعباد ِإلَى الِْإمياِن ِبِه لَا ِإلَى الْكُفِْر و لَا يدعو أَحداً ِإلَى الْكُفِْر ِبِه فَمن آمن ِباللَِّه 

لَه تثَب لَّثُمج و زع اللَّه قُلْهني اللَِّه لَم دانُ ِعنالِْإمي   
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كَاِفراً قَد ثَبت لَه الْكُفْر ِعند اللَِّه ثُم ينقُلُه بعد ذَِلك ِمن الِْإمياِن ِإلَى الْكُفِْر قُلْت لَه فَيكُونُ الرجلُ 
بعد ذَِلك ِمن الْكُفِْر ِإلَى الِْإمياِن قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الناس كُلَّهم علَى الِْفطْرِة الَِّتي 

 ِبشِريعٍة و لَا كُفْراً ِبجحوٍد ثُم بعثَ اللَّه الرسلَ تدعوا الِْعباد ِإلَى فَطَرهم علَيها لَا يعِرفُونَ ِإمياناً
ِدِه اللَّههي لَم نم مهِمن و ى اللَّهده نم مهاِن ِبِه فَِمنالِْإمي.   

اِرينعالْم ابب  
١ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد ب

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق )عليهما السالم ( أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
ا زوالَ لَه و خلَق خلْقاً بين ذَِلك و استودع خلْقاً ِللِْإمياِن لَا زوالَ لَه و خلَق خلْقاً ِللْكُفِْر لَ

 مهكَانَ فُلَانٌ ِمن و مهلَبس اهِإي مهلُبسأْ أَنْ يشِإنْ ي و همأَت ملَه هِتمأْ أَنْ يشانَ فَِإنْ يالِْإمي مهضعب
   .معاراً
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٢ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن مِب بكُلَي نع ِريهوٍد الْجمحِن مالْقَاِسِم ب ِد اللَِّهوبأَِبي ع نع ِديةَ الْأَساِويقَالَ ) عليه السالم  ( ع

 انَ ثُمونَ الِْإميارعي مقَو ِمناً وؤم ِسيمي كَاِفراً و ِبحصي كَاِفراً و ِسيمي ِمناً وؤم ِبحصي دبِإنَّ الْع
ثُم اِرينعنَ الْمومسي و هونلَبسي مهقَالَ فُلَانٌ ِمن .  

٣ - نِرِه عغَي و ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قُلْت يا غُلَام  و معه بهمةٌ قَالَ )عليه السالم ( ِعيسى شلَقَانَ قَالَ كُنت قَاِعداً فَمر أَبو الْحسِن موسى 

يا ِبالشنرأْمي وكأَب عنصا يى مرا تا أَنْ  منرأَم طَّاِب ثُما الْخلَّى أَبوتا أَنْ ننرأَم هنا عانهني ِء ثُم
 اللَّه خلَق خلْقاً ِللِْإمياِن لَا زوالَ لَه و  و هو غُلَام ِإنَّ)عليه السالم ( نلْعنه و نتبرأَ ِمنه فَقَالَ أَبو الْحسِن 

خلَق خلْقاً ِللْكُفِْر لَا زوالَ لَه و خلَق خلْقاً بين ذَِلك أَعاره الِْإميانَ يسمونَ الْمعاِرين ِإذَا شاَء 
الِْإمي أُِعري نطَّاِب ِممو الْخكَانَ أَب و مهلَبِد اللَِّه سبلَى أَِبي عع لْتخعليه السالم ( انَ قَالَ فَد( هتربفَأَخ 

  . ِإنه نبعةُ نبوٍة )عليه السالم (  و ما قَالَ ِلي فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ما قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
 عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٤

 قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق النِبيني علَى النبوِة فَلَا يكُونونَ ِإلَّا أَنِبياَء و خلَق ) صلوات اهللا عليه ( أَِبي الْحسِن 
ا يكُونونَ ِإلَّا مؤِمِنني و أَعار قَوماً ِإمياناً فَِإنْ شاَء تممه لَهم و ِإنْ شاَء الْمؤِمِنني علَى الِْإمياِن فَلَ

سلَبهم ِإياه قَالَ و ِفيِهم جرت فَمستقَر و مستودع و قَالَ ِلي ِإنَّ فُلَاناً كَانَ مستودعاً ِإميانه فَلَما 
ع كَذَبذَِلك هانِإمي ِلبا سنلَي.   
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٥
قَالَ ِإنَّ اللَّه جبلَ النِبيني ) عليه السالم  ( ِم بِن حِبيٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّهالْقَاِس

 بعض علَى نبوِتِهم فَلَا يرتدونَ أَبداً و جبلَ الْأَوِصياَء علَى وصاياهم فَلَا يرتدونَ أَبداً و جبلَ
الْمؤِمِنني علَى الِْإمياِن فَلَا يرتدونَ أَبداً و ِمنهم من أُِعري الِْإميانَ عاِريةً فَِإذَا هو دعا و أَلَح ِفي 

   .الدعاِء مات علَى الِْإمياِن
  باب ِفي علَامِة الْمعاِر

 عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو   عنه عن أَحمد بِن محمٍد- ١
    ِإنَّ الْحسرةَ و الندامةَ و الْويلَ كُلَّه ِلمن لَم ينتِفع ِبما أَبصره و لَم يدِر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 اكِفد ِعلْتلَاِء جؤه اِجي ِمنالن فرعي فَِبم لَه قُلْت رض أَم لَه فْعأَ ن ِقيمِه ملَيع والَِّذي ه را الْأَمم
وِلِه مِلقَو لُهكَانَ ِفع ناِفقاً قَالَ موِلِه مِلقَو لُهِفع كُني لَم نم اِة وجةُ ِبالنادهالش لَه اِفقاً فَأُثِْبت

 عدوتسم ا ذَِلكمفَِإن.  
  باب سهِو الْقَلِْب

١ -انَ عثْمِن عفَِر بعج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نةَ عاعمس ن
 ِإنَّ الْقَلْب لَيكُونُ الساعةَ ِمن اللَّيِل و النهاِر ما )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري و غَيِرِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ذَِلك ِجدا تقَالَ ِلي أَ م لَِق قَالَ ثُمِب الْخانٌ كَالثَّولَا ِإمي و كُونُ ِفيِه كُفْرت قَالَ ثُم فِْسكن ِمن 
   .النكْتةُ ِمن اللَِّه ِفي الْقَلِْب ِبما شاَء ِمن كُفٍْر و ِإمياٍن

ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن أَِبي عميٍر 
 ِمثْلَه.  

٢ -ب دمحم   نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 يقُولُ )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

   .و لَا كُفْر ِشبه الْمضغِة أَ ما يِجد أَحدكُم ذَِلكيكُونُ الْقَلْب ما ِفيِه ِإميانٌ 
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٣ -ِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحى   موسِن مسأَِبي الْح نفٍَر عع
 قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق قُلُوب الْمؤِمِنني مطِْويةً مبهمةً علَى الِْإمياِن فَِإذَا أَراد اسِتنارةَ ما ِفيها )عليه السالم ( 

الْقَي ا وهاِرعز ا ِبالِْعلِْم وهعرز ِة وا ِبالِْحكْمهحضن الَِمنيالْع با رهلَيع م.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْحسيِن بِن - ٤

ا بين الصدِر و قَالَ ِإنَّ الْقَلْب لَيترجج ِفيم) عليه السالم  ( الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نم لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو ذَِلك و اِن قَرلَى الِْإميع ِقداِن فَِإذَا علَى الِْإميع قَدعى يتِة حرجنالْح

 هِد قَلْبهِباللَِّه ي ِمنؤي.  
٥ -ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِميلَةَ   ِعدأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خ

قَالَ ِإنَّ الْقَلْب لَيتجلْجلُ ِفي الْجوِف يطْلُب الْحق ) عليه السالم  ( عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هِذِه الْآيةَ فَمن يِرِد اللَّه أَنْ يهِديه يشرح )عليه السالم ( لَِّه فَِإذَا أَصابه اطْمأَنَّ و قَر ثُم تلَا أَبو عبِد ال

  .صدره ِللِْإسالِم ِإلَى قَوِلِه كَأَنما يصعد ِفي السماِء 
٦ -ناِء عرغأَِبي الْم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب 

  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الْقَلْب يكُونُ ِفي الساعِة ِمن اللَّيِل و النهاِر) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
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لَيس ِفيِه ِإميانٌ و لَا كُفْر أَ ما تِجد ذَِلك ثُم تكُونُ بعد ذَِلك نكْتةٌ ِمن اللَِّه ِفي قَلِْب عبِدِه ِبما 
  .شاَء ِإنْ شاَء ِبِإمياٍن و ِإنْ شاَء ِبكُفٍْر 

٧ -محم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد ب
) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن يونس بِن ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

مياِن فَِإذَا أَراد اسِتنارةَ ما ِفيها فَتحها ِبالِْحكْمِة قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق قُلُوب الْمؤِمِنني مبهمةً علَى الِْإ
الَِمنيالْع با رهلَيع مالْقَي ا وهاِرعز ا ِبالِْعلِْم وهعرز و.   

نْ باب ِفي ظُلْمِة قَلِْب الْمناِفِق و ِإنْ أُعِطي اللِّسانَ و نوِر قَلِْب الْمؤِمِن و ِإ
هانِبِه ِلس رقَص  

١ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍم و لَا واٍو قَالَ قَالَ لَنا ذَات يوٍم تِجد الرجلَ لَا يخِطئُ ِبلَا) عليه السالم  ( عمٍرو عن أَِبي عبِد اللَِّه

خِطيباً ِمصقَعاً و لَقَلْبه أَشد ظُلْمةً ِمن اللَّيِل الْمظِْلِم و تِجد الرجلَ لَا يستِطيع يعبر عما ِفي قَلِْبِه 
 احبالِْمص رهزا يكَم رهزي هقَلْب اِنِه وِبِلس.  

٢ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِم   ِعدهِن الْجونَ باره نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح 
 قَالَ ِإنَّ الْقُلُوب أَربعةٌ قَلْب ِفيِه ِنفَاق و ِإميانٌ و )عليه السالم ( عِن الْمفَضِل عن سعٍد عن أَِبي جعفٍَر 

 و وعطْبم قَلْب و كُوسنم ا قَلْباِج فَأَمرئَِة السيقَالَ ِفيِه كَه رها الْأَزم فَقُلْت درأَج رهأَز قَلْب
  الْمطْبوع فَقَلْب الْمناِفِق و أَما الْأَزهر فَقَلْب الْمؤِمِن ِإنْ
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أَعطَاه شكَر و ِإِن ابتلَاه صبر و أَما الْمنكُوس فَقَلْب الْمشِرِك ثُم قَرأَ هِذِه الْآيةَ أَ فَمن يمِشي 
لْب الَِّذي ِفيِه ِإميانٌ و مِكبا على وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِويا على ِصراٍط مستِقيٍم فَأَما الْقَ

ِنفَاق فَهم قَوم كَانوا ِبالطَّاِئِف فَِإنْ أَدرك أَحدهم أَجلُه علَى ِنفَاِقِه هلَك و ِإنْ أَدركَه علَى ِإمياِنِه 
  .نجا 

٣ -وٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح ن
 قَالَ الْقُلُوب ثَلَاثَةٌ قَلْب منكُوس لَا يِعي شيئاً ِمن الْخيِر و هو قَلْب الْكَاِفِر )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

اِن فَأَيِلجتعِفيِه ي رالش و رياُء فَالْخدوةٌ سكْتِفيِه ن قَلْب و قَلْب ِه ولَيع غَلَب هِمن تا كَانمه
   .مفْتوح ِفيِه مصاِبيح تزهر و لَا يطْفَأُ نوره ِإلَى يوِم الِْقيامِة و هو قَلْب الْمؤِمِن

  باب ِفي تنقُِّل أَحواِل الْقَلِْب
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ- ١

يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن النعماِن الْأَحوِل عن سلَّاِم 
 فَدخلَ علَيِه حمرانُ بن أَعين و سأَلَه عن  )عليه السالم( بِن الْمستِنِري قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 

 أُخِبرك أَطَالَ اللَّه بقَاَءك لَنا و أَمتعنا )عليه السالم ( أَشياَء فَلَما هم حمرانُ ِبالِْقياِم قَالَ ِلأَِبي جعفٍَر 
ِدكِعن ِمن جرخا نفَم أِْتيكا نأَن ِنِبكا عنفُسأَن لُوست ا ونقُلُوب ِرقى تتح   
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ن اِل ثُموِذِه الْأَمه اِس ِمنِدي النا ِفي أَيا منلَيونَ عهي ا وينالد عا منفَِإذَا ِصر ِدكِعن ِمن جرخ
 ِإنما ِهي الْقُلُوب مرةً تصعب و مرةً )عليه السالم ( الناِس و التجاِر أَحببنا الدنيا قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 قَالُوا يا رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( حاب محمٍد  أَما ِإنَّ أَص)عليه السالم ( تسهلُ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 
نخاف علَينا النفَاق قَالَ فَقَالَ و ِلم تخافُونَ ذَِلك قَالُوا ِإذَا كُنا ِعندك فَذَكَّرتنا و رغَّبتنا وِجلْنا 

ى كَأَنتا حنِهدز ا وينا الدِسينن و ا ِمننجرفَِإذَا خ كدِعن نحن و ارالن ةَ ونالْج ةَ والْآِخر اِينعا ن
ِعنِدك و دخلْنا هِذِه الْبيوت و شِممنا الْأَولَاد و رأَينا الِْعيالَ و الْأَهلَ يكَاد أَنْ نحولَ عِن الْحاِل 

ٍء أَ فَتخاف علَينا أَنْ يكُونَ ذَِلك ِنفَاقاً   ِعندك و حتى كَأَنا لَم نكُن علَى شيالَِّتي كُنا علَيها
 كَلَّا ِإنَّ هِذِه خطُوات الشيطَاِن فَيرغِّبكُم ِفي الدنيا و اللَِّه لَو )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

مونَ علَى الْحالَِة الَِّتي وصفْتم أَنفُسكُم ِبها لَصافَحتكُم الْملَاِئكَةُ و مشيتم علَى الْماِء و لَو لَا تدو
فَي وا اللَّهِفرغتسي وا ثُمذِْنبى يتلْقاً حخ اللَّه لَقلَخ ونَ اللَّهِفرغتسونَ فَتذِْنبت كُمِإنَّ أَن ملَه اللَّه ِفرغ

 ِرينطَهتالْم ِحبي و اِبنيوالت ِحبي لَّ ِإنَّ اللَّهج و زلَ اللَِّه عقَو تِمعا سأَ م ابوت نفَتم ِمنؤالْم
   .و قَالَ استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه

  يِث النفِْسباب الْوسوسِة و حِد
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن محمِد بِن حمرانَ قَالَ - ١

ِإلَّا اللَّه َء ِفيها تقُولُ لَا ِإلَه   عِن الْوسوسِة و ِإنْ كَثُرت فَقَالَ لَا شي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

الَ جِميلٌ فَكُلَّما وقَع قَالَ قُلْت لَه ِإنه يقَع ِفي قَلِْبي أَمر عِظيم فَقَالَ قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه قَ) عليه السالم 
يي ِفي قَلِْبي شنع بذْهفَي ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ٌء قُلْت.   
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قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى ) عليه السالم  (  مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه  ابن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن- ٣
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( فَقَالَ لَه لَكْتولَ اللَِّه هسا رفَقَالَ ي  ) عليه السالم( نم ِبيثُ فَقَالَ لَكالْخ اكأَت 

لَّه من خلَقَه فَقَالَ ِإي و الَِّذي بعثَك ِبالْحق لَكَانَ كَذَا فَقَالَ خلَقَك فَقُلْت اللَّه فَقَالَ لَك ال
   . ذَاك و اللَِّه محض الِْإمياِن)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

اِج فَقَالَ حجالْح نِن بمحالر دبع ِبذَِلك ثْتدٍر فَحيمأَِبي ع نأَِبي قَالَ اب نثَِني أَِبي عد
 ِإنما عنى ِبقَوِلِه هذَا و اللَِّه محض الِْإمياِن خوفَه )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .أَنْ يكُونَ قَد هلَك حيثُ عرض لَه ذَِلك ِفي قَلِْبِه 
٤ - ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

 يشكُو ِإلَيِه لَمماً يخطُر )عليه السالم ( جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
عِفي ب هاباِلِه فَأَجلَى بع كلَيع ِليسلُ ِلِإبعجفَلَا ي كتاَء ثَبلَّ ِإنْ شج و زع ِض كَلَاِمِه ِإنَّ اللَّه

 ِبيِإلَى الن مكَا قَوش وا )صلى اهللا عليه وآله ( طَِريقاً قَدقَطَّعي أَو يحالر ِبِهم ِويهلَأَنْ ت ملَه ِرضعماً يلَم 
 أَ تِجدونَ ذَِلك قَالُوا نعم فَقَالَ و )صلى اهللا عليه وآله ( م ِمن أَنْ يتكَلَّموا ِبِه فَقَالَ رسولُ اللَِّه أَحب ِإلَيِه

لَا ح وِلِه وسر ا ِباللَِّه ونفَقُولُوا آم وهمتدجاِن فَِإذَا والِْإمي ِريحلَص ِدِه ِإنَّ ذَِلكفِْسي ِبيلَ الَِّذي نو
  .و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 

٥ - نٍد عمحِن ماِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ي عن حمرانَ عن محمِد بِن بكِْر بِن جناٍح عن زكَِريا بِن محمٍد عن أَِبي الْيسِع داود الْأَبزاِر

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنِني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رجلًا أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  ي رابك أَظُن الْعدونافَقْت فَقَالَ و اللَِّه ما نافَقْت و لَو نافَقْت ما أَتيتِني تعِلمِني ما الَِّذ
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و الَِّذي الْحاِضر أَتاك فَقَالَ لَك من خلَقَك فَقُلْت اللَّه خلَقَِني فَقَالَ لَك من خلَق اللَّه قَالَ ِإي 
 ِمن اكُمفَأَت كُملَيع قْوي اِل فَلَممِل الْأَعِقب ِمن اكُمطَانَ أَتيلَكَانَ كَذَا فَقَالَ ِإنَّ الش قِبالْح ثَكعب

هدحو اللَّه كُمدأَح ذْكُرفَلْي فَِإذَا كَانَ كَذَِلك ِزلَّكُمتسي ِه ِلكَيجذَا الْوه.   
ابهلَيِم عدالن وِب واِف ِبالذُّنِتراِلاع اب  

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي الْأَحمِسي عن أَِبي جعفٍَر - ١

  .  قَالَ و اللَِّه ما ينجو ِمن الذَّنِب ِإلَّا من أَقَر ِبِه)السالم 
  . كَفَى ِبالندِم توبةً )عليه السالم ( قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر - ٢

ى ِمن الناِس ِإلَّا خصلَتيِن أَنْ يِقروا لَه ِبالنعِم فَيِزيدهم و  قَالَ لَا و اللَِّه ما أَراد اللَّه تعالَ)عليه السالم 
 ما لَههِفرغوِب فَيِبالذُّن.  

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الرجلَ لَيذِْنب الذَّنب فَيدِخلُه اللَّه ِبِه الْجنةَ قُلْت يدِخلُه اللَّه  ) عليه السالم( 
  .يدِخلُه الْجنةَ ِبالذَّنِب الْجنةَ قَالَ نعم ِإنه لَيذِْنب فَلَا يزالُ ِمنه خاِئفاً ماِقتاً ِلنفِْسِه فَيرحمه اللَّه فَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٤
  قَالَ
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ِد اللَِّه سبا عأَب تعليه السالم ( ِمع( دبع جرا خم اٍر ورٍب ِبِإصذَن ِمن دبع جرا خاللَِّه م و هقُولُ ِإني 
  .ِمن ذَنٍب ِإلَّا ِبِإقْراٍر 

ي عن محمِد بِن   الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن ِعمرانَ بِن الْحجاِج السِبيِع- ٥
قَالَ سِمعته يقُولُ من أَذْنب ذَنباً فَعِلم أَنَّ ) عليه السالم  ( وِليٍد عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . لَم يستغِفر اللَّه مطَِّلع علَيِه ِإنْ شاَء عذَّبه و ِإنْ شاَء غَفَر لَه غَفَر لَه و ِإنْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد - ٦

نَّ اللَّه قَالَ ِإ) عليه السالم  ( الرحمِن بِن محمِد بِن أَِبي هاِشٍم عن عنبسةَ الْعاِبِد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يِحب الْعبد أَنْ يطْلُب ِإلَيِه ِفي الْجرِم الْعِظيِم و يبِغض الْعبد أَنْ يستِخف ِبالْجرِم الْيِسِري 

٧ - نٍل عهِن ساِعيلَ بمِإس نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
اٍد عمِد اللَِّهحبأَِبي ع نع ِعيِرب عليه السالم  ( ن ( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري ) لَى ) صلوات اهللا عليهع مدِإنَّ الن 

  .الشر يدعو ِإلَى ترِكِه 
 بِن محمٍد عن أَحمد   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسيِن الدقَّاِق عن عبِد اللَِّه- ٨

 يقُولُ ما ِمن )عليه السالم ( بِن عمر عن زيٍد الْقَتاِت عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِفرغتسلَ أَنْ يقَب لَه اللَّه ِه ِإلَّا غَفَرلَيع ِدمباً فَنذَن بٍد أَذْنبةً عمِه ِنعلَيع اللَّه معٍد أَنبع ا ِمنم و

هدمحلَ أَنْ يقَب لَه اللَّه ِد اللَِّه ِإلَّا غَفَرِعن ا ِمنهأَن فرفَع.   
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وِببِر الذُّنتس اب  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عِن الْعباِس - ١

ني حسنةً و  يقُولُ الْمستِتر ِبالْحسنِة يعِدلُ سبِع)عليه السالم (  قَالَ سِمعته )عليه السالم ( مولَى الرضا 
 لَه فُورغئَِة ميِبالس ِترتسالْم ذُولٌ وخئَِة ميِبالس ِذيعالْم.  

(   محمد بن يحيى عن محمِد بِن صندٍل عن ياِسٍر عِن الْيسِع بِن حمزةَ عِن الرضا - ٢

 الْمستِتر ِبالْحسنِة يعِدلُ سبِعني حسنةً و الْمِذيع )صلى اهللا عليه وآله (   قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه)عليه السالم 
لَه فُورغا مِبه ِترتسالْم ذُولٌ وخئَِة ميِبالس.   

  باب من يهم ِبالْحسنِة أَو السيئَِة
محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى جعلَ ِآلدم ِفي ذُريِتِه من هم )عليهما السالم ( عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
م ةٌ ونسح لَه تا كُِتبلْهمعي لَم ٍة ونسِبح مه نم راً وشا عِبه لَه تا كُِتبِملَهع ٍة ونسِبح مه ن

  .ِبسيئٍَة و لَم يعملْها لَم تكْتب علَيِه سيئَةٌ و من هم ِبها و عِملَها كُِتبت علَيِه سيئَةٌ 
ي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِب- ٢

قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيهم ِبالْحسنِة و لَا يعملُ ِبها ) عليه السالم  ( ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  ِتبت لَه عشر حسناٍت و ِإنَّ الْمؤِمنفَتكْتب لَه حسنةٌ و ِإنْ هو عِملَها كُ
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  .لَيهم ِبالسيئَِة أَنْ يعملَها فَلَا يعملُها فَلَا تكْتب علَيِه 
٣ -هنِن   عى بوسِن مِد اللَِّه ببع ناِئِح عِن السب ِليع نع ِسيوفٍْص الْعِن حب ِليع نع 

جعفٍَر عن أَِبيِه قَالَ سأَلْته عِن الْملَكَيِن هلْ يعلَماِن ِبالذَّنِب ِإذَا أَراد الْعبد أَنْ يفْعلَه أَِو الْحسنِة 
 ِريح الْكَِنيِف و ِريح الطِّيِب سواٌء قُلْت لَا قَالَ ِإنَّ الْعبد ِإذَا هم ِبالْحسنِة خرج نفَسه فَقَالَ

طَيب الريِح فَقَالَ صاِحب الْيِمِني ِلصاِحِب الشماِل قُم فَِإنه قَد هم ِبالْحسنِة فَِإذَا فَعلَها كَانَ 
هانِلس اِحبقُولُ صيِح فَيالر ِتننم هفَسن جرئَِة خيِبالس مِإذَا ه و ا لَههتفَأَثْب هادِمد ِريقُه و هقَلَم 

و هقَلَم هانا كَانَ ِلسلَهفَع وئَِة فَِإذَا هيِبالس مه قَد هفَِإن ِمِني ِقفاِحِب الْياِل ِلصمالش هادِمد ِريقُه 
  .و أَثْبتها علَيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن فَضِل - ٤
 أَربع )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه  يقُولُ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( بِن عثْمانَ الْمراِدي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

وا فَِإنْ هلُهمعِة فَينسِبالْح دبالْع مهي اِلكِإلَّا ه نهدعلَى اللَِّه بع ِلكهي ِفيِه لَم كُن نم  
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لَم يعملْها كَتب اللَّه لَه حسنةً ِبحسِن ِنيِتِه و ِإنْ هو عِملَها كَتب اللَّه لَه عشراً و يهم ِبالسيئَِة 
يِه شلَيع بكْتي ا لَملْهمعي ا فَِإنْ لَملَهمعِملَ أَنْ يع وِإنْ ه قَالَ ٌء و اٍت واعس عبلَ سا أُجه

صاِحب الْحسناِت ِلصاِحِب السيئَاِت و هو صاِحب الشماِل لَا تعجلْ عسى أَنْ يتِبعها ِبحسنٍة 
اسِتغفَاِر فَِإنْ هو قَالَ تمحوها فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئاِت أَِو اِل

أَستغِفر اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغيِب و الشهادِة الْعِزيز الْحِكيم الْغفُور الرِحيم ذَا الْجلَاِل 
يِه شلَيع بكْتي ِه لَمِإلَي وبأَت اِم والِْإكْر و ضِإنْ م ٌء و ٍة ونسا ِبحهِبعتي لَم اٍت واعس عبس ت

   .اسِتغفَاٍر قَالَ صاِحب الْحسناِت ِلصاِحِب السيئَاِت اكْتب علَى الشِقي الْمحروِم
  باب التوبِة

 بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن- ١
   يقُولُ ِإذَا تاب الْعبد توبةً نصوحاً أَحبه اللَّه)عليه السالم ( معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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 ِه ِمنلَيا عبا كَتِه ملَكَيِسي منِه قَالَ يلَيع رتسي فكَي و ِة فَقُلْتالْآِخر ا وينِه ِفي الدلَيع رتفَس
تِمي ما كَانَ الذُّنوِب و يوِحي ِإلَى جواِرِحِه اكْتِمي علَيِه ذُنوبه و يوِحي ِإلَى ِبقَاِع الْأَرِض اكْ

يش سلَي و لْقَاهي ِحني لْقَى اللَّهوِب فَيالذُّن ِك ِمنلَيلُ عمعي يِه ِبشلَيع دهشوِب  ٌء يالذُّن ٍء ِمن.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز- ٢
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 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
هى فَلَهتِه فَانبةُ ربوِعظَةُ التوقَالَ الْم لَفما س .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ٣
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ) السالم عليه( بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

   .يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحاً قَالَ يتوب الْعبد ِمن الذَّنِب ثُم لَا يعود ِفيِه
 فَقَالَ يتوب ِمن الذَّنِب ثُم لَا )الم عليه الس( قَالَ محمد بن الْفُضيِل سأَلْت عنها أَبا الْحسِن 

  .يعود ِفيِه و أَحب الِْعباِد ِإلَى اللَِّه تعالَى الْمفَتنونَ التوابونَ 
ت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْ- ٤

 يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحاً قَالَ هو الذَّنب الَِّذي لَا )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .باِدِه الْمفَتن التواب يعود ِفيِه أَبداً قُلْت و أَينا لَم يعد فَقَالَ يا أَبا محمٍد ِإنَّ اللَّه يِحب ِمن ِع

٥ - قَالَ ِإنَّ اللَّه هفَعا راِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
السماواِت و الْأَرِض عز و جلَّ أَعطَى التاِئِبني ثَلَاثَ ِخصاٍل لَو أَعطَى خصلَةً ِمنها جِميع أَهِل 

 و هذِّبعي لَم اللَّه هبأَح نفَم ِرينطَهتالْم ِحبي و اِبنيوالت ِحبي لَّ ِإنَّ اللَّهج و زع لُها قَوا ِبهوجلَن
و يستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا ...  ربِهمقَولُه الَِّذين يحِملُونَ الْعرش و من حولَه يسبحونَ ِبحمِد

يكُلَّ ش تِسعنا وبِحيِم  رالْج ذابع ِقِهم و ِبيلَكوا سعبات وا وتاب ِللَِّذين ِعلْماً فَاغِْفر ةً ومحٍء ر
ح ِمن آباِئِهم و أَزواِجِهم و ذُرياِتِهم ِإنك ربنا و أَدِخلْهم جناِت عدٍن الَِّتي وعدتهم و من صلَ

ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن  
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موئاِت ييِق الست نم ئاِت ويالس ِقِهم و و زع لُهقَو و ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلك و هتِحمر ِئٍذ فَقَد
جلَّ و الَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإهلاً آخر و ال يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق و ال 

اماً يضاعف لَه الْعذاب يوم الِْقيامِة و يخلُد ِفيِه مهاناً ِإلَّا من تاب يزنونَ و من يفْعلْ ذِلك يلْق أَث
   .و آمن و عِملَ عملًا صاِلحاً فَأُولِئك يبدلُ اللَّه سيئاِتِهم حسناٍت و كانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٦
ِلٍم ذُنوب الْمؤِمِن ِإذَا تاب ِمنها مغفُورةٌ لَه  قَالَ يا محمد بن مس)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 اِن قُلْتِل الِْإميِإلَّا ِلأَه تسا لَيهاللَِّه ِإن ا وِة أَمِفرغالْم ِة وبوالت دعب أِْنفتسا يِلم ِمنؤِل الْممعفَلْي
ِتغاِلاس ِة وبوالت دعب ادى فَِإنْ عرِلٍم أَ تسم نب دمحا مِة فَقَالَ يبوِفي الت ادع وِب والذُّن فَاِر ِمن

 لَ ذَِلكفَع هفَِإن قُلْت هتبوت لُ اللَّهقْبلَا ي ثُم وبتي و هِمن ِفرغتسي ِبِه ولَى ذَنع مدني ِمنؤالْم دبالْع
ب ثُم يتوب و يستغِفر اللَّه فَقَالَ كُلَّما عاد الْمؤِمن ِباِلاسِتغفَاِر و التوبِة عاد اللَّه علَيِه ِمراراً يذِْن

قَنأَنْ ت اكئَاِت فَِإييِن السفُو ععي ةَ وبولُ التقْبي ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ِة وِفرغِبالْم ِمن ِمِننيؤطَ الْم
  .رحمِة اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٧

  للَِّه عز و جلَّ ِإذاقَالَ سأَلْته عن قَوِل ا) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

http://www.islam4u.com


  ) ٤٣٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

ي ِب ثُمِبالذَّن مهي دبالْع وونَ قَالَ هِصربم موا فَِإذا هذَكَّرطاِن تيالش ِمن طاِئف مهسم ذَكَّرت
  .فَيمِسك فَذَِلك قَولُه تذَكَّروا فَِإذا هم مبِصرونَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَِبي عبيدةَ - ٨
قُولُ ِإنَّ اللَّه تعالَى أَشد فَرحاً ِبتوبِة عبِدِه ِمن رجٍل  ي)عليه السالم ( الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

أَضلَّ راِحلَته و زاده ِفي لَيلٍَة ظَلْماَء فَوجدها فَاللَّه أَشد فَرحاً ِبتوبِة عبِدِه ِمن ذَِلك الرجِل 
  .ِبراِحلَِتِه ِحني وجدها 

٩ -دمحم   ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 ِإنَّ اللَّه يِحب الْعبد الْمفَتن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

نم و ابولَ التكَانَ أَفْض هِمن ذَِلك كُني لَم .  
١٠- فوسي ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  

ِمعته يقُولُ التاِئب ِمن  قَالَ س)عليه السالم ( بِن أَِبي يعقُوب بياِع الْأَرز عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  .الذَّنِب كَمن لَا ذَنب لَه و الْمِقيم علَى الذَّنِب و هو مستغِفر ِمنه كَالْمستهِزِئ 

ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن -١١
   قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوحى ِإلَى)عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
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 داوأَ)عليه السالم ( د  لَك تفَرِني فَغتيصع و لَك تفَرِني فَغتيصع كِإن الَ فَقُلْ لَهاِنيِدي دبِن ائِْت ع
 داود اهفَأَت لَك أَغِْفر ةَ لَماِبعالر ِنيتيصع تفَِإنْ أَن لَك تفَرِني فَغتيصع ا )عليه السالم ( وفَقَالَ ي 

نِني رسولُ اللَِّه ِإلَيك و هو يقُولُ لَك ِإنك عصيتِني فَغفَرت لَك و عصيتِني فَغفَرت لَك داِنيالُ ِإ
ا ني تلَغأَب الُ قَداِنيد فَقَالَ لَه لَك أَغِْفر ةَ لَماِبعالر ِنيتيصع تفَِإنْ أَن لَك تفَرِني فَغتيصع و ِبي

اللَِّه فَلَما كَانَ ِفي السحِر قَام داِنيالُ فَناجى ربه فَقَالَ يا رب ِإنَّ داود نِبيك أَخبرِني عنك أَنِني 
نِني عربأَخ ِلي و تفَرفَغ كتيصع ِلي و تفَرفَغ كتيصع ِلي و تفَرفَغ كتيصع ِني ِإنْ قَدأَن ك

 كنِصيلَأَع ثُم كنِصيلَأَع ثُم كنِصيِني لَأَعِصمعت لَم لَِئن ِتكِعز ِلي فَو ِفرغت ةَ لَماِبعالر كتيصع.  
١٢-دج نِن الْقَاِسِم عى بوسم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسِه الْح

 يقُولُ ِإذَا تاب الْعبد توبةً )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِه ملَكَيِسي منِه قَالَ يلَيع رتسي فكَي و ِه فَقُلْتلَيع رتفَس اللَّه هبوحاً أَحصن ِه ولَياِن عبكْتا يا كَان

 لَّ ِحنيج و زع لْقَى اللَّهفَي هوبِه ذُنلَيِمي عِض أَِن اكْتِإلَى ِبقَاِع الْأَر اِرِحِه ووِإلَى ج وِحي اللَّهي
يش سلَي و لْقَاهي يِه ِبشلَيع دهشوِب  ٌء يالذُّن ٍء ِمن.  

١٣-ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يفْرح ِبتوبِة عبِدِه الْمؤِمِن ِإذَا تاب ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

أَح حفْرا ياكَمهدجالَِّتِه ِإذَا وِبض كُمد.   
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  باب اِلاسِتغفَاِر ِمن الذَّنِب
١ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ قَالَ   عاررز نانَ عرمِن حِد بمحم ن

 يقُولُ ِإنَّ الْعبد ِإذَا أَذْنب ذَنباً أُجلَ ِمن غُدوٍة ِإلَى اللَّيِل فَِإِن )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .استغفَر اللَّه لَم يكْتب علَيِه 

عِن ابِن أَِبي عميٍر و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن   عنه عن أَِبيِه - ٢
قَالَ من عِملَ سيئَةً أُجلَ ِفيها ) عليه السالم  ( صفْوانَ عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

اٍت ِمناعس عبس اٍت لَمرثَلَاثَ م ومالْقَي يالْح وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه ِفرغتاِر فَِإنْ قَالَ أَسهالن 
  .تكْتب علَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و أَبو عِلي الْأَشعِري و محمد بن يحيى جِميعاً عِن - ٣
لْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن ا

تغفَر اللَّه قَالَ الْعبد الْمؤِمن ِإذَا أَذْنب ذَنباً أَجلَه اللَّه سبع ساعاٍت فَِإِن اس) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
يِه شلَيع بكْتي لَم  ذَكَّرلَي ِمنؤِإنَّ الْم ئَةٌ ويِه سلَيع تكُِتب ِفرغتسي لَم و اتاعِت السضِإنْ م ٌء و

   .ينساه ِمن ساعِتِهذَنبه بعد ِعشِرين سنةً حتى يستغِفر ربه فَيغِفر لَه و ِإنَّ الْكَاِفر لَ
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن زيٍد الشحاِم - ٤
 نِد اللَِّهعبعليه السالم  ( أَِبي ع ( ولُ اللَِّهسقَالَ كَانَ ر ) لَّ ِفي كُلِّ )صلى اهللا عليه وآلهج و زِإلَى اللَِّه ع وبتي 

ولُ أَتوب يوٍم سبِعني مرةً فَقُلْت أَ كَانَ يقُولُ أَستغِفر اللَّه و أَتوب ِإلَيِه قَالَ لَا و لَِكن كَانَ يقُ
 كَانَ يتوب و لَا يعود و نحن نتوب و نعود فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى اللَِّه قُلْت ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  .اللَّه الْمستعانُ 
الْحكَِم عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن - ٥

قَالَ من عِملَ سيئَةً أُجلَ ِفيها سبع ساعاٍت ِمن ) عليه السالم  ( أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
توب ِإلَيِه ثَلَاثَ مراٍت لَم تكْتب النهاِر فَِإنْ قَالَ أَستغِفر اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم و أَ

  .علَيِه 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ بياِع الْأَكِْسيِة عن أَِبي - ٦
يذَكَّر بعد ِعشِرين سنةً فَيستغِفر اللَّه ِمنه قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيذِْنب الذَّنب فَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .فَيغِفر لَه و ِإنما يذَكِّره ِليغِفر لَه و ِإنَّ الْكَاِفر لَيذِْنب الذَّنب فَينساه ِمن ساعِتِه 
٧ -ِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداِم بِهش نوٍب عبحِن مِن اباِلٍد ع

قَالَ ما ِمن مؤِمٍن يقَاِرف ِفي يوِمِه و لَيلَِتِه أَربِعني ) عليه السالم  ( ساِلٍم عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم بِديع السماواِت و الْأَرِض كَِبريةً فَيقُولُ و هو ناِدم أَستغِفر اللَّه الَِّذي لَا ِإ

  ذُو الْجلَاِل و الِْإكْراِم و أَسأَلُه أَنْ يصلِّي علَى محمٍد و آِل
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 ِمن ٍم أَكْثَروِفي ي قَاِرفي نِفيم ريلَا خ و لَّ لَهج و زع ا اللَّههِإلَّا غَفَر لَيع وبتأَنْ ي ٍد ومحم
  .أَربِعني كَِبريةً 

٨ -يقَالُوا قَالَ ِلكُلِّ ش وهفَعا راِبنحأَص ٍة ِمنِعد نع هنع   ووِب ٍء داُء الذُّنود اٌء و
 فَارِتغاِلاس.  
٩ - نب ِليع و اقحِن ِإسِن بيسِن الْحِميعاً عى جيحي نب دمحم و ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ٍد عيوِن سِر بضِن النع ارِزيهِن مب ِليع نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ن
 يقُولُ ما ِمن مؤِمٍن يذِْنب ذَنباً ِإلَّا أَجلَه اللَّه عز و )عليه السالم ( حفٍْص قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يِه شلَيع بكْتي لَم ابت واِر فَِإنْ ههالن اٍت ِمناعس عبلَّ سج  اللَّه بلْ كَتفْعي لَم وِإنْ ه ٌء و
 و زع اللَّه لَهباً ِإلَّا أَجذَن ذِْنبٍد يبع ا ِمنم قُلْت كا أَننلَغب فَقَالَ لَه ِريصالْب ادبع اهئَةً فَأَتيِه سلَيع

ه ساِر فَقَالَ لَيهالن اٍت ِمناعس عبلَّ سكَانَ ج كَذَِلك ِمٍن وؤم ا ِمنم ي قُلْتلَِكن و كَذَا قُلْت
  .قَوِلي 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر -١٠
ن قَالَ أَستغِفر اللَّه ِمائَةَ مرٍة ِفي كُلِّ يوٍم غَفَر اللَّه  م)عليه السالم ( بِن مروانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .عز و جلَّ لَه سبعِمائَِة ذَنٍب و لَا خير ِفي عبٍد يذِْنب ِفي كُلِّ يوٍم سبعِمائَِة ذَنٍب
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 ملَّ آدج و زع طَى اللَّها أَعِفيم ابِة)عليه السالم ( ببوالت قْتو   
١ - نٍر عكَيِن بِن اباٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ يا رب سلَّطْت علَي )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ آدم )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَو عن أَِبي جعفٍَر أَِب
 ِمن مه نأَنَّ م لَك لْتعج ما آدئاً فَقَالَ ييلْ ِلي شعِم فَاجى الدرجي مِمن هتيرأَج طَانَ ويالش

ريِتك ِبسيئٍَة لَم تكْتب علَيِه فَِإنْ عِملَها كُِتبت علَيِه سيئَةٌ و من هم ِمنهم ِبحسنٍة فَِإنْ لَم ذُ
 لْتعِني قَالَ جِزد با رراً قَالَ يشع لَه تا كُِتبِملَهع وةٌ فَِإنْ هنسح لَه تا كُِتبلْهمعأَنَّ ي لَك

من عِملَ ِمنهم سيئَةً ثُم استغفَر لَه غَفَرت لَه قَالَ يا رب ِزدِني قَالَ جعلْت لَهم التوبةَ أَو قَالَ 
  .بسطْت لَهم التوبةَ حتى تبلُغَ النفْس هِذِه قَالَ يا رب حسِبي 

٢ -أَص ةٌ ِمنِد   ِعدبأَِبي ع نع هذَكَر نماٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح
 من تاب قَبلَ موِتِه ِبسنٍة قَِبلَ اللَّه توبته ثُم قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

 لَكَِثريةٌ من تاب قَبلَ موِتِه ِبشهٍر قَِبلَ اللَّه توبته ثُم قَالَ ِإنَّ الشهر لَكَِثري من تاب قَبلَ ِإنَّ السنةَ
ِبلَ اللَّه توبته ثُم موِتِه ِبجمعٍة قَِبلَ اللَّه توبته ثُم قَالَ ِإنَّ الْجمعةَ لَكَِثري من تاب قَبلَ موِتِه ِبيوٍم قَ

 هتبوت قَِبلَ اللَّه اِينعلَ أَنْ يقَب ابت نم ماً لَكَِثريوقَالَ ِإنَّ ي.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣

الَ ِإذَا بلَغِت النفْس هِذِه و أَهوى ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه لَم يكُن ِللْعاِلِم توبةٌ و كَانت  قَ)عليه السالم 
  .ِللْجاِهِل توبةٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن معاِويةَ - ٤
  وهٍب قَالَ خرجنا ِإلَى مكَّةَ و معنا شيخ متأَلِّه متعبد لَا يعِرف هذَا الْأَمر يِتم الصلَاةَ ِفيبِن 
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م لَى الطَِّريِق وع رذَا الْأَمه تضرع ِن أَِخيِه لَوِلاب فَقُلْت خيالش ِرضفَم ِلمسم أٍَخ لَه ناب هع
عمك لَعلَّ اللَّه أَنْ يخلِّصه فَقَالَ كُلُّهم دعوا الشيخ حتى يموت علَى حاِلِه فَِإنه حسن الْهيئَِة 

صي وِل اللَِّه فَلَمسر دعوا بدتار اسِإنَّ الن ما عي ى قَالَ لَهتأَِخيِه ح ناب فَراً )صلى اهللا عليه وآله ( ِبرِإلَّا ن 
 و ) وآله صلى اهللا عليه(  ِمن الطَّاعِة ما كَانَ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( يِسرياً و كَانَ ِلعِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 

 ذَا ولَى ها عقَالَ أَن و قهش و خيالش فَّسنقَالَ فَت ةُ لَهالطَّاع و قوِل اللَِّه الْحسر دعكَانَ ب
م علَى أَِبي  فَعرض عِلي بن السِري هذَا الْكَلَا)عليه السالم ( خرجت نفْسه فَدخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ هو رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة قَالَ لَه عِلي بن السِري ِإنه لَم يعِرف شيئاً ِمن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
   .هذَا غَير ساعِتِه ِتلْك قَالَ فَتِريدونَ ِمنه ما ذَا قَد دخلَ و اللَِّه الْجنةَ

  باب اللَّمِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ١

بونَ كَباِئر الِْإثِْم قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين يجتِن) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 دعِبِه ب ِلمي ثُم اَء اللَّها شكُثُ مملُ فَيجِبِه الر ِلمي بالذَّن وقَالَ ه مِإلَّا اللَّم الْفَواِحش و.  

٢ -ِن الْعانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد بمحم نلَاِء ع
 قَالَ قُلْت لَه الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم و الْفَواِحش ِإلَّا اللَّمم )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 

دبِبِه الْع ِلمِب يالذَّن دعب بِة أَِي الذَّننالْه دعةُ بنقَالَ الْه.   
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ - ٣
ا ِمن مؤِمٍن ِإلَّا و لَه ذَنب يهجره زماناً ثُم يِلم ِبِه و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز  م)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

و جلَّ ِإلَّا اللَّمم و سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم و الْفَواِحش ِإلَّا 
اللَّم هِمن اللَّه ِفرغتسِب فَيِبالذَّن ِلملُ يجالر ماللَّم ِرقَةُ والس ى ونالز اِحشقَالَ الْفَو م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحاِرِث بِن بهرام عن عمِرو بِن - ٤
 من جاَءنا يلْتِمس الِْفقْه و الْقُرآنَ و تفِْسريه فَدعوه و من )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه جميٍع قَالَ قَ

جاَءنا يبِدي عورةً قَد سترها اللَّه فَنحوه فَقَالَ لَه رجلٌ ِمن الْقَوِم جِعلْت ِفداك و اللَِّه ِإنِني 
مِقيم علَى ذَنٍب منذُ دهٍر أُِريد أَنْ أَتحولَ عنه ِإلَى غَيِرِه فَما أَقِْدر علَيِه فَقَالَ لَه ِإنْ كُنت لَ

 افَهخت ِرِه ِإلَّا ِلكَيِإلَى غَي هِمن قُلَكنأَنْ ي هعنما يم و كِحبي اِدقاً فَِإنَّ اللَّهص.  
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن ِإسحاق بِن عماٍر عن   عِل- ٥

قَالَ ما ِمن ذَنٍب ِإلَّا و قَد طُِبع علَيِه عبد مؤِمن يهجره الزمانَ ثُم يِلم ِبِه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 دبالْع امقَالَ اللَّم مِإلَّا اللَّم الْفَواِحش الِْإثِْم و ونَ كَباِئرِنبتجي لَّ الَِّذينج و زلُ اللَِّه عقَو وه و

  .الَِّذي يِلم الذَّنب بعد الذَّنِب لَيس ِمن سِليقَِتِه أَي ِمن طَِبيعِتِه 
ِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن   عِلي بن ِإبرا- ٦

 يقُولُ ِإنَّ الْمؤِمن لَا يكُونُ سِجيته )عليه السالم ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
الْفُج لَ وخالْب و الْكَِذب لَِكن و معِني قَالَ نزِه ِقيلَ فَيلَيع ومدئاً لَا ييش ذَِلك ِمن ا أَلَممبر و ور
   .لَا يولَد لَه ِمن ِتلْك النطْفَِة
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  باب ِفي أَنَّ الذُّنوب ثَلَاثَةٌ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن بِن حماٍد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ - ١

 ِمِننيؤالْم أَِمري ِعدعليه السالم ( ص(أَثْن و اللَّه ِمدفَح ربِإنَّ  ِبالْكُوفَِة الِْمن اسا النهقَالَ أَي ِه ثُملَيى ع
 كْتسأَم ثَلَاثَةٌ ثُم وبالذُّن قُلْت ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ِنيرةُ الْعبح فَقَالَ لَه كسأَم ثَلَاثَةٌ ثُم وبالذُّن

ا وهرأَنْ أُفَس ا أُِريدأَن ا ِإلَّا وهتا ذَكَرفَقَالَ م معالْكَلَاِم ن نيب ِني ويالَ بح رهِلي ب ضرع لَِكن 
الذُّنوب ثَلَاثَةٌ فَذَنب مغفُور و ذَنب غَير مغفُوٍر و ذَنب نرجو ِلصاِحِبِه و نخاف علَيِه قَالَ يا 

أَم معا قَالَ نا لَنهنيفَب ِمِننيؤالْم أَِمري ا فَاللَّهينِبِه ِفي الدلَى ذَنع اللَّه هاقَبع دبفَع فُورغالْم با الذَّن
 ِضِهمعاِد بالِْعب ظَاِلمفَم فَرغالَِّذي لَا ي با الذَّنأَم ِن ويترم هدبع اِقبعأَنْ ي ِمن مأَكْر و لَمأَح

بت ٍض ِإنَّ اللَّهعلَاِلي لَا ِلبج ِتي وِعز فِْسِه فَقَالَ ولَى نماً عقَس ملِْقِه أَقْسِلخ زرالَى ِإذَا بعت و كار
يجوزِني ظُلْم ظَاِلٍم و لَو كَف ِبكَف و لَو مسحةٌ ِبكَف و لَو نطْحةٌ ما بين الْقَرناِء ِإلَى الْجماِء 

لِْعباِد بعِضِهم ِمن بعٍض حتى لَا تبقَى ِلأَحٍد علَى أَحٍد مظِْلمةٌ ثُم يبعثُهم ِللِْحساِب و فَيقْتص ِل
ِجياً أَما الذَّنب الثَّاِلثُ فَذَنب ستره اللَّه علَى خلِْقِه و رزقَه التوبةَ ِمنه فَأَصبح خاِئفاً ِمن ذَنِبِه را

 ذَابِه الْعلَيع افخن ةَ ومحالر و لَهجرفِْسِه نِلن وا هكَم لَه نحِه فَنبِلر.  
٢ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 عن رجٍل أُِقيم علَيِه الْحد ِفي الرجِم أَ يعاقَب علَيِه ِفي )عليه السالم ( ٍر حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفَ
  َ. الْآِخرِة قَالَ ِإنَّ اللَّه أَكْرم ِمن ذَِلك
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  باب تعِجيِل عقُوبِة الذَّنِب
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِإنَّ اللَّه عز و  قَالَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن حمزةَ بِن حمرانَ عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
 لَاهتاب لَه لْ ذَِلكفْعي قِْم فَِإنْ لَمِبالس لَاهتاب بذَن لَه داً وبع كِْرمِرِه أَنْ يأَم لَّ ِإذَا كَانَ ِمنج

 ِبذَِلك هكَاِفيِلي توِه الْملَيع ددش لْ ِبِه ذَِلكفْعي ِة فَِإنْ لَماجِرِه ِبالْحأَم ِإذَا كَانَ ِمن ِب قَالَ والذَّن
 وِقِه فَِإنْ هِه ِفي ِرزلَيع عسو لْ ِبِه ذَِلكفْعي فَِإنْ لَم هندب ححةٌ صنسح هدِعن لَه داً وبع ِهنيأَنْ ي

  .ك الْحسنِة لَم يفْعلْ ذَِلك ِبِه هونَ علَيِه الْموت ِليكَاِفيه ِبِتلْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم عِن الْحكَِم - ٢

ن ِعنده ِمن الْعمِل  ِإنَّ الْعبد ِإذَا كَثُرت ذُنوبه و لَم يكُ)عليه السالم ( بِن عتيبةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ما يكَفِّرها ابتلَاه ِبالْحزِن ِليكَفِّرها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٣
 قَالَ اللَّه عز و جلَّ و )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه قَالَ قَ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِعزِتي و جلَاِلي لَا أُخِرج عبداً ِمن الدنيا و أَنا أُِريد أَنْ أَرحمه حتى أَستوِفي ِمنه كُلَّ خِطيئٍَة 
ِإم ِدِه وسقٍْم ِفي جا ِبسا ِإمِملَهةٌ عِقيِه بلَيع تِقيفَِإنْ ب اهينٍف ِفي دوا ِبخِإم ِقِه وا ِبِضيٍق ِفي ِرز

شددت علَيِه ِعند الْموِت و ِعزِتي و جلَاِلي لَا أُخِرج عبداً ِمن الدنيا و أَنا أُِريد أَنْ أُعذِّبه حتى 
عِملَها ِإما ِبسعٍة ِفي ِرزِقِه و ِإما ِبِصحٍة ِفي ِجسِمِه و ِإما ِبأَمٍن ِفي دنياه فَِإنْ أُوفِّيه كُلَّ حسنٍة 

 توا الْمِه ِبهلَيع تنوةٌ هِقيِه بلَيع تِقيب.  
٤ -ِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِم  ِعدِهش نوٍب عبحِن م  
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علَيِه ِفي نوِمِه  ِإنَّ الْمؤِمن لَيهولُ )عليه السالم ( بِن ساِلٍم عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هوبذُن لَه فَرغِنِه فَيدِفي ب نهتملَي هِإن و هوبذُن لَه فَرغفَي.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن السِري بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

لَ ِإذَا أَراد اللَّه عز و جلَّ ِبعبٍد خيراً عجلَ لَه عقُوبته ِفي الدنيا و ِإذَا أَراد ِبعبٍد سوءاً قَا) عليه السالم 
  .أَمسك علَيِه ذُنوبه حتى يواِفي ِبها يوم الِْقيامِة 

 عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد- ٦
قَالَ قَالَ أَِمري ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو  و ِديكُمأَي تبٍة فَِبما كَسِصيبم ِمن كُمما أَصاب
يعفُوا عن كَِثٍري لَيس ِمِن الِْتواِء ِعرٍق و لَا نكْبِة حجٍر و لَا عثْرِة قَدٍم و لَا خدِش عوٍد ِإلَّا ِبذَنٍب 

بةَ ذَنِبِه ِفي الدنيا فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَجلُّ و أَكْرم و و لَما يعفُو اللَّه أَكْثَر فَمن عجلَ اللَّه عقُو
  .أَعظَم ِمن أَنْ يعود ِفي عقُوبِتِه ِفي الْآِخرِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْعباِس بِن موسى الْوراِق - ٧
نفٍَر ععأَِبي ج نٍل عجر نع ِسيمالْأَح ِليعليه السالم (  ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهم 

  .يزالُ الْهم و الْغم ِبالْمؤِمِن حتى ما يدع لَه ذَنباً 
٨ -ب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نع هنِن   عٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب ن

 يقُولُ ِإنَّ الْعبد )عليه السالم ( الْحاِرِث بِن بهرام عن عمِرو بِن جميٍع قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِمن جرخى يتا حينِفي الد متهلَي ِمنؤِهالْملَيع بلَا ذَن ا وه.   
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ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي الْأَحمِسي عن رجٍل عن أَ- ٩
  . قَالَ لَا يزالُ الْهم و الْغم ِبالْمؤِمِن حتى ما يدع لَه ِمن ذَنٍب )عليه السالم ( جعفٍَر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -١٠
 قَالَ اللَّه عز و جلَّ ما ِمن عبٍد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ِهعن أَِبي عبِد اللَّ

ِعند أُِريد أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ ِإلَّا ابتلَيته ِفي جسِدِه فَِإنْ كَانَ ذَِلك كَفَّارةً ِلذُنوِبِه و ِإلَّا شددت علَيِه 
 تححِإلَّا ص ارالن ِخلَهأَنْ أُد ٍد أُِريدبع ا ِمنم ةَ ونالْج ِخلُهأُد ثُم لَه بلَا ذَن ِني وأِْتيى يتِتِه حوم

ِه فَِإنْ كَانَ ذَِلك لَه ِجسمه فَِإنْ كَانَ ذَِلك تماماً ِلطَِلبِتِه ِعنِدي و ِإلَّا آمنت خوفَه ِمن سلْطَاِن
 تنوِإلَّا ه ِدي وِتِه ِعناماً ِلطَِلبمت ِقِه فَِإنْ كَانَ ذَِلكِه ِفي ِرزلَيع تعسِإلَّا و ِدي وِتِه ِعناماً ِلطَِلبمت

ارالن ِخلُهأُد ِدي ثُمِعن ةَ لَهنسلَا ح ِني وأِْتيى يتح هتوِه ملَيع.   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عِن النضِر بِن سويٍد -١١

 قَالَ )عليه السالم ( عن درست بِن أَِبي منصوٍر عِن ابِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي جعفٍَر 
ن أَنِبياِء بِني ِإسراِئيلَ ِبرجٍل بعضه تحت حاِئٍط و بعضه خاِرج ِمنه قَد شعثَته الطَّير و مر نِبي ِم

يٍر مزقَته الِْكلَاب ثُم مضى فَرِفعت لَه مِدينةٌ فَدخلَها فَِإذَا هو ِبعِظيٍم ِمن عظَماِئها ميٍت علَى سِر
 لَم كدبذَا عه ورجلٌ لَا تدع كَمح كأَن دهأَش با رفَقَالَ ي رمالِْمج لَهواِج حيبى ِبالدجسم

ِبه هتٍن أَميفَةَ عطَر ِبك ِمنؤي لَم كدبذَا عه ِة والِْميت ِبِتلْك هتٍن أَميفَةَ عطَر ِبك ِركشِة يِذِه الِْميت
 هتأَم بذَن ئَةٌ أَويِدي سِعن لَه تِدي كَانبع ذَِلك ورلٌ لَا أَجدع كَمح ا قُلْتا كَمِدي أَنبفَقَالَ ع

يِه شلَيع قبي لَم لْقَاِني وي ِة ِلكَيالِْميت ِبِتلْك ِدي حِعن لَه تِدي كَانبذَا عه ِذِه ٌء وِبه هتةٌ فَأَمنس
   .الِْميتِة ِلكَي يلْقَاِني و لَيس لَه ِعنِدي حسنةٌ
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١٢-محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِح   ِعدبأَِبي الص نوٍب عبحِن مِن ابٍد ع
 فَدخلَ علَيِه شيخ فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه أَشكُو )عليه السالم ( الِْكناِني قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ِكب دِعن مفَاهج اِني ووِإخ و مقُوقَهع لِْدي وو كِد اللَِّه ِإلَيبو عي فَقَالَ أَبذَا )عليه السالم ( ِر ِسنا هي 
 ِصيبا يى منِإنَّ أَد اِحِبِه ذَِليلٌ ولَِة صوا ِفي دمهاِحٍد ِمنكُلَّ و لَةً وواِطِل دِللْب لَةً وود قِإنَّ ِللْح

ٌء ِمن  ِدِه و الْجفَاُء ِمن ِإخواِنِه و ما ِمن مؤِمٍن يِصيبه شيالْمؤِمن ِفي دولَِة الْباِطِل الْعقُوق ِمن ولْ
الرفَاِهيِة ِفي دولَِة الْباِطِل ِإلَّا ابتِلي قَبلَ موِتِه ِإما ِفي بدِنِه و ِإما ِفي ولِْدِه و ِإما ِفي ماِلِه حتى 

ا اكْتِمم اللَّه هلِّصخيِشرأَب و ِبرفَاص قلَِة الْحوِفي د ظَّهح لَه فِّروي اِطِل ولَِة الْبوِفي د بس.   
  باب ِفي تفِْسِري الذُّنوِب

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن - ١
لَاِء عِد اللَِّهالْعبأَِبي ع نأَِبيِه ع ناِهٍد عجم عليه السالم  ( ن (يغالْب معالن ريغالَِّتي ت وبقَالَ الذُّن  
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توِرثُ الندم الْقَتلُ و الَِّتي تنِزلُ النقَم الظُّلْم و الَِّتي تهِتك الستر شرب الْخمِر و و الذُّنوب الَِّتي 
َء الَِّتي تحِبس الرزق الزنا و الَِّتي تعجلُ الْفَناَء قَِطيعةُ الرِحِم و الَِّتي ترد الدعاَء و تظِْلم الْهوا

  .عقُوق الْواِلديِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا - ٢
ي تعجلُ الْفَناَء و  يقُولُ نعوذُ ِباللَِّه ِمن الذُّنوِب الَِّت)عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 الِْبر كرت و قُوقالْع ِحِم وةُ الرقَِطيع ِهي و اريِلي الدخت الَ والْآج بقَرت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَيوب بِن نوٍح أَو بعض أَصحاِبِه عن أَيوب عن صفْوانَ بِن - ٣
 ِإذَا فَشا أَربعةٌ ظَهرت أَربعةٌ )عليه السالم ( لَ حدثَِني بعض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه يحيى قَا

 ِإذَا فَشا الزنا ظَهرِت الزلْزلَةُ و ِإذَا فَشا الْجور ِفي الْحكِْم احتِبس الْقَطْر و ِإذَا خِفرِت الذِّمةُ
   .أُِديلَ ِلأَهِل الشرِك ِمن أَهِل الِْإسلَاِم و ِإذَا مِنعِت الزكَاةُ ظَهرِت الْحاجةُ
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اِدرن ابب  
عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى - ١

 يقُولُ قَالَ اللَّه عز و )عليه السالم ( عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
مؤِمِنني لَيذِْنب الذَّنب الْعِظيم ِمما يستوِجب ِبِه عقُوبِتي ِفي الدنيا و جلَّ ِإنَّ الْعبد ِمن عِبيِدي الْ

 ِبذَِلك هاِزيا ِلأُجينِه ِفي الدلَيةَ عقُوبالْع لُ لَهجِتِه فَأُعِفي آِخر هلَاحا ِفيِه صِفيم لَه ظُرِة فَأَنالْآِخر
در عقُوبةَ ذَِلك الذَّنِب و أَقِْضيِه و أَتركُه علَيِه موقُوفاً غَير ممضى و ِلي ِفي ِإمضاِئِه الذَّنِب و أُقَ

الْمِشيئَةُ و ما يعلَم عبِدي ِبِه فَأَتردد ِفي ذَِلك ِمراراً علَى ِإمضاِئِه ثُم أُمِسك عنه فَلَا أُمِضيِه 
هةً ِلمساَءِتِه و حيداً عن ِإدخاِل الْمكْروِه علَيِه فَأَتطَولُ علَيِه ِبالْعفِْو عنه و الصفِْح محبةً كَرا

 عنه و قَد قَدرته ِلمكَافَاِتِه ِلكَِثِري نواِفِلِه الَِّتي يتقَرب ِبها ِإلَي ِفي لَيِلِه و نهاِرِه فَأَصِرف ذَِلك الْبلَاَء
 لَاِء والْب وِل ذَِلكزِر نأَج ِظيمع لَه بأَكْت ِشيئَةُ ثُماِئِه الْمضِلي ِفي ِإم قُوفاً ووم هكْترت و هتيقَض و

   .اه و أَنا اللَّه الْكَِرمي الرُءوف الرِحيمأَدِخره و أُوفِّر لَه أَجره و لَم يشعر ِبِه و لَم يِصلْ ِإلَيِه أَذَ
  باب ناِدر أَيضاً

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ١
  لَّ و ما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ِفي قَوِل اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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أَيأَ ر تدذَا أَره سلَي كَِثٍري قَالَ قُلْت نفُوا ععي و وِل فَقَالَ هأَه ِمن هاهبأَش اً وِليع ابا أَصم ت
 كَانَ يتوب ِإلَى اللَِّه ِفي كُلِّ يوٍم )صلى اهللا عليه وآله (  ِمن ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليهم السالم ( بيِتِه 

  .سبِعني مرةً ِمن غَيِر ذَنٍب 
 عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ٢

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما )عليه السالم ( محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
بٍة فَِبما كَسِصيبم ِمن كُمِتِه أَصابيلَ بأَه اً وِليع ابا أَصم تأَيأَ ر ِديكُمأَي عليهم السالم ( ت( ِمن 

صلى اهللا عليه ( بعِدِه هو ِبما كَسبت أَيِديِهم و هم أَهلُ بيِت طَهارٍة معصومونَ فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

و يستغِفره ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة ِمائَةَ مرٍة ِمن غَيِر ذَنٍب ِإنَّ اللَّه يخص  كَانَ يتوب ِإلَى اللَِّه )وآله 
  .أَوِلياَءه ِبالْمصاِئِب ِليأْجرهم علَيها ِمن غَيِر ذَنٍب 

٣ -الْح نب ِليِملَ عا حقَالَ لَم هفَعر اِهيمرِإب نب ِليِن   عيِن ) صلوات اهللا عليه ( سب ِزيدِإلَى ي 
معاِويةَ فَأُوِقف بين يديِه قَالَ يِزيد لَعنه اللَّه و ما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم فَقَالَ 

 ِإنَّ ِفينا قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ما أَصاب ِمن  لَيست هِذِه الْآيةُ ِفينا)عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن 
ِسريلَى اللَِّه يع أَها ِإنَّ ذِلكربِل أَنْ نقَب ِإلَّا ِفي ِكتاٍب ِمن فُِسكُمال ِفي أَن ِض وٍة ِفي الْأَرِصيبم.   
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  باب أَنَّ اللَّه يدفَع ِبالْعاِمِل عن غَيِر الْعاِمِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن يونس بِن - ١

بأَِبي ع نانَ عيعليه السالم  ( ِد اللَِّهظَب ( لِّي ِمنصلَا ي نما عِتنِشيع لِّي ِمنصي نِبم فَعدلَي قَالَ ِإنَّ اللَّه
ِشيعِتنا و لَو أَجمعوا علَى ترِك الصلَاِة لَهلَكُوا و ِإنَّ اللَّه لَيدفَع ِبمن يزكِّي ِمن ِشيعِتنا عمن لَا 

زلَا ي نما عِتنِشيع ِمن جحي نِبم فَعدلَي ِإنَّ اللَّه لَكُوا وكَاِة لَهِك الزرلَى توا ععمأَج لَو كِّي و
لناس يحج و لَو أَجمعوا علَى ترِك الْحج لَهلَكُوا و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و لَو ال دفْع اللَِّه ا

 و ِإلَّا ِفيكُم لَتزا ناللَِّه م فَو لَى الْعالَِمنيٍل عذُو فَض اللَّه لِكن و ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضعب
كُمرا غَيى ِبهنلَا ع.   

  باب أَنَّ ترك الْخِطيئَِة أَيسر ِمن طَلَِب التوبِة
١ -ي نب دمحِض   معب نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيح

 )عليه السالم (  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي الْعباِس الْبقْباِق قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
رسِطيئَِة أَيالْخ كرت حفَض توالْم ناً طَِويلًا وزح ثَترٍة أَواعِة سوهش ِمن كَم ِة وبوطَلَِب الت ِمن 

   .الدنيا فَلَم يترك ِلِذي لُب فَرحاً
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  باب اِلاسِتدراِج
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن - ١

 ِبعبٍد خيراً  ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَراد)عليه السالم ( جندٍب عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هِسينٍة ِليمِبِنع هعبباً أَتذَن باً فَأَذْنرٍد شبِبع ادِإذَا أَر و فَارِتغاِلاس هذَكِّري ٍة وِقمِبن هعبباً أَتذَن بفَأَذْن

سنلَّ سج و زلُ اللَِّه عقَو وه ا وى ِبهادمتي و فَارِتغِم اِلاسعونَ ِبالنلَمعثُ ال ييح ِمن مهِرجدت
  .ِعند الْمعاِصي 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٢
 عِن اِلاسِتدراِج )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سِئلَ

 فَاِر ِمنِتغِن اِلاسلِْهيِه عفَت معا النهدِعن لَه ددجت و لَى لَهمفَي بالذَّن ذِْنبي دبالْع وفَقَالَ ه
 لَمعثُ لَا ييح ِمن جردتسم ووِب فَهالذُّن.  

٣ -اِر   ممع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( بِن مروانَ عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ن حيثُ ال يعلَمونَ قَالَ هو الْعبد يذِْنب الذَّنب فَتجدد لَه النعمةُ معه تلِْهيِه ِتلْك سنستدِرجهم ِم
  .النعمةُ عِن اِلاسِتغفَاِر ِمن ذَِلك الذَّنِب 

٤ -س نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَي
قَالَ كَم ِمن مغروٍر ِبما قَد أَنعم اللَّه علَيِه و كَم ) عليه السالم  ( حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .ناِس علَيِهِمن مستدرٍج ِبستِر اللَِّه علَيِه و كَم ِمن مفْتوٍن ِبثَناِء ال
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  باب محاسبِة الْعمِل
يعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِم- ١

 قَالَ )عليه السالم ( الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 
 ِمِننيؤالْم ى)عليه السالم ( كَانَ أَِمريضم نهنيا بِفيم تاٍم أَنثَلَاثَةُ أَي رها الدمقُولُ ِإنا ِفيِه فَلَا  يِس ِبمأَم 

 تِإنْ كُن و هِمن هلْتقْبتا اسِبم تفَِرح اِبِه ونْ ِلذَهزحت راً لَميِفيِه خ ِملْتع تداً فَِإنْ كُنأَب ِجعري
وِفي ي تأَن ِفيِه و فِْريِطكت اِبِه وةٌ ِلذَهِديدش كترسِفيِه فَح طْتفَر ِفيِه قَد تحبالَِّذي أَص ِمك

 ظِّكفِْريِط ِمثْلُ حِفيِه ِفي الت ظَّكلَّ حلَع هتلَغِإنْ ب و هلُغبلَا ت لَّكِري لَعدلَا ت ٍة وغٍَد ِفي ِغر ِمن
 و يوم تنتِظره لَست أَنت ِمنه ِفي الْأَمِس الْماِضي عنك فَيوم ِمن الثَّلَاثَِة قَد مضى أَنت ِفيِه مفَرطٌ

 و قَلْتأَنْ ع ِغي لَكبني قَد ِفيِه و تحبالَِّذي أَص كموي وا همِإن فِْريِط وِك الترت ِقٍني ِمنلَى يع
سح ِفيِه ِمن كا فَاتاِضي ِممِس الْمِفي الْأَم طْتا فَرِفيم تفَكَّر ِمن ا وهتبسكُونَ اكْتاٍت أَلَّا تن

 و هلُغبأَنْ ت ِر ِثقٍَة ِمنلَى غَياِل غٍَد عِتقْباس عذَا مه عم تأَن ا وهنع تركُونَ أَقْصئَاٍت أَلَّا تيس
ئٍَة ميس نٍع عدترم ٍة أَونساِب حِقٍني ِمِن اكِْتسِر يلَى غَيقِْبلُ عتسالَِّذي ت ِمكوي ِمن تِبطٍَة فَأَنح

 حبالَِّذي أَص همواِم ِإلَّا يالْأَي لُ ِمنأْمي سٍل لَيجلَ رملْ عمفَاع تربدتالَِّذي اس ِمكولَى ِمثِْل يع
  .ذَِلك ِفيِه و لَيلَته فَاعملْ أَو دع و اللَّه الْمِعني علَى 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي - ٢
سناً  قَالَ لَيس ِمنا من لَم يحاِسب نفْسه ِفي كُلِّ يوٍم فَِإنْ عِملَ ح) صلوات اهللا عليه ( الْحسِن الْماِضي 

   .استزاد اللَّه و ِإنْ عِملَ سيئاً استغفَر اللَّه ِمنه و تاب ِإلَيِه
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٣ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   اقحِإس ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بم
 قَالَ يا أَبا النعماِن لَا يغرنك الناس )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي النعماِن الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر 

د كِصلُ ِإلَيي رفَِإنَّ الْأَم فِْسكن فَظُ ِمنحي نم كعكَذَا فَِإنَّ م ِبكَذَا و كارهن قْطَعلَا ت و مهون
علَيك عملَك و أَحِسن فَِإني لَم أَر شيئاً أَحسن دركاً و لَا أَسرع طَلَباً ِمن حسنٍة محدثٍَة ِلذَنٍب 

   .قَِدٍمي
أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِض ِعدعب نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دم

 اِن ِمثْلَهمعأَِبي الن نا عاِبنحأَص.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض - ٤

قَالَ قَالَ اصِبروا علَى الدنيا فَِإنما ِهي ساعةٌ فَما مضى ِمنه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهأَصحاِبنا عن أَِبي 
فَلَا تِجد لَه أَلَماً و لَا سروراً و ما لَم يِجئْ فَلَا تدِري ما هو و ِإنما ِهي ساعتك الَِّتي أَنت ِفيها 

 ِبرِة اللَِّه فَاصِصيعم نا عِفيه ِبراص ِة اللَِّه ولَى طَاعا عِفيه.  
 احِملْ نفْسك )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٥

 كرغَي ِملْكحي لْ لَمفْعت فَِإنْ لَم فِْسكِلن.  
٦ -ر هنِد اللَِّه   عبو عقَالَ قَالَ أَب هعليه السالم ( فَع( و فِْسكن طَِبيب ِعلْتج قَد كٍل ِإنجِلر 

 فِْسكلَى نع كامِقي فكَي ظُراِء فَانولَى الدع ِللْتد ِة وحةَ الصآي فْترع اُء والد لَك نيب.  
   ِلرجٍل اجعلْ قَلْبك قَِريناً براً)عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عنه رفَعه قَالَ- ٧
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ِبعتاِلداً تو لَكملْ ععاج اِصلًا ولَداً وو أَو الَكلْ معاج ا وهاِهدجاً تودع كفْسلْ نعاج و ه
  .عاِريةً تردها 

 اقْصر نفْسك عما يضرها ِمن قَبِل أَنْ )عليه السالم (   و عنه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٨
ا تا كَمِفي فَكَاِكه عاس و فَاِرقَكت ِلكمةٌ ِبعِهينر كفْسفَِإنَّ ن ِتكِعيشى ِفي طَلَِب معس.  

 كَم ِمن طَاِلٍب ِللدنيا )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٩
غشا فَلَا يقَهفَار ا قَدِرٍك لَهدم ا وِركْهدي لَم ا وِطيهعم ا ِمنهِمسالْت و ِلكمع نا عهطَلَب كلَن

ماِلِكها فَكَم ِمن حِريٍص علَى الدنيا قَد صرعته و اشتغلَ ِبما أَدرك ِمنها عن طَلَِب آِخرِتِه حتى 
لُهأَج كَهرأَد و هرمع فَِني.   

بو عقَالَ أَب ِتِه )عليه السالم ( ِد اللَِّه وآِخر نع اهيند هتنجس نونُ مجسالْم .  
 قَالَ قَالَ ِإذَا أَتت علَى الرجِل أَربعونَ سنةً )عليه السالم (   و عنه رفَعه عن أَِبي جعفٍَر -١٠

ذُوٍر وعم رغَي كفَِإن كذْ ِحذْرخ فَِإنَّ ِقيلَ لَه ِرينِن الِْعشِبالِْحذِْر ِمِن اب قِبأَح ِعنيبالْأَر ناب سلَي 
  .الَِّذي يطْلُبهما واِحد و لَيس ِبراِقٍد فَاعملْ ِلما أَمامك ِمن الْهوِل و دع عنك فُضولَ الْقَوِل 

١١-ح نكَِم عِن الْحب ِليع نع هنِد اللَِّه   عبو عاِم قَالَ قَالَ أَبحٍد الشيز نانَ ععليه ( س

 خذْ ِلنفِْسك ِمن نفِْسك خذْ ِمنها ِفي الصحِة قَبلَ السقِْم و ِفي الْقُوِة قَبلَ الضعِف و ِفي )السالم 
  .الْحياِة قَبلَ الْمماِت 

١٢-ب ِليع نع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نكَِم عِن الْح 

قَالَ ِإنَّ النهار ِإذَا جاَء قَالَ يا ابن آدم اعملْ ِفي يوِمك هذَا خيراً أَشهد لَك ِبِه ِعند ) عليه السالم ( 
ِة فَِإنامالِْقي موي كبر لُ قَالَ ِمثْلَ ذَِلكاَء اللَّيِإذَا ج و ِقيا بِفيم لَا آِتيك ى وضا مِفيم آِتك ي لَم.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن شعيِب بِن -١٣
  عبِد اللَِّه
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 ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجاَء رقَالَ ج هفَعاِبِه رحِض أَصعب نعليه السالم ( ع( ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي 
 أَيها الساِئلُ استِمع ثُم )عليه السالم ( نجو ِبِه قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني أَوِصِني ِبوجٍه ِمن وجوِه الِْبر أَ

 فَقَد اِهدا الزفَأَم اِغبر و اِبرص و اِهدثَلَاثَةٌ ز اسأَنَّ الن لَماع ِملْ وعتاس ثُم ِقنيتاس ثُم فِْهمتاس
انُ وزِت الْأَحجرخيِبش حفْرقَلِْبِه فَلَا ي ِمن احالْأَفْر  يلَى شى عأْسلَا ي ا وينالد ٍء ِمن  ها فَاتهٍء ِمن

ِتهاِقبوِء عا ِلسهنع هفْسن ما أَلْجهالَ ِمنا ِبقَلِْبِه فَِإذَا ناهنمتي هفَِإن اِبرا الصأَم و ِريحتسم وفَه ا و
 اِلي ِمنبفَلَا ي اِغبا الرأَم ِمِه وزح ِعِه واضوت ِعفَِّتِه و ِمن تِجبلَى قَلِْبِه عع تا لَِو اطَّلَعآِنهنش

ك نفْسه و أَين جاَءته الدنيا ِمن ِحلِّها أَو ِمن حراِمها و لَا يباِلي ما دنس ِفيها ِعرضه و أَهلَ
  .أَذْهب مروَءته فَهم ِفي غَمرٍة يضطَِربونَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن محمِد بِن -١٤
 لَا يصغر ما ) صلوات اهللا عليه (  أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ قَالَ) عليه السالم  ( حِكيٍم عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه

 نايع نلَّ كَمج و زع اللَّه كُمربا أَخوا ِفيمِة فَكُونامالِْقي موي رضا يم رغصلَا ي ِة وامالِْقي موي فَعني
.  

١٥- أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن الْقَاِسِم بِميعاً عج اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع
محمٍد عن سلَيمانَ الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه يقُولُ ِإنْ قَدرت أَنْ 

  يك الناس و ما علَيك أَنْ تكُونَ مذْموماًلَا تعرف فَافْعلْ و ما علَيك أَلَّا يثِْني علَ
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نب ِليقَالَ قَالَ أَِبي ع اللَِّه ثُم دوداً ِعنمحم تاِس ِإذَا كُنالن دِفي )عليه السالم (  أَِبي طَاِلٍب ِعن ريلَا خ 
 ِة وبوِبالت ى لَهأَن ِة وبوِبالت هتِنيم كاردتٍل يجر راً ويٍم خوكُلَّ ي اددزٍل يجِن رلَيجِش ِإلَّا ِلريالْع

ه تبارك و تعالَى ِمنه ِإلَّا ِبولَايِتنا أَهلَ الْبيِت أَلَا و من اللَِّه لَو سجد حتى ينقَِطع عنقُه ما قَِبلَ اللَّ
عرف حقَّنا و رجا الثَّواب ِفينا و رِضي ِبقُوِتِه ِنصِف مد ِفي كُلِّ يوٍم و ما ستر عورته و ما 

اللَِّه ِفي ذَِلك و مه و هأْسر أَكَن مفَهصو كَذَِلك ا وينالد ِمن مظُّهح هوا أَندِجلُونَ واِئفُونَ وخ 
اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ و الَِّذين يؤتونَ ما آتوا و قُلُوبهم وِجلَةٌ أَنهم ِإىل ربِهم راِجعونَ ثُم قَالَ ما 

ِه مع الطَّاعِة الْمحبةَ و الْولَايةَ و هم ِفي ذَِلك خاِئفُونَ لَيس خوفُهم خوف الَِّذي آتوا آتوا و اللَّ
  .شك و لَِكنهم خافُوا أَنْ يكُونوا مقَصِرين ِفي محبِتنا و طَاعِتنا 

ٍب عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عِن الْحكَِم بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبو-١٦
 نايع ا وا ِفيهم ةَ ونالْج نايع قَد ٍد ِإلَّا وأَح ِمن كُما ِمنقَالَ م ثُم مظَهعفَو ملَ قَوخاِلٍم قَالَ دس

  .النار و ما ِفيها ِإنْ كُنتم تصدقُونَ ِبالِْكتاِب 
١٧- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يقُولُ لَا تستكِْثروا كَِثري الْخيِر و تستِقلُّوا قَِليلَ )عليه السالم ( سماعةَ قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
يلَ الذُّنوِب يجتِمع حتى يِصري كَِثرياً و خافُوا اللَّه ِفي السر حتى تعطُوا ِمن الذُّنوِب فَِإنَّ قَِل

 و لَكُم ا ذَِلكمةَ فَِإنانوا الْأَمأَد ِديثَ وقُوا الْحداص ِة اللَِّه ووا ِإلَى طَاعاِرعس و فصالن فُِسكُمأَن
لُوا ِفيمخدلَا تكُملَيع ا ذَِلكمفَِإن ِحلُّ لَكُما لَا ي.   
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١٨-حم نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بم
 قَالَ سِمعته يقُولُ ما أَحسن الْحسناِت بعد السيئَاِت و ما أَقْبح )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .السيئَاِت بعد الْحسناِت 
 ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن-١٩
قَالَ ِإنكُم ِفي آجاٍل مقْبوضٍة و أَياٍم معدودٍة و الْموت يأِْتي بغتةً من يزرع ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

َء  كُلِّ زاِرٍع ما زرع و لَا يسِبق الْبِطيخيراً يحصد ِغبطَةً و من يزرع شراً يحِصد ندامةً و ِل
 اً فَاللَّهرش ِقيو نم و طَاهأَع راً فَاللَّهيخ ِطيأُع نم لَه رقَدي ا لَمم ِريصح ِركدلَا ي و ظُّهح كُمِمن

 قَاهو.  
٢٠-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِليِن عِن بسِن الْحاِبِه عحِض أَصعب نٍد ع

قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى ) عليه السالم  ( بِن أَِبي عثْمانَ عن واِصٍل عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ ِلأَنكُم عمرتم الدنيا و أَخربتم الْآِخرةَ أَِبي ذَر فَقَالَ يا أَبا ذَر ما لَنا نكْره الْموت فَ

فَتكْرهونَ أَنْ تنقَلُوا ِمن عمراٍن ِإلَى خراٍب فَقَالَ لَه فَكَيف ترى قُدومنا علَى اللَِّه فَقَالَ أَما 
ِلِه ولَى أَهع مقْداِئِب يفَكَالْغ كُمِمن ِسنحِسيالْما الْمقَالَ   أَم لَاهولَى مع درفَكَالْآِبِق ي كُمُء ِمن

فَكَيف ترى حالَنا ِعند اللَِّه قَالَ اعِرضوا أَعمالَكُم علَى الِْكتاِب ِإنَّ اللَّه يقُولُ ِإنَّ الْأَبرار لَِفي 
الَ الرجلُ فَأَين رحمةُ اللَِّه قَالَ رحمةُ اللَِّه قَِريب ِمن نِعيٍم و ِإنَّ الْفُجار لَِفي جِحيٍم قَالَ فَقَ

 و كَتب رجلٌ ِإلَى أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه يا أَبا ذَر )عليه السالم ( الْمحِسِنني قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِإ أَطِْرفِْني ِبش بالِْعلِْم فَكَت ِسيٍء ِمنأَنْ لَا ت ترِإنْ قَد لَِكن و كَِثري ِه أَنَّ الِْعلْملَي  هِحبت نَء ِإلَى م

ُء ِإلَى من يِحبه فَقَالَ لَه نعم نفْسك أَحب  فَافْعلْ قَالَ فَقَالَ لَه الرجلُ و هلْ رأَيت أَحداً يِسي
   .نت عصيت اللَّه فَقَد أَسأْت ِإلَيهاالْأَنفُِس ِإلَيك فَِإذَا أَ
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سى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعي-٢١
قَالَ سِمعته يقُولُ اصِبروا علَى طَاعِة اللَِّه و تصبروا عن ) عليه السالم  ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ا لَمم ناً وزلَا ح وراً ورس لَه ِجدت سى فَلَيضا مةٌ فَماعا سينا الدمِة اللَِّه فَِإنِصيعم سأِْت فَلَيي
 طْتبقَِد اغْت كا فَكَأَنِفيه تِة الَِّتي أَناعالس لَى ِتلْكع ِبرفَاص ِرفُهعت.  

عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٢

 يا موسى ِإنَّ أَصلَح يوميك الَِّذي هو أَمامك فَانظُر أَي )عليه السالم ( ِضر ِلموسى قَالَ قَالَ الْخ) السالم 
 رهِر فَِإنَّ الدهالد ِمن كِعظَتوذْ مخ ئُولٌ وسم و قُوفوم كفَِإن ابوالْج لَه أَِعد و وٍم هوي

 كَأَنك ترى ثَواب عمِلك ِليكُونَ أَطْمع لَك ِفي الْآِخرِة فَِإنَّ ما هو آٍت ِمن طَِويلٌ قَِصري فَاعملْ
  .الدنيا كَما هو قَد ولَّى ِمنها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عمن ذَكَره عن أَِبي -٢٣
 ِعظْنا و أَوِجز فَقَالَ الدنيا حلَالُها ِحساب )عليه السالم ( قَالَ ِقيلَ ِلأَِمِري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ِغيكُم و لَا ترضونَ و حرامها ِعقَاب و أَنى لَكُم ِبالروِح و لَما تأَسوا ِبسنِة نِبيكُم تطْلُبونَ ما يطْ
كِْفيكُما يم.   

اسالن ِعيبي نم ابب  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ١

   قَالَ)عليه السالم ( ماِلي عن أَِبي جعفٍَر أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ الثُّ
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فَى ِبالْمرِء عيباً أَنْ يبِصر ِمن ِإنَّ أَسرع الْخيِر ثَواباً الِْبر و ِإنَّ أَسرع الشر عقُوبةً الْبغي و كَ
  .الناِس ما يعمى عنه ِمن نفِْسِه أَو يعير الناس ِبما لَا يستِطيع تركَه أَو يؤِذي جِليسه ِبما لَا يعِنيِه 

٢ -ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن اباِن عمعِن النب ِليع ن
صلى اهللا (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 

ن نفِْسِه و أَنْ يؤِذي جِليسه ِبما لَا  كَفَى ِبالْمرِء عيباً أَنْ يبِصر ِمن الناِس ما يعمى علَيِه ِم)عليه وآله 
  .يعِنيِه 

  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عن حماِد بِن - ٣
 قَالَ كَفَى ِبالْمرِء )ليه السالم ع( ِعيسى عِن الْحسيِن بِن مختاٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي جعفٍَر 

عيباً أَنْ يتعرف ِمن عيوِب الناِس ما يعمى علَيِه ِمن أَمِر نفِْسِه أَو يِعيب علَى الناِس أَمراً هو ِفيِه 
  .ا يعِنيِه لَا يستِطيع التحولَ عنه ِإلَى غَيِرِه أَو يؤِذي جِليسه ِبما لَ

٤ - ِج ورِن الْأَعمحِد الربأَِبي ع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ع  قَالَا ِإنَّ أَسر) صلوات اهللا عليه ( عمر بِن أَباٍن عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر و عِلي بِن الْحسيِن 

الْخيِر ثَواباً الِْبر و أَسرع الشر عقُوبةً الْبغي و كَفَى ِبالْمرِء عيباً أَنْ ينظُر ِفي عيوِب غَيِرِه ما 
   .يستِطيع تركَهيعمى علَيِه ِمن عيِب نفِْسِه أَو يؤِذي جِليسه ِبما لَا يعِنيِه أَو ينهى الناس عما لَا 
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  باب أَنه لَا يؤاخذُ الْمسِلم ِبما عِملَ ِفي الْجاِهِليِة
١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بم

 بعد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ ناساً أَتوا رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ذُ الرخؤولَ اللَِّه أَ يسا روا فَقَالُوا يلَما أَسلَاِمِه فَقَالَ مِإس دعِة باِهِليِملَ ِفي الْجا كَانَ عا ِبملُ ِمنج

 من حسن ِإسلَامه و صح يِقني ِإمياِنِه لَم يؤاِخذْه اللَّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله ( لَهم رسولُ اللَِّه 
 و من سخف ِإسلَامه و لَم يِصح يِقني ِإمياِنِه أَخذَه اللَّه تبارك و تعالَى ِبما عِملَ ِفي الْجاِهِليِة

  .تعالَى ِبالْأَوِل و الْآِخِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عِن الِْمنقَِري عن فُضيِل - ٢

 عِن الرجِل يحِسن ِفي الِْإسلَاِم أَ يؤاخذُ ِبما عِملَ )عليه السالم (  ِعياٍض قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن
 ِبيِة فَقَالَ قَالَ الناِهِليِملَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي الْجا عذْ ِبماخؤي لَاِم لَمِفي الِْإس نسأَح نِفي  م

   .الْجاِهِليِة و من أَساَء ِفي الِْإسلَاِم أُِخذَ ِبالْأَوِل و الْآِخِر
  باب أَنَّ الْكُفْر مع التوبِة لَا يبِطلُ الْعملَ

١ -ِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعِرِه عغَي وٍب وبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عمحم ن
 قَالَ من كَانَ مؤِمناً فَعِملَ خيراً ِفي ِإمياِنِه ثُم أَصابته ِفتنةٌ )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

يِبكُلِّ ش وِسبح و لَه كُفِْرِه كُِتب دعب ابت ثُم فَكَفَر اِنِه وِفي ِإمي ِملَهٍء كَانَ ع الْكُفْر ِطلُهبلَا ي 
   .ِإذَا تاب بعد كُفِْرِه
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  باب الْمعافَين ِمن الْبلَاِء
ٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا- ١

 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ضناِئن يضن )عليه السالم ( محبوٍب و غَيِرِه عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
زري ٍة واِفيِفي ع ِييِهمحلَاِء فَيِن الْبع ِبِهم ٍة واِفيِفي ع مثُهعبي ٍة واِفيِفي ع مهِميتي ٍة واِفيِفي ع مقُه

  .يسِكنهم الْجنةَ ِفي عاِفيٍة 
٢ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ناٍر عمِن عب اقحِد اللَِّهِإسبلْقاً ) عليه السالم  ( أَِبي عخ لَقلَّ خج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي هتِمعقَالَ س
ضن ِبِهم عِن الْبلَاِء خلَقَهم ِفي عاِفيٍة و أَحياهم ِفي عاِفيٍة و أَماتهم ِفي عاِفيٍة و أَدخلَهم الْجنةَ 

اِفيٍة ِفي ع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن جعفَِر - ٣

لِْقِه قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ضناِئن ِمن خ) عليه السالم  ( بِن محمٍد عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
 مهرضلَا ت نالِْفت ا ولَايالْب ِبِهم رمِتِه تمحةَ ِبرنالْج مِخلُهدي ِتِه واِفيِبع موهبحي ِتِه ومِبِنع مذُوهغي

   .شيئاً
  باب ما رِفع عِن الْأُمِة

١ -محِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسو   الْحرمثَِني عدقَالَ ح ِرقتسالْم داوأَِبي د نٍد ع
 رِفع عن أُمِتي )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

عبأَر  
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ِخصاٍل خطَأُها و ِنسيانها و ما أُكِْرهوا علَيِه و ما لَم يِطيقُوا و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ربنا ال 
تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا و ال 

  .و ال تحملْنا ما ال طاقَةَ لَنا ِبِه و قَولُه ِإلَّا من أُكِْره و قَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن 
٢ -الن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه  الْحبأَِبي ع نع هفَعر ِديعليه السالم  ( ه (

 وِضع عن أُمِتي ِتسع ِخصاٍل الْخطَأُ و النسياِن و ما لَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا اسم ِه ووا ِإلَيطُرا اضم ِطيقُونَ وا لَا يم ونَ ولَمعةُ ِفي يسوسالْو ةُ ورالطِّي ِه ولَيوا عكِْرهت
   .التفَكُِّر ِفي الْخلِْق و الْحسد ما لَم يظِْهر ِبِلساٍن أَو يٍد

  باب أَنَّ الِْإميانَ لَا يضر معه سيئَةٌ و الْكُفْر لَا ينفَع معه حسنةٌ
يم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِه- ١

   . هلْ ِلأَحٍد علَى ما عِملَ ثَواب علَى اللَِّه موجب ِإلَّا الْمؤِمِنني قَالَ لَا)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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قَالَ قَالَ موسى ) عليه السالم  (   عنه عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢
ٌء كَما لَا  لَ لَه الْزم ما لَا يضرك معه شي قَد تحرمت ِبصحبِتك فَأَوِصِني قَا)عليه السالم ( ِللْخِضِر 

يِرِه شغَي عم كفَعنٌء  ي.  
  عنه عن يونس عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي أُميةَ يوسف بِن ثَاِبٍت قَالَ سِمعت أَبا عبِد - ٣

 الِْإمياِن عملٌ و لَا ينفَع مع الْكُفِْر عملٌ أَ لَا ترى أَنه قَالَ و ما  يقُولُ لَا يضر مع)عليه السالم ( اللَِّه 
  .منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقاتهم ِإلَّا أَنهم كَفَروا ِباللَِّه و ِبرسوِلِه و ماتوا و هم كَاِفرونَ 

٤ -أَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نةَ علَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دم
قَالَ قَالَ الِْإميانُ لَا يضر معه ) عليه السالم  ( أُميةَ يوسف بِن ثَاِبِت بِن أَِبي سعدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

فَعنلَا ي الْكُفْر كَذَِلك لٌ وملٌ عمع هعم .  
٥ - نةَ عاررِن زِد بيبع نع هذَكَر نمِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  

عملْ  حِديثٌ رِوي لَنا أَنك قُلْت ِإذَا عرفْت فَا)عليه السالم ( محمِد بِن ماِرٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ا ِللَِّه وفَقَالَ ِلي ِإن رموا الْخِربش قُوا أَورس ا أَوونِإنْ ز و قَالَ قُلْت ذَِلك قُلْت فَقَالَ قَد ا ِشئْتم

ِإن مهنع ِضعو ِل وما ِبالْعكُونَ أُِخذْنا أَنْ نفُونصا أَناللَِّه م ونَ واِجعِه را ِإلَيِإن فْترِإذَا ع ا قُلْتم
 كلُ ِمنقْبي هكَِثِريِه فَِإن ِر ويقَِليِل الْخ ِمن ا ِشئْتلْ ممفَاع.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن الرياِن بِن الصلِْت رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

 كَِثرياً ما يقُولُ ِفي خطْبِتِه يا أَيها الناس ِدينكُم ِدينكُم )عليه السالم (  كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ) عليه السالم 
   .بلُفَِإنَّ السيئَةَ ِفيِه خير ِمن الْحسنِة ِفي غَيِرِه و السيئَةُ ِفيِه تغفَر و الْحسنةُ ِفي غَيِرِه لَا تقْ

هذَا آِخر ِكتاِب الِْإمياِن و الْكُفِْر و الطَّاعاِت و الْمعاِصي ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و الْحمد ِللَِّه 
   .وحده و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه

http://www.islam4u.com


  ) ٤٦٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  ِكتاب الدعاِء
  باب فَضِل الدعاِء و الْحثِّ علَيِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١
 و جلَّ يقُولُ ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سيدخلُونَ جهنم  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز)عليه السالم ( 

 وه اهقَالَ الْأَو ِليمح اهلَأَو راِهيمِإنَّ ِإب اُء قُلْتعِة الدادلُ الِْعبأَفْض اُء وعالد وقَالَ ه داِخِرين
  .الدعاُء 
٢ -نب دمحوٍب   مبحِن ماب اِعيلَ ومِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

 أَي الِْعبادِة أَفْضلُ فَقَالَ ما )عليه السالم ( جِميعاً عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
يش اللَّ ِمن دلَ ِعنِإلَى اللَِّه ٍء أَفْض ضغأَب دا أَحم و هدا ِعنِمم طْلَبي ئَلَ وسأَنْ ي لَّ ِمنج و زِه ع

 هدا ِعنأَلُ مسلَا ي ِتِه وادِعب نع كِْبرتسي نلَّ ِممج و زع.  
٣ -بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِزيِز   أَبِد الْعبِن عِر بسيم نانَ عفْوص ناِر ع

قَالَ قَالَ ِلي يا ميسر ادع و لَا تقُلْ ِإنَّ الْأَمر قَد فُِرغَ ِمنه ِإنَّ ِعند اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
سالُ ِإلَّا ِبمنِزلَةً لَا تنلَّ مج و زأَلْعسي لَم و فَاه دداً سبأَنَّ ع لَو أَلٍَة و  
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  .ا يوِشك أَنْ يفْتح ِلصاِحِبِه لَم يعطَ شيئاً فَسلْ تعطَ يا ميسر ِإنه لَيس ِمن باٍب يقْرع ِإلَّ
  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاٍذ عن عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي - ٤
  .قَر قَالَ من لَم يسأَِل اللَّه عز و جلَّ ِمن فَضِلِه فَقَِد افْت) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
 يقُولُ ِإنَّ سِمعته يقُولُ ادع و لَا تقُلْ قَد فُِرغَ ِمن الْأَمِر فَِإنَّ الدعاَء هو الِْعبادةُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ
 لَكُم ِجبتوِني أَسعقَالَ اد و داِخِرين منهلُونَ جخديِتي سِعباد نونَ عكِْبرتسي الَِّذين.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن سيٍف التماِر - ٦
 يقُولُ علَيكُم ِبالدعاِء فَِإنكُم لَا تقَربونَ ِبِمثِْلِه و لَا تتركُوا )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ

  .صِغريةً ِلِصغِرها أَنْ تدعوا ِبها ِإنَّ صاِحب الصغاِر هو صاِحب الِْكباِر 
نا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٧

النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبيِه عن رجٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
 الِْعبادةُ الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي الْآية  الدعاُء هو)عليه السالم ( اللَِّه 

 كانِإمي كعنمِني لَا يعا يمةُ ِإناررقَالَ ز هفُِرغَ ِمن قَد رقُلْ ِإنَّ الْأَملَا ت لَّ وج و زع اللَّه عاد
  .و الْقَدِر أَنْ تباِلغَ ِبالدعاِء و تجتِهد ِفيِه أَو كَما قَالَ ِبالْقَضاِء 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٨

   أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه)عليه السالم ( أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
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 رجلًا )عليه السالم ( اف قَالَ و كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني عز و جلَّ ِفي الْأَرِض الدعاُء و أَفْضلُ الِْعبادِة الْعفَ
   .دعاًء

  باب أَنَّ الدعاَء ِسلَاح الْمؤِمِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن - ١

نع كُوِنيِد اللَِّهالسبعليه السالم  (  أَِبي ع ( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر ) صلى اهللا عليه وآله( ِمِن وؤالْم اُء ِسلَاحعالد 
  .عمود الديِن و نور السماواِت و الْأَرِض 

٢ - ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه عليه السالم (   و( قَاِليدم اِح وجالن فَاِتيحاُء معالد 
 اِة وجالن بباِة ساجنِفي الْم و ِقيقَلٍْب ت و ِقيٍر ندص نع ردا صاِء معالد ريخ الْفَلَاِح و

  .زع ِبالِْإخلَاِص يكُونُ الْخلَاص فَِإذَا اشتد الْفَزع فَِإلَى اللَِّه الْمفْ
٣ - ِبياِدِه قَالَ قَالَ الننِبِإس صلى اهللا عليه وآله (   و( ِمن ِجيكُمنلَى ِسلَاٍح يع لُّكُمأَ لَا أَد 

 الدعاُء أَعداِئكُم و يِدر أَرزاقَكُم قَالُوا بلَى قَالَ تدعونَ ربكُم ِباللَّيِل و النهاِر فَِإنَّ ِسلَاح الْمؤِمِن
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٤
ِن و متى  الدعاُء ترس الْمؤِم)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَك حفْتاِب يالْب عقَر كِْثرت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عِن - ٥

ِء فَِقيلَ و ما ِسلَاح الْأَنِبياِء قَالَ  أَنه كَانَ يقُولُ ِلأَصحاِبِه علَيكُم ِبِسلَاِح الْأَنِبيا)عليه السالم ( الرضا 
   .الدعاُء
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٦ - نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ قَالَ   ع ِليجِعيٍد الْبأَِبي س
  . ِإنَّ الدعاَء أَنفَذُ ِمن السناِن )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

ِديِدقَالَ الداِن الْحنالس فَذُ ِمناُء أَنع.   
  باب أَنَّ الدعاَء يرد الْبلَاَء و الْقَضاَء

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سِمعته يقُولُ - ١
  .َء ينقُضه كَما ينقَض السلْك و قَد أُبِرم ِإبراماً ِإنَّ الدعاَء يرد الْقَضا

٢ - تِمعقَالَ س ِزيدِن يب رمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع  
د قُدر و ما لَم يقَدر قُلْت و ما قَد قُدر عرفْته  يقُولُ ِإنَّ الدعاَء يرد ما قَ)عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

  .فَما لَم يقَدر قَالَ حتى لَا يكُونَ 
٣ - ناِت عيالز طَامِبس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

  .قَالَ ِإنَّ الدعاَء يرد الْقَضاَء و قَد نزلَ ِمن السماِء و قَد أُبِرم ِإبراماً ) عليه السالم  ( ِهأَِبي عبِد اللَّ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي هماٍم ِإسماِعيلَ بِن هماٍم عِن - ٤

 ِإنَّ الدعاَء و الْبلَاَء لَيترافَقَاِن ِإلَى يوِم )عليه السالم ( لَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن  قَا)عليه السالم ( الرضا 
  .الِْقيامِة ِإنَّ الدعاَء لَيرد الْبلَاَء و قَد أُبِرم ِإبراماً 

٥ -ِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسأَِبي الْح ناِء عشالْو ِليِن عِن بس )

   . يقُولُ الدعاُء يدفَع الْبلَاَء الناِزلَ و ما لَم ينِزلْ)عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٦
 قُلْت بلَى )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ٍء لَم يستثِْن ِفيِه رسولُ  قَالَ قَالَ ِلي أَ لَا أَدلُّك علَى شي)عليه السالم ( 

 هاِبعأَص مض اماً ورِإب ِرمأُب قَد اَء والْقَض دراُء يعقَالَ الد.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٧
تِمعِد اللَِّه سبا ععليه السالم (  أَب( هاِء فَِإنعالد ِمن اماً فَأَكِْثررِإب ِرما أُبم دعاَء بالْقَض دراُء يعقُولُ الدي 

لَّ ِإلَّا ِبالدج و زاللَِّه ع دا ِعنالُ منلَا ي ٍة واجكُلِّ ح احجن ٍة ومحكُلِّ ر احِمفْت سلَي هِإن اِء وع
  .باب يكْثَر قَرعه ِإلَّا يوِشك أَنْ يفْتح ِلصاِحِبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد - ٨
يكُم ِبالدعاِء فَِإنَّ الدعاَء ِللَِّه و الطَّلَب ِإلَى اللَِّه يرد  علَ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن موسى 

الْبلَاَء و قَد قُدر و قُِضي و لَم يبق ِإلَّا ِإمضاؤه فَِإذَا دِعي اللَّه عز و جلَّ و سِئلَ صِرف الْبلَاُء 
  .صرفَةً 

٩ -حم نب نيسِد اللَِّه   الْحبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمِن عب اقحِإس نع هفَعٍد رِإنَّ )عليه السالم ( م 
 ِمن دبالْع فِّقا ولَا م لَو و ِجيبتسفَي ى لَهعدأَنْ ي هِلمالَِّذي ع راِء الْأَمعِبالد فَعدلَّ لَيج و زع اللَّه

الد ِضذَِلكِديِد الْأَرج ِمن ثُّهجا يم هِمن هاباِء لَأَصع.   
  باب أَنَّ الدعاَء ِشفَاٌء ِمن كُلِّ داٍء

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَسباِط بِن ساِلٍم عن علَاِء بِن - ١
   . علَيك ِبالدعاِء فَِإنه ِشفَاٌء ِمن كُلِّ داٍء)عليه السالم (  عبِد اللَِّه كَاِمٍل قَالَ قَالَ ِلي أَبو
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لَه ِجيبتا اسعد نأَنَّ م ابب  
١ -ب دمحِد   مبع نع ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن

قَالَ الدعاُء كَهف الِْإجابِة كَما أَنَّ السحاب ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .كَهف الْمطَِر 

٢ -ِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
قَالَ ما أَبرز عبد يده ِإلَى اللَِّه الْعِزيِز الْجباِر ِإلَّا استحيا اللَّه ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

زع درفَلَا ي كُمدا أَحعاُء فَِإذَا دشا يِتِه ممحِل رفَض ا ِمنلَ ِفيهعجى يتا ِصفْراً حهدرلَّ أَنْ يج و 
   .يده حتى يمسح علَى وجِهِه و رأِْسِه

  باب ِإلْهاِم الدعاِء
١ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبو عاِلٍم قَالَ قَالَ أَبِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن اب

 هلْ تعِرفُونَ طُولَ الْبلَاِء ِمن ِقصِرِه قُلْنا لَا قَالَ ِإذَا أُلِْهم أَحدكُم الدعاَء ِعند الْبلَاِء )عليه السالم ( اللَِّه 
لَاَء قَِصريوا أَنَّ الْبلَمفَاع.   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد - ٢
 ما ِمن بلَاٍء ينِزلُ علَى عبٍد مؤِمٍن فَيلِْهمه اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن موسى 

 ِإلَّا كَانَ كَشف ذَِلك الْبلَاِء وِشيكاً و ما ِمن بلَاٍء ينِزلُ علَى عبٍد مؤِمٍن فَيمِسك عِن الدعاَء
و زِع ِإلَى اللَِّه عرضالت اِء وعِبالد كُملَيلَاُء فَعلَ الْبزلَاُء طَِويلًا فَِإذَا نالْب اِء ِإلَّا كَانَ ذَِلكعلَّالدج  

.  
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  باب التقَدِم ِفي الدعاِء
شاِم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِه- ١

قَالَ من تقَدم ِفي الدعاِء استِجيب لَه ِإذَا نزلَ ِبِه الْبلَاُء و ) عليه السالم  ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِء لَم قَالَِت الْملَاِئكَةُ صوت معروف و لَم يحجب عِن السماِء و من لَم يتقَدم ِفي الدعا

 ِرفُهعلَا ن تولَاِئكَةُ ِإنَّ ذَا الصقَالَِت الْم لَاُء ولَ ِبِه الْبزِإذَا ن لَه بجتسي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن ابِن ِسناٍن عن عنبسةَ عن أَِبي - ٢
قَالَ من تخوف ِمن بلَاٍء يِصيبه فَتقَدم ِفيِه ِبالدعاِء لَم يِرِه اللَّه عز و جلَّ ذَِلك ) الم عليه الس ( عبِد اللَِّه

  .الْبلَاَء أَبداً 
٣ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِد اللَِّهمبأَِبي ع نةَ عاِرجِن خونَ باره نع سونِن يوِر بصاِء ) عليه السالم  ( نخاَء ِفي الرعقَالَ ِإنَّ الد
  .يستخِرج الْحواِئج ِفي الْبلَاِء 

 من سره أَنْ )عليه السالم ( ِه   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ- ٤
  .يستجاب لَه ِفي الشدِة فَلْيكِْثِر الدعاَء ِفي الرخاِء 

٥ - اٍص الطَّاِئيِن غَوِميِد بِد الْحبع نٍل عجر نى عيحِن يِد اللَِّه بيبع نأَِبيِه ع نع هنع  
قَالَ كَانَ جدي يقُولُ تقَدموا ِفي الدعاِء فَِإنَّ ) عليه السالم  ( ٍم عن أَِبي عبِد اللَِّهعن محمِد بِن مسِل

الْعبد ِإذَا كَانَ دعاًء فَنزلَ ِبِه الْبلَاُء فَدعا ِقيلَ صوت معروف و ِإذَا لَم يكُن دعاًء فَنزلَ ِبِه بلَاٌء 
  .يلَ أَين كُنت قَبلَ الْيوِم فَدعا ِق

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عمن حدثَه عن أَِبي الْحسِن - ٦
د ما ينِزلُ الْبلَاُء لَا ينتفَع  يقُولُ الدعاُء بع)عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( الْأَوِل 

   .ِبِه
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  باب الْيِقِني ِفي الدعاِء
١ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع ثَهدح نماِء عٍم الْفَرلَيس نٍر ع
   .قَالَ ِإذَا دعوت فَظُن أَنَّ حاجتك ِبالْباِب) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  باب الِْإقْباِل علَى الدعاِء
١ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عانَ بملَيس نةَ عِمريِن عِف بيس 

 يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا يستِجيب دعاًء ِبظَهِر قَلٍْب )عليه السالم ( عمٍرو قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .بِة ساٍه فَِإذَا دعوت فَأَقِْبلْ ِبقَلِْبك ثُم استيِقن ِبالِْإجا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٢
 جلَّ  لَا يقْبلُ اللَّه عز و) صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِليكَانَ ع اَء قَلٍْب لَاٍه وععليه السالم ( د( هنلَاٍه ع هقَلْب و و لَهعدِت فَلَا ييِللْم كُمدا أَحعقُولُ ِإذَا دي 
  .و لَِكن ِليجتِهد لَه ِفي الدعاِء 

يسى عن بعِض أَصحاِبِه عن سيِف بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ٣
قَالَ ِإذَا دعوت فَأَقِْبلْ ِبقَلِْبك و ) عليه السالم  ( عِمريةَ عن سلَيٍم الْفَراِء عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .ظُن حاجتك ِبالْباِب
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٤ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا يستِجيب دعاًء ) م عليه السال ( سيِف بِن عِمريةَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِبظَهِر قَلٍْب قَاٍس 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 و سِقي الناس حتى قَالُوا ِإنه الْغرق و قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه قَالَ لَما استسقَى رسو) عليه السالم ( 
 ِبيِدِه و ردها اللَّهم حوالَينا و لَا علَينا قَالَ فَتفَرق السحاب فَقَالُوا يا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ستسقَيت لَنا فَلَم نسق ثُم استسقَيت لَنا فَسِقينا قَالَ ِإني دعوت و لَيس ِلي ِفي رسولَ اللَِّه ا

   .ذَِلك ِنيةٌ ثُم دعوت و ِلي ِفي ذَِلك ِنيةٌ
  باب الِْإلْحاِح ِفي الدعاِء و التلَبِث

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن عِطيةَ عن عبِد الْعِزيِز   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
 ِإنَّ الْعبد ِإذَا دعا لَم يزِل اللَّه تبارك و تعالَى ِفي حاجِتِه )عليه السالم ( الطَِّويِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .ما لَم يستعِجلْ
حِن  مِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( عِطيةَ عن عبِد الْعِزيِز الطَِّويِل عن أَِبي عبِد اللَِّه
٢ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد ب

 جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن الْبختِري و غَيِرِهما عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِتِه يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى أَ ما يعلَم عبِدي أَني أَنا قَالَ ِإنَّ الْعبد ِإذَا عجلَ فَقَام ِلحاج) عليه السالم ( 
اِئجوالَِّذي أَقِْضي الْح اللَّه.   
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عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن   محمد بن يحيى - ٣
 يقُولُ و اللَِّه لَا )عليه السالم ( محمِد بِن مروانَ عِن الْوِليِد بِن عقْبةَ الْهجِري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

  .لَِّه عز و جلَّ ِفي حاجِتِه ِإلَّا قَضاها لَه يِلح عبد مؤِمن علَى ال
٤ - ناِح عبأَِبي الص نانَ عسح ناِل عجِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هنع  

 الناِس بعِضِهم علَى بعٍض ِفي الْمسأَلَِة قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ كَِره ِإلْحاح) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 هدا ِعنم طْلَبي أَلَ وسأَنْ ي ِحبلَّ يج و زع فِْسِه ِإنَّ اللَّهِلن ذَِلك بأَح و.  

٥ -ِسيمٍن الْأَحيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍل عجر نع 
  . قَالَ لَا و اللَِّه لَا يِلح عبد علَى اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا استجاب اللَّه لَه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن - ٦

 رِحم اللَّه عبداً طَلَب ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِه الْآيةَ و أَدعوا اللَِّه عز و جلَّ حاجةً فَأَلَح ِفي الدعاِء استِجيب لَه أَو لَم يستجب لَه و تلَا هِذ

   .ربي عسى أَلَّا أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا

http://www.islam4u.com


  ) ٤٧٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  باب تسِميِة الْحاجِة ِفي الدعاِء
ِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفَراِء عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبرا- ١

قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يعلَم ما يِريد الْعبد ِإذَا دعاه و لَِكنه يِحب أَنْ تبثَّ ِإلَيِه ) عليه السالم  ( اللَِّه
   .لْحواِئج فَِإذَا دعوت فَسم حاجتكا

و ِفي حِديٍث آخر قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يعلَم حاجتك و ما تِريد و لَِكن يِحب أَنْ 
اِئجوِه الْحثَّ ِإلَيبت.   

  باب ِإخفَاِء الدعاِء
١ -ى عيحي نب دمحاٍم   ممِن هاِعيلَ بماٍم ِإسمأَِبي ه نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن

   . قَالَ دعوةُ الْعبِد ِسراً دعوةً واِحدةً تعِدلُ سبِعني دعوةً علَاِنيةً)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الرضا 
وعى درٍة أُخايِفي ِرو اوهظِْهرةً توعد ِعنيبس اللَِّه ِمن دلُ ِعنا أَفْضِفيهخةٌ ت.   

  باب الْأَوقَاِت و الْحالَاِت الَِّتي ترجى ِفيها الِْإجابةُ
ِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَ- ١

   اطْلُبوا الدعاَء ِفي)عليه السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن زيٍد الشحاِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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ند هبوِب الرياِح و زواِل الْأَفْياِء و نزوِل الْقَطِْر و أَوِل قَطْرٍة ِمن دِم الْقَِتيِل أَربِع ساعاٍت ِع
  .الْمؤِمِن فَِإنَّ أَبواب السماِء تفَتح ِعند هِذِه الْأَشياِء 

عن أَِبي الْعباِس فَضٍل الْبقْباِق قَالَ قَالَ   عنه عن أَِبيِه و غَيِرِه عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ - ٢
 يستجاب الدعاُء ِفي أَربعِة مواِطن ِفي الْوتِر و بعد الْفَجِر و بعد الظُّهِر و )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  .بعد الْمغِرِب 

قَالَ ) عليه السالم  ( يِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٣
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( دِعن الْأَذَاِن و دِعن آِن واَءِة الْقُرِقر دٍع ِعنبأَر داَء ِعنعوا الدِنماغْت 

 ِث ويوِل الْغزِة نادهِن ِللشفَّيالِْتقَاِء الص دِعن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن عبِد اللَِّه بِن - ٤

للَِّه حاجةٌ طَلَبها ِفي هِذِه  قَالَ كَانَ أَِبي ِإذَا كَانت لَه ِإلَى ا)عليه السالم ( عطَاٍء عن أَِبي جعفٍَر 
  .الساعِة يعِني زوالَ الشمِس 

  عنه عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٥
  . فَِإنَّ الْقَلْب لَا يِرق حتى يخلُص قَالَ ِإذَا رق أَحدكُم فَلْيدع) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل - ٦
 خير وقٍْت دعوتم اللَّه )ى اهللا عليه وآله صل( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قُوبعِل يةَ ِفي قَوِذِه الْآيلَا هت و ارحلَّ ِفيِه الْأَسج و زعليه السالم ( ع( ي وبر لَكُم ِفرغتأَس فوس 
  .قَالَ أَخرهم ِإلَى السحِر 

٧ -نٍد عمحم نب نيسِن   الْحةَ باِويعم نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح 
  قَالَ كَانَ أَِبي ِإذَا طَلَب الْحاجةَ طَلَبها ِعند زواِل الشمِس) عليه السالم  ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
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فَِإذَا أَراد ذَِلك قَدم شيئاً فَتصدق ِبِه و شم شيئاً ِمن ِطيٍب و راح ِإلَى الْمسِجِد و دعا ِفي 
 اَء اللَّها شِتِه ِبماجح.  

٨ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِإلَى أَِبي   ِعد هفَعِديٍد رِن حب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب 
   . قَالَ ِإذَا اقْشعر ِجلْدك و دمعت عيناك فَدونك دونك فَقَد قُِصد قَصدك)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِبي ِإسماِعيلَ السراِج عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ قَالَ و رواه محمد بن ِإسماِعيلَ عن أَ
 ِعيٍد ِمثْلَهس نع.  

  عنه عِن الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن صندٍل عن أَِبي - ٩
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب ِمن ِعباِدِه الْمؤِمِنني كُلَّ )عليه السالم ( الصباِح الِْكناِني عن أَِبي جعفٍَر 

عبٍد دعاٍء فَعلَيكُم ِبالدعاِء ِفي السحِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس فَِإنها ساعةٌ تفَتح ِفيها أَبواب السماِء 
ت و اقزا الْأَرِفيه مقَست و الِْعظَام اِئجوا الْحى ِفيهقْض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ سِمعت أَبا -١٠
م ثُم يصلِّي و يدعو اللَّه عز و  يقُولُ ِإنَّ ِفي اللَّيِل لَساعةً ما يواِفقُها عبد مسِل)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

جلَّ ِفيها ِإلَّا استجاب لَه ِفي كُلِّ لَيلٍَة قُلْت أَصلَحك اللَّه و أَي ساعِة ِهي ِمن اللَّيِل قَالَ ِإذَا 
   .مضى ِنصف اللَّيِل و ِهي السدس الْأَولُ ِمن أَوِل النصِف

http://www.islam4u.com


  ) ٤٧٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : كايف ال

  باب الرغْبِة و الرهبِة و التضرِع و التبتِل و اِلابِتهاِل و اِلاسِتعاذَِة و الْمسأَلَِة
عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ١

قَالَ الرغْبةُ أَنْ تستقِْبلَ ِببطِْن ) عليه السالم  ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي ِإسحاق عن أَِبي عبِد اللَِّه
 تجعلَ ظَهر كَفَّيك ِإلَى السماِء و قَولُه و تبتلْ ِإلَيِه تبِتيلًا قَالَ كَفَّيك ِإلَى السماِء و الرهبةُ أَنْ

 ِن ويدالْي فْعالُ رِتهاِلاب ا ومكُهرحت و كيعبِبِإص ِشريت عرضالت ا وِبه ِشريٍة تاِحدٍع وباُء ِبِإصعالد
  .ك ِعند الدمعِة ثُم ادع تمدهما و ذَِل

٢ -وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَما استكانوا )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر عن محمِد بِن 
ِلربِهم و ما يتضرعونَ فَقَالَ اِلاسِتكَانةُ هو الْخضوع و التضرع هو رفْع الْيديِن و التضرع ِبِهما 

.  
٣ -محِن   ميسالْح اِلٍد وِن خِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

بِن سِعيٍد جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن أَِبي خاِلٍد عن مروٍك بياِع اللُّؤلُِؤ 
قَالَ ذَكَر الرغْبةَ و أَبرز باِطن راحتيِه ِإلَى السماِء و ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهعمن ذَكَره عن أَ

 الًا وِشم ِميناً وي هاِبعأَص كرح و عرضكَذَا الته اِء ومِه ِإلَى السكَفَّي رلَ ظَهعج ةُ وبهكَذَا الره
التبتلُ و يرفَع أَصاِبعه مرةً و يضعها مرةً و هكَذَا اِلابِتهالُ و مد يده ِتلْقَاَء وجِهِه ِإلَى هكَذَا 

  .الِْقبلَِة و لَا يبتِهلُ حتى تجِري الدمعةُ 
خاِلٍد عن أَِبيِه عن فَضالَةَ عِن الْعلَاِء عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٤

 يقُولُ مر ِبي رجلٌ و أَنا أَدعو ِفي صلَاِتي )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 عبد اللَِّه ِإنَّ ِللَِّه تبارك و تعالَى حقّاً علَى هِذِه ِبيساِري فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ِبيِميِنك فَقُلْت يا

 ظِْهرت و كيدطُ يسبةُ تبهالر ا ومهاِطنب ظِْهرت و كيدطُ يسبةُ تغْبقَالَ الر ِذِه ولَى هقِِّه عكَح
الْيمنى يِميناً و ِشمالًا و التبتلُ تحرك السبابةَ الْيسرى ترفَعها ظَهرهما و التضرع تحرك السبابةَ 

ِفي السماِء ِرسلًا و تضعها و اِلابِتهالُ تبسطُ يديك و ِذراعيك ِإلَى السماِء و اِلابِتهالُ ِحني ترى 
  .أَسباب الْبكَاِء 

٥ -ع  نِصٍري عأَِبي ب نةَ عاِرجِن خونَ باره نِرِه عغَي أَِبيِه أَو نع هن  
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دعاِء و رفِْع الْيديِن فَقَالَ علَى أَربعِة أَوجٍه أَما التعوذُ  قَالَ سأَلْته عِن ال)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
فَتستقِْبلُ الِْقبلَةَ ِبباِطِن كَفَّيك و أَما الدعاُء ِفي الرزِق فَتبسطُ كَفَّيك و تفِْضي ِبباِطِنِهما ِإلَى 

ِإمياٌء ِبِإصبِعك السبابِة و أَما اِلابِتهالُ فَرفْع يديك تجاِوز ِبِهما رأْسك و السماِء و أَما التبتلُ فَ
  .دعاُء التضرِع أَنْ تحرك ِإصبعك السبابةَ ِمما يِلي وجهك و هو دعاُء الِْخيفَِة 

٦ -أَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَما استكانوا ِلربِهم و ما )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ضالْخ ةُ ِهيِتكَانونَ قَالَ اِلاسعرضتا يِبِهم عرضالت ِن ويدالْي فْعر عرضالت و وع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم و زرارةَ قَالَا - ٧

ى اللَِّه تبارك و تعالَى قَالَ تبسطُ كَفَّيك قُلْنا كَيف  كَيف الْمسأَلَةُ ِإلَ)عليه السالم ( قُلْنا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اِلاسِتعاذَةُ قَالَ تفِْضي ِبكَفَّيك و التبتلُ الِْإمياُء ِبالِْإصبِع و التضرع تحِريك الِْإصبِع و اِلابِتهالُ أَنْ 

   .تمد يديك جِميعاً
  اِءباب الْبكَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن محمِد بِن - ١
لْقَطْرةَ ٍء ِإلَّا و لَه كَيلٌ و وزنٌ ِإلَّا الدموع فَِإنَّ ا قَالَ ما ِمن شي) عليه السالم  ( مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 همرح تلَا ِذلَّةٌ فَِإذَا فَاض و رهاً قَتجو قهري ا لَماِئهِبم نيقَِت الْعرواٍر فَِإذَا اغْرن اراً ِمنطِْفئُ ِبحت
   .اللَّه علَى الناِر و لَو أَنَّ باِكياً بكَى ِفي أُمٍة لَرِحموا
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ و منصوِر بِن - ٢
قَالَ ما ِمن عيٍن ِإلَّا و ِهي باِكيةٌ يوم ) عليه السالم  ( لَِّهيونس عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد ال

الِْقيامِة ِإلَّا عيناً بكَت ِمن خوِف اللَِّه و ما اغْرورقَت عين ِبماِئها ِمن خشيِة اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا 
سج اِئرلَّ سج و زع اللَّه مرلَا ح و رقَت هجالْو ذَِلك ِهقِه فَردلَى خع تلَا فَاض اِر ولَى النِدِه ع

يش ا ِمنم ا  ِذلَّةٌ وهِسِري ِمنطِْفئُ ِبالْيلَّ يج و زع ةُ فَِإنَّ اللَّهعمنٌ ِإلَّا الدزو لٌ وكَي لَه ٍء ِإلَّا و
  .لَو أَنَّ عبداً بكَى ِفي أُمٍة لَرِحم اللَّه عز و جلَّ ِتلْك الْأُمةَ ِببكَاِء ذَِلك الْعبِد الِْبحار ِمن الناِر فَ

  عنه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن مثَنى الْحناِط عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٣
الَ ما ِمن قَطْرٍة أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن قَطْرِة دموٍع ِفي سواِد اللَّيِل  قَ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 هرا غَيِبه ادراللَِّه لَا ي افَةً ِمنخم.  
٤ -نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِلِح بص 

قَالَ كُلُّ عيٍن باِكيةٌ يوم الِْقيامِة ) عليه السالم  ( رِزيٍن و محمِد بِن مروانَ و غَيِرِهما عن أَِبي عبِد اللَِّه
ع ِة اللَِّه وِفي طَاع تِهرس نيع اِرِم اللَِّه وحم نع تغُض نيِف ِإلَّا ثَلَاثَةً عوِفي ج كَتب ني

  .اللَّيِل ِمن خشيِة اللَِّه 
٥ - تِمعانَ قَالَ سورِن مِد بمحم نع تسرد اٍج ورِن دِميِل بج نٍر عيمأَِبي ع ناب  

نٌ ِإلَّا الدموع فَِإنَّ الْقَطْرةَ ِمنها ٍء ِإلَّا و لَه كَيلٌ و وز  يقُولُ ما ِمن شي)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
 تلَا ِذلَّةٌ فَِإذَا فَاض و رقَت ههجو قهري ا لَماِئهِبم نيقَِت الْعرواِر فَِإذَا اغْرالن اراً ِمنطِْفئُ ِبحت

كَى ِفي أُماِكياً بأَنَّ ب لَو اِر ولَى النع اللَّه همروا حِحمٍة لَر.  
 أَوحى اللَّه عز )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن رجٍل ِمن أَصحاِبِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٦

  اِثٍء أَحب ِإلَي ِمن ثَلَ  أَنَّ ِعباِدي لَم يتقَربوا ِإلَي ِبشي)عليه السالم ( و جلَّ ِإلَى موسى 
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 اِصي وعِن الْمع عرالْو ا وينِفي الد دهى الزوسا مقَالَ ي نا هم و با رى يوساٍل قَالَ مِخص
يشخ كَاُء ِمنى الْبوسا مِه يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحذَا فَأَو عنص نا ِلمفَم با رى يوسِتي قَالَ م

 ماِركُهشلَى لَا يِفيِع الْأَعِتي فَِفي الريشخ كَّاُءونَ ِمنا الْبأَم ِة ونا فَِفي الْجينونَ ِفي الداِهدا الزأَم
أَم و دأَح مهشلَا أُفَت و اسالن شي أُفَتفَِإن اِصيعم نونَ عِرعا الْو.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسحاق بِن - ٧

نُ أَدعو فَأَشتِهي الْبكَاَء و لَا يِجيئُِني و ربما  أَكُو)عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ذَكَرت بعض من مات ِمن أَهِلي فَأَِرق و أَبِكي فَهلْ يجوز ذَِلك فَقَالَ نعم فَتذَكَّرهم فَِإذَا 

  .رقَقْت فَابِك و ادع ربك تبارك و تعالَى 
٨ -دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

  . ِإنْ لَم تكُن ِبك بكَاٌء فَتباك )عليه السالم ( عنبسةَ الْعاِبِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
٩ -عِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابع هنقَالَ   ع اِبِرياِع السياٍر بسِن يِعيِد بس نع قُوب

 ِإني أَتباكَى ِفي الدعاِء و لَيس ِلي بكَاٌء قَالَ نعم و لَو ِمثْلَ رأِْس )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الذُّباِب 

١٠-نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنةَ قَالَ قَالَ   عزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع 
 ِلأَِبي بِصٍري ِإنْ ِخفْت أَمراً يكُونُ أَو حاجةً تِريدها فَابدأْ ِباللَِّه و مجده و )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

لِّ عص و لُهأَه وا هِه كَملَيأَثِْن ع ِبيأِْس )صلى اهللا عليه وآله ( لَى النِمثْلَ ر لَو و اكبت و كتاجلْ حس و 
 كَانَ يقُولُ ِإنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِمن الرب عز و جلَّ و هو )عليه السالم ( الذُّباِب ِإنَّ أَِبي 

  .ساِجد باٍك 
١١-رِإب نب ِليع  ِليجاِعيلَ الْبمِإس نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيم  
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 يِجئْك الْبكَاُء فَتباك فَِإنْ خرج ِمنك ِمثْلُ رأِْس الذُّباِب  قَالَ ِإنْ لَم)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
خب خفَب.   

  باب الثَّناِء قَبلَ الدعاِء
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْحاِرِث - ١
ِغريِن الْمِد اللَِّه ببا عأَب تِمعِه )عليه السالم ( ِة قَالَ سبر أَلَ ِمنسأَنْ ي كُمدأَح ادِإذَا أَر اكُمقُولُ ِإيي 

لصلَاِة شيئاً ِمن حواِئِج الدنيا و الْآِخرِة حتى يبدأَ ِبالثَّناِء علَى اللَِّه عز و جلَّ و الْمدِح لَه و ا
 ِبيلَى النصلى اهللا عليه وآله ( ع( هاِئجوح أَلَ اللَّهسي ثُم .  
٢ - نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِإنَّ ) صلوات اهللا عليه (  ِإنَّ ِفي ِكتاِب أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
 نا مقُولُ يقَالَ ت هدجأُم فكَي قُلْت هدجلَّ فَمج و زع اللَّه توعأَلَِة فَِإذَا دسلَ الْمةَ قَبحالِْمد

وِريِد يا فَعالًا ِلما يِريد يا من يحولُ بين الْمرِء و قَلِْبِه يا من هو هو أَقْرب ِإلَي ِمن حبِل الْ
يكَِمثِْلِه ش سلَي وه نا ملَى يظَِر الْأَعنٌء  ِبالْم.  

٣ -ِن ابأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعداِويعم ناٍن عِن ِسن
قَالَ ِإنما ِهي الِْمدحةُ ثُم الثَّناُء ثُم الِْإقْرار ِبالذَّنِب ثُم ) عليه السالم  ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .الْمسأَلَةُ ِإنه و اللَِّه ما خرج عبد ِمن ذَنٍب ِإلَّا ِبالِْإقْراِر 
  )عليه السالم (   و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
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هِإلَّا أَن ِب ِمثْلَهِبالذَّن افِتراِلاع اُء ثُمالثَّن قَالَ ثُم .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ - ٥

 ِإذَا أَردت أَنْ تدعو فَمجِد اللَّه عز و  )عليه السالم( عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .جلَّ و احمده و سبحه و هلِّلْه و أَثِْن علَيِه و صلِّ علَى محمٍد النِبي و آِلِه ثُم سلْ تعطَ 

٦ -بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن الْقَاِسِم   أَبِعيِص ب نانَ عفْوص ناِر ع
 ِإذَا طَلَب أَحدكُم الْحاجةَ فَلْيثِْن علَى ربِه و لْيمدحه فَِإنَّ الرجلَ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اِم أَحسن ما يقِْدر علَيِه فَِإذَا طَلَبتم الْحاجةَ ِإذَا طَلَب الْحاجةَ ِمن السلْطَاِن هيأَ لَه ِمن الْكَلَ
فَمجدوا اللَّه الْعِزيز الْجبار و امدحوه و أَثْنوا علَيِه تقُولُ يا أَجود من أَعطَى و يا خير من سِئلَ 

ي دما صي دا أَحي ِحمرتِن اسم محا أَري نا مي دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم و ِلدي لَم نا م
 نا مي با أَحقِْضي مي و ِريدا يم كُمحي اُء وشا يلُ مفْعي نا ملَداً يلَا و ةً واِحبِخذْ صتي لَم

وه نا مقَلِْبِه ي ِء ورالْم نيولُ بحييكَِمثِْلِه ش سلَي نا ملَى يظَِر الْأَعنِبالْم   و ِصريا بي ِميعا سٌء ي
 مقُِل اللَّه آِلِه و ٍد ومحلَى ملِّ عص ةٌ واَء اللَِّه كَِثريملَّ فَِإنَّ أَسج و زاِء اللَِّه عمأَس ِمن أَكِْثر

لْحلَاِل ما أَكُف ِبِه وجِهي و أُؤدي ِبِه عن أَمانِتي و أَِصلُ ِبِه رِحِمي و أَوِسع علَي ِمن ِرزِقك ا
 أَلَ اللَّهس ِن ثُميتكْعلَّى رفَص ِجدسلَ الْمخلًا دجقَالَ ِإنَّ ر ِة ورمالْع و جناً ِلي ِفي الْحوكُونُ عي

 عجلَ الْعبد ربه و جاَء آخر فَصلَّى ركْعتيِن ثُم أَثْنى )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ رسولُ
  . سلْ تعطَ )صلى اهللا عليه وآله ( علَى اللَِّه عز و جلَّ و صلَّى علَى النِبي و آِلِه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

٧ -ي نب دمحأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيح
 يقُولُ دخلَ رجلٌ الْمسِجد فَابتدأَ قَبلَ الثَّناِء علَى )عليه السالم ( كَهمٍس قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِبيلَى النلَاِة عالص صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه و( ولُ اللَِّهسفَقَالَ ر  ) لَ )صلى اهللا عليه وآلهخد ثُم هبر دبلَ الْعاجع 
رآخ  
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صلى (  فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِه عز و جلَّ و صلَّى علَى رسوِل اللَِّه فَصلَّى و أَثْنى علَى اللَّ

 ِإنَّ الثَّناَء علَى اللَِّه و الصلَاةَ علَى )عليه السالم (  سلْ تعطَه ثُم قَالَ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )اهللا عليه وآله 
 الْمسأَلَِة و ِإنَّ أَحدكُم لَيأِْتي الرجلَ يطْلُب الْحاجةَ فَيِحب أَنْ يقُولَ لَه خيراً قَبلَ أَنْ رسوِلِه قَبلَ

 هتاجح أَلَهسي.  
عليه  ( ِه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَّ- ٨

قَالَ قُلْت آيتاِن ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ أَطْلُبهما فَلَا أَِجدهما قَالَ و ما هما قُلْت قَولُ ) السالم 
زع ى اللَّهرةً قَالَ أَ فَتابى ِإجرلَا ن و وهعدفَن لَكُم ِجبتوِني أَسعلَّ ادج و زاللَِّه ع لَفلَّ أَخج و 

وعده قُلْت لَا قَالَ فَِمم ذَِلك قُلْت لَا أَدِري قَالَ لَِكني أُخِبرك من أَطَاع اللَّه عز و جلَّ ِفيما 
أُ فَتدباِء قَالَ تعِة الدا ِجهم و قُلْت هاباِء أَجعِة الدِجه ِمن اهعد ثُم هرأَم همِنع ذْكُرت و اللَّه دمح

 ِبيلَى النلِّي عصت ثُم هكُرشت ثُم كدا )صلى اهللا عليه وآله ( ِعنهِعيذُ ِمنتست ا ثُمِبه ِقرفَت كوبذُن ذْكُرت ثُم 
ى قُلْترةُ الْأُخا الْآيم قَالَ و اِء ثُمعةُ الدذَا ِجهفَهيش ِمن مفَقْتما أَن لَّ وج و زلُ اللَِّه عٍء   قَو

 لَفلَّ أَخج و زع ى اللَّهرلَفاً قَالَ أَ فَتى خلَا أَر و ِفقي أُنِإن و اِزِقنيالر ريخ وه و ِلفُهخي وفَه
ي قَالَ لَو أَنَّ أَحدكُم اكْتسب الْمالَ ِمن ِحلِِّه و أَنفَقَه وعده قُلْت لَا قَالَ فَِمم ذَِلك قُلْت لَا أَدِر
  .ِفي ِحلِِّه لَم ينِفق ِدرهماً ِإلَّا أُخِلف علَيِه 

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد- ٩
   .قَالَ من سره أَنْ يستجاب لَه دعوته فَلْيِطب مكْسبه) عليه السالم  ( اللَِّه

http://www.islam4u.com


  ) ٤٨٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  باب اِلاجِتماِع ِفي الدعاِء
١ -ِليع   نع اِسِطيِد اللَِّه الْوبِن عِد اللَِّه بيبع نٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 ما ِمن رهٍط أَربِعني رجلًا )عليه السالم ( درست بِن أَِبي منصوٍر عن أَِبي خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اجتمعوا فَدعوا اللَّه عز و جلَّ ِفي أَمٍر ِإلَّا استجاب اللَّه لَهم فَِإنْ لَم يكُونوا أَربِعني فَأَربعةٌ 

ِحد يدعو اللَّه يدعونَ اللَّه عز و جلَّ عشر مراٍت ِإلَّا استجاب اللَّه لَهم فَِإنْ لَم يكُونوا أَربعةً فَوا
 لَه اربالْج ِزيزالْع اللَّه ِجيبتسةً فَيرم ِعنيبأَر.  

٢ - سوني نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
أَِبي ع نلَى عِد الْأَعبع نع قُوبعِن يِد اللَِّهبٍر ) عليه السالم  ( بلَى أَمٍط قَطُّ عهةُ رعبأَر عمتا اجقَالَ م
  .واِحٍد فَدعوا اللَّه ِإلَّا تفَرقُوا عن ِإجابٍة 

) عليه السالم  (   عنه عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن عِلي بِن عقْبةَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

  . ِإذَا حزنه أَمر جمع النساَء و الصبيانَ ثُم دعا و أَمنوا )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي 
قَالَ  ) عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

   .الداِعي و الْمؤمن ِفي الْأَجِر شِريكَاِن
  باب الْعموِم ِفي الدعاِء

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١
 ِإذَا دعا أَحدكُم فَلْيعم فَِإنه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .أَوجب ِللدعاِء
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  يِه الِْإجابةُباب من أَبطَأَت علَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١

  جِعلْت ِفداك ِإني قَد سأَلْت اللَّه حاجةً منذُ كَذَا و كَذَا)عليه السالم ( نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
يا شطَاِئهِإب لَ قَلِْبي ِمنخد قَد ةً ونس  كلَيع كُونَ لَهطَانَ أَنْ ييالش و اكِإي دما أَحٌء فَقَالَ ي

 جلَّ  كَانَ يقُولُ ِإنَّ الْمؤِمن يسأَلُ اللَّه عز و) صلوات اهللا عليه ( سِبيلٌ حتى يقَنطَك ِإنَّ أَبا جعفٍَر 
 و زع اللَّه را أَخاللَِّه م قَالَ و ِحيِبِه ثُماِع نِتماس ِتِه وواً ِلصبِتِه حابِجيلَ ِإجعت هنع رخؤةً فَياجح

ِفيه ملَ لَهجا عِمم ملَه ريا خينِذِه الده ونَ ِمنطْلُبا يم ِمِننيؤِن الْملَّ عجيش أَي ا ِإنَّ  ا وينٍء الد
 كَانَ يقُولُ ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يكُونَ دعاؤه ِفي الرخاِء نحواً ِمن دعاِئِه ِفي )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 

 عز و جلَّ ِبمكَاٍن و علَيك ِبالصبِر و الشدِة لَيس ِإذَا أُعِطي فَتر فَلَا تملَّ الدعاَء فَِإنه ِمن اللَِّه
 ِسنحن ا ونقَطَع نِصلُ مِت نيلَ الْبا أَهاِس فَِإنفَةَ النكَاشم و اكِإي ِحِم وِصلَِة الر لَاِل وطَلَِب الْح

اِقبالْع اللَِّه ِفي ذَِلك ى ورا فَنناَء ِإلَيأَس نأَلَ ِإلَى ما ِإذَا سينِة ِفي الدمعالن اِحبةَ ِإنَّ صنسةَ الْح
يش ِمن عبشِنِه فَلَا ييةُ ِفي عمعِت النرغص أَلَ والَِّذي س رغَي طَلَب ِطيفَأُع  معِت النِإذَا كَثُر ٍء و

 الَِّتي تِجب علَيِه و ما يخاف ِمن الِْفتنِة ِفيها أَخِبرِني كَانَ الْمسِلم ِمن ذَِلك علَى خطٍَر ِللْحقُوِق
 نفَِبم ِلكِبقَو أَِثق ِإذَا لَم اكِفد ِعلْتج لَه ي فَقُلْتِبِه ِمن ِثقت تلًا أَ كُنقَو لَك ي قُلْتأَن لَو كنع

  ِقِه قَالَ فَكُن ِباللَِّه أَوثَقأَِثق و أَنت حجةُ اللَِّه علَى خلْ
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نِعباِدي ع أَلَكِإذا س قُولُ ولَّ يج و زع اللَّه ساللَِّه أَ لَي ِعٍد ِمنولَى مع كفَِإن ي قَِريبي فَِإن
 و هةً ِمنِفرغم كُمِعدي اللَّه قَالَ و ِة اللَِّه ومحر طُوا ِمنقْنقَالَ ال ت عاِن واِع ِإذا دةَ الدوعد أُِجيب

 فُِسكُملُوا ِفي أَنعجلَا ت ِرِه ويِبغ كِمن ثَقلَّ أَوج و زِباللَِّه ع لًا فَكُنفَض لَكُم فُورغم هراً فَِإنيِإلَّا خ
.  

(   عنه عن أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن منصوٍر الصيقَِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ى ِحٍني قَالَ فَقَالَ نعم قُلْت و  ربما دعا الرجلُ ِبالدعاِء فَاستِجيب لَه ثُم أُخر ذَِلك ِإلَ)عليه السالم 
 معاِء قَالَ نعالد ِمن اددزِلي ذَاك ِلم.  

٣ - نع اِئِنيدِن أَِبي ِهلَاٍل الْمب اقحِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ ِإنَّ الْعبد لَيدعو فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ ِللْملَكَيِن قَِد ) يه السالم عل ( حِديٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قُولُ اللَّهو فَيعدلَي دبِإنَّ الْع و هتوص عمأَنْ أَس ي أُِحبِتِه فَِإناجِبح وهِبسلَِكِن اح و لَه تبجتاس
  .عجلُوا لَه حاجته فَِإني أُبِغض صوته تبارك و تعالَى 

  ابن أَِبي عميٍر عن سلَيمانَ صاِحِب الساِبِري عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٤
  .الَ نعم ِعشِرين سنةً  قَالَ يستجاب ِللرجِل الدعاُء ثُم يؤخر قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
قَالَ كَانَ بين قَوِل ) عليه السالم  (   ابن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

  .اللَِّه عز و جلَّ قَد أُِجيبت دعوتكُما و بين أَخِذ ِفرعونَ أَربِعني عاماً 
٦ -اب  تِمعِصٍري قَالَ سأَِبي ب نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمأَِبي ع ن  
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  .لْمؤِمن لَيدعو فَيؤخر ِإجابته ِإلَى يوِم الْجمعِة  يقُولُ ِإنَّ ا)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن غَيِر واِحٍد - ٧

 ِإنَّ الْعبد الْوِلي ِللَِّه يدعو اللَّه عز و جلَّ ِفي الْأَمِر ) السالم عليه( ِمن أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و اَءهِند عمِهي أَنْ أَستي أَشا فَِإنلْهجعلَا ت و هتاجِدي حبكَِّل ِبِه اقِْض ِلعولَِك الْمقُولُ ِللْمفَي هوبني

بِإنَّ الْع و هتوكَِّل ِبِه اقِْض صولَِك الْمقَالُ ِللْمفَي هوبنِر يلَّ ِفي الْأَمج و زع و اللَّهعدِللَِّه لَي ودالْع د
ِإلَّا ِلعبِدي حاجته و عجلْها فَِإني أَكْره أَنْ أَسمع ِنداَءه و صوته قَالَ فَيقُولُ الناس ما أُعِطي هذَا 

  .ِلكَرامِتِه و لَا مِنع هذَا ِإلَّا ِلهواِنِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ٨

الْمؤِمن ِبخيٍر و رجاٍء رحمةً ِمن قَالَ لَا يزالُ ) عليه السالم  ( ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قُولُ قَدِجلُ قَالَ يعتسي فكَي لَه اَء قُلْتعالد كرتي طَ وقْنِجلْ فَيعتسي ا لَملَّ مج و زاللَِّه ع

  .دعوت منذُ كَذَا و كَذَا و ما أَرى الِْإجابةَ 
٩ - نب نيسِن   الْحب اقحِإس نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم

قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيدعو اللَّه عز و جلَّ ِفي حاجِتِه فَيقُولُ اللَّه عز ) عليه السالم  ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
وا ِإجرلَّ أَخج ِدي وبلَّ عج و زع ِة قَالَ اللَّهامالِْقي مواِئِه فَِإذَا كَانَ يعد ِتِه ووقاً ِإلَى صوش هتاب

  دعوتِني فَأَخرت ِإجابتك و ثَوابك كَذَا و كَذَا و دعوتِني
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 لَه بجتسي لَم هأَن ِمنؤى الْمنمتكَذَا قَالَ فَي كَذَا و كابثَو و كتابِإج تركَذَا فَأَخ ِفي كَذَا و
   .دعوةٌ ِفي الدنيا ِمما يرى ِمن حسِن الثَّواِب

  ِة علَى النِبي محمٍد و أَهِل بيِتِه علَيِهم السلَامباب الصلَا
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . صلَّى علَى محمٍد و آِل محمٍدقَالَ لَا يزالُ الدعاُء محجوباً حتى ي) عليه السالم 
قَالَ من دعا و ) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 ِبيذْكُِر الني صلى اهللا عليه وآله ( لَم(َأِْسِه فَِإذلَى راُء ععالد ففْرر  ِبيالن ا ذَكَر ) صلى اهللا عليه وآله( ِفعر 
  .الدعاُء 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن أَِبي أُسامةَ زيٍد - ٣
 فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رجلًا أَتى النِبي ) الم عليه الس ( الشحاِم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِإني أَجعلُ لَك ثُلُثَ صلَواِتي لَا بلْ أَجعلُ لَك ِنصف صلَواِتي لَا بلْ )صلى اهللا عليه وآله ( يا رسولَ اللَِّه 
   . ِإذاً تكْفَى مئُونةَ الدنيا و الْآِخرِة)اهللا عليه وآله صلى ( أَجعلُها كُلَّها لَك فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
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٤ -ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نٍف عيس نكَِم ع
 ما معنى أَجعلُ صلَواِتي كُلَّها لَك فَقَالَ )عليه السالم ( أُسامةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  يبدأَ ِبالنِبي يقَدمه بين يدي كُلِّ حاجٍة فَلَا يسأَلُ اللَّه عز و جلَّ شيئاً حتى
 هاِئجوح أَلَ اللَّهسي ِه ثُملَيع لِّيصفَي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٥
 لَا تجعلُوِني كَقَدِح )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) يه السالم عل ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

الراِكِب فَِإنَّ الراِكب يملَأُ قَدحه فَيشربه ِإذَا شاَء اجعلُوِني ِفي أَوِل الدعاِء و ِفي آِخِرِه و ِفي 
  .وسِطِه 

نا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٦
 ( الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه و حسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

(  فَأَكِْثروا الصلَاةَ علَيِه فَِإنه من صلَّى علَى النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( ر النِبي قَالَ قَالَ ِإذَا ذُِك) عليه السالم 

 صلَاةً واِحدةً صلَّى اللَّه علَيِه أَلْف صلَاٍة ِفي أَلِْف صف ِمن الْملَاِئكَِة و لَم يبق )صلى اهللا عليه وآله 
يا شِفي ٌء ِمم غَبري لَم نلَاِئكَِتِه فَملَاِة مص ِه ولَيلَاِة اللَِّه عِد ِلصبلَى الْعلَّى عِإلَّا ص اللَّه لَقَهخ 

  .هذَا فَهو جاِهلٌ مغرور قَد بِرئ اللَّه ِمنه و رسولُه و أَهلُ بيِتِه 
٧ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل ب

 من صلَّى علَي صلَّى اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
اَء فَلْيش نم و هلَاِئكَتم ِه ولَيع كِْثراَء فَلْيش نم ِقلَّ و.  

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

   .ى أَهِل بيِتي تذْهب ِبالنفَاِق الصلَاةُ علَي و علَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم ( 
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٩ -بع نع ِديانَ الْأَزرأَِبي ِعم نانَ عسِن حِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد اللَِّه ب
قَالَ من قَالَ يا رب صلِّ علَى محمٍد و ) عليه السالم  ( الْحكَِم عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

اِقي ِللْآِخرالْب ا وينٍة ثَلَاثُونَ ِللداجِمائَةُ ح لَه تٍة قُِضيرٍد ِمائَةَ ممحِة آِل م.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و عبِد الرحمِن بِن -١٠

قَالَ كُلُّ دعاٍء يدعى اللَّه عز ) عليه السالم  ( أَِبي نجرانَ جِميعاً عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه
ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملَّى عصى يتاِء حمِن السع وبجحلَّ ِبِه مج .  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر -١١
با عأَب ِمعس نثَِني مدقَالَ ح ِميرضعليه السالم ( ِد اللَِّه الْح( وِل اللَِّهسلٌ ِإلَى رجاَء رقُولُ جي  ) صلى اهللا

 فَقَالَ أَجعلُ ِنصف صلَواِتي لَك قَالَ نعم ثُم قَالَ أَجعلُ صلَواِتي كُلَّها لَك قَالَ نعم فَلَما )عليه وآله 
  . كُِفي هم الدنيا و الْآِخرِة )يه وآله صلى اهللا عل( مضى قَالَ رسولُ اللَِّه 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١٢

سولَ اللَِّه ِإني جعلْت ثُلُثَ صلَواِتي لَك  فَقَالَ يا ر)صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ رجلًا أَتى رسولَ اللَِّه )السالم 
فَقَالَ لَه خيراً فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني جعلْت ِنصف صلَواِتي لَك فَقَالَ لَه ذَاك أَفْضلُ فَقَالَ ِإني 

و زع اللَّه ككِْفيفَقَالَ ِإذاً ي اِتي لَكلَوكُلَّ ص لْتعج ِتكآِخر و اكينِر دأَم ِمن كما أَهلَّ مج 
 لَا يسأَلُ اللَّه عز )عليه السالم ( فَقَالَ لَه رجلٌ أَصلَحك اللَّه كَيف يجعلُ صلَاته لَه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

محلَى ملَاِة عأَ ِبالصدئاً ِإلَّا بيلَّ شج آِلِهو صلى اهللا عليه وآله  ( ٍد و (.  
قَالَ سِمعته يقُولُ ) عليه السالم  (   ابن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

  .نها تذْهب ِبالنفَاِق  ارفَعوا أَصواتكُم ِبالصلَاِة علَي فَِإ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
١٤- نِد اللَِّه عبِن عب قُوبعي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

روخ من  يا ِإسحاق بن فَ)عليه السالم ( ِإسحاق بِن فَروخ مولَى آِل طَلْحةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
صلَّى علَى محمٍد و آِل محمٍد عشراً صلَّى اللَّه علَيِه و ملَاِئكَته ِمائَةَ مرٍة و من صلَّى علَى 

  محمٍد
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و آِل محمٍد ِمائَةَ مرٍة صلَّى اللَّه علَيِه و ملَاِئكَته أَلْفاً أَ ما تسمع قَولَ اللَِّه عز و جلَّ هو الَِّذي 
  .ماً يصلِّي علَيكُم و مالِئكَته ِليخِرجكُم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر و كانَ ِبالْمؤِمِنني رِحي

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم -١٥
ٌء أَثْقَلَ ِمن الصلَاِة علَى محمٍد و آِل محمٍد و   قَالَ ما ِفي الِْميزاِن شي)عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 

 الصلَاةَ علَيِه فَيضعها ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( نَّ الرجلَ لَتوضع أَعمالُه ِفي الِْميزاِن فَتِميلُ ِبِه فَيخِرج ِإ
  .ِميزاِنِه فَيرجح ِبِه 

عليه ( أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن ِرجاِلِه قَالَ قَالَ -١٦

 من كَانت لَه ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ حاجةٌ فَلْيبدأْ ِبالصلَاِة علَى محمٍد و آِلِه ثُم يسأَلُ حاجته )السالم 
ج و زع ٍد فَِإنَّ اللَّهمحآِل م ٍد ومحلَى ملَاِة عِبالص ِتمخي ثُم ِن وفَيلَ الطَّرقْبأَنْ ي ِمن ملَّ أَكْر

 هنع بجحٍد لَا تمحآِل م ٍد ومحلَى ملَاةُ عِت الصطَ ِإذَا كَانسالْو عدي.  
١٧-ماٍن الْأَحأَب نع دمِن أَحِن بسحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِر   ِعد

 ِإني دخلْت الْبيت و لَم يحضرِني )عليه السالم ( عن عبِد السلَاِم بِن نعيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يش دأَح جرخي لَم ها ِإنٍد فَقَالَ أَممحآِل م ٍد ومحلَى ملَاةُ عاِء ِإلَّا الصعالد ا ٌء ِمنلَ ِممِبأَفْض 

  .خرجت ِبِه 
  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الرياِن عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد -١٨

 معنى قَوِلِه و ذَكَر اسم  فَقَالَ ِلي ما)عليه السالم ( اللَِّه الدهقَاِن قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
اللَّه كَلَّف لَّى فَقَالَ ِلي لَقَدفَص ِه قَامبر ماس ا ذَكَركُلَّم لَّى قُلْتِه فَصبر  
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و زلَى علَّى عِه صبر ماس ا ذَكَرفَقَالَ كُلَّم وه ففَكَي اكِفد ِعلْتج طَطاً فَقُلْتذَا شلَّ هج 
  .محمٍد و آِلِه 
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن مفَضِل بِن صاِلٍح الْأَسِدي عن محمِد بِن هارونَ -١٩
أَِبي ع نِد اللَِّهععليه السالم  ( ب ( آلَه و ِبيذْكُِر الني لَم و كُمدلَّى أَحقَالَ ِإذَا ص ) ِفي )صلى اهللا عليه وآله 

  من ذُِكرت ِعنده فَلَم)صلى اهللا عليه وآله ( صلَاِتِه يسلَك ِبصلَاِتِه غَير سِبيِل الْجنِة و قَالَ رسولُ اللَِّه 
 و من ذُِكرت ِعنده فَنِسي الصلَاةَ علَي )صلى اهللا عليه وآله ( يصلِّ علَي دخلَ النار فَأَبعده اللَّه و قَالَ 

  .خِطئَ ِبِه طَِريق الْجنِة 
 ِهشاٍم عن ثَاِبٍت عن أَِبي   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسيِن بِن عِلي عن عبيِس بِن-٢٠

 من ذُِكرت ِعنده فَنِسي أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يصلِّي علَي خطَأَ اللَّه ِبِه طَِريق الْجنِة 

نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن ابِن الْقَداِح عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-٢١
قَالَ سِمع أَِبي رجلًا متعلِّقاً ِبالْبيِت و هو يقُولُ اللَّهم صلِّ علَى محمٍد ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

   .للَِّه لَا تبترها لَا تظِْلمنا حقَّنا قُِل اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و أَهِل بيِتِهفَقَالَ لَه أَِبي يا عبد ا
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ِذكِْر اللَِّه ع ِمن ِجبا يم ابِلٍسبجلَّ ِفي كُلِّ مج و ز  
١ - ناٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ما )عليه السالم ( عبِد اللَِّه ِربِعي بِن عبِد اللَِّه بِن الْجاروِد الْهذَِلي عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو 
ِمن مجِلٍس يجتِمع ِفيِه أَبرار و فُجار فَيقُومونَ علَى غَيِر ِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا كَانَ حسرةً 

  .علَيِهم يوم الِْقيامِة 
٢ -ِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح نفٍْص عِن حِب بيهو نةَ عاعمِن س

قَالَ ما اجتمع ِفي مجِلٍس قَوم لَم يذْكُروا اللَّه عز و جلَّ و لَم ) عليه السالم  ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
وي ِهملَيةً عرسح ِلسجالْم ا ِإلَّا كَانَ ذَِلكونذْكُرفٍَر يعو جقَالَ قَالَ أَب ِة ثُمامالِْقي ِإنَّ )عليه السالم ( م 

  .ِذكْرنا ِمن ِذكِْر اللَِّه و ِذكِْر عدونا ِمن ِذكِْر الشيطَاِن 
 الْأَوفَى فَلْيقُلْ  من أَراد أَنْ يكْتالَ ِبالِْمكْياِل)عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٣

 و ِلنيسرلَى الْمع لَامس ِصفُونَ وا يمِة عالِْعز بر كبانَ رحبِلِسِه سجم ِمن قُومأَنْ ي ادِإذَا أَر
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح.  

يسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ٤
 قَالَ مكْتوب ِفي التوراِة الَِّتي لَم تغير أَنَّ )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

 أَنت ِمني فَأُناِجيك أَم بِعيد فَأُناِديك فَأَوحى  سأَلَ ربه فَقَالَ يا رب أَ قَِريب)عليه السالم ( موسى 
اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يا موسى أَنا جِليس من ذَكَرِني فَقَالَ موسى فَمن ِفي ِستِرك يوم لَا ِستر ِإلَّا 

 مهِني فَأَذْكُرونذْكُري فَقَالَ الَِّذين كرونَِستابحتي و  
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ِهم ِفي فَأُِحبهم فَأُولَِئك الَِّذين ِإذَا أَردت أَنْ أُِصيب أَهلَ الْأَرِض ِبسوٍء ذَكَرتهم فَدفَعت عنهم ِب
.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن حسيِن بِن - ٥
ي  ما ِمن قَوٍم اجتمعوا ِف)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

مجِلٍس فَلَم يذْكُروا اسم اللَِّه عز و جلَّ و لَم يصلُّوا علَى نِبيِهم ِإلَّا كَانَ ذَِلك الْمجِلس حسرةً 
 ِهملَيالًا عبو و.  

عِن الْحلَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب - ٦
قَالَ لَا بأْس ِبِذكِْر اللَِّه و أَنت تبولُ فَِإنَّ ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ حسن ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .علَى كُلِّ حاٍل فَلَا تسأَم ِمن ِذكِْر اللَِّه 
٧ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوقَالَ ) عليه السالم  ( ِن الن

 لَا تفْرح ِبكَثْرِة الْماِل و لَا تدع )عليه السالم (  يا موسى )عليه السالم ( أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى 
  .ثْرةَ الْماِل تنِسي الذُّنوب و ِإنَّ ترك ِذكِْري يقِْسي الْقُلُوب ِذكِْري علَى كُلِّ حاٍل فَِإنَّ كَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٨
 قَالَ مكْتوب ِفي التوراِة الَِّتي لَم تغير أَنَّ موسى )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

سأَلَ ربه فَقَالَ ِإلَِهي ِإنه يأِْتي علَي مجاِلس أُِعزك و أُِجلُّك أَنْ أَذْكُرك ِفيها فَقَالَ يا موسى ِإنَّ 
  .ِذكِْري حسن علَى كُلِّ حاٍل 

ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبِه   ِعدةٌ ِم- ٩
قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلموسى أَكِْثر ِذكِْري ِباللَّيِل و ) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

 كُن اِر وهلَا الن ِني ودباع ِذكِْري و دِعن ِئناطْم اِبراً ولَاِئي صب دِعن اِشعاً وِذكِْري خ دِعن
تشِرك ِبي شيئاً ِإلَي الْمِصري يا موسى اجعلِْني ذُخرك و ضع ِعنِدي كَنزك ِمن الْباِقياِت 

   .الصاِلحاِت
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قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلموسى اجعلْ ) عليه السالم  (   و ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠
 أَكِْثر و لَمست اِء قَلِْبكرو ِمن كانِلس مدنا فَتِدِنهعِطيئَةَ ِفي مِبِع الْختلَا ت اِر وهالن ِل وِذكِْري ِباللَّي

  .فَِإنَّ الْخِطيئَةَ موِعد أَهِل الناِر 
 قَالَ يا موسى لَا تنسِني علَى )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ ِفيما ناجى اللَّه ِبِه موسى -١١

  .لِّ حاٍل فَِإنَّ ِنسياِني يِميت الْقَلْب كُ
عليه  (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٢

  .ك ِفي ملٍَإ خيٍر ِمن ملَِئك قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ يا ابن آدم اذْكُرِني ِفي ملٍَإ أَذْكُر) السالم 
١٣- هذَكَر نموٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

اِس ذَكَرته ِفي ملٍَإ قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ من ذَكَرِني ِفي ملٍَإ ِمن الن) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .ِمن الْملَاِئكَِة

  باب ِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ كَِثرياً
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١

ٍء ِإلَّا و لَه حد ينتِهي ِإلَيِه ِإلَّا الذِّكْر فَلَيس لَه  قَالَ ما ِمن شي ) عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نانَ فَمضمر رهش و نهدح وفَه ناهأَد نفَم اِئضلَّ الْفَرج و زع اللَّه ضِه فَرِهي ِإلَيتني دح

لْحج فَمن حج فَهو حده ِإلَّا الذِّكْر فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يرض ِمنه ِبالْقَِليِل صامه فَهو حده و ا
ا الَِّذينهةَ يا أَيِذِه الْآيلَا هت ِه ثُمِهي ِإلَيتناً يدح لْ لَهعجي لَم و  
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آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً و سبحوه بكْرةً و أَِصيلًا فَقَالَ لَم يجعِل اللَّه عز و جلَّ لَه حداً 
 كَِثري الذِّكِْر لَقَد كُنت أَمِشي معه و ِإنه لَيذْكُر اللَّه و آكُلُ  )عليه السالم( ينتِهي ِإلَيِه قَالَ و كَانَ أَِبي 

 تكُن ِذكِْر اللَِّه و نع ذَِلك لُهغشا يم و مثُ الْقَودحكَانَ ي لَقَد و اللَّه ذْكُرلَي هِإن و امالطَّع هعم
لَاِزقاً ِبح هانى ِلسأَر سمالش طْلُعى تتا ِبالذِّكِْر حنرأْما فَينعمجكَانَ ي و ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهِكِه ين

يِه و يأْمر ِبالِْقراَءِة من كَانَ يقْرأُ ِمنا و من كَانَ لَا يقْرأُ ِمنا أَمره ِبالذِّكِْر و الْبيت الَِّذي يقْرأُ ِف
ُء  الْقُرآنُ و يذْكَر اللَّه عز و جلَّ ِفيِه تكْثُر بركَته و تحضره الْملَاِئكَةُ و تهجره الشياِطني و يِضي

 ِفيِه الْقُرآنُ و لَا ُء الْكَوكَب الدري ِلأَهِل الْأَرِض و الْبيت الَِّذي لَا يقْرأُ ِلأَهِل السماِء كَما يِضي
صلى اهللا ( يذْكَر اللَّه ِفيِه تِقلُّ بركَته و تهجره الْملَاِئكَةُ و تحضره الشياِطني و قَد قَالَ رسولُ اللَِّه 

 و أَزكَاها ِعند مِليِككُم و خيٍر  أَ لَا أُخِبركُم ِبخيِر أَعماِلكُم لَكُم أَرفَِعها ِفي درجاِتكُم)عليه وآله 
لَكُم ِمن الديناِر و الدرهِم و خيٍر لَكُم ِمن أَنْ تلْقَوا عدوكُم فَتقْتلُوهم و يقْتلُوكُم فَقَالُوا بلَى 

 فَقَالَ من خير أَهِل )صلى اهللا عليه وآله ( ى النِبي فَقَالَ ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ كَِثرياً ثُم قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَ
 من أُعِطي ِلساناً ذَاِكراً فَقَد )صلى اهللا عليه وآله ( الْمسِجِد فَقَالَ أَكْثَرهم ِللَِّه ِذكْراً و قَالَ رسولُ اللَِّه 

وِلِه تعالَى و ال تمنن تستكِْثر قَالَ لَا تستكِْثر ما عِملْت أُعِطي خير الدنيا و الْآِخرِة و قَالَ ِفي قَ
  .ِمن خيٍر ِللَِّه 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد - ٢

  .ِذين ِإذَا خلَوا ذَكَروا اللَّه كَِثرياً قَالَ ِشيعتنا الَّ) عليه السالم  ( اللَِّه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ٣

أَِبي ع نانَ عحِن ِسرب داود ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحِميعاً عِد اللَِّهجقَالَ) عليه السالم  ( ب  

http://www.islam4u.com


  ) ٥٠٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

من ذَكَر اللَّه كَِثرياً  من أَكْثَر ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ أَحبه اللَّه و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .كُِتبت لَه براَءتاِن براَءةٌ ِمن الناِر و براَءةٌ ِمن النفَاِق 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٤
قَالَ تسِبيح ) عليه السالم  (  بكٍْر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن عِمريةَ عن بكِْر بِن أَِبي

   . ِمن الذِّكِْر الْكَِثِري الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً)عليها السالم ( فَاِطمةَ الزهراِء 
ب ِليع نع هنِن عوِر بصنم اِم وحٍد الشيةَ زامأَِبي أُس نةَ عِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْح

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( حاِزٍم و سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه
٥ -شِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد   الْحبأَِبي ع ناِر عمالْح داود ناِء ع

   .قَالَ من أَكْثَر ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ أَظَلَّه اللَّه ِفي جنِتِه) عليه السالم  ( اللَِّه
  باب أَنَّ الصاِعقَةَ لَا تِصيب ذَاِكراً

 بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد- ١
قَالَ يموت الْمؤِمن ِبكُلِّ ) عليه السالم  ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ه عز و جلَّ ِميتٍة ِإلَّا الصاِعقَةَ لَا تأْخذُه و هو يذْكُر اللَّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن بريِد بِن معاِويةَ - ٢

 و ما الذَّاِكر  ِإنَّ الصواِعق لَا تِصيب ذَاِكراً قَالَ قُلْت)عليه السالم ( الِْعجِلي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .قَالَ من قَرأَ ِمائَةَ آيٍة 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي - ٣
  وت الْمؤِمن ِبكُلِّ ِميتٍة عن ِميتِة الْمؤِمِن قَالَ يم)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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للَِّه عز و يموت غَرقاً و يموت ِبالْهدِم و يبتلَى ِبالسبِع و يموت ِبالصاِعقَِة و لَا تِصيب ذَاِكر ا
   .جلَّ

  باب اِلاشِتغاِل ِبِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

من شِغلَ ِبِذكِْري عن مسأَلَِتي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعِطي من قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ) عليه السالم 
  .سأَلَِني 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن - ٢
قَالَ ِإنَّ الْعبد لَيكُونُ لَه الْحاجةُ ِإلَى ) عليه السالم  (  اللَِّهيونس عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد

 هتاجى حسنى يتٍد حمحآِل م ٍد ومحلَى ملَاِة عالص لَى اللَِّه واِء عأُ ِبالثَّندبلَّ فَيج و زاللَِّه ع
ِر أَنْ يغَي ِمن لَه ا اللَّهقِْضيهافَياهِإي أَلَهس.   

رلَّ ِفي السج و زِذكِْر اللَِّه ع ابب  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِإبراِهيم بِن - ١

قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ من ذَكَرِني ِسراً ذَكَرته  ) عليه السالم ( أَِبي الِْبلَاِد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .علَاِنيةً 

٢ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ي الْمغراِء الْخصاِف رفَعه قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني سيِف بِن عِمريةَ عن سلَيمانَ بِن عمٍرو عن أَِب

 من ذَكَر اللَّه عز و جلَّ ِفي السر فَقَد ذَكَر اللَّه كَِثرياً ِإنَّ الْمناِفِقني كَانوا يذْكُرونَ )عليه السالم ( 
ِفي الس هونذْكُرلَا ي ةً ولَاِنيع ِإلَّا قَِليلًااللَّه ونَ اللَّهذْكُرال ي و اسنَ النراؤلَّ يج و زع فَقَالَ اللَّه ر 

.  
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 محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل رفَعه قَالَ قَالَ اللَّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٣
 يا ِعيسى اذْكُرِني ِفي نفِْسك أَذْكُرك ِفي نفِْسي و اذْكُرِني ِفي )عليه السالم ( عز و جلَّ ِلِعيسى 

ي نيِميلَِإ الْآدم ٍر ِمنيلٍَإ خِفي م كأَذْكُر لَِئكاِت ملَوِذكِْري ِفي الْخ أَكِْثر و كِلي قَلْب ى أَِلنا ِعيس
  .و اعلَم أَنَّ سروِري أَنْ تبصِبص ِإلَي و كُن ِفي ذَِلك حياً و لَا تكُن ميتاً 

٤ -نةَ عاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عِدِهمعليهما السالم (  أَح( 
قَالَ لَا يكْتب الْملَك ِإلَّا ما سِمع و قَالَ اللَّه عز و جلَّ و اذْكُر ربك ِفي نفِْسك تضرعاً و ِخيفَةً 

   .ِلعظَمِتِهفَلَا يعلَم ثَواب ذَِلك الذِّكِْر ِفي نفِْس الرجِل غَير اللَِّه عز و جلَّ 
اِفِلنيلَّ ِفي الْغج و زِذكِْر اللَِّه ع ابب  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي عبِد - ١
 الذَّاِكر ِللَِّه عز و جلَّ ِفي الْغاِفِلني كَالْمقَاِتِل ِفي )لسالم عليه ا( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

 اِرِبنيحالْم.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 ذَاِكر اللَِّه عز و جلَّ ِفي الْغاِفِلني كَالْمقَاِتِل عِن الْفَارين و الْمقَاِتلُ )هللا عليه وآله صلى ا( قَالَ رسولُ اللَِّه 
   .عِن الْفَارين لَه الْجنةُ
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  باب التحِميِد و التمِجيِد
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي سِعيٍد الْقَماِط عِن الْمفَضِل قَالَ - ١

مِد اللَّه فَِإنه لَا يبقَى  جِعلْت ِفداك علِّمِني دعاًء جاِمعاً فَقَالَ ِلي اح)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هِمدح نِلم اللَّه ِمعقُولُ سي ا لَكعلِّي ِإلَّا دصي دأَح.  

٢ - انَ قَالَ قُلْتورِن مِد بمحم نةَ عِمريِن عِف بيس نِن عيسِن الْحب ِليع نع هنع  
  . أَي الْأَعماِل أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ أَنْ تحمده )م عليه السال( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْحسِن الْأَنباِري عن أَِبي عبِد - ٣
 يحمد اللَّه ِفي كُلِّ يوٍم ثَلَاثَِمائَِة مرٍة و ِستني )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه قَالَ كَانَ رسولُ ا) عليه السالم  ( اللَِّه

  .مرةً عدد عروِق الْجسِد يقُولُ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني كَِثرياً علَى كُلِّ حاٍل 
٤ -مح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عٍد جمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب دي

 يقُولُ قَالَ )عليه السالم ( أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ثَلَاثَِمائٍَة و ِستني ِعرقاً ِمنها ِمائَةٌ و ثَمانونَ متحركَةٌ و  ِإنَّ ِفي ابِن آدم)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

ِمنها ِمائَةٌ و ثَمانونَ ساِكنةٌ فَلَو سكَن الْمتحرك لَم ينم و لَو تحرك الساِكن لَم ينم و كَانَ 
ا أَصبح قَالَ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني كَِثرياً علَى كُلِّ حاٍل ثَلَاثَِمائٍَة  ِإذَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ى قَالَ ِمثْلَ ذَِلكسِإذَا أَم ةً ورم نيِست و.  
٥ -بِن الْعوِر بصنم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعيِد   ِعدس ناِس ع

قَالَ من قَالَ أَربع مراٍت ِإذَا أَصبح ) عليه السالم  ( بِن جناٍح قَالَ حدثَِني أَبو مسعوٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .قَد أَدى شكْر لَيلَِتِه الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني فَقَد أَدى شكْر يوِمِه و من قَالَها ِإذَا أَمسى فَ

٦ -ناِبِه عحِض أَصعب نانَ عسِن حب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 قَالَ كُلُّ دعاٍء لَا يكُونُ قَبلَه تحِميد فَهو أَبتر ِإنما التحِميد ثُم الثَّناُء قُلْت )عليه السالم ( للَِّه أَِبي عبِد ا
ش لَكقَب سلُ فَلَيالْأَو تأَن مقُولُ اللَّهِجيِد قَالَ يمالت ِميِد وحالت ِزي ِمنجا يِري ما أَدمي  ٌء و

يش كدعب سفَلَي الْآِخر تأَن يش قَكفَو سفَلَي الظَّاِهر تأَن ٌء و  كوند سفَلَي اِطنالْب تأَن ٌء و
يش  ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن ٌء و.  

 ما أَدنى ما يجِزي ِمن التحِميِد  )عليه السالم(   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٧
 طَنِللَِّه الَِّذي ب دمالْح و رفَقَد لَكِللَِّه الَِّذي م دمالْح و رلَا فَقَهِللَِّه الَِّذي ع دمقُولُ الْحقَالَ ت

ِيي الْمحي اَء ويالْأَح ِميتِللَِّه الَِّذي ي دمالْح و ربفَخيلَى كُلِّ شع وه ى وتو ٍء قَِدير.   
  باب اِلاسِتغفَاِر

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١
  .ِء اِلاسِتغفَار  خير الدعا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٢ - نِميلَةَ عأَِبي ج نٍف عيِن سِن بيسح نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ت صِحيفَته و  ِإذَا أَكْثَر الْعبد ِمن اِلاسِتغفَاِر رِفع)عليه السالم ( عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِهي تتلَأْلَأُ 
 قَالَ مثَلُ اِلاسِتغفَاِر مثَلُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ياِسٍر عِن الرضا - ٣

  .مستهِزِئ ِبربِه ورٍق علَى شجرٍة تحرك فَيتناثَر و الْمستغِفر ِمن ذَنٍب و يفْعلُه كَالْ
٤ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 لَا يقُوم ِمن مجِلٍس  كَانَ)صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .و ِإنْ خف حتى يستغِفر اللَّه عز و جلَّ خمساً و ِعشِرين مرةً 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عِن الْحاِرِث بِن- ٥
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 يستغِفر اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه
ني مرةً و يتوب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ سبِعني مرةً قَالَ قُلْت كَانَ يقُولُ أَستغِفر ِفي كُلِّ يوٍم سبِع

اللَّه و أَتوب ِإلَيِه قَالَ كَانَ يقُولُ أَستغِفر اللَّه أَستغِفر اللَّه سبِعني مرةً و يقُولُ و أَتوب ِإلَى اللَِّه 
ةً ورم ِعنيبِإلَى اللَِّه س وبأَت .  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن حسيِن بِن - ٦
 اِلاسِتغفَار و قَولُ لَا ِإلَه ِإلَّا )آله صلى اهللا عليه و( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِبكِلذَن ِفرغتاس و ِإلَّا اللَّه ال ِإله هأَن لَمفَاع اربالْج ِزيزالْع ِة قَالَ اللَّهادالِْعب ريخ اللَّه.   
  باب التسِبيِح و التهِليِل و التكِْبِري

١ -ِإب نب ِليع   وبأَِبي أَي اِلٍم وِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
 فَقَالُوا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ جاَء الْفُقَراُء ِإلَى رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( الْخزاِز جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِإنَّ الْأَغِْنياَء لَهم ما يعِتقُونَ و لَيس لَنا و لَهم ما يحجونَ و لَيس لَنا و لَهم ما يا رسولَ اللَِّه 
 من كَبر )صلى اهللا عليه وآله ( يتصدقُونَ و لَيس لَنا و لَهم ما يجاِهدونَ و لَيس لَنا فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

اللَّه لَ ِمنٍة كَانَ أَفْضرِمائَةَ م اللَّه حبس نم ٍة وقَبِق ِمائَِة رِعت لَ ِمنٍة كَانَ أَفْضرلَّ ِمائَةَ مج و زع 
 اللَِّه ِسياِق ِمائَِة بدنٍة و من حِمد اللَّه ِمائَةَ مرٍة كَانَ أَفْضلَ ِمن حملَاِن ِمائَِة فَرٍس ِفي سِبيِل

 لًا ذَِلكماِس علَ النٍة كَانَ أَفْضرِمائَةَ م ِإلَّا اللَّه قَالَ لَا ِإلَه نم ا وكُِبهر ا وِمهلُج ا وِجهرِبس
اُء ِإلَى النالْفُقَر ادقَالَ فَع وهعناَء فَصالْأَغِْني لَغَ ذَِلكقَالَ فَب ادز نِإلَّا م موالْي فَقَالُوا )صلى اهللا عليه وآله ( ِبي 

 ذَِلك فَضلُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( يا رسولَ اللَِّه قَد بلَغَ الْأَغِْنياَء ما قُلْت فَصنعوه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
   .يؤِتيِه من يشاُء
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن حماٍد - ٢
 أَكِْثروا ِمن التهِليِل و التكِْبِري  قَالَ سِمعته يقُولُ)عليهما السالم ( عن ِربِعي عن فُضيٍل عن أَحِدِهما 

يش سلَي هكِْبِري  فَِإنالت ِليِل وهالت لَّ ِمنج و زِإلَى اللَِّه ع بٌء أَح.  
قَالَ أَِمري قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( نيا بلَأُ ممي رأَكْب اللَّه انَ ولَأُ الِْميزمِللَِّه ي دمالْح اِن والِْميز فِنص ِبيحسالت 

  .السماِء و الْأَرِض 
 ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن- ٤

 ِبرجٍل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عِطيةَ عن ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 
 أَثْبت أَصلًا و أَسرع ِإيناعاً و يغِرس غَرساً ِفي حاِئٍط لَه فَوقَف لَه و قَالَ أَ لَا أَدلُّك علَى غَرٍس

أَطْيب ثَمراً و أَبقَى قَالَ بلَى فَدلَِّني يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ ِإذَا أَصبحت و أَمسيت فَقُلْ سبحانَ اللَِّه 
لَك ِإنْ قُلْته ِبكُلِّ تسِبيحٍة عشر شجراٍت ِفي الْجنِة و الْحمد ِللَِّه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر فَِإنَّ 

ِمن أَنواِع الْفَاِكهِة و هن ِمن الْباِقياِت الصاِلحاِت قَالَ فَقَالَ الرجلُ فَِإني أُشِهدك يا رسولَ اللَِّه 
راِء الْمسِلِمني أَهِل الصدقَِة فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ آياٍت أَنَّ حاِئِطي هذَا صدقَةٌ مقْبوضةٌ علَى فُقَ

  .ِمن الْقُرآِن فَأَما من أَعطى و اتقى و صدق ِبالْحسىن فَسنيسره ِللْيسرى 
قَالَ ) عليه السالم  ( وِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُ- ٥

   . خير الِْعبادِة قَولُ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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  باب الدعاِء ِللِْإخواِن ِبظَهِر الْغيِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عِن الْفُضيِل بِن يساٍر - ١

  .جابٍة دعاُء الْمرِء ِلأَِخيِه ِبظَهِر الْغيِب  قَالَ أَوشك دعوٍة و أَسرع ِإ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
٢ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

أَِخيِه ِبظَهِر الْغيِب يِدر الرزق و قَالَ دعاُء الْمرِء ِل) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
 وهكْرالْم فَعدي.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن - ٣
بارك و تعالَى و يستِجيب الَِّذين آمنوا و  ِفي قَوِلِه ت)عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 قُولُ لَهِب فَييِر الْغو ِلأَِخيِه ِبظَهعدي ِمنؤالْم وِلِه قَالَ هفَض ِمن مهِزيدي اِلحاِت وِملُوا الصع
 ما سأَلْت و قَد أُعِطيت ما سأَلْت ِبحبك ِإياه الْملَك آِمني و يقُولُ اللَّه الْعِزيز الْجبار و لَك ِمثْلَا

.  
٤ - نع اِسِطيِد اللَِّه الْوبِن عِد اللَِّه بيبع نٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 أَسرع الدعاِء )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر درست بِن أَِبي منصوٍر عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط
 كَّلٌ ِبِه آِمنيوم لَكم قُولُ لَهاِء ِلأَِخيِه فَيعأُ ِبالددبِب ييِر الْغاُء الْأَِخ ِلأَِخيِه ِبظَهعِة دابحاً ِللِْإججن

 ِمثْلَاه لَك و.  
٥ -ٍد عمحم نب ِليِن   عفَِر بعج نع اِهيمرِن ِإباِعيلَ بمِإس نانَ عملَيِن سِد بمحم ن

صلى اهللا عليه ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( محمٍد التِميِمي عن حسيِن بِن علْوانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  )وآله 
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 ِبِه ِمن ما لَهعِه ِمثْلَ الَِّذي دلَيلَّ عج و زع اللَّه داِت ِإلَّا رِمنؤالْم و ِمِننيؤا ِللْمعِمٍن دؤم ا ِمنم
مضى ِمن أَوِل الدهِر أَو هو آٍت ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإنَّ الْعبد لَيؤمر ِبِه ِإلَى الناِر كُلِّ مؤِمٍن و مؤِمنٍة 

يوم الِْقيامِة فَيسحب فَيقُولُ الْمؤِمنونَ و الْمؤِمنات يا رب هذَا الَِّذي كَانَ يدعو لَنا فَشفِّعنا ِفيِه 
و فَيجنلَّ ِفيِه فَيج و زع اللَّه مهفِّعش.  

  عِلي عن أَِبيِه قَالَ رأَيت عبد اللَِّه بن جندٍب ِفي الْموِقِف فَلَم أَر موِقفاً كَانَ - ٦
 علَى خديِه حتى تبلُغَ الْأَرض أَحسن ِمن موِقِفِه ما زالَ ماداً يديِه ِإلَى السماِء و دموعه تِسيلُ

فَلَما صدر الناس قُلْت لَه يا أَبا محمٍد ما رأَيت موِقفاً قَطُّ أَحسن ِمن موِقِفك قَالَ و اللَِّه ما 
 أَخبرِني أَنَّ من دعا ِلأَِخيِه ِبظَهِر  )عليه السالم( دعوت ِإلَّا ِلِإخواِني و ذَِلك أَنَّ أَبا الْحسِن موسى 

الْغيِب نوِدي ِمن الْعرِش و لَك ِمائَةُ أَلِْف ِضعٍف فَكَِرهت أَنْ أَدع ِمائَةَ أَلٍْف مضمونٍة ِلواِحدٍة لَا 
  .أَدِري تستجاب أَم لَا 

 ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٧
 يقُولُ )عليه السالم ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن ثُويٍر قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 

 ِلأَِخيِه الْمؤِمِن ِبظَهِر الْغيِب أَو يذْكُره ِبخيٍر قَالُوا ِنعم الْأَخ ِإنَّ الْملَاِئكَةَ ِإذَا سِمعوا الْمؤِمن يدعو
 لَّ ِمثْلَيج و زع اللَّه طَاكأَع ٍر قَديِبخ هذْكُرت و كنع غَاِئب وه ِر ويِبالْخ و لَهعدت ِلأَِخيك تأَن

ى عأَثْن و لَه أَلْتا سم اهأَخ ذْكُري وهِمعِإذَا س ِه ولَيلُ عالْفَض لَك ِه ولَيع تيا أَثْنم ِمثْلَي كلَي
 ِتِه وروع وِبِه ولَى ذُنع رتسا الْمهأَي كُف ِلأَِخيك تأَن الْأَخ ِبئْس ِه قَالُوا لَهلَيو ععدي وٍء وِبس

   .ك و احمِد اللَّه الَِّذي ستر علَيك و اعلَم أَنَّ اللَّه عز و جلَّ أَعلَم ِبعبِدِه ِمنكاربع علَى نفِْس
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توعد ابجتست نم اببه  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه الْقُمي قَالَ - ١

 و  يقُولُ ثَلَاثَةٌ دعوتهم مستجابةٌ الْحاج فَانظُروا كَيف تخلُفُونه)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 وهِجرضلَا ت و ِغيظُوهفَلَا ت ِريضالْم و هلُفُونخت فوا كَيظُرِبيِل اللَِّه فَاناِزي ِفي سالْغ.  

٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
ِد اللَِّه ببِد اللَِّهعبأَِبي ع ناٍن عاٍت لَا )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي ) عليه السالم  ( ِن ِسنوعد سمقُولُ خي 

يحجبن عِن الرب تبارك و تعالَى دعوةُ الِْإماِم الْمقِْسِط و دعوةُ الْمظْلُوِم يقُولُ اللَّه عز و جلَّ 
ةُ لَأَنوعد لَِدِه واِلِح ِلواِلِد الصةُ الْووعد ِه وياِلداِلِح ِلولَِد الصةُ الْووعد ِحٍني و دعب لَو و لَك نِقمت

 ِمثْلُه لَك قُولُ وِب فَييِر الْغِمِن ِلأَِخيِه ِبظَهؤالْم.  
٣ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوقَالَ ) عليه السالم  ( ِن الن

 ِإياكُم و دعوةَ الْمظْلُوِم فَِإنها ترفَع فَوق السحاِب حتى ينظُر اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا فَيهلَّ ِإلَيج و زِف عيالس ِمن دا أَحهاِلِد فَِإنةَ الْووعد و اكُمِإي و لَه ِجيبتى أَستا حوهفَعقُولَ ار

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٤

ةَ عاعمس نةَ ععرز نِد اللَِّهعبأَِبي ع ةَ ) عليه السالم  ( نوعفَِإنَّ د قُوا الظُّلْمقُولُ اتقَالَ كَانَ أَِبي ي
  .الْمظْلُوِم تصعد ِإلَى السماِء 

 ( اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد - ٥

   .قَالَ من قَدم أَربِعني ِمن الْمؤِمِنني ثُم دعا استِجيب لَه) عليه السالم 
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 بِن الْحسيِن عن عِلي بِن النعماِن عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن محمِد- ٦
 أَربعةٌ لَا ترد لَهم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( طَلْحةَ النهِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه

أَب ملَه حفَتى تتةٌ حوعد هظَلَم نلَى مع ظْلُومالْم لَِدِه وِلو اِلدِش الْورِإلَى الْع ِصريت اِء ومالس ابو
 فِْطرى يتح اِئمالص و ِجعرى يتح ِمرتعالْم و.  

قَالَ ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ- ٧
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ الن(يش ساِئٍب   لَيِة غَاِئٍب ِلغوعد ةً ِمنابِإج عرٌء أَس.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

 و أَمنِت الْملَاِئكَةُ )عليه السالم (  و أَمن هارونُ )عليه السالم (  دعا موسى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 و من غَزا ِفي سِبيِل اللَِّه  فَقَالَ اللَّه تبارك و تعالَى قَد أُِجيبت دعوتكُما فَاستِقيما)عليها السالم ( 

   .استِجيب لَه كَما استِجيب لَكُما يوم الِْقيامِة
هتوعد ابجتسلَا ت نم ابب  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حسيِن بِن مختاٍر عِن الْوِليِد بِن - ١
ِد اللَِّهصبأَِبي ع نعليه السالم  ( ِبيٍح ع ( طَى ثُمعأَنْ ي راِئلٌ فَأَماَء سِة فَجِدينالْم كَّةَ وم نيب هتِحبقَالَ ص

بو عفَقَالَ أَب اِبعاَء الرج طَى ثُمعأَنْ ي رفَأَم راَء آخج طَى ثُمعأَنْ ي رفَأَم راَء آخعليه السالم ( ِد اللَِّه ج( 
يشِبعك اللَّه ثُم الْتفَت ِإلَينا فَقَالَ أَما ِإنَّ ِعندنا ما نعِطيِه و لَِكن أَخشى أَنْ نكُونَ كَأَحِد الثَّلَاثَِة 

 فَقَهالًا فَأَنم اللَّه طَاهلٌ أَعجةٌ روعد ملَه ابجتسلَا ي قِْني فَلَا الَِّذينزار مقَالَ اللَّه قِِّه ثُمِر حِفي غَي
 ِه وا ِإلَيهرلَّ أَمج و زع لَ اللَّهعج قَد ا وهِمن هِرحيأَِتِه أَنْ يرلَى امو ععدلٌ يجر و لَه ابجتسي

 و زع لَ اللَّهعج قَد اِرِه ولَى جو ععدلٌ يجر ِبيعي اِرِه وِجو نلَ عوحتِبيلَ ِإلَى أَنْ يالس لَّ لَهج
هارد.   
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٢ -ِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن اباِر عب
قَالَ أَربعةٌ لَا تستجاب لَهم دعوةٌ ) عليه السالم  ( ِإبراِهيم عن جعفَِر بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَه أَ لَم آمرك ِبالطَّلَِب و رجلٌ كَانت لَه امرأَةٌ رجلٌ جاِلس ِفي بيِتِه يقُولُ اللَّهم ارزقِْني فَيقَالُ 

فَدعا علَيها فَيقَالُ لَه أَ لَم أَجعلْ أَمرها ِإلَيك و رجلٌ كَانَ لَه مالٌ فَأَفْسده فَيقُولُ اللَّهم ارزقِْني 
 لَم آمرك ِبالِْإصلَاِح ثُم قَالَ و الَِّذين ِإذا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا و لَم فَيقَالُ لَه أَ لَم آمرك ِباِلاقِْتصاِد أَ

 كرآم أَ لَم قَالُ لَهٍة فَينيِر بيِبغ هانالٌ فَأَدم لٌ كَانَ لَهجر قَواماً و ذِلك نيكانَ ب وا ورقْتي
   .ِبالشهادِة

ي نب دمحاِصٍم مِن أَِبي عانَ برِعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

للَِّه بِن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد ا- ٣
ِسناٍن عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ سِمعته يقُولُ ثَلَاثَةٌ ترد علَيِهم دعوتهم رجلٌ رزقَه اللَّه مالًا 

 دعا علَى امرأَِتِه و فَأَنفَقَه ِفي غَيِر وجِهِه ثُم قَالَ يا رب ارزقِْني فَيقَالُ لَه أَ لَم أَرزقْك و رجلٌ
هو لَها ظَاِلم فَيقَالُ لَه أَ لَم أَجعلْ أَمرها ِبيِدك و رجلٌ جلَس ِفي بيِتِه و قَالَ يا رب ارزقِْني 

   .فَيقَالُ لَه أَ لَم أَجعلْ لَك السِبيلَ ِإلَى طَلَِب الرزِق
  عدوباب الدعاِء علَى الْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ - ١
 جاراً ِلي و ما أَلْقَى ِمنه قَالَ )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  قَالَ ِلي ادع علَيِه قَالَ فَفَعلْت فَلَم أَر شيئاً فَعدت ِإلَيِه فَشكَوت ِإلَيِهفَ
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ج ِه قَالَ فَقُلْتلَيع عاد ِه فَقَالَ ِليلَيع توعد فئاً فَقَالَ كَييش أَر فَلَم لْتفَع قَد اكِفد ِعلْت
فَقُلْت ِإذَا لَِقيته دعوت علَيِه قَالَ فَقَالَ ادع علَيِه ِإذَا أَدبر و ِإذَا استدبر فَفَعلْت فَلَم أَلْبثْ حتى 

 هِمن اللَّه احأَر.  
٢ -ِن   وسأَِبي الْح نع ِويعليه السالم (  ر( قْهاطْر مٍد قَالَ اللَّهلَى أَحع كُمدا أَحعقَالَ ِإذَا د 

 هِرميح أَِبح ا ولَه تٍة لَا أُخِليِبب.  
٣ -ِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِلِك   مم نكَِم ع

 ِإنَّ ِلي جاراً ِمن قُريٍش ِمن آِل )عليه السالم ( بِن عِطيةَ عن يونس بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أَموالَ ِإلَى جعفَِر محِرٍز قَد نوه ِباسِمي و شهرِني كُلَّما مررت ِبِه قَالَ هذَا الراِفِضي يحِملُ الْ

بِن محمٍد قَالَ فَقَالَ ِلي فَادع اللَّه علَيِه ِإذَا كُنت ِفي صلَاِة اللَّيِل و أَنت ساِجد ِفي السجدِة 
اللَّهم ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن قَد الْأَِخريِة ِمن الركْعتيِن الْأُولَييِن فَاحمِد اللَّه عز و جلَّ و مجده و قُِل 

 مي اللَّهنِبِه ع لْهغشاِجٍل تٍم عهِبس هِرباض مكَاِرِه اللَّهِني ِللْمضرع غَاظَِني و ِبي و هون ِني ورهش
 الساعةَ قَالَ فَلَما قَِدمنا الْكُوفَةَ قَِدمنا و قَرب أَجلَه و اقْطَع أَثَره و عجلْ ذَِلك يا رب الساعةَ

لَيلًا فَسأَلْت أَهلَنا عنه قُلْت ما فَعلَ فُلَانٌ فَقَالُوا هو مِريض فَما انقَضى آِخر كَلَاِمي حتى 
 اتم قَالُوا قَد ِزِلِه ونم ِمن احيالص تِمعس.  

٤ -ب دمأَح   ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نع ٍد الْكُوِفيمحم ن
 فَقَالَ لَه الْعلَاُء بن كَاِمٍل ِإنَّ فُلَاناً يفْعلُ )عليه السالم ( يعقُوب بِن ساِلٍم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

فَِإنْ رأَيت أَنْ تدعو اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ هذَا ضعف ِبك قُِل اللَّهم ِإنك تكِْفي ِمن ِبي و يفْعلُ 
يكُلِّ ش يش ككِْفي ِمنلَا ي ٍء و  ثُ ِشئْتيح ِمن و ِشئْت فكَي و ِشئْت فُلَاٍن ِبم رٌء فَاكِْفِني أَم

ى ِشئْتأَن و.   
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن حماِد بِن عثْمانَ - ٥
 لَأَدعونَّ )عليه السالم ( تلَ داود بن عِلي الْمعلَّى بن خنيٍس قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عِن الِْمسمِعي قَالَ لَما قَ

 ادمقَالَ ح اِئكعِني ِبدددهلَت كِإن ِليع نب داود اِلي فَقَالَ لَهذَ مأَخ و لَايولَ مقَت نلَى مع اللَّه
 لَم يزلْ لَيلَته راِكعاً و ساِجداً فَلَما كَانَ )عليه السالم ( ِمسمِعي فَحدثَِني معتب أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه قَالَ الْ

لشِديِد الَِّذي ِفي السحِر سِمعته يقُولُ و هو ساِجد اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبقُوِتك الْقَِويِة و ِبجلَاِلك ا
 فَعا رةَ فَماعةَ الساعالس ذَهأْخأَنْ ت ِتِه ويِل بأَه ٍد ومحلَى مع لِّيصذَِليلٌ أَنْ ت لَه لِْقككُلُّ خ

 رأْسه و قَالَ ِإني )السالم عليه ( رأْسه حتى سِمعنا الصيحةَ ِفي داِر داود بِن عِلي فَرفَع أَبو عبِد اللَِّه 
دعوت اللَّه ِبدعوٍة بعثَ اللَّه عز و جلَّ علَيِه ملَكاً فَضرب رأْسه ِبِمرزبٍة ِمن حِديٍد انشقَّت ِمنها 

اتفَم هتثَانم.   
  باب الْمباهلَِة

 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حِكيٍم عن أَِبي مسروٍق   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ١
قَالَ قُلْت ِإنا نكَلِّم الناس فَنحتج علَيِهم ِبقَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَِطيعوا ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

ولَ وسوا الرأَِطيع و ِلِه اللَّهِبقَو ِهملَيع جتحا فَنايراِء السرِفي أُم لَتزقُولُونَ نفَي كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم 
 ِهملَيع جتحن و ِمِننيؤِفي الْم لَتزقُولُونَ نِة فَيِإلَى آِخِر الْآي ولُهسر و اللَّه كُمِليما ولَّ ِإنج و زع

وِل اللَِّه عز و جلَّ قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُرىب فَيقُولُونَ نزلَت ِفي قُربى ِبقَ
  الْمسِلِمني قَالَ
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 مهعفَاد فَقَالَ ِلي ِإذَا كَانَ ذَِلك هتِهِه ِإلَّا ذَكَرِشب ِذِه وه ِمن هِني ِذكْررضا حئاً ِمميش عأَد فَلَم
اغْت و مص قَالَ و هأَظُن ثَلَاثاً و كفْسن ِلحقَالَ أَص عنأَص فكَي و لَِة قُلْتاهبِإلَى الْم زراب ِسلْ و

 و فِْسكأْ ِبنداب و ِصفْهأَن اِبِعِه ثُمى ِفي أَصنمالْي ِدكي ِمن كاِبعأَص كباِن فَشبِإلَى الْج وه و تأَن
الش ِب ويالْغ اِلمِع عبالس ِضنيالْأَر بر ِع وباِت الساومالس بر مقُِل اللَّه ِحيمالر نمحِة الراده

 ذَاباً أَِليماً ثُمع اِء أَومالس اناً ِمنبسِه حلَيِزلْ عاِطلًا فَأَنى بعاد قّاً وح دحوٍق جرسو مِإنْ كَانَ أَب
ا فَأَنِزلْ علَيِه حسباناً ِمن السماِء رد الدعوةَ علَيِه فَقُلْ و ِإنْ كَانَ فُلَانٌ جحد حقّاً و ادعى باِطلً

أَو عذَاباً أَِليماً ثُم قَالَ ِلي فَِإنك لَا تلْبثُ أَنْ ترى ذَِلك ِفيِه فَو اللَِّه ما وجدت خلْقاً يِجيبِني ِإلَيِه 
.  

٢ -ِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلٍَد أَِبي   ِعدخم نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بم
 قَالَ الساعةُ الَِّتي تباِهلُ ِفيها ما بين )عليه السالم ( الشكِْر عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

   .طُلُوِع الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس
أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلٍَد أَِبي ِعدخم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دم

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الشكِْر عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
٣ -ِفي أَص كاِبعأَص كبشلَِة قَالَ تاهبا ِفي الْماِبنحِض أَصعب نع دمقُولُ   أَحت اِبِعِه ثُم

 و ِدكِعن ذَاٍب ِمنِبع اِء أَومالس اٍن ِمنبسِبح هاِطٍل فَأَِصبِبب أَقَر قّاً وح دحِإنْ كَانَ فُلَانٌ ج ماللَّه
  .تلَاِعنه سبِعني مرةً 

٤ -ِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِس   مبأَِبي الْع نوٍب عبحِن مِن ابى ع
ِفي الْمباهلَِة قَالَ تشبك أَصاِبعك ِفي أَصاِبِعِه ثُم تقُولُ اللَّهم ِإنْ كَانَ ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

اٍن ِمنبسِبح هاِطٍل فَأَِصبِبب أَقَر قّاً وح دحفُلَانٌ ج ِعنيبس هلَاِعنت و ِدكِعن ذَاٍب ِمنِبع اِء أَومالس 
   .مرةً
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 بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي جِميلَةَ   محمد بِن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد- ٥
عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ ِإذَا جحد الرجلُ الْحق فَِإنْ أَراد أَنْ تلَاِعنه قُِل اللَّهم رب السماواِت 

نَ فُلَانٌ جحد الْحق و كَفَر ِبِه فَأَنِزلْ السبِع و رب الْأَرِضني السبِع و رب الْعرِش الْعِظيِم ِإنْ كَا
   .علَيِه حسباناً ِمن السماِء أَو عذَاباً أَِليماً

هفْسالَى نعت و كاربت بِبِه الر دجما يم ابب  
سحاق بِن عماٍر عن بعِض   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإ- ١

قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ثَلَاثَ ساعاٍت ِفي اللَّيِل و ثَلَاثَ ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
ت اِر ِحنيهاِت الناعلُ سفَأَو هفْسن ِفيِهن دجماِر يهاٍت ِفي الناعس اِنبذَا الْجه سمكُونُ الش

يعِني ِمن الْمشِرِق ِمقْدارها ِمن الْعصِر يعِني ِمن الْمغِرِب ِإلَى الصلَاِة الْأُولَى و أَولُ ساعاِت 
نا اللَّه رب الْعالَِمني ِإني أَنا اللَّيِل ِفي الثُّلُِث الْباِقي ِمن اللَّيِل ِإلَى أَنْ ينفَِجر الصبح يقُولُ ِإني أَ

 نمحالر ا اللَّهي أَنِإن ِحيمالر فُورالْغ ا اللَّهي أَنِإن ِكيمالْح ِزيزالْع ا اللَّهي أَنِإن ِظيمالْع ِليالْع اللَّه
 أَنا اللَّه لَم أَزلْ و لَا أَزالُ ِإني أَنا اللَّه خاِلق الْخيِر و الرِحيم ِإني أَنا اللَّه ماِلك يوِم الديِن ِإني

ٍء و ِإلَي يعود ِإني أَنا اللَّه  ُء كُلِّ شي الشر ِإني أَنا اللَّه خاِلق الْجنِة و الناِر ِإني أَنا اللَّه بِدي
 أَنا اللَّه عاِلم الْغيِب و الشهادِة ِإني أَنا اللَّه الْمِلك الْقُدوس السلَام الْمؤِمن الْواِحد الصمد ِإني

ى ِإننساُء الْحمالْأَس ِلي روصالْم اِرئالْب اِلقالْخ ا اللَّهي أَنِإن ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيها الْمي أَن
 ِمن ِعنِدِه و الِْكبِرياُء ِرداؤه فَمن نازعه )عليه السالم ( اللَّه الْكَِبري الْمتعاِل قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اللَّه هأَكَب ذَِلك ئاً ِمنيش  
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 و هتاجى حلَّ ِإلَّا قَضج و زِإلَى اللَِّه ع هقِْبلًا قَلْبم و ِبِهنعدِمٍن يؤٍد مبع ا ِمنقَالَ م اِر ثُمِفي الن
  .لَو كَانَ شِقياً رجوت أَنْ يحولَ سِعيداً 

ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن   ِعدةٌ ِم- ٢
قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يمجد نفْسه ِفي كُلِّ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ٍم ووي زع اللَّه لَهوٍة حاِل ِشقْوكَانَ ِفي ح ثُم هفْسِبِه ن دجا مِبم اللَّه دجم ناٍت فَمرلٍَة ثَلَاثَ ملَي
ا أَنت الرحمن و جلَّ ِإلَى سعادٍة يقُولُ أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت رب الْعالَِمني أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّ

 تيِن أَنِم الدوي اِلكم تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن الْكَِبري ِليالْع ِزيزالْع تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن ِحيمالر
لَا ِإلَه اللَّه تأَن ِحيمالر فُورالْغ تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن ِكيمالْح ِزيزالْع تِإلَّا أَن 

ِمنك بدأَ الْخلْق و ِإلَيك يعود أَنت اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت لَم تزلْ و لَا تزالُ أَنت اللَّه الَِّذي لَا 
الْخ اِلقخ تِإلَّا أَن ِإلَّا ِإلَه لَا ِإلَه اللَّه تاِر أَنالن ِة ونالْج اِلقخ تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن رالش ِر وي

 ِلكالْم تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم و ِلدي لَم دمص دأَح تأَن
 اللَّه وِركُونَ هشا يمانَ اللَِّه عحبس ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم لَامالس وسالْقُد

ه ِض والْأَر اِت واوما ِفي السم لَه حبسى ينساُء الْحمالْأَس لَه روصالْم اِرئالْب اِلقالْخ ِزيزالْع و
كاؤاُء ِردِريالِْكب و الْكَِبري تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تِة أَنورِإلَى آِخِر الس ِكيمالْح.   

ِإلَّا اللَّه قَالَ لَا ِإلَه نم ابب  
١ -ِليِن عِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعديِن الْفُضِد بمحم نع 

ٍء أَعظَم ثَواباً ِمن شهادِة أَنْ لَا   يقُولُ ما ِمن شي)عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
يش ِدلُهعلَّ لَا يج و زع ِإنَّ اللَّه ِإلَّا اللَّه كُ ِإلَهرشلَا ي ٌء ودوِر أَحِفي الْأُم ه.   
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وِليِد   عنه عِن الْفُضيِل بِن عبِد الْوهاِب عن ِإسحاق بِن عبيِد اللَِّه عن عبيِد اللَِّه بِن الْ- ٢
 من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه غُِرست لَه شجرةٌ ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( الْوصاِفي رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

ضاً ِمن الثَّلِْج و الْجنِة ِمن ياقُوتٍة حمراَء منِبتها ِفي ِمسٍك أَبيض أَحلَى ِمن الْعسِل و أَشد بيا
صلى اهللا ( أَطْيب ِرحياً ِمن الِْمسِك ِفيها أَمثَالُ ثُِدي الْأَبكَاِر تعلُو عن سبِعني حلَّةً و قَالَ رسولُ اللَِّه 

سِتغفَار و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ  خير الِْعبادِة قَولُ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و قَالَ خير الِْعبادِة اِلا)عليه وآله 
ِبكِلذَن ِفرغتاس و ِإلَّا اللَّه ال ِإله هأَن لَماِبِه فَاعِفي ِكت.   

رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه قَالَ لَا ِإلَه نم ابب  
١ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   قُوبعي نِريٍز عح نع هفَعى رِن ِعيس

   .قَالَ ثَمن الْجنِة لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر) عليه السالم  ( الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
هدحو هدحو هدحو ِإلَّا اللَّه قَالَ لَا ِإلَه نم ابب  

١ -دمحأَِبي   م نع هذَكَر نماِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 طُوبى ِلمن قَالَ ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ قَالَ جبرِئيلُ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
   .لَه ِإلَّا اللَّه وحده وحده وحدهأُمِتك لَا ِإ
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  باب من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه عشراً
١ -أَص ةٌ ِمنِعد   اِهيمرِإب نب ِليع انَ وثْمِن عِرو بمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

عن أَِبيِه جِميعاً عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري لَيٍث الْمراِدي عن عبِد 
ةَ عبتِن عِد اللَِّهالْكَِرِمي ببأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( طْلُعلَ أَنْ تاٍت قَبرم رشقَالَ ع نقُولُ مي هتِمعقَالَ س

 ِميتي ِيي وحي دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه ا لَا ِإلَهوِبهلَ غُرقَب و سمالش
ٍء قَِدير كَانت كَفَّارةً  ت و يحِيي و هو حي لَا يموت ِبيِدِه الْخير و هو علَى كُلِّ شيو يِمي

 موالْي وِبِه ذَِلكِلذُن.  
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عمن ذَكَره عن عمر بِن محمٍد- ٢

 من صلَّى الْغداةَ فَقَالَ قَبلَ أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
مالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه اٍت لَا ِإلَهرم رشِه عيتكْبر فُضني ِيي وحي د
يلَى كُلِّ شع وه و ريِدِه الْخِبي وتملَا ي يح وه ِيي وحي و ِميتي و ِميتِفي  ي و ٍء قَِدير
   .عمِلِهالْمغِرِب ِمثْلَها لَم يلْق اللَّه عز و جلَّ عبد ِبعمٍل أَفْضلَ ِمن عمِلِه ِإلَّا من جاَء ِبِمثِْل 

باب من قَالَ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً 
ولُهسر و هدبع  

اِء عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سِعيٍد عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّ- ١
 قَالَ من قَالَ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

   .محمداً عبده و رسولُه كَتب اللَّه لَه أَلْف أَلِْف حسنٍة
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باب من قَالَ عشر مراٍت ِفي كُلِّ يوٍم أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا 
لَا و ةً واِحبِخذْ صتي داً لَممداً صاِحداً أَحِإلَهاً و لَه ِريكلَداًش  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد - ١
) عليه السالم  ( الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه

لَ من قَالَ ِفي كُلِّ يوٍم عشر مراٍت أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه ِإلَهاً واِحداً قَا
ا عحم ٍة ونسح أَلْف ِعنيبأَر ةً وسمخ لَه اللَّه بلَداً كَتلَا و ةً واِحبِخذْ صتي داً لَممداً صأَح هن

 لَه كُن ى ورٍة أُخايِفي ِرو ٍة وجرد أَلْف ِعنيبأَر ةً وسمخ لَه فَعر ئٍَة ويس أَلْف ِعنيبأَر ةً وسمخ
   .ِحرزاً ِفي يوِمِه ِمن السلْطَاِن و الشيطَاِن و لَم تِحطْ ِبِه كَِبريةٌ ِمن الذُّنوِب

  الَ يا اللَّه يا اللَّه عشر مراٍتباب من قَ
١ - نٍم عيأَِخي أُد رِن الْحب وبأَي نأَِبيِه ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

   .ِقيلَ لَه لَبيك ما حاجتكقَالَ من قَالَ يا اللَّه يا اللَّه عشر مراٍت ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  باب من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه حقّاً حقّاً

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى الْأَرِميِني عن أَِبي - ١
قَالَ من قَالَ ِفي كُلِّ يوٍم لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهِعمرانَ الْخراِط عِن الْأَوزاِعي عن أَ

 لَم ِهِه وجِه ِبولَيع لَ اللَّهقاً أَقْبِصد اناً وِإمي ِإلَّا اللَّه ِرقّاً لَا ِإلَه ةً ووِديبع ِإلَّا اللَّه قّاً لَا ِإلَهقّاً حح
   .ف وجهه عنه حتى يدخلَ الْجنةَيصِر
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با ري با رقَالَ ي نم ابب  
 ِعيسى عن محمِد بِن ِعيسى عن أَيوب   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن- ١

قَالَ من قَالَ عشر مراٍت يا رب يا رب ِقيلَ لَه ) عليه السالم  ( بِن الْحر أَِخي أُديٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 كتاجا حم كيلَب.  

براِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد   أَحمد بن محمٍد و عِلي بن ِإ- ٢
 قُلْ يا )عليه السالم (  فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( بِن حمرانَ قَالَ مِرض ِإسماِعيلُ بن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .من قَالَ ذَِلك نوِدي لَبيك ما حاجتك رب يا رب عشر مراٍت فَِإنَّ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن معاِويةَ عن أَِبي - ٣

رب يا اللَّه حتى ينقَِطع نفَسه قَالَ من قَالَ يا رب يا اللَّه يا ) عليه السالم  ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
كتاجا حم كيلَب ِقيلَ لَه.   

  باب من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه مخِلصاً
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ١

يعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي الْحسِن السواِق عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد جِم
اللَّه قَالَ يا أَبانُ ِإذَا قَِدمت الْكُوفَةَ فَارِو هذَا الْحِديثَ من شِهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا ) عليه السالم  ( اللَِّه

مخِلصاً وجبت لَه الْجنةُ قَالَ قُلْت لَه ِإنه يأِْتيِني ِمن كُلِّ ِصنٍف ِمن الْأَصناِف أَ فَأَرِوي لَهم هذَا 
  الْحِديثَ قَالَ نعم يا أَبانُ ِإنه ِإذَا كَانَ
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يوم الِْقيامِة و جمع اللَّه الْأَوِلني و الْآِخِرين فَتسلَب لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ِمنهم ِإلَّا من كَانَ علَى هذَا 
   .الْأَمِر

 لَ وولَا ح اَء اللَّها شقَالَ م نم ابةَ ِإلَّا ِباللَِّهبلَا قُو  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم - ١

اللَّه لَا حولَ و قَالَ ِإذَا دعا الرجلُ فَقَالَ بعد ما دعا ما شاَء ) عليه السالم  ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هتاجوا حِري اقْضِلأَم لَمستاس ِدي وبلَ عسبتلَّ اسج و زع ةَ ِإلَّا ِباللَِّه قَالَ اللَّهلَا قُو.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن جِميٍل عن أَِبي عبِد - ٢
قَالَ سِمعته يقُولُ من قَالَ ما شاَء اللَّه لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه سبِعني مرةً ) عليه السالم  ( اللَِّه

خنق قَالَ صرف عنه سبِعني نوعاً ِمن أَنواِع الْبلَاِء أَيسر ذَِلك الْخنق قُلْت جِعلْت ِفداك و ما الْ
قنخوِن فَينلُّ ِبالْجتعلَا ي.   

 لَاِل وذُو الْج ومالْقَي يالْح وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه ِفرغتقَالَ أَس نم ابب
  الِْإكْراِم و أَتوب ِإلَيِه

ِعيسى عن عبِد الصمِد عِن الْحسيِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١
 قَالَ من قَالَ ِفي دبِر صلَاِة الْفَِريضِة قَبلَ أَنْ يثِْني ِرجلَيِه أَستغِفر )عليه السالم ( حماٍد عن أَِبي جعفٍَر 

جلَاِل و الِْإكْراِم و أَتوب ِإلَيِه ثَلَاثَ مراٍت غَفَر اللَّه عز اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم ذُو الْ
   .و جلَّ لَه ذُنوبه و لَو كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر
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  باب الْقَوِل ِعند الِْإصباِح و الِْإمساِء
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن غَاِلِب بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد - ١

ِبالْغدو و الْآصاِل قَالَ هو الدعاُء قَبلَ ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و ِظاللُهم ) عليه السالم  ( اللَِّه
  .طُلُوِع الشمِس و قَبلَ غُروِبها و ِهي ساعةُ ِإجابٍة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر - ٢
 قَالَ ِإنَّ ِإبِليس علَيِه لَعاِئن اللَِّه يبثُّ جنود اللَّيِل ِمن حيثُ تِغيب )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 ِليسِإب رش ذُوا ِباللَِّه ِمنوعت ِن ويتاعِن السياتلَّ ِفي هج و زاللَِّه ع وا ِذكْرفَأَكِْثر طْلُعت و سمالش
نج ا غَفْلٍَة وتاعا سمهِن فَِإنيتاعالس ِفي ِتلْك كُمارذُوا ِصغوع وِدِه و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٣
ِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عا جِدِهمأَح ناِط عماِحِب الْأَنِزيٍن صر نةَ ععليهما ( ِطي

 قَالَ من قَالَ اللَّهم ِإني أُشِهدك و أُشِهد ملَاِئكَتك الْمقَرِبني و حملَةَ عرِشك الْمصطَفَين )السالم 
الر تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن كفُلَاٍن أَن نأَنَّ فُلَانَ ب و ولُكسر و كدبداً عمحأَنَّ م و ِحيمالر نمح

 و عِلياً و الْحسن و الْحسين و فُلَاناً و فُلَاناً )صلى اهللا عليه وآله ( ِإماِمي و وِليي و أَنَّ أَباه رسولَ اللَِّه 
 أَِئمِتي و أَوِلياِئي علَى ذَِلك أَحيا و علَيِه أَموت و علَيِه أُبعثُ يوم الِْقيامِة و أَبرأُ حتى ينتِهي ِإلَيِه

  .ِمن فُلَاٍن و فُلَاٍن و فُلَاٍن فَِإنْ مات ِفي لَيلَِتِه دخلَ الْجنةَ 
٤ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نٍد عمحِن مكِْر بب اِل وجِن الْحٍد عم

 قَالَ تقُولُ )عليه السالم ( ِإسحاق الشِعِريي عن يِزيد بِن كَلْثَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو عن أَِبي جعفٍَر 
حلَى ِديِن مِمناً عؤِباللَِّه م تحبأَص تحبِديِنِإذَا أَص ِتِه ونس و ِليِديِن ع ِتِه ونس ٍد وم  
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 و اِهِدِهمش و ِتِهملَاِنيع و ِهمِبِسر تنآم ِتِهمنس اِء وِصياذَ الْأَوعتا اسوذُ ِباللَِّه ِممأَع و غَاِئِبِهم
 و الْأَوِصياُء و أَرغَب ِإلَى اللَِّه ِفيما رِغبوا ِإلَيِه و )عليه السالم (  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ِمنه رسولُ اللَِّه 

  .لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 
٥ -نع هنانَ   عثْمِن عب اِهيمرِإب وبأَِبي أَي نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

 ) صلوات اهللا عليه (  ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
صبح قَالَ أَبتِدئ يوِمي هذَا بين يدي ِنسياِني و عجلَِتي ِبسِم اللَِّه و ما شاَء اللَّه فَِإذَا كَانَ ِإذَا أَ

  .فَعلَ ذَِلك الْعبد أَجزأَه ِمما نِسي ِفي يوِمِه 
٦ -ع اِهيمرِن ِإبب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نع هنع   نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عأَِبيِه ج ن

قَالَ من قَالَ هذَا ِحني ) عليه السالم  ( عمر بِن ِشهاٍب و سلَيٍم الْفَراِء عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِبح أَستوِدع اللَّه الْعِلي الْأَعلَى  حتى يص)عليه السالم ( يمِسي حف ِبجناٍح ِمن أَجِنحِة جبرِئيلَ 

 ِضععضتالْم وفخالْم وبهرالْم فِْسين اللَّه ِدعوتأَس هرِنيِني أَمعي نم فِْسي ون ِظيمِليلَ الْعالْج
يِتِه كُلُّ شظَماٍت  ِلعرٍء ثَلَاثَ م.  

حمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد   محمد بن يحيى عن أَ- ٧
عليه  ( الْجباِر عِن الْحجاِل عن عِلي بِن عقْبةَ و غَاِلِب بِن عثْمانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

هم ِإني أَسأَلُك ِعند ِإقْباِل لَيِلك و ِإدباِر نهاِرك و حضوِر صلَواِتك قَالَ ِإذَا أَمسيت قُِل اللَّ) السالم 
 تببا أَحِبم عاد ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت اِئكعاِت دوأَص و.  

٨ -ج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بع
قَالَ ما ِمن يوٍم يأِْتي علَى ابِن آدم ِإلَّا قَالَ لَه ذَِلك الْيوم يا ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِفي خيراً و اعملْ ِفي خيراً أَشهد لَك ِبِه يوم ابن آدم أَنا يوم جِديد و أَنا علَيك شِهيد فَقُلْ 
 ِليكَانَ ع داً قَالَ وا أَبهدعاِني برت لَن كِة فَِإنامِل )عليه السالم ( الِْقيباً ِباللَّيحرقُولُ مى يسِإذَا أَم 

لَى اسا عبِهيِد اكْتالْكَاِتِب الش ِديِد ولَّالْجج و زع اللَّه ذْكُري ِم اللَِّه ثُم.   
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٩ -ِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبع نِشٍري ع
 يقُولُ ِإذَا تغيرِت الشمس )عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن ِشهاِب بِن عبِد ربِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 عاد و فَقُم كلُونغشٍم يقَو عم تِإنْ كُن لَّ وج و زع فَاذْكُِر اللَّه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن -١٠

 )عليه السالم ( قَالَ ثَلَاثٌ تناسخها الْأَنِبياُء ِمن آدم ) عليه السالم  ( الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
لْنصى وتوِل اللَِّه حسصلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى ر( اِشرباناً تِإمي أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهي حبكَانَ ِإذَا أَص 

   .ِبِه قَلِْبي و يِقيناً حتى أَعلَم أَنه لَا يِصيبِني ِإلَّا ما كَتبت ِلي و رضِني ِبما قَسمت ِلي
اهور و لْتجا عم أِْخريلَا ت و ترا أَخِجيلَ معت ى لَا أُِحبتِفيِه ح ادز ا واِبنحأَص ضعب 

 داً وٍن أَبيفَةَ عفِْسي طَرِكلِْني ِإلَى نلَا ت و أِْني كُلَّهِلي ش ِلحِغيثُ أَصتأَس ِتكمحِبر وما قَيي يا حي
  .ه علَى محمٍد و آِلِه صلَّى اللَّ

الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَصبحنا و الْملْك لَه و ) عليه السالم  (   و رِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه-١١
زقاً ِمن حيثُ أَصبحت عبدك و ابن عبِدك و ابن أَمِتك ِفي قَبضِتك اللَّهم ارزقِْني ِمن فَضِلك ِر

 مِفظُ اللَّهتثُ لَا أَحيح ِمن ِفظُ وتثُ أَحيح فَظِْني ِمناح و ِسبتثُ لَا أَحيح ِمن و ِسبتأَح
 ةَ واِفيِني الْعأَلِْبس ماللَّه لِْقكخ ٍد ِمنةً ِإلَى أَحاجلْ ِلي حعجلَا ت و ِلكفَض قِْني ِمنزقِْني ارزار

 دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم و ِلدي الَِّذي لَم ا اللَّهي دما صي دا أَحي اِحدا وي كْرا الشهلَيع
 اِت وادالس ديس اِب وبالْأَر بر لِْك والْم اِلكا مي ِحيما رانُ يمحا ري ا اللَّهي ا لَا ِإلَهي ا اللَّهي

ِتكضِفي قَب قَلَّبأَت ِدكبع ناب و كدبي عقٍْم فَِإنس اٍء وكُلِّ د ِمن ِفِني ِبِشفَاِئكاش تِإلَّا أَن.   
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١٢- ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم هفَعر ِليِن عِد بمحم نع هنعليه السالم (   ع( مقُولُ اللَّهكَانَ ي هأَن 
ا تِرِه ِمني جرأَةً ِإني و هذَا النهار خلْقَاِن ِمن خلِْقك اللَّهم لَا تبتِلِني ِبِه و لَا تبتِلِه ِبي اللَّهم و لَ

علَى معاِصيك و لَا ركُوباً ِلمحاِرِمك اللَّهم اصِرف عني الْأَزلَ و اللَّأْواَء و الْبلْوى و سوَء 
ٍد يبع ا ِمنم اِلي قَالَ وم فِْسي وِء ِفي نوالس ظَرنم اِء ودةَ الْأَعاتمش اِء وِسي الْقَضمي قُولُ ِحني

 نِبياً و ِبالْقُرآِن بلَاغاً و ِبعِلي )صلى اهللا عليه وآله ( و يصِبح رِضيت ِباللَِّه رباً و ِبالِْإسلَاِم ِديناً و ِبمحمٍد 
هِضيراِر أَنْ يبِزيِز الْجلَى اللَِّه الْعقّاً عاماً ثَلَاثاً ِإلَّا كَانَ حقُولُ ِإمكَانَ ي ِة قَالَ وامالِْقي موعليه السالم (  ي

( ِلِمنيسم ا لَكنيسا أَمكَم دمالْح فَلَك اِمِدينا ِللَِّه حنيسأَم و اِكِرينا ِللَِّه شنحبى أَصسِإذَا أَم 
ِكِرين و أَصبحنا ِللَِّه حاِمِدين و الْحمد ِللَِّه كَما ساِلِمني قَالَ و ِإذَا أَصبح قَالَ أَمسينا ِللَِّه شا

 اِلِمنيس ِلِمنيسم ا لَكنحبأَص.  
) عليه السالم  (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

 يقُولُ ِإذَا أَصبح ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و ِإلَى اللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة )م عليه السال( قَالَ كَانَ أَِبي 
 اللَّهم ِإلَيك أَسلَمت نفِْسي و ِإلَيك فَوضت أَمِري و علَيك توكَّلْت يا )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

عالَِمني اللَّهم احفَظِْني ِبِحفِْظ الِْإمياِن ِمن بيِن يدي و ِمن خلِْفي و عن يِميِني و عن رب الْ
 أَلُكسةَ ِإلَّا ِباللَِّه نلَا قُو لَ وولَا ح تِإلَّا أَن ِلي لَا ِإلَهِقب ِمن ِتي وحت ِمن ِقي وفَو ِمن اِلي وِشم

الْعمِة اللَّهالْآِخر ا وينِفي الد رش وٍء وكُلِّ س ةَ ِمناِفيالْع و فْو  
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 الْقَبِر و ِمن ِضيِق الْقَبِر و أَعوذُ ِبك ِمن سطَواِت ِإني أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر و ِمن ضغطَِة
اللَّيِل و النهاِر اللَّهم رب الْمشعِر الْحراِم و رب الْبلَِد الْحراِم و رب الِْحلِّ و الْحراِم أَبِلغْ 

ماللَّه لَامي السنٍد عمحآلَ م داً ومحِني مِميتأَنْ ت ِعكموذُ ِبجأَع ِة وِصينالْح ِعكوذُ ِبِدري أَعِإن 
 توم ِع أَوبأَِكيلَ الس ياً ِفي ِبئٍْر أَودرت اً أَومسم راً أَوبص داً أَوقَو قاً أَورش قاً أَورح قاً أَوغَر

يِبش أَِة أَواِت الْفَجِميت ٍء ِمن وِلكسِة رطَاع و ِتكاِشي ِفي طَاعلَى ِفرِني عأَِمت لَِكن ِء ووصلى (  الس

 مِصيباً ِللْحق غَير مخِطٍئ أَو ِفي الصف الَِّذي نعتهم ِفي ِكتاِبك كَأَنهم بنيانٌ )اهللا عليه وآله 
رزقَِني ربي ِبقُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق حتى يخِتم السورةَ و مرصوص أُِعيذُ نفِْسي و ولِْدي و ما 

أُِعيذُ نفِْسي و ولِْدي و ما رزقَِني ربي ِبقُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس حتى يخِتم السورةَ و يقُولُ 
دمالْح و اللَّه لَقا خم ددِللَِّه ع دمِللَِّه ِملْالْح دمالْح و اللَّه لَقا خِللَِّه ِمثْلَ م   و اللَّه لَقا خَء م

 ِليمالْح ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه فِْسِه وا نِللَِّه ِرض دمالْح ِشِه ورةَ عِللَِّه ِزن دمالْح اِتِه وكَِلم ادِللَِّه ِمد دمالْح
ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْعِلي الْعِظيم سبحانَ اللَِّه رب السماواِت و الْأَرِضني و ما بينهما و رب الْكَِرمي و لَا 

فَقِْر الْعرِش الْعِظيِم اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن درِك الشقَاِء و ِمن شماتِة الْأَعداِء و أَعوذُ ِبك ِمن الْ
و الْوقِْر و أَعوذُ ِبك ِمن سوِء الْمنظَِر ِفي الْأَهِل و الْماِل و الْولَِد و يصلِّي علَى محمٍد و آِل 

  .محمٍد عشر مراٍت 
١٤-ب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع اِهيمرِإب ن

( أَِبيِه جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ماِلك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

لَّه أَكْبر كَِبرياً و  قَالَ ما ِمن عبٍد يقُولُ ِإذَا أَصبح قَبلَ طُلُوِع الشمِس اللَّه أَكْبر ال)عليه السالم 
سبحانَ اللَِّه بكْرةً و أَِصيلًا و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني كَِثرياً لَا شِريك لَه و صلَّى اللَّه علَى 

ِبِهن ِعدص اِحِه ونِف جوِفي ج نلَهعج و لَكم نهردتآِلِه ِإلَّا اب ٍد ومحم  
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 و ِمِننيؤالْم لٌ ِمنجر نقَالَه اتِعي كَِلمقُولُ مفَي كعا ملَاِئكَةُ مقُولُ الْما فَتيناِء الدمِإلَى الس
كَذَا و اٍء ِهيمِبس را مكُلَّم قَالَ و لَه غَفَر اِت ولَاِء الْكَِلمؤقَالَ ه نم اللَّه ِحمقُولُونَ ركَذَا فَي 

لَى قَالَ ِلأَهِلها ِمثْلَ ذَِلك فَيقُولُونَ رِحم اللَّه من قَالَ هؤلَاِء الْكَِلماِت و غَفَر لَه حتى ينتِهي ِبِهن ِإ
حملَِة الْعرِش فَيقُولُ لَهم ِإنَّ مِعي كَِلماٍت تكَلَّم ِبِهن رجلٌ ِمن الْمؤِمِنني و ِهي كَذَا و كَذَا 

ِإنَّ هؤلَاِء فَيقُولُونَ رِحم اللَّه هذَا الْعبد و غَفَر لَه انطَِلق ِبِهن ِإلَى حفَظَِة كُنوِز مقَالَِة الْمؤِمِنني فَ
  .كَِلمات الْكُنوِز حتى تكْتبهن ِفي ِديواِن الْكُنوِز 

١٥- ناِبِه عحأَص اِحٍد ِمنِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
ِد اللَِّه عبِن عى بِعيس نانَ عثْمِن عاِن بِد اللَِّهأَببأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( مفَقُلْ اللَّه تحبقَالَ ِإذَا أَص

 أَلُكي أَسِإن ماللَّه اِدكِعب و ِفي ِبلَاِدك أْترب و أْتذَر و لَقْتا خم رش ِمن وذُ ِبكي أَعِإن
  .ذَا و كَذَا ِبجلَاِلك و جماِلك و ِحلِْمك و كَرِمك كَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن عن أَِبي -١٦
لْقُدوِس ثَلَاثاً  كَانَ يقُولُ ِإذَا أَصبح سبحانَ اللَِّه الْمِلِك ا) صلوات اهللا عليه ( أَنَّ عِلياً ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن زواِل ِنعمِتك و ِمن تحِويِل عاِفيِتك و ِمن فَجأَِة نِقمِتك و ِمن درِك 
 قُوِتك و ِبعِظيِم الشقَاِء و ِمن شر ما سبق ِفي اللَّيِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبِعزِة ملِْكك و ِشدِة

 كتاجلْ حس ثُم لِْقكلَى خع ِتكرِبقُد و لْطَاِنكس.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عِن الْعلَاِء بِن كَاِمٍل -١٧

 يقُولُ و اذْكُر ربك ِفي نفِْسك تضرعاً و ِخيفَةً و دونَ )لسالم عليه ا( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِيي وحي دمالْح لَه و ِلكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه اِء لَا ِإلَهسالْم دِل ِعنالْقَو ِر ِمنهالْج

 وه ِيي وحي و ِميتي و ِميتييلَى كُلِّ شع  و ريِدِه الْخقَالَ ِإنَّ ِبي ريِدِه الْخِبي قَالَ قُلْت ٍء قَِدير
 ِحني و سمالش طْلُعت ِليِم ِحنيِميِع الْعوذُ ِباللَِّه السأَع اٍت ورم رشع ا أَقُولُ لَكقُلْ كَم لَِكن

   .تغرب عشر مراٍت
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 قَالَ يقُولُ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٨
بِللَِّه ر دمِح الْحبالص دعب ابِلي ب حافْت ماٍت اللَّهراِح ثَلَاثَ مبِللَِّه فَاِلِق الِْإص دماِح الْحبالص 

 تيقَض تِإنْ كُن ماللَّه هجرخِني مرصب و ِبيلَهئْ ِلي سيه مةُ اللَّهاِفيالْع و رسِر الَِّذي ِفيِه الْيالْأَم
ِقك علَي مقْدرةً ِبالشر فَخذْه ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه ِلأَحٍد ِمن خلْ

 ِشئْت فكَي و ثُ ِشئْتيح ِمن و ا ِشئْتاكِْفِنيِه ِبم أِْسِه وِق رفَو ِمن ِه ويمِت قَدحت ِمن و.  
لْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي   أَبو عِلي ا-١٩

 قَالَ من قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ السراِج عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
صبحت ِفي ِذمِتك و ِجواِرك اللَّهم ِإني أَستوِدعك ِديِني و نفِْسي و دنياي و أَصبح اللَّهم ِإني أَ

آِخرِتي و أَهِلي و ماِلي و أَعوذُ ِبك يا عِظيم ِمن شر خلِْقك جِميعاً و أَعوذُ ِبك ِمن شر ما 
ودنج و ِليسِبِه ِإب ِلسبييش ذَِلك هموي هرضي لَم ذَا الْكَلَامِإذَا قَالَ ه ه  لَم ى فَقَالَهسِإذَا أَم ٌء و
يلَةَ شاللَّي ِتلْك هرضالَى  يعت اَء اللَّهٌء ِإنْ ش.  

٢٠-يسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِعيٍد عِن سِن ب
قَالَ ِإذَا ) عليه السالم  ( عثْمانَ بِن ِعيسى عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم صلَّيت الْمغِرب و الْغداةَ فَقُلْ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم لَا حولَ و لَا قُوةَ 
سبع مراٍت فَِإنه من قَالَها لَم يِصبه جذَام و لَا برص و لَا جنونٌ و لَا سبعونَ نوعاً ِمن أَنواِع 

 الْحمد ِلفَاِلِق الِْإصباِح مرتيِن الْبلَاِء قَالَ و تقُولُ ِإذَا أَصبحت و أَمسيت الْحمد ِلرب الصباِح
الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَذْهب اللَّيلَ ِبقُدرِتِه و جاَء ِبالنهاِر ِبرحمِتِه و نحن ِفي عاِفيٍة و يقْرأُ آيةَ 

بس افَّاِت والص اٍت ِمنآي رشع ِر وشالْح آِخر و ِسيالْكُر ِصفُونَ وا يمِة عالِْعز بر كبانَ رح
بِللَِّه ر دمالْح و ِلنيسرلَى الْمع لَامس  
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انَ اللَِّه ِحنيحبفَس الَِمنيالْع ِض والْأَر اِت واومِفي الس دمالْح لَه ونَ وِبحصت ِحني ونَ وسمت 
 دعب ضِيي الْأَرحي و يالْح ِمن تيالْم ِرجخي ِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخونَ يظِْهرت ِحني اً وِشيع

 وحبونَ سجرخت كَذَِلك ا وِتهوم لَا ِإلَه كبغَض كتمحر قَتبوِح سالر لَاِئكَِة والْم بر وسقُد
 كِإن لَيع بت ِني ومحار ِلي و فِْسي فَاغِْفرن تظَلَم وءاً وس ِملْتي عِإن كانحبس تِإلَّا أَن

 ِحيمالر ابوالت تأَن.  
٢١-ِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

اللَّهم لَك الْحمد أَحمدك و أَستِعينك و أَنت ربي و أَنا عبدك أَصبحت علَى ) عليه السالم  ( اللَِّه
ن ِبوعِدك و أُوِفي ِبعهِدك ما استطَعت و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه عهِدك و وعِدك و أُوِم

وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنْ محمداً عبده و رسولُه أَصبحت علَى ِفطْرِة الِْإسلَاِم و كَِلمِة 
ِهيم و ِديِن محمٍد علَى ذَِلك أَحيا و أَموت ِإنْ شاَء اللَّه اللَّهم أَحِيِني ما الِْإخلَاِص و ِملَِّة ِإبرا

 و كانوِرض ِغي ِبذَِلكتأَب لَى ذَِلكِني عثْتعثِْني ِإذَا بعاب و لَى ذَِلكِني عتِني ِإذَا أَمأَِمت ِني ِبِه وتييأَح
يِلك ِإلَيك أَلْجأْت ظَهِري و ِإلَيك فَوضت أَمِري آلُ محمٍد أَِئمِتي لَيس ِلي أَِئمةٌ اتباع سِب

 ِة والْآِخر ا ويناِئي ِفي الدِليأَو ملْهعاج مِدي اللَّهأَقْت ِبِهم لَّى ووأَت ماهِإي و مأَئْت ِبِهم مهرغَي
عاِئي اجآب و اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالص ِة والْآِخر ا وينِفي الد ماَءهداِدي أَعأُع و ماَءهِلياِلي أَولِْني أُو

 مهعم.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عمن ذَكَره عن أَِبي -٢٢

ِد اللَِّهععليه السالم  ( ب ( دمفَقَالَ قُِل الْح تيسِإذَا أَم و تحبِإذَا أَص ئاً أَقُولُهيِني شلِّمع لَه قَالَ قُلْت
يحمد الْحمد ِللَِّه الَِّذي يفْعلُ ما يشاُء و لَا يفْعلُ ما يشاُء غَيره الْحمد ِللَِّه كَما يِحب اللَّه أَنْ 

 ِني ِمنِرجأَخ ٍد ومحآلَ م داً ومحِفيِه م لْتخٍر أَديِخلِْني ِفي كُلِّ خأَد ماللَّه لُهأَه وا هِللَِّه كَم
محآِل م ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص ٍد ومحآلَ م داً ومحم هِمن تجروٍء أَخٍد كُلِّ س.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد الرحمِن بِن حماٍد -٢٣
قَالَ مهما ) عليه السالم  ( الْكُوِفي عن عمِرو بِن مصعٍب عن فُراِت بِن الْأَحنِف عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِمن كْترتيش  تحبي أَصِإن ماٍء اللَّهسم اٍح وبقُولَ ِفي كُلِّ صأَنْ ت كرتٍء فَلَا ت  
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يوِم ِلأَهِل رحمِتك و أَبرأُ ِإلَيك ِمن أَهِل لَعنِتك اللَّهم ِإني أَستغِفرك ِفي هذَا الصباِح و ِفي هذَا الْ
 و ِرِكنيشالْم ِمن ِهميانرظَه نيب نحن ناِح ِممبذَا الصِفي ه ِم ووذَا الْيِفي ه كأُ ِإلَيرأَب تحبأَص

ونَ ِإندبعوا يا كَانِض ِمماِء ِإلَى الْأَرمالس ِمن لْتزا أَنلْ معاج ماللَّه ٍء فَاِسِقنيوس موا قَوكَان مه
 الَاكو ناِل مو ماللَّه اِئكدلَى أَعِعقَاباً ع و اِئكِليلَى أَوكَةً عرِم بوذَا الْيِفي ه اِح وبذَا الصِفي ه

ادع ناِد مع ِلي و اغِْفر ماللَّه تبغَر أَو سمش تا طَلَعاِن كُلَّمالِْإمي ِن وِلي ِبالْأَم ِتماخ ماللَّه اك
 و ِلِمنيسالْم اِت وِمنؤالْم و ِمِننيؤِللْم اغِْفر مِغرياً اللَّهاِني صيبا را كَممهمحار و ياِلدِلو و

سالْم امفَظْ ِإماح ماللَّه ماهثْوم و مهقَلَبنم لَمعت كِإن ماِت اللَّهوالْأَم و مهاِء ِمنياِت الْأَحِلم
ِمن لَدنك الْمسِلِمني ِبِحفِْظ الِْإمياِن و انصره نصراً عِزيزاً و افْتح لَه فَتحاً يِسرياً و اجعلْ لَه و لَنا 

 دعِر بلَاِة الْأَمو و وِلكسلَى رِلفَةَ عتخالْم قالِْفر فُلَاناً و فُلَاناً و نالْع مِصرياً اللَّهلْطَاناً نس
ر ِبما جاَء ِمن ِعنِدك رسوِلك و الْأَِئمِة ِمن بعِدِه و ِشيعِتِهم و أَسأَلُك الزيادةَ ِمن فَضِلك و الِْإقْرا

 مناً قَِليلًا اللَّهِري ِبِه ثَمتلَا أَش لًا ودِغي ِبِه بتِبِه لَا أَب ترا أَملَى مافَظَةَ عحالْم و ِركِلأَم ِليمسالت و
ضى علَيك و لَا يِذلُّ من والَيت اهِدِني ِفيمن هديت و ِقِني شر ما قَضيت ِإنك تقِْضي و لَا يقْ

تباركْت و تعالَيت سبحانك رب الْبيِت تقَبلْ ِمني دعاِئي و ما تقَربت ِبِه ِإلَيك ِمن خيٍر 
جراً عِظيماً رب ما أَحسن ما فَضاِعفْه ِلي أَضعافاً مضاعفَةً كَِثريةً و آِتنا ِمن لَدنك رحمةً و أَ

ابتلَيتِني و أَعظَم ما أَعطَيتِني و أَطْولَ ما عافَيتِني و أَكْثَر ما سترت علَي فَلَك الْحمد يا ِإلَِهي 
َء ما شاَء ربي كَما يِحب و يرضى   ِملَْء الْأَرِض و َء السماواِت و ِملْ كَِثرياً طَيباً مباركاً علَيِه ِملْ

  .و كَما ينبِغي ِلوجِه ربي ِذي الْجلَاِل و الِْإكْراِم 
عليه (   عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -٢٤

  ن قَالَ ما شاَء اللَّه كَانَ لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي يقُولُ م)السالم 
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ي لَم رلِّي الْفَجصي ٍة ِحنيرِظيِم ِمائَةَ مالْع ههكْرئاً ييش ذَِلك هموي ر.  
  عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد -٢٥

بع مراٍت ِبسِم اللَِّه قَالَ من قَالَ ِفي دبِر صلَاِة الْفَجِر و دبِر صلَاِة الْمغِرِب س) عليه السالم  ( اللَِّه
 عاً ِمنون ِعنيبس هنلَّ عج و زع اللَّه فَعِظيِم دالْع ِليةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعلَا قُو لَ ووِحيِم لَا حِن الرمحالر

انَ شِقياً مِحي ِمن الشقَاِء و كُِتب ِفي أَنواِع الْبلَاِء أَهونها الريح و الْبرص و الْجنونُ و ِإنْ كَ
  .السعداِء 

ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ ) عليه السالم  (   و ِفي ِروايِة سعدانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٦
ياً رجوت أَنْ يحولَه اللَّه عز و جلَّ ِإلَى أَهونه الْجنونُ و الْجذَام و الْبرص و ِإنْ كَانَ شِق

  .السعادِة 
 ِمثْلَه ِإلَّا أَنه )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم عن أَِبي الْحسِن -٢٧

 مراٍت ِحني يمِسي لَم يخف شيطَاناً و لَا سلْطَاناً قَالَ يقُولُها ثَلَاثَ مراٍت ِحني يصِبح و ثَلَاثَ
  . و أَنا أَقُولُها ِمائَةَ مرٍة )عليه السالم ( و لَا برصاً و لَا جذَاماً و لَم يقُلْ سبع مراٍت قَالَ أَبو الْحسِن 

قَالَ ِإذَا صلَّيت ) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ-٢٨
 عبِظيِم سالْع ِليةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعلَا قُو لَ ووِحيِم لَا حِن الرمحِم اللَِّه الرفَقُلْ ِبس ِربغالْم اةَ ودالْغ

 هِصبي ا لَمقَالَه نم هاٍت فَِإنرلَاِء ماِع الْبوأَن عاً ِمنوونَ نعبلَا س و صرلَا ب و ذَاملَا ج ونٌ ونج.  
 )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن سعِد بِن زيٍد قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن -٢٩

ك و لَا تكَلِّم أَحداً حتى تقُولَ ِمائَةَ مرٍة ِبسِم اللَِّه الرحمِن ِإذَا صلَّيت الْمغِرب فَلَا تبسطْ ِرجلَ
  الرِحيِم لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم و ِمائَةَ مرٍة ِفي الْغداِة
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فَمن قَالَها دفَع اللَّه عنه ِمائَةَ نوٍع ِمن أَنواِع الْبلَاِء أَدنى نوٍع ِمنها الْبرص و الْجذَام و الشيطَانُ 
  .و السلْطَانُ 
٣٠-مِن حِن بمحِد الربع نع هنع   تِمعقَالَ س فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبِد اللَِّه ببع ناٍد ع
 يقُولُ ِإذَا أَمسيت فَنظَرت ِإلَى الشمِس ِفي غُروٍب و ِإدباٍر فَقُلْ ِبسِم اللَِّه )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

ِللَِّه الَِّذي لَم دمِحيِم الْحِن الرمحِللَِّه الر دملِْك الْحِفي الْم ِريكش لَه كُني لَم لَداً وِخذْ وتي 
الَِّذي يِصف و لَا يوصف و يعلَم و لَا يعلَم يعلَم خاِئنةَ الْأَعيِن و ما تخِفي الصدور أَعوذُ ِبوجِه 

يِم ِمن شر ما ذَرأَ و ما برأَ و ِمن شر ما تحت الثَّرى و ِمن شر ما اللَِّه الْكَِرِمي و ِباسِم اللَِّه الْعِظ
 رش ِمن و لَدا وم ةَ ورأَِبي م رش ِمن اِر وهالن ِل وا كَانَ ِفي اللَّيم رش ِمن و طَنا بم و رظَه

ت و ما لَم أَِصف فَالْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني ذَكَر أَنها أَمانٌ ِمن الرِسيِس و ِمن شر ما وصفْ
 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري ِتِه قَالَ ويذُر ِمن ِجيِم وطَاِن الريالش ِمن ِع وبعليه السالم ( الس( حبقُولُ ِإذَا أَصي 

ِك الْقُدوِس ثَلَاثاً اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن زواِل ِنعمِتك و ِمن تحِويِل عاِفيِتك و سبحانَ اللَِّه الْمِل
ِمن فَجأَِة نِقمِتك و ِمن درِك الشقَاِء و ِمن شر ما سبق ِفي الِْكتاِب اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبِعزِة 

  .دِة قُوِتك و ِبعِظيِم سلْطَاِنك و ِبقُدرِتك علَى خلِْقك ملِْكك و ِش
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي -٣١
ِع الشمِس و قَبلَ غُروِبها سنةٌ واِجبةٌ مع طُلُوِع قَالَ ِإنَّ الدعاَء قَبلَ طُلُو) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهِرِب تغالْم ِر والْفَج  
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يلَى كُلِّ شع وه و ريِدِه الْخِبي وتملَا ي يح وه ِيي وحي و ِميتي و ِميتي ِيي وحي دمٍء  الْح
اِطِني وياِت الشزمه ِليِم ِمنِميِع الْعوذُ ِباللَِّه السقُولُ أَعت اٍت ورم رشع أَنْ قَِدير بر وذُ ِبكأَع 

 ِسيتوِب فَِإنْ نرلَ الْغقَب ِس وملَ طُلُوِع الشاٍت قَبرم رشع ِليمالْع ِميعالس وه وِن ِإنَّ اللَّهرضحي
  .قَضيت كَما تقِْضي الصلَاةَ ِإذَا نِسيتها 

 ( ِبي جِميلَةَ عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن محمِد بِن عِلي عن أَ-٣٢

قَالَ قُلْ أَستِعيذُ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم و أَعوذُ ِباللَِّه أَنْ يحضروِن ِإنَّ اللَّه هو ) عليه السالم 
ٍء قَِدير  ه وحده لَا شِريك لَه يحِيي و يِميت و هو علَى كُلِّ شيالسِميع الْعِليم و قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّ

قَالَ فَقَالَ لَه رجلٌ مفْروض هو قَالَ نعم مفْروض محدود تقُولُه قَبلَ طُلُوِع الشمِس و قَبلَ 
يش كاٍت فَِإنْ فَاترم رشوِب عراِر ٌء فَ الْغهالن ِل واللَّي اقِْضِه ِمن.  

  عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن رجٍل عن ِإسحاق بِن عماٍر عِن الْعلَاِء بِن كَاِمٍل -٣٣
ا نِسيه أَنْ يقِْضيه يقُولُ بعد  ِإنَّ ِمن الدعاِء ما ينبِغي ِلصاِحِبِه ِإذَ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

الْغداِة لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه لَه الْملْك و لَه الْحمد يحِيي و يِميت و يِميت و يحِيي 
يلَى كُلِّ شع وه و كُلُّه ريِدِه الْخِبي وتملَا ي يح وه وذُ ِباللَِّه  وقُولُ أَعي اٍت ورم رشع ٍء قَِدير

 هاؤِه قَضلَيئاً كَانَ عيش ذَِلك ِمن ِسياٍت فَِإذَا نرم رشِليِم عِميِع الْعالس.  
٣٤-ِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابع هنا   عأَب أَلْت

  )عليها السالم (  عِن التسِبيِح فَقَالَ ما عِلمت شيئاً موظَّفاً غَير تسِبيِح فَاِطمةَ )عليه السالم ( جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  ) ٥٣٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

شع و ِيي وحي دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهِر تالْفَج دعاٍت برم ر
يلَى كُلِّ شع وه و ِميتعاً  يطَواَء تا شم حبسي و ٍء قَِدير.  

٣٥- دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب
 من قَالَ ِحني يطْلُع )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه رِيي الْفَجحي و ِميتي و ِميتي ِيي وحي دمالْح لَه و لْكالْم
يلَى كُلِّ شع وه و ريِدِه الْخِبي وتملَا ي يح وه و  ٍد ومحلَى ملَّى عص اٍت ورم رشع ٍء قَِدير

ثَلَاِثني ساً ومخ حبس اٍت ورم رشٍد عمحاللَِّه آِل م ِمدح ةً ورم ثَلَاِثني ساً وملَّلَ خه ةً ورم 
 بكْتي اِء لَمسا ِفي الْمِإذَا قَالَه و اِفِلنيالْغ اِح ِمنبالص ِفي ذَِلك بكْتي ةً لَمرم ثَلَاِثني ساً ومخ

 اِفِلنيالْغ لَِة ِمناللَّي ِفي ِتلْك.  
٣٦-محم   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 أَسأَلُه أَنْ يعلِّمِني دعاًء فَكَتب )عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
بقُولُ ِإذَا أَصت ِإنْ ِإلَي ئاً ويِبِه ش ِركلَا أُش ِحيمالر نمحالر يبر اللَّه اللَّه اللَّه تيسأَم و تح

يِلكُلِّ ش وفَه ِتكاجِفي ح ا لَكدا بو ِبمعدت ثُم ريخ وفَه لَى ذَِلكع تالَى  ِزدعٍء ِبِإذِْن اللَِّه ت
  . يشاُء يفْعلُ اللَّه ما
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن داود الرقِّي عن أَِبي -٣٧
 قَالَ لَا تدع أَنْ تدعو ِبهذَا الدعاِء ثَلَاثَ مراٍت ِإذَا أَصبحت و ثَلَاثَ مراٍت) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 )عليه السالم ( ِإذَا أَمسيت اللَّهم اجعلِْني ِفي ِدرِعك الْحِصينِة الَِّتي تجعلُ ِفيها من تِريد فَِإنَّ أَِبي 
  .كَانَ يقُولُ هذَا ِمن الدعاِء الْمخزوِن 

   ِسناٍن عن أَِبي سِعيٍد  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن-٣٨
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يم الَِّذي  قَالَ قُلْت لَه ما عنى ِبقَوِلِه و ِإبراِه)عليه السالم ( الْمكَاِري عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ودمحي مبر و تحبقَالَ أَص حبقَالَ كَانَ ِإذَا أَص نا هم و قُلْت الَغَ ِفيِهناٍت بفَّى قَالَ كَِلمو

و ِإذَا أَمسى قَالَها أَصبحت لَا أُشِرك ِباللَِّه شيئاً و لَا أَدعو معه ِإلَهاً و لَا أَتِخذُ ِمن دوِنِه وِلياً ثَلَاثاً 
 هوٍح ِإنِلِه ِفي نى ِبقَونا عفَم فَّى قُلْتالَِّذي و راِهيمِإب اِبِه ولَّ ِفي ِكتج و زع لَ اللَّهزثَلَاثاً قَالَ فَأَن

ذَا أَصبح قَالَ أَصبحت كانَ عبداً شكُوراً قَالَ كَِلماٍت بالَغَ ِفيِهن قُلْت و ما هن قَالَ كَانَ ِإ
 لَك ِريكلَا ش كدحو كا ِمنها فَِإنيند ٍة ِفي ِديٍن أَواِفيع ٍة أَومِنع ِبي ِمن تحبا أَصم كِهدأُش

ثَلَاثاً و حبا ِإذَا أَصقُولُهكَِثرياً كَانَ ي كْرالش لَك و لَى ذَِلكع دمالْح فَلَك ى ثَلَاثاً قُلْتسِإذَا أَم 
فَما عنى ِبقَوِلِه ِفي يحيى و حناناً ِمن لَدنا و زكاةً قَالَ تحنن اللَِّه قَالَ قُلْت فَما بلَغَ ِمن تحنِن 

 كيلَّ لَبج و زع قَالَ اللَّه با رِه قَالَ كَانَ ِإذَا قَالَ يلَيىاللَِّه عيحا يي.   
  باب الدعاِء ِعند النوِم و اِلانِتباِه

١ - نِميعاً عج اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ ِحني يأْخذُ مضجعه ثَلَاثَ مراٍت الْحمد قَالَ من ) عليه السالم  ( بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِللَِّه الَِّذي علَا فَقَهر و الْحمد ِللَِّه الَِّذي بطَن فَخبر و الْحمد ِللَِّه الَِّذي ملَك فَقَدر و الْحمد ِللَِّه 
ه اَء ويالْأَح ِميتي ى وتوِيي الْمحالَِّذي ييلَى كُلِّ شع و  موئَِة ييوِب كَهالذُّن ِمن جرخ ٍء قَِدير

هأُم هتلَدو.   
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٢ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبِإلَى أَِبي ع هفَعقَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ٍد ر 
 اِنكولِّ ِرضحا ِفي مهِبستفَاح كدفِْسي ِعنن تسبتي احِإن مقُِل اللَّهاِشِه فَلْيِإلَى ِفر كُمدى أَحأَو

ددِني فَاردا ِإلَى بهتددِإنْ ر و ِتكِفرغم و لَى ذَِلكا عفَّاهوتى تتح اِئكِليأَو قاِرفَةً ِبحةً عِمنؤا مه
.  

٣ - نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بيسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
أَنه كَانَ يقُولُ ِعند مناِمِه آمنت ِباللَِّه و كَفَرت ) ه السالم علي ( يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِبالطَّاغُوِت اللَّهم احفَظِْني ِفي مناِمي و ِفي يقَظَِتي 
٤ -محم ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد ب

 يقُولُ )صلى اهللا عليه وآله (  أَ لَا أُخِبركُم ِبما كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مروانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِم اللَِّه آمقُولُ ِبسي و ِسيةَ الْكُرأُ آيقْرلَى قَالَ كَانَ يب اِشِه قُلْتى ِإلَى ِفرِإذَا أَو ِباللَِّه و تن

  .كَفَرت ِبالطَّاغُوِت اللَّهم احفَظِْني ِفي مناِمي و ِفي يقَظَِتي 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن عن أَِبي - ٥
 يقُولُ اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن اِلاحِتلَاِم ) صلوات اهللا عليه ( أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ كَانَ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .و ِمن سوِء الْأَحلَاِم و أَنْ يلْعب ِبي الشيطَانُ ِفي الْيقَظَِة و الْمناِم 
 ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٦

قَالَ ) عليه السالم  ( بِن سِعيٍد جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
بِر اللَّه أَربعاً و ثَلَاِثني و احمده ثَلَاثاً و  ِإذَا أَخذْت مضجعك فَكَ)عليها السالم ( تسِبيح فَاِطمةَ الزهراِء 

ثَلَاِثني و سبحه ثَلَاثاً و ثَلَاِثني و تقْرأُ آيةَ الْكُرِسي و الْمعوذَتيِن و عشر آياٍت ِمن أَوِل الصافَّاِت 
  .و عشراً ِمن آِخِرها 

٧ -مأَح نع هنِن   عب داود نع وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب د
   و قَالَ)عليه السالم ( فَرقٍَد عن أَِخيِه أَنَّ ِشهاب بن عبِد ربِه سأَلَه أَنْ يسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
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 ثَلَاِثني عاً وبأَر ِر اللَّهكَب احاً وبلْ ِمسعاج ِل فَقَالَ قُلْ لَهاِم ِباللَّينِني ِفي الْمفِْزعأَةً ترِإنَّ ام قُلْ لَه
اً و ثَلَاِثني تسِبيحةً و احمِد اللَّه ثَلَاثاً و ثَلَاِثني و قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده تكِْبريةً و سبِح اللَّه ثَلَاث

 ِتلَافاخ لَه و ريِدِه الْخِيي ِبيحي و ِميتي و ِميتي ِيي وحي دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش
 ِل واللَّييلَى كُلِّ شع وه اِر وهاٍت  النرم رشع ٍء قَِدير.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٨

فَقَالَ لَه يا أَبه أُِريد أَنْ أَنام فَقَالَ يا بني قُلْ أَشهد أَنه أَتاه ابن لَه لَيلَةً ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 عبده و رسولُه أَعوذُ ِبعظَمِة اللَِّه و أَعوذُ ِبِعزِة اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً 

ٍء قَِدير و أَعوذُ  ِه و أَعوذُ ِبجلَاِل اللَِّه و أَعوذُ ِبسلْطَاِن اللَِّه ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيو أَعوذُ ِبقُدرِة اللَّ
كُلِّ د رش ِمن ِة وامالْه ِة وامالس رش ِة اللَِّه ِمنمحوذُ ِبرأَع اِن اللَِّه وفْروذُ ِبغأَع فِْو اللَِّه وٍة ِبعاب

صِغريٍة أَو كَِبريٍة ِبلَيٍل أَو نهاٍر و ِمن شر فَسقَِة الِْجن و الِْإنِس و ِمن شر فَسقَِة الْعرِب و الْعجِم 
 فَيقُولُ الصِبي و ِمن شر الصواِعِق و الْبرِد اللَّهم صلِّ علَى محمٍد عبِدك و رسوِلك قَالَ معاِويةُ

  .الطَّيِب ِعند ِذكِْر النِبي الْمبارِك قَالَ نعم يا بني الطَّيِب الْمبارِك 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن مفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ ِلي أَبو - ٩
 ِإِن استطَعت أَنْ لَا تِبيت لَيلَةً حتى تعوذَ ِبأَحد عشر حرفاً قُلْت أَخِبرِني ِبها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  قَالَ قُلْ أَعوذُ ِبِعزِة اللَِّه و أَعوذُ ِبقُدرِة اللَِّه و أَعوذُ ِبجلَاِل اللَِّه و أَعوذُ
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ِبسلْطَاِن اللَِّه و أَعوذُ ِبجماِل اللَِّه و أَعوذُ ِبدفِْع اللَِّه و أَعوذُ ِبمنِع اللَِّه و أَعوذُ ِبجمِع اللَِّه و أَعوذُ 
 ِمن شر ما خلَق و برأَ و ذَرأَ و )صلى اهللا عليه وآله ( ِبوجِه اللَِّه و أَعوذُ ِبرسوِل اللَِّه ِبملِْك اللَِّه و أَعوذُ 

 ا ِشئْتذْ ِبِه كُلَّموعت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خاِلِد بِن -١٠

 يقُولُ ِإذَا أَويت ِإلَى ِفراِشك فَقُلْ ِبسِم اللَِّه وضعت )عليه السالم ( يٍح قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه نِج
 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم ِلماً وسِنيفاً ِللَِّه مح اِهيمرلَى ِملَِّة ِإبِللَِّه ع نمالْأَي ِبينج.  

١١- دمحِن   مِعيٍد عِن سِن بيسح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب
قَالَ ِإذَا ) عليه السالم  ( النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

اللَّي ِمن كُمدأَح قَام دمالْح و ِفنيعضتسالْم بر و ِلنيسرِإلَِه الْم و نيِبيالن بانَ رحبقُلْ سِل فَلْي
يلَى كُلِّ شع وه ى وتوِيي الْمحِللَِّه الَِّذي ي  كَرش ِدي وبع قدلَّ صج و زع قُولُ اللَّهي ٍء قَِدير.  

١٢-نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 قَالَ ِإذَا قُمت ِباللَّيِل ِمن مناِمك فَقُِل الْحمد ِللَِّه الَِّذي رد علَي روِحي ِلأَحمده )عليه السالم ( جعفٍَر 

عت صوت الديِك فَقُلْ سبوح قُدوس رب الْملَاِئكَِة و الروِح سبقَت رحمتك و أَعبده فَِإذَا سِم
غَضبك لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت وحدك عِملْت سوءاً و ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِلي فَِإنه لَا يغِفر الذُّنوب ِإلَّا 

انظُر ِفي آفَاِق السماِء و قُِل اللَّهم لَا يواِري ِمنك لَيلٌ داٍج و لَا سماٌء ذَات أَنت فَِإذَا قُمت فَ
أَبراٍج و لَا أَرض ذَات ِمهاٍد و لَا ظُلُمات بعضها فَوق بعٍض و لَا بحر لُجي تدِلج بين يدِي 

ت لِْقكخ ِلِج ِمندالْم ونُ ويِت الْعامن و ومجِت النغَار وردِفي الصخا تم ِن ويةَ الْأَعاِئنخ لَمع
 دمالْح و ِلنيسرِإلَِه الْم و الَِمنيالْع بي ربانَ رحبس مولَا ن ةٌ وِسن ذُكأْخلَا ت ومالْقَي يالْح تأَن

  .عالَِمني ِللَِّه رب الْ
    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل-١٣
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( جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه بِن شاذَانَ 

 ِإذَا قَام آِخر اللَّيِل يرفَع صوته حتى يسِمع أَهلَ الداِر و يقُولُ اللَّهم أَِعني علَى هوِل )عليه السالم 
لَِع و وسع علَي ِضيق الْمضجِع و ارزقِْني خير ما قَبلَ الْموِت و ارزقِْني خير ما بعد الْمطَّ

  .الْموِت 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ تقُولُ -١٤

ا ِإذَا أَرفَظْها فَاحهلْتسِإنْ أَر ا وهمحفِْسي فَارن كْتسِإنْ أَم ماللَّه موالن تد.  
١٥- اِلٍد وِن خِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِن سِر بضِن النِميعاً عِعيٍد جِن سِن بيسا الْحأَب تِمعةَ قَالَ سامأَِبي أُس نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيو
 يقُولُ من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد ِمائَةَ مرٍة ِحني يأْخذُ مضجعه غُِفر لَه ما عِملَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

يحيى فَسأَلْت سماعةَ عن ذَِلك فَقَالَ حدثَِني أَبو بِصٍري قَالَ قَبلَ ذَِلك خمِسني عاماً و قَالَ 
 يقُولُ ذَِلك و قَالَ يا أَبا محمٍد أَما ِإنك ِإنْ جربته وجدته سِديداً )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

.  
١٦-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدفَِر بعج نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس ن

 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
هم ِباسِمك أَحيا و ِباسِمك أَموت فَِإذَا قَام ِمن نوِمِه قَالَ الْحمد ِللَِّه ِإذَا أَوى ِإلَى ِفراِشِه قَالَ اللَّ

 من قَرأَ ِعند مناِمِه )عليه السالم ( الَِّذي أَحياِني بعد ما أَماتِني و ِإلَيِه النشور و قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ةَ الْكُرآي الِئكَةُ والْم و وِإلَّا ه ال ِإله هأَن اللَّه ِهدانَ شرةَ الَِّتي ِفي آِل ِعمالْآي اٍت ورثَلَاثَ م ِسي

  آيةَ السخرِة و آيةَ السجدِة وكِّلَ ِبِه شيطَاناِن
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 و زع ونَ اللَّهدمحلَكاً ياللَِّه ثَلَاثُونَ م ا ِمنمهعم ا ووأَب اُءوا أَواِطِني شيِة الشدرم فَظَاِنِه ِمنحي
ِفرغتسي و هونركَبي و هلِّلُونهي و هونحبسي لَّ وج ِمِه وون ِمن دبالْع ذَِلك ِبهتنِإلَى أَنْ ي ونَ لَه

 لَه ذَِلك ابثَو.  
  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن محمِد بِن الْوِليِد عن أَباٍن -١٧

نةَ عذَاعِن جِد اللَِّه ببِن عاِمِر بع نِد اللَِّهعبِف ) عليه السالم  (  أَِبي عالْكَه أُ آِخرقْرٍد يأَح ا ِمنقَالَ م
 ِريدِة الَِّتي ياعقَّظَ ِفي السيِم ِإلَّا توالن دِعن.  

) عليه السالم  ( ِه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَّ-١٨

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ الن( مِم اللَِّه اللَّهقُلْ ِبسفَلْي هعجضذَ مأَخ ِل واِم اللَّيِقي ئاً ِمنيش ادأَر نم 
اِفِلنيالْغ لِْني ِمنعجلَا ت و كِسِني ِذكْرنلَا ت و ككْري مِمنؤكَّلَ لَا تكَذَا ِإلَّا و ةَ كَذَا واعس أَقُوم 

   .اللَّه عز و جلَّ ِبِه ملَكاً ينبهه ِتلْك الساعةَ
  باب الدعاِء ِإذَا خرج الِْإنسانُ ِمن منِزِلِه

يوب الْخزاِز عن أَِبي حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَ- ١
 يحرك شفَتيِه ِحني أَراد أَنْ يخرج و هو قَاِئم علَى الْباِب )عليه السالم ( قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

قَالَ نعم ِإنَّ الِْإنسانَ ِإذَا خرج فَقُلْت ِإني رأَيتك تحرك شفَتيك ِحني خرجت فَهلْ قُلْت شيئاً 
ِمن منِزِلِه قَالَ ِحني يِريد أَنْ يخرج اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ثَلَاثاً ِباللَِّه أَخرج و ِباللَِّه أَدخلُ و علَى 

جِلي ِفي و حافْت ماٍت اللَّهركَّلُ ثَلَاثَ موكُلِّ اللَِّه أَت رِقِني ش ٍر ويِلي ِبخ ِتماخ ٍر ويذَا ِبخِهي ه
دابٍة أَنت آِخذٌ ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم لَم يزلْ ِفي ضماِن اللَِّه عز و جلَّ حتى 

  يرده اللَّه ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي كَانَ ِفيِه
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محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي أَيوب عن أَِبي 
 ةَ ِمثْلَهزمح.  
٢ -محاِلِك   مم نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 فَوافَقْته ِحني خرج )عليه السالم ( بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ أَتيت باب عِلي بِن الْحسيِن 
لَ ِبسِم اللَِّه آمنت ِباللَِّه و توكَّلْت علَى اللَِّه ثُم قَالَ يا أَبا حمزةَ ِإنَّ الْعبد ِإذَا خرج ِمن الْباِب فَقَا

الَا ِمن منِزِلِه عرض لَه الشيطَانُ فَِإذَا قَالَ ِبسِم اللَِّه قَالَ الْملَكَاِن كُِفيت فَِإذَا قَالَ آمنت ِباللَِّه قَ
هِديت فَِإذَا قَالَ توكَّلْت علَى اللَِّه قَالَا وِقيت فَيتنحى الشيطَانُ فَيقُولُ بعضهم ِلبعٍض كَيف لَنا 

زما حا أَبقَالَ ي ثُم موالْي ِضي لَكِإنَّ ِعر مقَالَ اللَّه قَالَ ثُم ِقيو و كُِفي و ِديه نةَ ِإنْ ِبم
 ِضكِعر ِمن ِطِهمقَالَ أَع عنا أَصفَم قُلْت وكفُضري لَم مهتفَضِإنْ ر و كُوكرتي لَم اسالن كْترت

 فَاقَِتك و ِم فَقِْركوِلي.  
٣ -ى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ قَالَ   ِعدزمأَِبي ح ن

 فَخرج ِإلَي و شفَتاه تتحركَاِن فَقُلْت لَه فَقَالَ أَ فَطَنت )عليه السالم ( استأْذَنت علَى أَِبي جعفٍَر 
ِبكَلَاٍم م تكَلَّماللَِّه ت ي وقَالَ ِإن اكِفد ِعلْتج معن قُلْت اِليا ثُمي قَطُّ ِإلَّا ِلذَِلك دِبِه أَح كَلَّما ت

 جرخي قَالَ ِحني نم معِني ِبِه قَالَ نِبرأَخ لَه ِتِه قَالَ قُلْتآِخر و اهينِر دأَم ِمن هما أَهم اللَّه كَفَاه
هم ِإني أَسأَلُك خير أُموِري كُلِّها و أَعوذُ ِمن منِزِلِه ِبسِم اللَِّه حسِبي اللَّه توكَّلْت علَى اللَِّه اللَّ

  .ِبك ِمن ِخزِي الدنيا و عذَاِب الْآِخرِة كَفَاه اللَّه ما أَهمه ِمن أَمِر دنياه و آِخرِتِه 
٤ -أَِبي ب نٍد عيمِن حاِصِم بع نكَِم عِن الْحب ِليع نع هنفٍَر   ععأَِبي ج نعليه ( ِصٍري ع

 قَالَ من قَالَ ِحني يخرج ِمن باِب داِرِه أَعوذُ ِبما عاذَت ِبِه ملَاِئكَةُ اللَِّه ِمن شر هذَا الْيوِم )السالم 
  يِري و ِمن شر الشياِطِنيالْجِديِد الَِّذي ِإذَا غَابت شمسه لَم تعد ِمن شر نفِْسي و ِمن شر غَ
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 اِع وبالس رش ِمن ِس والِْإن و الِْجن رش ِمن اِء اللَِّه وِليِلأَو بصن نم رش ِمن و رش ِمن و اموالْه
 و مالْه كَفَاه ِه ولَيع ابت و لَه اللَّه غَفَر ركُلِّ ش فِْسي ِباللَِّه ِمنن ا أُِجرياِرِم كُلِّهحكُوِب الْمر

 رالش ِمن همصع وِء وِن السع هزجح.  
٥ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن اب ) 

قَالَ ِإذَا خرجت ِمن منِزِلك فَقُلْ ِبسِم اللَِّه توكَّلْت علَى اللَِّه لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه ) عليه السالم 
 ريخ أَلُكي أَسِإن ماللَّه ِمن لَيع ِسعأَو ماللَّه لَه تجرا خم رش ِمن وذُ ِبكأَع و لَه تجرا خم

فَضِلك و أَتِمم علَي ِنعمتك و استعِملِْني ِفي طَاعِتك و اجعلْ رغْبِتي ِفيما ِعندك و توفَِّني علَى 
وِلكسِملَِّة ر و صلى اهللا عليه وآله (  ِملَِّتك (.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن - ٦
 ِبك خرجت  ِإذَا خرج يقُولُ اللَّهم)عليه السالم ( أَِبي هاِشٍم عن أَِبي خِدجيةَ قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و هزقِْني فَوزار ذَا وِمي هوِلي ِفي ي اِركب ماللَّه كَّلْتوت كلَيع و تنآم ِبك و تلَمأَس لَك و
ِه و ِباللَِّه و فَتحه و نصره و طَهوره و هداه و بركَته و اصِرف عني شره و شر ما ِفيِه ِبسِم اللَّ

اللَّه أَكْبر و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني اللَّهم ِإني قَد خرجت فَباِرك ِلي ِفي خروِجي و انفَعِني ِبِه 
 ِزِلِه قَالَ ذَِلكنلَ ِفي مخِإذَا د قَالَ و.  

٧ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مضِن الراٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمعليه السالم ( ح( 
 ِإذَا خرج ِمن منِزِلِه قَالَ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم خرجت ِبحوِل اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِبي 

لْ ِبحِتي بلَا قُو ي وٍل ِمنوِتِه لَا ِبحقُو ٍة واِفيفَأِْتِني ِبِه ِفي ع ِقكضاً ِلِرزرعتم با ري ِتكقُو و ِلكو
.  

٨ - ِزيدِن يب رمع نةَ عِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد ِحني يخرج ِمن منِزِلِه عشر مراٍت لَم  )عليه السالم( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .يزلْ ِفي ِحفِْظ اللَِّه عز و جلَّ و ِكلَاَءِتِه حتى يرِجع ِإلَى منِزِلِه
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن موسى بِن الْقَاِسِم عن صباٍح الْحذَّاِء - ٩
 فَاِتحةَ الِْكتاِب  ِإذَا أَردت السفَر فَِقف علَى باِب داِرك و اقْرأْ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 

 و اِلكِشم نع و ِميِنكي نع و كامأَم دأَح اللَّه وقُلْ ه و اِلكِشم نع و ِميِنكي نع و كامأَم
م قُِل اللَّهم قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس و قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق أَمامك و عن يِميِنك و عن ِشماِلك ثُ

احفَظِْني و احفَظْ ما مِعي و سلِّمِني و سلِّم ما مِعي و بلِّغِني و بلِّغْ ما مِعي بلَاغاً حسناً ثُم قَالَ 
 و هعا مم لَمسلَا ي و لَمسي و هعا مفَظُ محلَا ي فَظُ وحلَ يجالر تأَيا رأَ م هعا ملُغُ مبلَا ي لُغُ وبي

.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن أَِبي حمزةَ -١٠

و علَى اللَِّه  أَنه كَانَ ِإذَا خرج ِمن الْبيِت قَالَ ِبسِم اللَِّه خرجت )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  .توكَّلْت لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن الْقَاِسِم عن صباٍح الْحذَّاِء -١١
جلُ ِمنكُم ِإذَا أَراد سفَراً قَام علَى باِب داِرِه  قَالَ يا صباح لَو كَانَ الر)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

 و هامِن أَميذَتوعالْم اِلِه وِشم نع ِميِنِه وي نع و هامأَم دمأَ الْحفَقَر لَه هجوتِهِه الَِّذي يجِتلْقَاَء و
ه أَحد أَمامه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه و آيةَ الْكُرِسي أَمامه عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه و قُلْ هو اللَّ

 ِعي وا مم لِّمس ِني ولِّمس ِعي وا مفَظْ ماح فَظِْني واح مقَالَ اللَّه اِلِه ثُمِشم نع ِميِنِه وي نع و
اِغك الْحسِن الْجِميِل لَحِفظَه اللَّه و حِفظَ ما معه و سلَّمه و سلَّم ما بلِّغِني و بلِّغْ ما مِعي ِببلَ

 هعا ملُغُ مبلَا ي لُغُ وبي و هعا مفَظُ محلَا ي فَظُ وحلَ يجالر تأَيا رأَ م هعا ملَّغَ مب و هلَّغب و هعم
  . يسلَم ما معه و يسلَم و لَا
١٢- نِم عهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِباللَِّه  قَالَ ِإذَا خرجت ِمن منِزِلك ِفي سفٍَر أَو حضٍر فَقُلْ ِبسِم اللَِّه آمنت)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
اِطنييالش لَقَّاهةَ ِإلَّا ِباللَِّه فَتلَا قُو لَ وولَا ح اَء اللَّها شلَى اللَِّه مع كَّلْتوت  

http://www.islam4u.com


  ) ٥٤٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

ب الْملَاِئكَةُ وجوهها و تقُولُ ما سِبيلُكُم علَيِه و قَد سمى اللَّه و آمن ِبِه و فَتنصِرف و تضِر
   .توكَّلَ علَيِه و قَالَ ما شاَء اللَّه لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه

  باب الدعاِء قَبلَ الصلَاِة
١ -يحي نب دمحِض   معب ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى ع

 يقُولُ من قَالَ هذَا الْقَولَ )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
آِل م ٍد ومحم عكَانَ م ٍد ومحِبم كِإلَي هجوي أَتِإن ملَاةَ اللَّهالص فِْتحتسلَ أَنْ يقَب ٍد ِإذَا قَاممح

 ا وينِجيهاً ِفي الدو لِْني ِبِهمعفَاج كِإلَي ِبِهم بقَرأَت لَاِتي وص يدي نيب مهمأُقَد ٍد ومحآِل م
ِة وا الْآِخرهفَِإن ِتِهملَايو و ِرفَِتِهمعم و ِتِهمِلي ِبطَاع ِتمفَاخ ِرفَِتِهمعِبم لَيع تننم ِبنيقَرالْم ِمن 

يلَى كُلِّ شع كا فَِإنِلي ِبه ِتماخ ةُ وادعا الس ماللَّه قُلْت فْترصلِّي فَِإذَا انصت ثُم لِْني ٍء قَِديرعج
مع محمٍد و آِل محمٍد ِفي كُلِّ عاِفيٍة و بلَاٍء و اجعلِْني مع محمٍد و آِل محمٍد ِفي كُلِّ مثْوى 

كُلِّها و و منقَلٍَب اللَّهم اجعلْ محياي محياهم و مماِتي مماتهم و اجعلِْني معهم ِفي الْمواِطِن 
يلَى كُلِّ شع كِإن مهنيب ِني ويب قفَرلَا ت  ٍء قَِدير.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه قَالَ - ٢
 بين يدي حاجِتي و )صلى اهللا عليه وآله ( أُقَدم محمداً نِبيك تقُولُ قَبلَ دخوِلك ِفي الصلَاِة اللَّهم ِإني 

أَتوجه ِبِه ِإلَيك ِفي طَِلبِتي فَاجعلِْني ِبِهم وِجيهاً ِفي الدنيا و الْآِخرِة و ِمن الْمقَرِبني اللَّهم اجعلْ 
  .نِبي ِبِهم مغفُوراً و دعاِئي ِبِهم مستجاباً يا أَرحم الراِحِمني صلَاِتي ِبِهم متقَبلَةً و ذَ

  عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ شِهدت أَبا عبِد اللَِّه - ٣
 التكِْبِري و قَالَ اللَّهم لَا تؤِيسِني ِمن روِحك و لَا تقَنطِْني ِمن  و استقْبلَ الِْقبلَةَ قَبلَ)عليه السالم ( 

  رحمِتك و لَا تؤِمني مكْرك فَِإنه لَا يأْمن مكْر اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْخاِسرونَ
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 ِمن أْساللَِّه الْي داِئِر ِعنِر الْكَبأَكْب فَقَالَ ِإنَّ ِمن لَكٍد قَبأَح ذَا ِمنِبه تِمعا سم اكِفد ِعلْتج قُلْت
ِمن نالْأَم ِة اللَِّه ومحر وطَ ِمنالْقُن ِح اللَِّه ووكِْر اللَِّهرم .   

  باب الدعاِء ِفي أَدباِر الصلَواِت
١ - نع ِقيرِد اللَِّه الْببأَِبي ع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يقُولُ ) صلوات اهللا عليه ( الَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني قَ) عليه السالم  ( ِعيسى بِن عبِد اللَِّه الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 و ِدكبٍد عمحِبم كِإلَي بقَرأَت و ِمككَر و وِدكِبج كِإلَي بقَري أَتِإن ماِل اللَّهوالز غَ ِمنِإذَا فَر

الْم لَاِئكَِتكِبم كِإلَي بقَرأَت و وِلكسي رنع ِنيالْغ تأَن ماللَّه ِبك و ِلنيسرالْم اِئكِبيأَن و ِبنيقَر
 وِبي فَاقِْض ِليذُن لَيع ترتس ِتي وثْرِني عأَقَلْت كِإلَي ا الْفَِقريأَن و ِنيالْغ تأَن كالْفَاقَةُ ِإلَي ِبي و

علَا ت ِتي واجح مواِجداً الْيس ِخري ِني قَالَ ثُمعسي كودج و كفْولْ عي بِمن لَمعا تِني ِبقَِبيِح مذِّب
 ِمن ي وأُم أَِبي و ِبي ِمن رأَب تأَن ِحيما ري را بِة يِفرغلَ الْما أَهي ى وقْولَ التا أَهقُولُ يي و

قْبلِْني ِبقَضاِء حاجِتي مجاباً دعاِئي مرحوماً صوِتي قَد كَشفْت أَنواع الْبلَايا جِميِع الْخلَاِئِق ا
  .عني 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢
قَالَ ) عليه السالم  ( براِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الصباِح بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّهابِن أَِبي عميٍر عن ِإ

 هراُء غَيشا يلُ مفْعلَا ي اُء وشا يلُ مفْعِللَِّه الَِّذي ي دماٍت الْحرثَلَاثَ م ِربغلَّى الْمقَالَ ِإذَا ص نم
  .ي خيراً كَِثرياً أُعِط

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه رفَعه قَالَ يقُولُ- ٣
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َءيِن اللَّهم ِبيِدك مقَاِدير اللَّيِل و النهاِر و مقَاِدير الدنيا و الْآِخرِة و مقَاِدير الْموِت و بعد الِْعشا
هم الْحياِة و مقَاِدير الشمِس و الْقَمِر و مقَاِدير النصِر و الِْخذْلَاِن و مقَاِدير الِْغنى و الْفَقِْر اللَّ

 ِب ورقَِة الْعفَس ري شنأْ عراد ملِْدي اللَّهو ِلي وأَه ِدي وسِفي ج و اييند ِلي ِفي ِديِني و اِركب
  .الْعجِم و الِْجن و الِْإنِس و اجعلْ منقَلَِبي ِإلَى خيٍر داِئٍم و نِعيٍم لَا يزولُ 

٤ -ب نع هنِدِه   عِتِه ِبييآِخذٌ ِبِلح وه لَاٍة وكُلِّ ص دعقَالَ ب نقَالَ م هفَعاِبِه رحِض أَصع
الْيمنى يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْراِم ارحمِني ِمن الناِر ثَلَاثَ مراٍت و يده الْيسرى مرفُوعةٌ و بطْنها 

مِلي السا يِإلَى م ِتِه ثُميِلح نع هدي رخؤي اٍت ثُمرذَاِب الْأَِليِم ثَلَاثَ مالْع ِني ِمنقُولُ أَِجري اَء ثُم
 قِْلبي و ِحيما رانُ يمحا ري ا كَِرميي ِزيزا عقُولُ يي اَء ثُممِلي السا يا ِممهطْنلُ بعجي و هدي فَعري
يديِه و يجعلُ بطُونهما ِمما يِلي السماَء ثُم يقُولُ أَِجرِني ِمن الْعذَاِب الْأَِليِم ثَلَاثَ مراٍت صلِّ 

فَاِر لَهِتغِصلَ ِباِلاسو و هنع ِضير و لَه وِح غُِفرالر لَاِئكَِة والْم ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مى عتح 
 و كيدي فَعفَار ِدكهشت ِمن غْتقَالَ ِإذَا فَر و سالِْإن و ِن الِْجنلَاِئِق ِإلَّا الثَّقَلَيالْخ ِميعج وتمي

اً أَبداً و عاِفِني قُِل اللَّهم اغِْفر ِلي مغِفرةً عزماً جزماً لَا تغاِدر ذَنباً و لَا أَرتِكب بعدها محرم
 ِني وتلَّما عِبم با رِني يفَعان داً وأَب هدعى لَا أَِضلُّ بدِدِني هاه داً وا أَبهدعى بلْوافَاةً لَا بعم

بت و اهبا رِني ِبِه يضر قِْني كَفَافاً وزار و لَيع لْهعجلَا ت ِلي و لْهعاج ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهي لَيع 
 ِعِري واِر ذَاِت السالن ِني ِمنمحار ِحيما ري ِحيما ري ِحيما رانُ يمحا رانُ يمحا رانُ يمحا ري

ِإذِْنك و اعِصمِني ِمن الشيطَاِن ابسطْ علَي ِمن سعِة ِرزِقك و اهِدِني ِلما اختِلف ِفيِه ِمن الْحق ِب
الرِجيِم و أَبِلغْ محمداً صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه عني تِحيةً كَِثريةً و سلَاماً و اهِدِني ِبهداك و أَغِْنِني 

لَّى اللَّهص و لَِصنيخالْم اِئكِليأَو لِْني ِمنعاج و اكِبِغن نقَالَ م ٍد آِمنيمحآِل م ٍد ومحلَى مع 
  قَالَ هذَا
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  .مرزوقاً ناِعماً مسروراً ِإلَى يوِم الِْقيامِة بعد كُلِّ صلَاٍة رد اللَّه علَيِه روحه ِفي قَبِرِه و كَانَ حياً 
  عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ تقُولُ بعد الْفَجِر اللَّهم لَك الْحمد حمداً خاِلداً - ٥

ك الْحمد حمداً لَا أَمد لَه دونَ مع خلُوِدك و لَك الْحمد حمداً لَا منتهى لَه دونَ ِرضاك و لَ
 كَى وتشالْم كِإلَي و دمالْح لَك ماللَّه اكاَء ِلقَاِئِلِه ِإلَّا ِرضزداً لَا جمح دمالْح لَك و ِتكِشيم

لَِّه ِبمحاِمِدِه كُلِّها علَى نعماِئِه كُلِّها أَنت الْمستعانُ اللَّهم لَك الْحمد كَما أَنت أَهلُه الْحمد ِل
 دمالْح كَلَّمتلَ أَنْ تِر قَبالْفَج دعقُولُ بت ى وضري ي وبر ِحبا يثُ ميِإلَى ح دمالْح ِهيتنى يتح

َء الِْميزاِن و منتهى الرضا و ِزنةَ  ِش و سبحانَ اللَِّه ِملَْء الِْميزاِن و منتهى الرضا و ِزنةَ الْعر ِللَِّه ِملْ
َء الِْميزاِن و  َء الِْميزاِن و منتهى الرضا و ِزنةَ الْعرِش و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ِملْ الْعرِش و اللَّه أَكْبر ِملْ
رةَ الْعِزن ا وضى الرهتنِد الذَِّليِل أَنْ مبأَلَةَ الْعسم أَلُكأَس مقُولُ اللَّهت اٍت ثُمرم عبأَر ذَِلك ِعيدِش ت

تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد و أَنْ تغِفر لَنا ذُنوبنا و تقِْضي لَنا حواِئجنا ِفي الدنيا و الْآِخرِة 
  . ِمنك و عاِفيٍة ِفي يسٍر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن الْفَرِج قَالَ - ٦
ي دبِر صلَاِة  ِبهذَا الدعاِء و علَّمِنيِه و قَالَ من قَالَ ِف)عليه السالم ( كَتب ِإلَي أَبو جعفٍَر ابن الرضا 

الْفَجِر لَم يلْتِمس حاجةً ِإلَّا تيسرت لَه و كَفَاه اللَّه ما أَهمه ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و صلَّى اللَّه علَى 
ه اللَّه سيئَاِت ما مكَروا لَا ِإلَه ِإلَّا محمٍد و آِلِه و أُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباِد فَوقَا

 ِمِننيؤِجي الْمنن كَذَِلك و مالْغ ِمن اهنيجن و ا لَهنبجتفَاس الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس تأَن
ن اللَِّه و فَضٍل لَم يمسسهم سوٌء ما شاَء اللَّه لَا حولَ حسبنا اللَّه و ِنعم الْوِكيلُ فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِم

  و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم ما شاَء اللَّه لَا ما شاَء
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 لُوِقنيخالْم ِمن اِلقالْخ ِبيسح وِبنيبرالْم ِمن بالر ِبيسح اسالن ِإنْ كَِره و اَء اللَّها شم اسالن
ِذي لَا ِإلَه ِإلَّا حسِبي الراِزق ِمن الْمرزوِقني حسِبي الَِّذي لَم يزلْ حسِبي منذُ قَطُّ حسِبي اللَّه الَّ

 ِضيتٍة فَقُلْ روبكْتلَاٍة مص ِمن فْترصقَالَ ِإذَا ان ِظيِم وِش الْعرالْع بر وه و كَّلْتوِه تلَيع وه
ِبفُلَاٍن و اباً وآِن ِكتِبالْقُر لَاِم ِديناً وِبالِْإس اً وِبيٍد نمحِبم اً وبفُلَانٌ ِباللَِّه ر كِليو مةً اللَّهفُلَاٍن أَِئم 

 لَه ددام ِتِه وحت ِمن ِقِه وفَو ِمن اِلِه وِشم نع ِميِنِه وي نع لِْفِه وخ ِمن ِه ويدِن ييب ِمن فَظْهفَاح
ك و أَِرِه ما يِحب و ما تقَر ِبِه عينه ِفي نفِْسِه و ِفي عمِرِه و اجعلْه الْقَاِئم ِبأَمِرك و الْمنتِصر ِلِديِن

 ِحبا يم أَِرِه ِفيِهم ونَ وذَرحا يم هِمن أَِرِهم ِه وودِفي ع ِتِه وِفي ِشيع اِلِه وم ِلِه وِفي أَه ِتِه ويذُر
ا ونوردِف صاش و هنيِبِه ع ِقرت و ِبيكَانَ الن قَالَ و ِمِننيؤٍم مقَو وردقُولُ ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  صي 

فَرغَ ِمن صلَاِتِه اللَّهم اغِْفر ِلي ما قَدمت و ما أَخرت و ما أَسررت و ما أَعلَنت و ِإسراِفي 
ِه ِمني اللَّهم أَنت الْمقَدم و أَنت الْمؤخر لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ِبِعلِْمك علَى نفِْسي و ما أَنت أَعلَم ِب

 تِلمفَِّني ِإذَا عوت ِيِني وراً ِلي فَأَحياةَ خيالْح تِلما عم ِعنيملِْق أَجلَى الْخع ِتكرِبقُد و بيالْغ
للَّهم ِإني أَسأَلُك خشيتك ِفي السر و الْعلَاِنيِة و كَِلمةَ الْحق ِفي الْغضِب و الْوفَاةَ خيراً ِلي ا

الرضا و الْقَصد ِفي الْفَقِْر و الِْغنى و أَسأَلُك نِعيماً لَا ينفَد و قُرةَ عيٍن لَا ينقَِطع و أَسأَلُك الرضا 
ِبالْقَض و ِهكجظَِر ِإلَى ونلَذَّةَ الْم ِت ووالْم دعِش بيالْع درب ِش ويالْع دعِت بوكَةَ الْمرب اِء و

ِة الِْإميا ِبِزيننيز ملٍَّة اللَّهضٍة منلَا ِفت ٍة وِضراَء مرِر ضغَي ِمن ِلقَاِئك و ِتكيؤقاً ِإلَى روش اِن و
اجعلْنا هداةً مهِديني اللَّهم اهِدنا ِفيمن هديت اللَّهم ِإني أَسأَلُك عِزميةَ الرشاِد و الثَّبات ِفي 

ي أَلُكأَس و قِّكاَء حأَد و ِتكاِفيع نسح و ِتكمِنع كْرش أَلُكأَس ِد وشالر ِر وقَلْباًالْأَم با ر  
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ا تم رش ِمن وذُ ِبكأَع و لَمعا تم ريخ أَلُكأَس و لَمعا تِلم كِفرغتأَس اِدقاً واناً صِلس ِليماً وس لَمع
  .فَِإنك تعلَم و لَا نعلَم و أَنت علَّام الْغيوِب 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن سيِف بِن - ٧
 ِإلَى يوسف و هو ِفي )عليه السالم ( لُ جاَء جبرِئيلُ  يقُو)عليه السالم ( عِمريةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 قِْني ِمنزار جاً ورخم جاً ولْ ِلي فَرعاج ملَاٍة اللَّهِر كُلِّ صبقُلْ ِفي د فوسا يي ِن فَقَالَ لَهجالس
 ِسبتثُ لَا أَحيح ِمن و ِسبتثُ أَحيح.  

٨ -ب دمحم   نِزيِز عِد الْعبِن عِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
قَالَ من قَالَ هِذِه الْكَِلماِت ِعند كُلِّ صلَاٍة ) عليه السالم  ( بكِْر بِن محمٍد عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه

 نفِْسِه و داِرِه و ماِلِه و ولِْدِه أُِجري نفِْسي و ماِلي و ولِْدي و أَهِلي و داِري و مكْتوبٍة حِفظَ ِفي
 و دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم و ِلدي ِد الَِّذي لَممِد الصاِحِد الْأَحي ِباللَِّه الْوِمن وا هكُلَّ م

ي و ماِلي و ولِْدي و كُلَّ ما هو ِمني ِبرب الْفَلَِق ِمن شر ما خلَق ِإلَى آِخِرها و ِبرب أُِجري نفِْس
  .الناِس ِإلَى آِخِرها و آيِة الْكُرِسي ِإلَى آِخِرها 

ِويةَ بِن عماٍر قَالَ من قَالَ ِفي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معا- ٩
  .دبِر الْفَِريضِة يا من يفْعلُ ما يشاُء و لَا يفْعلُ ما يشاُء أَحد غَيره ثَلَاثاً ثُم سأَلَ أُعِطي ما سأَلَ 

عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ -١٠
 ِإذَا صلَّيت الْمغِرب فَأَِمر يدك علَى جبهِتك و قُلْ ِبسِم اللَِّه الَِّذي لَا )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

مِحيِم اللَّهِن الرمحِة الرادهالش ِب وياِلِم الْغع وِإلَّا ه نَ ِإلَهزالْح و مالْغ و مي الْهنع أَذِْهب 
  .ثَلَاثَ مراٍت 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمٍد الْجعِفي عن أَِبيِه عن أَِبي -١١
  ِكي عيِني فَشكَوت ذَِلك ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّهقَالَ كُنت كَِثرياً ما أَشت) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
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ِلوجِع عينيك قُلْت بلَى قَالَ تقُولُ  فَقَالَ أَ لَا أُعلِّمك دعاًء ِلدنياك و آِخرِتك و بلَاغاً )عليه السالم ( 
ِفي دبِر الْفَجِر و دبِر الْمغِرِب اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبحق محمٍد و آِل محمٍد علَيك صلِّ علَى 

يِني و الْيِقني ِفي قَلِْبي و محمٍد و آِل محمٍد و اجعِل النور ِفي بصِري و الْبِصريةَ ِفي ِد
  .الِْإخلَاص ِفي عمِلي و السلَامةَ ِفي نفِْسي و السعةَ ِفي ِرزِقي و الشكْر لَك أَبداً ما أَبقَيتِني 

ٍر الشاِمي قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر قَالَ حدثَِني أَبو جعفَ-١٢
 اِهيمرا ِإبأَب تيأَِبي ِهلْقَاٍم قَالَ أَت نب ِهلْقَام قَالُ لَهاِم يلٌ ِبالشجثَِني ردعليه السالم ( ح( لَه فَقُلْت 

ي دبِر الْفَجِر ِإلَى أَنْ تطْلُع جِعلْت ِفداك علِّمِني دعاًء جاِمعاً ِللدنيا و الْآِخرِة و أَوِجز فَقَالَ قُلْ ِف
 ِمن تكُن لَقَد ِلِه قَالَ ِهلْقَامفَض ِمن أَلُهأَس و اللَّه ِفرغتِدِه أَسمِبح ِظيِم وانَ اللَِّه الْعحبس سمالش

ِقب اثٌ ِمناِني ِمريى أَتتح تِلما عالًا فَمِتي حيِل بِإ أَهوةً أَسابقَر هنيب ِني ويأَنَّ ب تنا ظَنٍل مجِل ر
 اِلحالص دبالْع لَايوِني ملَّما عِإلَّا ِبم ا ذَِلكم ِتي ويِل بِر أَهسأَي لَِمن موي الْيِإن عليه السالم ( و( .  

  باب الدعاِء ِللرزِق
١ -نى عيحي نب دمحِن   ميسالْح اِلٍد وِن خِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح 

بِن سِعيٍد جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي جِميلَةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
عاًء ِللرزِق فَعلَّمِني دعاًء ما رأَيت أَجلَب ِمنه ِللرزِق قَالَ قُِل اللَّهم  أَنْ يعلِّمِني د)عليه السالم ( اللَِّه 

ارزقِْني ِمن فَضِلك الْواِسِع الْحلَاِل الطَّيِب ِرزقاً واِسعاً حلَالًا طَيباً بلَاغاً ِللدنيا و الْآِخرِة صباً 
  يئاً ِمن غَيِر كَد و لَا من ِمن أَحِدصباً هِنيئاً مِر
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 فَِمن فَضِلك أَسأَلُ و ِمن خلِْقك ِإلَّا سعةً ِمن فَضِلك الْواِسِع فَِإنك قُلْت و سئَلُوا اللَّه ِمن فَضِلِه
  .عِطيِتك أَسأَلُ و ِمن يِدك الْملْأَى أَسأَلُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس عن أَِبي بِصٍري - ٢
ِد استبطَأْت الرزق فَغِضب ثُم قَالَ ِلي قُِل اللَّهم ِإنك  لَقَ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

تكَفَّلْت ِبِرزِقي و ِرزِق كُلِّ دابٍة يا خير مدعو و يا خير من أَعطَى و يا خير من سِئلَ و يا 
  .أَفْضلَ مرتجى افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا 

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق قَالَ أَبطَأَ   - ٣
 ِبياِب النحأَص لٌ ِمنجصلى اهللا عليه وآله ( ر( ولُ اللَِّهسر فَقَالَ لَه اهأَت ثُم هنع  ) ا أَ)صلى اهللا عليه وآلهطَأَ  مب

ِبك عنا فَقَالَ السقْم و الْفَقْر فَقَالَ لَه أَ فَلَا أُعلِّمك دعاًء يذْهب اللَّه عنك ِبالسقِْم و الْفَقِْر قَالَ 
لْت علَى الْحي الَِّذي لَا بلَى يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ قُلْ لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم توكَّ

 لَم لِْك وِفي الْم ِريكش لَه كُني لَم لَداً ولَا و ةً واِحبِخذْ صتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمالْح و وتمي
 فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله ( لنِبي يكُن لَه وِلي ِمن الذُّلِّ و كَبره تكِْبرياً قَالَ فَما لَِبثَ أَنْ عاد ِإلَى ا

 الْفَقْر و قْمي السنع اللَّه بأَذْه ولَ اللَِّه قَدسر.  
٤ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ناِم عحٍد الشيفٍَر زعا )عليه السالم (  أَِبي جي اِجدس تأَن ِة ووبكْتِق ِفي الْمزِفي طَلَِب الر عقَالَ اد 
خير الْمسئُوِلني و يا خير الْمعِطني ارزقِْني و ارزق ِعياِلي ِمن فَضِلك الْواِسِع فَِإنك ذُو الْفَضِل 

  .الْعِظيِم 
٥ -حم   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد 
 و سأَلْته أَنْ يعلِّمِني دعاًء ِفي طَلَِب الرزِق فَعلَّمِني دعاًء ما احتجت منذُ  الْحاجةَ)عليه السالم ( اللَِّه 

  دعوت ِبِه قَالَ قُلْ ِفي دبر صلَاِة اللَّيِل و أَنت ساِجد يا خير مدعو و يا خير مسئُوٍل
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 قاً ِمنِلي ِرز ببس و ِقكِرز ِمن لَيع ِسعأَو قِْني وزى ارجترم ريا خي طَى وأَع نم عسا أَوي و
يلَى كُلِّ شع كِإن ِلكِقب  ٍء قَِدير.  

٦ -حِن أَِبي   مِد بمحِن مب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( داود عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ولَ اللَِّه ِإنسلَّ ِبِه رج و زع و اللَّهعاًء أَدعِني دلِّماِلي فَعح تدتقَِد اش و نيد لَيع اٍل وي ذُو ِعي
 يا عبد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِليرزقَِني ما أَقِْضي ِبِه ديِني و أَستِعني ِبِه علَى ِعياِلي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ا تي اِحدا وي اِجدا مقُلْ ي ثُم ودجالس و كُوعالر ِتمِن تيتكْعلِّ رص ثُم وَءكضِبغْ وأَس أْ وضو
ولَ اللَِّه ِإني  يا محمد يا رس)صلى اهللا عليه وآله ( كَِرمي يا داِئم أَتوجه ِإلَيك ِبمحمٍد نِبيك نِبي الرحمِة 

يكُلِّ ش بر ي وبر و كبِإلَى اللَِّه ر ِبك هجوأَت  أَلُكأَس ِتِه ويِل بأَه ٍد ومحلَى مع لِّيصٍء أَنْ ت
قِْضي ِبِه ديِني و أَستِعني نفْحةً كَِرميةً ِمن نفَحاِتك و فَتحاً يِسرياً و ِرزقاً واِسعاً أَلُم ِبِه شعِثي و أَ

  .ِبِه علَى ِعياِلي 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباٍن عن أَِبي سِعيٍد - ٧

 هذَا الدعاَء يا )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه قَالَ علَّم رسو) عليه السالم  ( الْمكَاِري و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
راِزق الْمِقلِّني يا راِحم الْمساِكِني يا وِلي الْمؤِمِنني يا ذَا الْقُوِة الْمِتِني صلِّ علَى محمٍد و أَهِل 

  .بيِتِه و ارزقِْني و عاِفِني و اكِْفِني ما أَهمِني 
عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي الْحسِن - ٨

 ِإلَى رجٍل و هو يقُولُ اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن )عليه السالم (  قَالَ سِمعته يقُولُ نظَر أَبو جعفٍَر )السالم 
ِقكفٍَر ِرزعو جلَاِل فَقَالَ أَبلَالًا )عليه السالم (  الْحقاً حِرز أَلُكي أَسِإن مقُِل اللَّه نيِبيالن قُوت أَلْتس 

 ِقكِرز باً ِمناِسعاً طَيو.  
  محمِد بِن  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن - ٩
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الَ أَ  جِعلْت ِفداك ادع اللَّه عز و جلَّ أَنْ يرزقَِني الْحلَالَ فَقَ)عليه السالم ( أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِللرضا 
 يقُولُ )عليه السالم ( تدِري ما الْحلَالُ قُلْت الَِّذي ِعندنا الْكَسب الطَّيب فَقَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 

  .الْحلَالُ هو قُوت الْمصطَفَين ثُم قَالَ قُلْ أَسأَلُك ِمن ِرزِقك الْواِسِع 
قَالَ قُِل ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن مفَضِل بِن مزيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه  عنه عن بعِض -١٠

اللَّهم أَوِسع علَي ِفي ِرزِقي و امدد ِلي ِفي عمِري و اجعلْ ِلي ِممن ينتِصر ِبِه ِلِديِنك و لَا 
  .تستبِدلْ ِبي غَيِري 

١١- هنع   اِهيمرأَِبي ِإب نعليه السالم ( ع( قِبح أَلُكأَس ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهِق يزاًء ِفي الرعد 
 ِني ِمنتلَّما علَ ِبممالْع قَِنيزرأَنْ ت ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت ِظيمع كلَيع قُّهح نم

  .فَِة حقِّك و أَنْ تبسطَ علَي ما حظَرت ِمن ِرزِقك معِر
١٢- نطَّاِر عِميِد الْعِد الْحبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإنا قَِد استبطَأْنا الرزق )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 نم ريا خي و ِعيد نم ريا خٍة فَيابِق كُلِّ دِرز ِقي وِبِرز كَفَّلْتت كِإن مقَالَ قُِل اللَّه ثُم ِضبفَغ

  . ِبي كَذَا و كَذَا سِئلَ و يا خير من أَعطَى و يا أَفْضلَ مرتجى افْعلْ
 يدعو )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم  (   أَبو بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٣

وِميِع حلَى جا عى ِبهقَوةً أَتِعيشِة مِعيشالْم نسح أَلُكي أَسِإن ماِء اللَّهعذَا الدلُ ِبهصوأَت اِئِجي و
 لَيع ِسعقَى أَوفَأَش لَيا عِبه رقْتت ى أَوا فَأَطْغِرفَِني ِفيهتِر أَنْ تغَي ِتي ِمناِة ِإلَى آِخريا ِفي الْحِبه

 غَير ممنوٍن ثُم لَا ِمن حلَاِل ِرزِقك و أَِفض علَي ِمن سيِب فَضِلك ِنعمةً ِمنك ساِبغةً و عطَاًء
 لَيلَا ِبِإقْلَاٍل ع ِتِه ووهز اترهي زفِْتنت و هتجهلِْهيِني با تهِبِإكْثَاٍر ِمن ِتكمكِْر ِنعش نلِْني عغشت

و هِلي كَدمِبع رقْصا يهِمن  

http://www.islam4u.com


  ) ٥٥٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... سالمي مركز االشعاع اال........... الد الثاين : الكايف 

 و كانوالُ ِبِه ِرضلَاغاً أَنب و لِْقكاِر خِشر نى عا ِإلَِهي ِغني ذَِلك ِطِني ِمنأَع همِري هدلَأُ صمي
ا تجعِل الدنيا علَي ِسجناً و لَا ِفراقَها علَي حزناً أَعوذُ ِبك يا ِإلَِهي ِمن شر الدنيا و شر ما ِفيها لَ

أَخِرجِني ِمن ِفتنِتها مرِضياً عني مقْبولًا ِفيها عمِلي ِإلَى داِر الْحيواِن و مساِكِن الْأَخياِر و أَبِدلِْني 
باِقيِة اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن أَزِلها و ِزلْزاِلها و سطَواِت شياِطيِنها و ِبالدنيا الْفَاِنيِة نِعيم الداِر الْ

 و هِني فَأَِردادأَر نم و هِني فَِكدكَاد نم ما اللَّهِفيه لَيى عغب نِي مغب ِمن ا وكَاِلهن ا ولَاِطيِنهس
دي حنفُلَّ ع ِة وكَرالْم كْراكِْفِني م و هقُودِلي و بش نم اري ننأَطِْف ع و هدِلي ح بصن نم 

افْقَأْ عني عيونَ الْكَفَرِة و اكِْفِني هم من أَدخلَ علَي همه و ادفَع عني شر الْحسدِة و اعِصمِني 
لسِكينِة و أَلِْبسِني ِدرعك الْحِصينةَ و اخبأِْني ِفي ِستِرك الْواِقي و أَصِلح ِلي حاِلي و ِمن ذَِلك ِبا

   .صدق قَوِلي ِبفَعاِلي و باِرك ِلي ِفي أَهِلي و ماِلي
  باب الدعاِء ِللديِن

١ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس ٍد ومح
 ديناً ِلي علَى )عليه السالم ( عن جِميِل بِن دراٍج عن وِليِد بِن صِبيٍح قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

سيت ظَاِتكلَح ظَةً ِمنلَح ماٍس فَقَالَ قُِل اللَّها أُنِلي ِبه رسيت اَء وا الْقَضاِئي ِبهملَى غُرع ر
يلَى كُلِّ شع كاَء ِإناِلاقِْتض  ٍء قَِدير.  

٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
 رجلٌ فَقَالَ يا نِبي اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أَتى النِبي ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّهحماِد بِن عثْمانَ 

 ِبيالن ِر فَقَالَ لَهدةُ الصسوسو و نيالد لَيع اِلبا)صلى اهللا عليه وآله ( الْغ يلَى الْحع كَّلْتولَِّذي  قُلْ ت
لَم لَداً ولَا و ةً واِحبِخذْ صتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمالْح و وتملَا ي  
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ه وِلي ِمن الذُّلِّ و كَبره تكِْبرياً قَالَ فَصبر الرجلُ ما شاَء يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك و لَم يكُن لَ
 ِبيلَى النع رم ثُم ا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّهِلي ي ا قُلْتم تنمفَقَالَ أَد تعنا صِبِه فَقَالَ م فتفَه 

  .ي و أَذْهب وسوسةَ صدِري رسولَ اللَِّه فَقَضى اللَّه ديِن
٣ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 فَقَالَ يا )ى اهللا عليه وآله صل( قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي ) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ركَر فَقَالَ لَه ِوجحِعيلٌ مم ِدينلٌ مجا رأَن ِر ودِة الصسوسو ةً ِمنِشد لَِقيت ولَ اللَِّه قَدسر

ِللَِّه الَِّذي لَم دمالْح و وتمالَِّذي لَا ي يلَى الْحع كَّلْتواِت تِذِه الْكَِلملَا ه ةً واِحبِخذْ صتي 
ولَداً و لَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك و لَم يكُن لَه وِلي ِمن الذُّلِّ و كَبره تكِْبرياً فَلَم يلْبثْ أَنْ 

سو ِني ويي دنى عقَض ِري ودةَ صسوسي ونع اللَّه بفَقَالَ أَذْه اَءهِقي جِرز لَيع ع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي - ٤
 اِهيمرا)عليه السالم ( ِإب مهظَاِلمم لِْقكِميِع خِإلَى ج ددار مطَاٍس اللَّهِلي ِفي ِقر هبِلي  كَانَ كَتلَِّتي ِقب

 قْوي لَم ِدي وي ذَات هعست لَم ِتي وقُو هلُغبت ا لَمم ٍة واِفيع و كٍر ِمنسا ِفي يهكَِبري ا وهِغريص
لَا ت ثُم ِلكفَض ِمن كدا ِعنِزيِل مج ي ِمننِه عفِْسي فَأَدن ِقيِني وي ِني ودِه بلَيع هِمن لَيع لُفخ

 دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش اِحِمنيالر محا أَراِتي ينسح قِْضيِه ِمنئاً تيش
كَم لَامأَنَّ الِْإس و ِرعا شكَم ينأَنَّ الد و ولُهسر و هدبداً عمحا أَنَّ مكَم ابأَنَّ الِْكت و ِصفا و

 ٍر ويِتِه ِبخيلَ بأَه داً ومحم اللَّه ذَكَر ِبنيالْم قالْح وه أَنَّ اللَّه ثَ ودا حلَ كَمأَنَّ الْقَو ِزلَ وأُن
   .حيا محمداً و أَهلَ بيِتِه ِبالسلَاِم
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  باب الدعاِء ِللْكَرِب و الْهم و الْحزِن و الْخوِف
١ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م

 ِليع نب دمحةَ قَالَ قَالَ مزمأَِبي ح نكَانَ عسِن مِن اباِج عراِعيلَ السما )عليه السالم ( ِإسا أَبي 
 فَتصلِّي حمزةَ ما لَك ِإذَا أَتى ِبك أَمر تخافُه أَنْ لَا تتوجه ِإلَى بعِض زوايا بيِتك يعِني الِْقبلَةَ

 محا أَري و اِسِبنيالْح عرا أَسي و اِمِعنيالس عما أَسي و اِظِرينالن رصا أَبقُولَ يت ِن ثُميتكْعر
  .الراِحِمني سبِعني مرةً كُلَّما دعوت ِبهِذِه الْكَِلماِت مرةً سأَلْت حاجةً 

ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم   ِعدةٌ ِم- ٢
 من أَصابه هم أَو غَم أَو )صلى اهللا عليه وآله ( بِن حميٍد عن ثَاِبٍت عن أَسماَء قَالَت قَالَ رسولُ اللَِّه 

 لَاٌء أَوب أَو بكَر وتمالَِّذي لَا ي يلَى الْحع كَّلْتوئاً تيِبِه ش ِركلَا أُش ي وبر قُِل اللَّهاٌء فَلْيلَاو.  
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

ِإذَا نزلَت ِبرجٍل ناِزلَةٌ أَو شِديدةٌ أَو كَربه أَمر فَلْيكِْشف عن ركْبتيِه و ِذراعيِه و قَالَ ) عليه السالم 
 اِجدس وه ِتِه واجِبح عدلْي ِض ثُمِبالْأَر هؤجؤج لِْزقلْي ِض وا ِبالْأَرملِْصقْهلْي.  

م عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن عماٍر الدهاِن عن ِمسمٍع   عِلي بن ِإبراِهي- ٤
عليه السالم ( قَالَ لَما طَرح ِإخوةُ يوسف يوسف ِفي الْجب أَتاه جبرِئيلُ ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

(ِه فَقَالَ يلَيلَ عخِني ِفي فَدِتي أَلْقَووا فَقَالَ ِإنَّ ِإخناهه عنصا تم ا غُلَام  
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ِإلَى اللَِّه ع قَالَ ذَاك هِمن جرخأَنْ ت ِحبقَالَ فَت بِإنَّ الْج ِني قَالَ فَقَالَ لَهجراَء أَخلَّ ِإنْ شج و ز
اللَّه تعالَى يقُولُ لَك ادعِني ِبهذَا الدعاِء حتى أُخِرجك ِمن الْجب فَقَالَ لَه و ما الدعاُء فَقَالَ قُِل 

لَا ِإلَه دمالْح ِبأَنَّ لَك أَلُكي أَسِإن ماللَّه لَاِل وِض ذُو الْجالْأَر اِت واومالس ِديعانُ بنالْم تِإلَّا أَن 
 جاً قَالَ ثُمرخم جاً وا ِفيِه فَرا أَنلَ ِلي ِممعجأَنْ ت ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصاِم أَنْ تالِْإكْر

  .ي ِكتاِبِه كَانَ ِمن ِقصِتِه ما ذَكَر اللَّه ِف
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ٥

 )عليه السالم ( ِه أَنَّ الَِّذي دعا ِبِه أَبو عبِد اللَّ) عليه السالم  ( السراِج عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اللَّهم ِإني )عليه السالم ( علَى داود بِن عِلي ِحني قَتلَ الْمعلَّى بن خنيٍس و أَخذَ مالَ أَِبي عبِد اللَِّه 
ا ينقَِضي و ِبِنعمِتك أَسأَلُك ِبنوِرك الَِّذي لَا يطْفَى و ِبعزاِئِمك الَِّتي لَا تخفَى و ِبِعزك الَِّذي لَ

  .) عليه السالم  ( الَِّتي لَا تحصى و ِبسلْطَاِنك الَِّذي كَفَفْت ِبِه ِفرعونَ عن موسى
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي عبِد - ٦

ِفي الْهم قَالَ تغتِسلُ و تصلِّي ركْعتيِن و تقُولُ يا فَاِرج الْهم و يا كَاِشف الْغم يا ) ليه السالم ع ( اللَِّه
 دمالص دالْأَح اِحدالْو ا اللَّهي يغَم اكِْشف ي ومه جا فَرمهِحيمر ِة والْآِخر ا وينانَ الدمحر

لَِّذي لَم يِلد و لَم يولَد و لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد اعِصمِني و طَهرِني و اذْهب ِببِليِتي و اقْرأْ آيةَ ا
  .الْكُرِسي و الْمعوذَتيِن 

٧ -ِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نةَ عاعمس نى ع
قَالَ ِإذَا ِخفْت أَمراً فَقُِل اللَّهم ِإنك لَا يكِْفي ِمنك أَحد و أَنت تكِْفي ِمن كُلِّ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ٍء و لَا  اِفياً ِمن كُلِّ شيأَحٍد ِمن خلِْقك فَاكِْفِني كَذَا و كَذَا و ِفي حِديٍث آخر قَالَ تقُولُ يا كَ
يش ككِْفي ِمنلَّى  يص ِة والْآِخر ا وينِر الدأَم ِني ِمنما أَهِض اكِْفِني مالْأَر اِت واومٌء ِفي الس

  اللَّه علَى محمٍد و آِلِه
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 من دخلَ علَى سلْطَاٍن يهابه فَلْيقُلْ ِباللَِّه أَستفِْتح و ِباللَِّه أَستنِجح )عليه السالم ( و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِلي صعوبته و سهلْ ِلي حزونته فَِإنك تمحو ما تشاُء  أَتوجه اللَّهم ذَلِّلْ)صلى اهللا عليه وآله ( و ِبمحمٍد 

 بر وه و كَّلْتوِه تلَيع وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه ِبيسضاً حقُولُ أَيت اِب والِْكت أُم كدِعن و ثِْبتت و
لَِّه و قُوِتِه ِمن حوِلِهم و قُوِتِهم و أَمتِنع ِبرب الْفَلَِق ِمن شر ما الْعرِش الْعِظيِم و أَمتِنع ِبحوِل ال

  .خلَق و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 
نَ ِمن دعاِء  قَالَ كَا)عليه السالم (   عنه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا رفَعوه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

 ِفي الْأَمِر يحدثُ اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد و اغِْفر ِلي و ارحمِني و )عليه السالم ( أَِبي 
تثَب ِري كُلِِّه وماِفِني ِفي عع ِفي ووخ آِمن ِد قَلِْبي واه قَلَِبي ونم رسي ِلي ومع كز ِتي وجح 

اغِْفر خطَاياي و بيض وجِهي و اعِصمِني ِفي ِديِني و سهلْ مطْلَِبي و وسع علَي ِفي ِرزِقي 
فَِإني ضِعيف و تجاوز عن سيِئ ما ِعنِدي ِبحسِن ما ِعندك و لَا تفْجعِني ِبنفِْسي و لَا تفْجع ِلي 

ا حِبه درت ِني وتلَيتا ِبِه ابم ِميعي جنا عِبه كِْشفت ظَاِتكلَح ظَةً ِمنا ِإلَِهي لَحِلي ي به ِميماً و
 لِْقكخ ِمن قَطَعان ِحيلَِتي و قَلَّت ِتي وقُو فَتعض ِدي فَقَدِعن اِتكادع نسأَح وا هم لَيع

اِئي وجِني راِفيعت ِني ومحرأَنْ ت با ري لَيع كترقُد و كلَيكُِّلي عوت و كاؤجِإلَّا ر قبي لَم 
 يِني وقَوي اِمكعاُء ِلِإنجالر ِني وِنسؤي اِئِدكوع ِني ِإلَِهي ِذكْرِليتبت ِني وذِّبعأَنْ ت لَيع ِتكركَقُد لَم

 الذَّاب اِفظُ ِلي والْح ِئي ولْجم ِعي وفْزم ِدي ويس ي وبر تأَن ِني ولَقْتذُ خنم ِمكِنع لُ ِمنأَخ
يا سي كُنا ِفيِه فَلْيا أَنكُلُّ م ِتكرقُد و اِئكِفي قَض ِقي وكَفِّلُ ِبِرزتالْم ِبي و ِحيمالر ي ونِدي ع

و مولَاي ِفيما قَضيت و قَدرت و حتمت تعِجيلُ خلَاِصي ِمما أَنا ِفيِه جِميِعِه و الْعاِفيةُ ِلي فَِإني 
راِم ِعند لَا أَِجد ِلدفِْع ذَِلك أَحداً غَيرك و لَا أَعتِمد ِفيِه ِإلَّا علَيك فَكُن يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْ

 ِبذَِلك ننام كِْني ور فعض ِتي وِتكَاناس ِعي ورضت محار و اِئي لَكجر و ي ِبكِن ظَنسأَح
  .علَي و علَى كُلِّ داٍع دعاك يا أَرحم الراِحِمني و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه 

  صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن ِإسماِعيلَ  ِعدةٌ ِمن أَ- ٩
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نزقَالَ قَالَ ِإذَا أَح اهور نِض معب ناٍر عسِن يا بِئيلُ يربا جي وِدكجفَقُلْ ِفي آِخِر س رأَم ك
محمد يا جبرِئيلُ يا محمد تكَرر ذَِلك اكِْفياِني ما أَنا ِفيِه فَِإنكُما كَاِفياِن و احفَظَاِني ِبِإذِْن اللَِّه 

  .فَِإنكُما حاِفظَاِن 
١٠-ع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِر بِبش نع نيِن أَعِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

 يقُولُ ما أُباِلي ِإذَا قُلْت )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم  ( مسلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
متاِت لَِو اجِذِه الْكَِلمِبيِل هِفي س ِإلَى اللَِّه و اللَِّه و ِمن ِباللَِّه و ِم اللَِّه وِبس الِْجن و سالِْإن لَيع ع

 اللَّهم ِإلَيك أَسلَمت نفِْسي و ِإلَيك وجهت وجِهي و )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه 
لْجأْت ظَهِري و ِإلَيك فَوضت أَمِري اللَّهم احفَظِْني ِبِحفِْظ الِْإمياِن ِمن بيِن يدي و ِمن ِإلَيك أَ

 و ِلكوي ِبحنع فَعاد ِلي وِقب ِمن ِتي وحت ِمن ِقي وفَو ِمن اِلي وِشم نع ِميِني وي نع لِْفي وخ
فَِإن ِتكقُوةَ ِإلَّا ِبكلَا قُو لَ وولَا ح ه.   

 ٍر ِمثْلَهيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم .  
 عليه السالم (  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١١

(يش لٌ أَيجكِْفي   قَالَ ِلي رت كِإن ماللَّه ذَِة قَالَ قُلْتبفٍَر ِبالرعلَى أَِبي جع لْتخد ِحني ٍء قُلْت
يكُلِّ ش ِمن يش ككِْفي ِمنلَا ي ٍء و و ثُ ِشئْتيح ِمن و ِشئْت فكَي و ا ِشئْتٌء فَاكِْفِني ِبم 

 ى ِشئْتأَن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عِلي بِن ميسٍر -١٢

ِه و قَالَ لَه  علَى أَِبي جعفٍَر أَقَام أَبو جعفٍَر مولًى لَه علَى رأِْس)عليه السالم ( قَالَ لَما قَِدم أَبو عبِد اللَِّه 
 نظَر ِإلَى أَِبي جعفٍَر و أَسر شيئاً )عليه السالم ( ِإذَا دخلَ علَي فَاضِرب عنقَه فَلَما دخلَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَّهم و لَا يكِْفيِه أَحد ِفيما بينه و بين نفِْسِه لَا يدِري ما هو ثُم أَظْهر يا من يكِْفي خلْقَه كُ
و لَاهوم ِصربفٍَر لَا يعو جأَب ارقَالَ فَص ِليِن عِد اللَِّه ببع راكِْفِني ش  
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لَاهوم ارص ِرفصفَان رذَا الْحِفي ه كتييع ٍد لَقَدمحم نب فَرعا جفٍَر يعو جفَقَالَ أَب هِصربلَا ي 
ِه  ِمن ِعنِدِه فَقَالَ أَبو جعفٍَر ِلمولَاه ما منعك أَنْ تفْعلَ ما أَمرتك ِب)عليه السالم ( فَخرج أَبو عبِد اللَِّه 

ياَء شج لَقَد و هترصا أَباللَِّه م فَقَالَ لَا و  اللَِّه لَِئن فٍَر وعو جأَب فَقَالَ لَه هنيب ِني ويالَ بٌء فَح
 كلَنداً لَأَقْتِديِث أَحذَا الْحِبه ثْتدح.  

١٣-ِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع   نع داوِن أَِبي دب دمأَح نِزيِز عِد الْعب
 قَالَ قَالَ ِلي أَ لَا أُعلِّمك دعاًء تدعو ِبِه ِإنا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن أَِبي جعفٍَر 
الس ا ِمنفْنوخت و را أَمنبِت ِإذَا كَريلَ الْبأَه تلَى ِبأَِبي أَنب و ِبِه قُلْتعدا ِبِه نلَ لَنراً لَا ِقبلْطَاِن أَم

يلَ كُلِّ شا كَاِئناً قَبوِل اللَِّه قَالَ قُلْ يسر نا ابي يأُم و ينَ كُلِّ شكَوا مي ٍء و  دعاِقي با بي ٍء و
يآِل كُلِّ ش ٍد ومحلَى ملِّ عكَذَا ٍء ص لْ ِبي كَذَا وافْع ٍد ومحم .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -١٤
لُِني أَنْ أَكْتب ِإلَى أَِبي جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب محمد بن حمزةَ الْغنِوي ِإلَي يسأَ

 ِفي دعاٍء يعلِّمه يرجو ِبِه الْفَرج فَكَتب ِإلَي أَما ما سأَلَ محمد بن حمزةَ ِمن )عليه السالم ( جعفٍَر 
ٌء  ٍء و لَا يكِْفي ِمنه شي لِّ شيتعِليِمِه دعاًء يرجو ِبِه الْفَرج فَقُلْ لَه يلْزم يا من يكِْفي ِمن كُ

اكِْفِني ما أَهمِني ِمما أَنا ِفيِه فَِإني أَرجو أَنْ يكْفَى ما هو ِفيِه ِمن الْغم ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى 
بالْح ِمن جرى ختِه ِإلَّا قَِليلٌ حلَيى عا أَتفَم ذَِلك هتلَمِس فَأَع.  

١٥- ِليع تِمعةَ قَالَ سزمِن أَِبي حِن اباِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
وضأْ و  يقُولُ ِلابِنِه يا بني من أَصابه ِمنكُم مِصيبةٌ أَو نزلَت ِبِه ناِزلَةٌ فَلْيت)عليه السالم ( بن الْحسيِن 

لْيسِبِغ الْوضوَء ثُم يصلِّي ركْعتيِن أَو أَربع ركَعاٍت ثُم يقُولُ ِفي آِخِرِهن يا موِضع كُلِّ شكْوى 
  و يا ساِمع كُلِّ نجوى و شاِهد كُلِّ
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ملٍَإ و عاِلم كُلِّ خِفيٍة و يا داِفع ما يشاُء ِمن بِليٍة و يا خِليلَ ِإبراِهيم و يا نِجي موسى و يا 
قَته و قَلَّت ِحيلَته و ضعفَت قُوته  أَدعوك دعاَء مِن اشتدت فَا)صلى اهللا عليه وآله ( مصطَِفي محمٍد 

 هفَِإن اِحِمنيالر محا أَري تِفيِه ِإلَّا أَن وا هِف مِلكَش ِجدالَِّذي لَا ي طَرضِريِب الْمِريِق الْغاَء الْغعد
  .ه لَا يدعو ِبِه أَحد ِإلَّا كَشف اللَّه عنه ِإنْ شاَء اللَّ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أَِخي سِعيٍد عن سِعيِد بِن -١٦
ي لَا  يدخلُِني الْغم فَقَالَ أَكِْثر ِمن أَنْ تقُولَ اللَّه اللَّه رب)عليه السالم ( يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ناب و ِدكبع ناب و كدبي عِإن مفٍْس فَقُِل اللَّهِديثَ نح ةً أَوسوسو ئاً فَِإذَا ِخفْتيِبِه ش ِركأُش
 وٍم هِبكُلِّ اس أَلُكي أَسِإن ماللَّه كاؤقَض اٍض ِفيم ككْمح لٌ ِفيدع ِدكِتي ِبياِصين ِتكأَم لَك

 لِّيصأَنْ ت كدِب ِعنيِبِه ِفي ِعلِْم الْغ تأْثَرتأَِو اس لِْقكخ داً ِمنأَح هتلَّمع أَو اِبكِفي ِكت هلْتزأَن
 ِني وزِجلَاَء ح قَلِْبي و ِبيعر ِري وصب ورآنَ نلَ الْقُرعجأَنْ ت ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع ابذَه

  .همي اللَّه اللَّه ربي لَا أُشِرك ِبِه شيئاً 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -١٧

 لَيلَةَ الْأَحزاِب )صلى اهللا عليه وآله ( انَ دعاُء النِبي  قَالَ كَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 ي وي غَمنع اكِْشف يغَم ا كَاِشفي و ينطَرضِة الْموعد ِجيبا مي و وِبنيكْرالْم ِريخا صي

  .ِني هولَ عدوي همي و كَرِبي فَِإنك تعلَم حاِلي و حالَ أَصحاِبي و اكِْف
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -١٨

 يا عِلي  قَالَ خرج ِبجاِريٍة لَنا خناِزير ِفي عنِقها فَأَتاِني آٍت فَقَالَ)عليه السالم ( ِإسراِئيلَ عِن الرضا 
قُلْ لَها فَلْتقُلْ يا رُءوف يا رِحيم يا رب يا سيِدي تكَرره قَالَ فَقَالَته فَأَذْهب اللَّه عز و جلَّ 

  .عنها قَالَ و قَالَ هذَا الدعاُء الَِّذي دعا ِبِه جعفَر بن سلَيمانَ 
١٩-حي نب دمحِن   مسا الْحأَب أَلْتِن قَالَ سيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى ععليه ( ي

   دعاًء و أَنا خلْفَه فَقَالَ اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبوجِهك الْكَِرِمي و اسِمك الْعِظيِم و ِبِعزِتك)السالم 
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يا شهِمن ِنعتمالَِّتي لَا ي ِتكرِبقُد و امرةً  الَِّتي لَا تقْعر ِإلَي بكَت كَذَا قَالَ و لَ ِبي كَذَا وفْعٌء أَنْ ت
و رلَا فَقَهع نا مطِِّه قُلْ يلَى ِبخع وه ى وتوِيي الْمحي نا مي و رفَقَد لَكم نا مي ربفَخ طَنب 

يكُلِّ ش  ِإلَّا اللَّه ا لَا ِإلَهقُلْ ي كَذَا ثُم لْ ِبي كَذَا وافْع ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ٍء قَِدير
اللَّه ارحمِني و كَتب ِإلَي ِفي رقْعٍة أُخرى يأْمرِني أَنْ أَقُولَ اللَّهم ادفَع ارحمِني ِبحق لَا ِإلَه ِإلَّا 

 كَاِتكرذَا باِمي هع ذَا وِري ههش ذَا وِمي هوِفي ي أَلُكي أَسِإن ماللَّه ِتكقُو و ِلكوي ِبحنع
ن عقُوبٍة أَو مكْروٍه أَو بلَاٍء فَاصِرفْه عني و عن ولِْدي ِبحوِلك و قُوِتك ِفيها و ما ينِزلُ ِفيها ِم
يلَى كُلِّ شع كأَِة  ِإنفَج ِمن و ِتكاِفيِويِل عحت و ِتكماِل ِنعوز ِمن وذُ ِبكي أَعِإن ماللَّه ٍء قَِدير
رش ِمن و ِتكِقمن تٍة أَنابكُلِّ د رش ِمن فِْسي ون رش ِمن وذُ ِبكي أَعِإن ماللَّه قبس اٍب قَدِكت 

يلَى كُلِّ شع كا ِإنِتهاِصيآِخذٌ ِبن ياطَ ِبكُلِّ شأَح قَد ِإنَّ اللَّه و ى كُلَّ  ٍء قَِديرصأَح ٍء ِعلْماً و
يداً  شدٍء ع.  

٢٠- وما قَيي يا حي ِزيدِن يب رمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍة ورِمائَةَ م قُولُهفِْسي تِكلِْني ِإلَى نلَا ت ِني وما أَهِغيثُ فَاكِْفِني متأَس ِتكمحِبر تِإلَّا أَن ا لَا ِإلَهي 

 اِجدس تأَن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإبراِهيم بِن حناٍن -٢١

لَى  ِإذَا كَانَ لَك يا سماعةُ ِإ)عليه السالم ( عن عِلي بِن سورةَ عن سماعةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن 
 أْناً ِمنش كدا ِعنمفَِإنَّ لَه ِليع ٍد ومحم قِبح أَلُكي أَسِإن مةٌ فَقُِل اللَّهاجلَّ حج و زاللَِّه ع

محلَى مع لِّيصِر أَنْ تالْقَد ذَِلك قِبح أِْن والش ذَِلك قِر فَِبحالْقَد راً ِمنقَد أِْن وآِل الش ٍد و
محمٍد و أَنْ تفْعلَ ِبي كَذَا و كَذَا فَِإنه ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة لَم يبق ملَك مقَرب و لَا نِبي مرسلٌ 

  .و لَا مؤِمن ممتحن ِإلَّا و هو يحتاج ِإلَيِهما ِفي ذَِلك الْيوِم 
٢٢-نب ِليع   نع أَِبي الْقَاِسِم الْكُوِفي نِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد عمحم 

  محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن معاِويةَ بِن عماٍر و الْعلَاِء بِن سيابةَ و ظَِريِف بِن ناِصٍح قَالَ
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 رفَع يده ِإلَى السماِء ثُم قَالَ اللَّهم ِإنك )عليه السالم ( لَما بعثَ أَبو الدواِنيِق ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
احفَظِْني ِبصلَاِح آباِئي محمٍد و عِلي و الْحسِن و الْحسيِن حِفظْت الْغلَاميِن ِبصلَاِح أَبويِهما فَ

 ِه ثُمرش ِمن وذُ ِبكأَع ِرِه وحِفي ن أُ ِبكري أَدِإن ماللَّه ِليِن عِد بمحم ِن ويسِن الْحب ِليع و
ه الرِبيع ِبباِب أَِبي الدواِنيِق قَالَ لَه يا أَبا عبِد اللَِّه ما أَشد باِطنه قَالَ ِللْجماِل ِسر فَلَما استقْبلَ

علَيك لَقَد سِمعته يقُولُ و اللَِّه لَا تركْت لَهم نخلًا ِإلَّا عقَرته و لَا مالًا ِإلَّا نهبته و لَا ذُريةً ِإلَّا 
تيبسيِبش سما قَالَ فَهه  دفَر دقَع و لَّملَ سخا دِه فَلَميفَتش كرح و ِفيا )عليه السالم ( ٍء خقَالَ أَم ثُم 

فَقَالَ أَب هذْتالًا ِإلَّا أَخلَا م و هتقَرلًا ِإلَّا عخن لَك كرأَنْ لَا أَت تممه اللَِّه لَقَد ِد اللَِّه وبعليه ( و ع

 يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ اللَّه ابتلَى أَيوب فَصبر و أَعطَى داود فَشكَر و قَدر يوسف فَغفَر و )السالم 
دفَقَالَ ص هِبهشا يلُ ِإلَّا ِبمسالن أِْتي ذَِلكلَا ي ِل وسالن ذَِلك ِمن تفَقَالَ أَن كُمنع تفَوع قَد قْت

 و ِلذَِلك ِضبفَغ لْكَهم اللَّه هلَبماً ِإلَّا سد دِت أَحيلَ الْبا أَهلْ ِمنني لَم هِإن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي لَه
ملْك كَانَ ِفي آِل أَِبي سفْيانَ فَلَما قَتلَ استشاطَ فَقَالَ علَى ِرسِلك يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ هذَا الْ

يِزيد حسيناً سلَبه اللَّه ملْكَه فَورثَه آلَ مروانَ فَلَما قَتلَ ِهشام زيداً سلَبه اللَّه ملْكَه فَورثَه مروانَ 
اِهيمرانُ ِإبورلَ ما قَتٍد فَلَممحم نب فَعاِت أَره قْتدفَقَالَ ص وهطَاكُمفَأَع لْكَهم اللَّه هلَبس 

حواِئجك فَقَالَ الِْإذْنُ فَقَالَ هو ِفي يِدك متى ِشئْت فَخرج فَقَالَ لَه الرِبيع قَد أَمر لَك ِبعشرِة 
  .ِإذَنْ تغِضبه فَخذْها ثُم تصدق ِبها آلَاِف ِدرهٍم قَالَ لَا حاجةَ ِلي ِفيها قَالَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَعين عن قَيِس بِن -٢٣
 يقُولُ ما أُباِلي ِإذَا ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن ) عليه السالم  ( سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِم اللَِّه وِبس سالِْإن و الِْجن لَيع عمتاِت لَِو اجِذِه الْكَِلمه قُلْت  
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 و ِمن اللَِّه و ِإلَى اللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه اللَّهم ِباللَِّه
ِإلَيك أَسلَمت نفِْسي و ِإلَيك وجهت وجِهي و ِإلَيك أَلْجأْت ظَهِري و ِإلَيك فَوضت أَمِري 

لَّهم احفَظِْني ِبِحفِْظ الِْإمياِن ِمن بيِن يدي و ِمن خلِْفي و عن يِميِني و عن ِشماِلي و ِمن فَوِقي ال
   .و ِمن تحِتي و ِمن ِقبِلي و ادفَع عني ِبحوِلك و قُوِتك فَِإنه لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه

  باب الدعاِء ِللِْعلَِل و الْأَمراِض
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ - ١

قُولُ ِعند الِْعلَِّة اللَّهم ِإنك قَالَ كَانَ ي) عليه السالم  ( و ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
عيرت أَقْواماً فَقُلْت قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَال يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم و ال 

رغَي دي أَحنع ِويلَهحلَا ت ي ورض فكَش ِلكملَا ي نا مِويلًا فَيحآِل ت ٍد ومحلَى ملِّ عص ه
 كرغَي لَا ِإلَه رِإلَهاً آخ كعو معدي نِإلَى م لْهوح ي ورض اكِْشف ٍد ومحم.  

٢ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نِدي عتهِن الْمِزيِز بِد الْعبع نٍد عمحم نب دمأَح  
ب داوِد اللَِّه دبا عأَب لَغَ ذَِلكِديداً فَبضاً شرِة مِدينِبالْم تِرضقَالَ م ِبيرعليه السالم ( ِن ز( ِإلَي بفَكَت 

تا انفَمكَي ِركدلَى صع هثُران و لَى قَفَاكلِْق عتاس ثُم رب اعاً ِمنِر صتفَاش كِني ِعلَّتلَغب قُِل قَد و ثَر
اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي ِإذَا سأَلَك ِبِه الْمضطَر كَشفْت ما ِبِه ِمن ضر و مكَّنت لَه ِفي 

ِفيِني ِمن الْأَرِض و جعلْته خِليفَتك علَى خلِْقك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد و أَنْ تعا
ِعلَِّتي ثُم استِو جاِلساً و اجمِع الْبر ِمن حوِلك و قُلْ ِمثْلَ ذَِلك و اقِْسمه مداً مداً ِلكُلِّ ِمسِكٍني 

غَي لَهفَع قَد ِعقَاٍل و ِمن ِشطْتا نمفَكَأَن ذَِلك لْتفَفَع داوقَالَ د قُلْ ِمثْلَ ذَِلك و فَعتاِحٍد فَانو ر
   .ِبِه
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  اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن نعيٍم عن أَِبي عبِد- ٣

قَالَ اشتكَى بعض ولِْدِه فَقَالَ يا بني قُِل اللَّهم اشِفِني ِبِشفَاِئك و داِوِني ِبدواِئك و ) عليه السالم ( 
 ِدكبع ناب و كدبي عفَِإن لَاِئكب اِفِني ِمنع.  

٤ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِطيِن عاِلِك بم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع
 جِعلْت ِفداك هذَا الَِّذي قَد ظَهر ِبوجِهي )عليه السالم ( عن يونس بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 عبداً لَه ِفيِه حاجةٌ فَقَالَ ِلي لَا لَقَد كَانَ مؤِمن آِل يزعم الناس أَنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يبتِل ِبِه

 قَالَ ثُم ِلنيسروا الْمِبعِم اتقُولُ يا قَوي و هدي دمي كَذَا وقُولُ هاِبِع فَكَانَ يالْأَص عكَننَ موعِفر
اللَّي ِمن قَالَ ِإذَا كَانَ الثُّلُثُ الْأَِخري تا فَِإذَا كُنلِّيهصالَِّتي ت لَاِتكِإلَى ص قُم أْ وضوِلِه فَتِل ِفي أَو

ِفي السجدِة الْأَِخريِة ِمن الركْعتيِن الْأُولَييِن فَقُلْ و أَنت ساِجد يا عِلي يا عِظيم يا رحمانُ يا 
 اِت ووعالد اِمعا سي ِحيمر ِطِني ِمنأَع ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عاِت صريالْخ ِطيعا مي

 أَذِْهب و لُهأَه تا أَنِة مالْآِخر ا وينالد رش ي ِمننع ِرفاص و لُهأَه تا أَنِة مالْآِخر ا وينِر الديخ
ِإنه قَد غَاظَِني و أَحزنِني و أَِلح ِفي الدعاِء قَالَ فَما وصلْت ِإلَى عني هذَا الْوجع و سمِه فَ

 ي كُلَّهنِبِه ع اللَّه بى أَذْهتالْكُوفَِة ح.  
٥ -م نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمح

 قَالَ ِإذَا رأَيت الرجلَ مر )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ جِميعاً عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
ع و كلَيلَِني عفَض ِبِه و لَاكتا ابافَاِني ِممِللَِّه الَِّذي ع دملَاُء فَقُِل الْحِبِه الْب و لَقخ نلَى كَِثٍري ِمم

 هِمعسلَا ت.  
٦ - نع ِبيرِن زب داود نى عِن ِعيسِد بمحم ناِبِه عحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم  

 و تقُولُ ثَلَاثَ مراٍت اللَّه قَالَ تضع يدك علَى الْموِضِع الَِّذي ِفيِه الْوجع) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .اللَّه ربي حقّاً لَا أُشِرك ِبِه شيئاً اللَّهم أَنت لَها و ِلكُلِّ عِظيمٍة فَفَرجها عني 

) م عليه السال (   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن داود عن مفَضٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

  ِللْأَوجاِع
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غَي اِكٍر وٍد شبلَى عاِكٍن عِر سغَي اِكٍن وٍق سٍة ِللَِّه ِفي ِعرمِنع ِمن ِباللَِّه كَم ِم اللَِّه وقُولُ ِبسِر ت
 ِتي وبي كُرنع جفَر مقُولُ اللَّهت ٍة ووضفْرلَاٍة مص دعى بنمالْي ِدكِبي كتيذْ ِلحأْخت اِكٍر وش

  .عجلْ عاِفيِتي و اكِْشف ضري ثَلَاثَ مراٍت و احِرص أَنْ يكُونَ ذَِلك مع دموٍع و بكَاٍء 
٨ -ب ِليٍل   عجر نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 فَشكَوت ِإلَيِه وجعاً ِبي فَقَالَ قُلْ ِبسِم اللَِّه ثُم امسح )عليه السالم ( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 و قُلْ أَعوذُ ِبِعزِة اللَِّه و أَعوذُ ِبقُدرِة اللَِّه و أَعوذُ ِبجلَاِل اللَِّه و أَعوذُ ِبعظَمِة اللَِّه و يدك علَيِه

خاف أَعوذُ ِبجمِع اللَِّه و أَعوذُ ِبرسوِل اللَِّه و أَعوذُ ِبأَسماِء اللَِّه ِمن شر ما أَحذَر و ِمن شر ما أَ
  .علَى نفِْسي تقُولُها سبع مراٍت قَالَ فَفَعلْت فَأَذْهب اللَّه عز و جلَّ ِبها الْوجع عني 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
( لَ أَِمر يدك علَى موِضِع الْوجِع ثُم قُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و محمد رسولُ اللَِّه ِسناٍن عن عوٍن قَا

ك  و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم اللَّهم امسح عني ما أَِجد ثُم تِمر يد)صلى اهللا عليه وآله 
  .الْيمنى و تمسح موِضع الْوجِع ثَلَاثَ مراٍت 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمِد بِن أَِخي -١٠
قَالَ تضع يدك علَى موِضِع الْوجِع ثُم ) الم عليه الس ( غَراٍم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
 و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه اللَّهم )صلى اهللا عليه وآله ( تقُولُ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و محمد رسولُ اللَِّه 
  . مراٍت امسح عني ما أَِجد و تمسح الْوجع ثَلَاثَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عِلي بِن ِعيسى عن عمِه قَالَ -١١
يم يا قُلْت لَه علِّمِني دعاًء أَدعو ِبِه ِلوجٍع أَصابِني قَالَ قُلْ و أَنت ساِجد يا اللَّه يا رحمانُ يا رِح

 اٍء وكُلِّ د ِمن ِفِني ِبِشفَاِئكِة اشادالس ديا سي لُوِك والْم ِلكا مي ِة والْآِله ِإلَه اِب وبالْأَر بر
 ِتكضِفي قَب قَلَّبأَت كدبي عقٍْم فَِإنس.  

ِعيسى عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن حماِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن -١٢
  بِن
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لَى مِريٍض فَقُلْ أُِعيذُك  قَالَ ِإذَا دخلْت ع)عليهما السالم ( ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
  .ِباللَِّه الْعِظيِم رب الْعرِش الْعِظيِم ِمن شر كُلِّ ِعرٍق نفَّاٍر و ِمن شر حر الناِر سبع مراٍت 

 عن أَباِن   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر-١٣
 قَالَ ِإذَا اشتكَى الِْإنسانُ فَلْيقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عِن الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

 اللَِّه علَى ما يشاُء ِمن شر ما  أَعوذُ ِبِعزِة اللَِّه و أَعوذُ ِبقُدرِة)صلى اهللا عليه وآله ( و محمد رسولُ اللَِّه 
 أَِجد.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِهشاٍم -١٤
الداِء أَنِزلْ علَى ما ِبي ِمن داٍء يا منِزلَ الشفَاِء و مذِْهب ) عليه السالم  ( الْجواِليِقي عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِشفَاًء 
١٥- اقحأَِبي ِإس نى عِن ِعيسِد بمحم نِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحم  

بِإلَى أَِبي ع تكَوازاً قَالَ شبكَانَ خ و اِنياسرٍن الْخيسح نِعِري عاِحِب الشعليه السالم ( ِد اللَِّه ص( 
صلى ( وجعاً ِبي فَقَالَ ِإذَا صلَّيت فَضع يدك موِضع سجوِدك ثُم قُلْ ِبسِم اللَِّه محمد رسولُ اللَِّه 

  . ِمن كُلِّ داٍء و سقٍْم  اشِفِني يا شاِفي لَا ِشفَاَء ِإلَّا ِشفَاؤك ِشفَاًء لَا يغاِدر سقْماً ِشفَاًء)اهللا عليه وآله 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٦

ه قُِل اللَّهم ِإني  فَقَالَ لَ)صلى اهللا عليه وآله (  فَأَتاه رسولُ اللَِّه ) صلوات اهللا عليه (  قَالَ مِرض عِلي )السالم 
 ِتكمحوجاً ِإلَى ررخ و ِتكِليلَى براً عبص و ِتكاِفيِجيلَ ععت أَلُكأَس.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٧

   كَانَ ينشر ِبهذَا الدعاِء تضع يدك علَى موِضِع)صلى اهللا عليه وآله ( النِبي أَنَّ ) عليه السالم 
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 كُناس عجا الْوهقُولُ أَيت ِع وجأْ الْوداه اِجِز اللَِّه وِبح ِجزحان قَاِر اللَِّه وِبو ِقر ِة اللَِّه وِكينِبس
 فَِة وجالر موي هلَاِئكَتم و هشرلَّ ِبِه عج و زع اذَ اللَّها أَعانُ ِبمسا الِْإنهأَي ِء اللَِّه أُِعيذُكدِبه

س قُولُ ذَِلكلَاِزِل تالثَّلَاِث الز لَا أَقَلَّ ِمن اٍت ورم عب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عماِر بِن الْمبارِك عن عوِن -١٨

قَالَ تضع يدك علَى ) ليه السالم ع ( بِن سعٍد مولَى الْجعفَِري عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 وه و الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزِظيِم الَِّذي نآِن الْعالْقُر قِبح أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهت ِع وجِضِع الْووم

ت و ِني ِبِشفَاِئكِفيشأَنْ ت ِكيمح ِلياِب عالِْكت ِفي أُم كدِعن لَاِئكب ِني ِمناِفيعت و اِئكوِني ِبداِويد
  .ثَلَاثَ مراٍت و تصلِّي علَى محمٍد و آِلِه 

  أَحمد بن محمٍد عِن الْعوِفي عن عِلي بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن -١٩
 الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ عرض ِبي وجع ِفي ركْبِتي فَشكَوت ذَِلك زرارةَ عن محمِد بِن

 فَقَالَ ِإذَا أَنت صلَّيت فَقُلْ يا أَجود من أَعطَى و يا خير من سِئلَ و يا )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
محار ِحمرتِن اسم محأَروِفيتفَع هلْتِعي قَالَ فَفَعجو اِفِني ِمنع ِقلَّةَ ِحيلَِتي و ِفي وعض .   

  باب الِْحرِز و الْعوذَِة
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عِن ابِن الْمنِذِر قَالَ - ١

ٍء ِإذَا قُلْتموه لَم تستوِحشوا   الْوحشةُ فَقَالَ أَ لَا أُخِبركُم ِبشي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه ذُِكرت ِعند أَِبي 
هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي نم هأَن لَى اللَِّه وع كَّلْتوت ِباللَِّه و ِم اللَِّه واٍر ِبسهلَا ن ٍل وِإنَّ ِبلَي 

يِلكُلِّ ش لَ اللَّهعج ِرِه قَداِلغُ أَمب اللَّه و ِفكلِْني ِفي كَنعاج مراً اللَّهٍء قَد  
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 أَماِنك و ِفي منِعك فَقَالَ بلَغنا أَنَّ رجلًا قَالَها ثَلَاِثني سنةً و تركَها ِفي ِجواِرك و اجعلِْني ِفي
 بقْرع هتعلَةً فَلَسلَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محسِن بِن أَحمد عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي - ٢
 نِصٍري عِد اللَِّهببلَاِل اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عوذُ ِبجأَع ِة اللَِّه وروذُ ِبقُدأَع ِة اللَِّه ووذُ ِبِعزقَالَ قُلْ أَع

 ِة اللَِّه ومحوذُ ِبرأَع ِة اللَِّه وِفرغوذُ ِبمأَع فِْو اللَِّه ووذُ ِبعأَع ِة اللَِّه وظَموذُ ِبعأَع لْطَاِن ووذُ ِبسأَع
يلَى كُلِّ شع وِنيٍد  اللَِّه الَِّذي هاٍر عبكُلِّ ج رش ِع اللَِّه ِمنموذُ ِبجأَع ِم اللَِّه ووذُ ِبكَرأَع و ٍء قَِدير

 ِمن ِديٍد وش ِعيٍف أَوض ِعيٍد أَوب كُلِّ قَِريٍب أَو رش ِريٍد وطَاٍن ميكُلِّ ش ِة وامالْه ِة وامالس رش
 ِم وجالْع ِب وراِق الْعفُس رش ِمن اٍر وهن ٍل أَوٍة ِبلَيكَِبري ٍة أَوِغريٍة صابكُلِّ د رش ِمن ِة وامالْع و

  .ِمن شر فَسقَِة الِْجن و الِْإنِس 
) عليه السالم  ( يِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٣

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ِبيقَى النر  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهناً فَقَالَ أُِعيذُكُميسح ناً وسح 
 اِت واماِت اللَِّه التكُلِّ ِبكَِلم رش ِمن ِة وامالْه ِة وامالس رش ةً ِمناما عى كُلِّهنساِئِه الْحمأَس

 ِبيالن فَتالْت ثُم دساِسٍد ِإذَا حح رش ِمن ٍة وٍن لَاميذُ )صلى اهللا عليه وآله ( عوعكَذَا كَانَ يا فَقَالَ هنِإلَي 
  .) عليهم السالم  ( سماِعيلَ و ِإسحاقِإبراِهيم ِإ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن بكَيٍر عن سلَيمانَ الْجعفَِري قَالَ - ٤

 و ِإدباٍر فَقُلْ  يقُولُ ِإذَا أَمسيت فَنظَرت ِإلَى الشمِس ِفي غُروٍب)عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 
ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يتِخذْ صاِحبةً و لَا ولَداً و لَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك 

ِللَِّه الَِّذي ي دمالْح كِْبرياً وت هركَب الذُّلِّ و ِمن ِليو لَه كُني لَم لَا و و لَمعي و فوصلَا ي و ِصف
 ِظيِم ِمنِم اللَِّه الْعِباس ِه اللَِّه الْكَِرِمي وجوذُ ِبوأَع و وردِفي الصخا تم ِن ويةَ الْأَعاِئنخ لَمعي لَمعي

رش  
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 ا لَمم و فْتصا وم رش ِمن و رظَه و طَنا بم رش ِمن ى والثَّر تحا تم رش ِمن أَ وذَر أَ ورا بم
بكُلِّ س انٌ ِمنا أَمهأَن ذَكَر الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و ِتِه أَِصفيذُر ِجيِم وطَاِن الريالش ِمن ٍع و

و كُلِّ ما عض أَو لَسع و لَا يخاف صاِحبها ِإذَا تكَلَّم ِبها ِلصاً و لَا غُولًا قَالَ قُلْت لَه ِإني 
أَت اِت وابرِل ِفي الْخِفي اللَّي ا أَِبيتأَن ِع وبِد السيص اِحبِم صِبس لْتخفَقَالَ ِلي قُلْ ِإذَا د شحو

اللَِّه أَدخلُ و أَدِخلْ ِرجلَك الْيمنى و ِإذَا خرجت فَأَخِرج ِرجلَك الْيسرى و سم اللَّه فَِإنك لَا 
  .ترى مكْروهاً 

 ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن قُتيبةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٥
 قَالَ قُلْ ِبسِم اللَِّه الْجِليِل أُِعيذُ فُلَاناً ِباللَِّه الْعِظيِم ِمن )عليه السالم ( الْأَعشى قَالَ علَّمِني أَبو عبِد اللَِّه 

ِة وامالْع ِة واللَّام ِة وامالس ِة وامالْه و فِْثِهمن ِمن ِم وجالْع ِب ورالْع ِمن ِس والِْإن و الِْجن ِمن 
بغِيِهم و نفِْخِهم و ِبآيِة الْكُرِسي ثُم تقْرؤها ثُم تقُولُ ِفي الثَّاِنيِة ِبسِم اللَِّه أُِعيذُ فُلَاناً ِباللَِّه الْجِليِل 

   .حتى تأِْتي علَيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
 جِعلْت ِفداك ِإني أَخاف الْعقَاِرب فَقَالَ انظُر ِإلَى بناِت نعٍش الْكَواِكِب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ثَِة الْوسطَى ِمنها ِبجنِبِه كَوكَب صِغري قَِريب ِمنه تسميِه الْعرب السها و نحن نسميِه أَسلَم الثَّلَا
محآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص لَمأَس بر ماٍت اللَّهرقُلْ ثَلَاثَ م لٍَة وِه كُلَّ لَيِإلَي ظَرالن أَِحد ٍد و
 بقْرِني الْعتبرةً فَضاِحدةً ورِري ِإلَّا مهذُ دنم هكْترا تفَم اقحا قَالَ ِإسنلِّمس و مهجلْ فَرجع.  

٧ - نِميلَةَ عأَِبي ج ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
علَا س و بقْرع هِصيبأَلَّا ي لَه اِمنا ضاِت فَأَنِذِه الْكَِلمقَالَ ه نقُولُ مي هتِمعكَاِف قَالَ سٍد الِْإس
  هامةٌ
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صى يتح ِمن أَ وا ذَرم رش ِمن لَا فَاِجر و رب نهاِوزجاِت الَِّتي لَا ياماِت اللَِّه التوذُ ِبكَِلمأَع ِبح
  .شر ما برأَ و ِمن شر كُلِّ دابٍة هو آِخذٌ ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم 

٨ - نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي
 ِفي بعِض مغاِزيِه ِإذَا شكَوا ِإلَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
ا تهاِغيثَ أَنراِلي الْببالَِّذي لَا ي ثَّابالْو دوا الْأَسهقُلْ أَيفَلْي هعجضم كُمدذَ أَحفَقَالَ ِإذَا أَخ ِذيِهمؤ

َء  غَلَقاً و لَا باباً عزمت علَيك ِبأُم الِْكتاِب أَلَّا تؤِذيِني و أَصحاِبي ِإلَى أَنْ يذْهب اللَّيلُ و يِجي
الص ا آبى متم حبالص ئُوبِإلَى أَنْ ي ِرفُهعالَِّذي ن اَء وا جِبم حب.  

  عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
 ِإذَا لَِقيت السبع فَقُلْ أَعوذُ )عليه السالم ( الَ أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ قَ) عليه السالم  ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِبرب داِنيالَ و الْجب ِمن شر كُلِّ أَسٍد مستأِْسٍد 
١٠-نِعيٍد عِن ساِلِح بص نى عِن ِعيسِد بمحم ناِس عبو الْعفٍَر أَبعج نب دمحم   

اِهيمرِإب  
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 يسأَلُه عوذَةً ِللرياِح الَِّتي تعِرض )عليه السالم ( بِن محمِد بِن هارونَ أَنه كَتب ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
لصبياِن فَكَتب ِإلَيِه ِبخطِِّه ِبهاتيِن الْعوذَتيِن و زعم صاِلح أَنه أَنفَذَهما ِإلَي ِإبراِهيم ِبخطِِّه اللَّه ِل

داً رمحأَنَّ م دهأَش ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب رأَكْب اللَّه رأَكْب ولُ اللَِّه اللَّهس
 اَء اللَّها شانَ اللَِّه محبس لَه ِريكلَا ش دمالْح لَه و لْكالْم لَه ِلي ِإلَّا اللَّه بلَا ر و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه

و الِْإكْراِم رب موسى و ِعيسى و ِإبراِهيم الَِّذي كَانَ و ما لَم يشأْ لَم يكُن اللَّهم ذَا الْجلَاِل 
وفَّى ِإلَه ِإبراِهيم و ِإسماِعيلَ و ِإسحاق و يعقُوب و الْأَسباِط لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك مع ما 

ٍء   النِبيونَ و ِبأَنك رب الناِس كُنت قَبلَ كُلِّ شيعددت ِمن آياِتك و ِبعظَمِتك و ِبما سأَلَك ِبِه
يكُلِّ ش دعب تأَن ِض ِإلَّا  ولَى الْأَرع قَعاِت أَنْ تاومِبِه الس ِسكمالَِّذي ت ِمكِباس أَلُكٍء أَس

الْموتى أَنْ تِجري عبدك فُلَاناً ِمن شر ما ينِزلُ ِمن ِبِإذِْنك و ِبكَِلماِتك التاماِت الَِّتي تحِيي ِبِه 
 دمالْح و ِلنيسرلَى الْمع لَامس ا وِفيه ِلجا يم ِض والْأَر ِمن جرخا يم ا وهِإلَي جرعا يم اِء ومالس

ِه أَيِإلَي بكَت و الَِمنيالْع بِللَِّه ر أُِعيذُه و اَء اللَّها شكَم ِإلَى اللَِّه و ِباللَِّه و ِم اللَِّه وطِِّه ِبسضاً ِبخ
ِبِعزِة اللَِّه و جبروِت اللَِّه و قُدرِة اللَِّه و ملَكُوِت اللَِّه هذَا الِْكتاب ِمن اللَِّه ِشفَاٌء ِلفُلَاِن بِن فُلَاٍن 

اب و ِدكبِن عآِلِه اب ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهِي اللَِّه صدبع ِتكِن أَم.  
١١- ِليع نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإذَا لَِقيت السبع فَاقْرأْ )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن يحيى الْكَاِهِلي قَالَ قَ
 و عِزميِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي وجِهِه آيةَ الْكُرِسي و قُلْ لَه عزمت علَيك ِبعِزميِة اللَِّه و عِزميِة محمٍد 

 داوِن دانَ بملَيعليه السالم ( س( ِن أَِبي طَاِلٍبب ِليع ِمِننيؤِة أَِمِري الْمِزميع و  ) ِة )عليه السالمالْأَِئم و 
 تمزفَع ضرتقَِد اع عبفَِإذَا الس تجرقَالَ فَخ اَء اللَّهِإنْ ش كنع ِرفصني هِدِه فَِإنعب ِمن الطَّاِهِرين

لَه قُلْت ِه ولَيلَ عخأَد أِْسِه وطَأْطَأَ ِبر ِه قَدِإلَي تظَرا قَالَ فَنِذنؤت لَم ا وطَِريِقن نع تيحنِإلَّا ت 
فرصان ِه ولَيِرج نيب هبذَن.   
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١٢- نوِد عارأَِبي الْج نا عاِبنحِض أَصعب نع سوني نٍد عمحِن مفَِر بعج نع هنع  
ِلي قَالَ من قَالَ ِفي دبِر الْفَِريضِة أَستوِدع اللَّه الْعِظيم الْجِليلَ نفِْسي و أَه) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

يِتِه كُلُّ شظَمِلع ِضععضتالْم وفخالْم وبهرالْم اللَّه ِدعوتأَس و هرِنيِني أَمعي نم لِْدي وو ٍء  و
 و )الم عليه الس( نفِْسي و أَهِلي و ماِلي و ولِْدي و من يعِنيِني أَمره حف ِبجناٍح ِمن أَجِنحِة جبرِئيلَ 

  .حِفظَ ِفي نفِْسِه و أَهِلِه و ماِلِه 
١٣- مقُِل اللَّهلْي و ِسيةَ الْكُرأْ آيقْرفَلْي هدحٍت ويب اٍر وِفي د اتب نقَالَ م هفَعر هنع  

  .آِنس وحشِتي و آِمن روعِتي و أَِعني علَى وحدِتي 
ي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر   أَبو عِل-١٤

 ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعٍر قَالَ سكَيب نةَ عرِن مب ِزيدي نعليه السالم ( ع( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ِلي ري  ) صلى

عِلي أَ لَا أُعلِّمك كَِلماٍت ِإذَا وقَعت ِفي ورطٍَة أَو بِليٍة فَقُلْ ِبسِم اللَِّه الرحمِن  يا )اهللا عليه وآله 
 الرِحيِم و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يصِرف ِبها عنك ما يشاُء

   .ِمن أَنواِع الْبلَاِء
  باب الدعاِء ِعند ِقراَءِة الْقُرآِن

 يدعو ِعند ِقراَءِة ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ اللَّهم ربنا )عليه السالم (   قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه - ١
ِة ورِبالْقُد دحوتالْم تأَن دمالْح لَك و اِلي ِبالِْعزعتالْم تأَن دمالْح لَك ِتِني ولْطَاِن الْمالس 

ِفي ِبِعلِْمككْتالْم تأَن دمالْح لَك ا ونبِظيِم رِش الْعرالْع اِت واومالس قفَو اِء وِريالِْكب  
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 ا فَلَكنبِظيِم رالذِّكِْر الْع اِت وِزلَ الْآينا مي دمالْح لَك ا ونبكُلُّ ِذي ِعلٍْم ر كِإلَي اجتحالْم و
 الْمِبِني اللَّهم أَنت علَّمتناه قَبلَ رغْبِتنا ِفي تعلُِّمِه الْحمد ِبما علَّمتنا ِمن الِْحكْمِة و الْقُرآِن الْعِظيِم

 ا ولُطْفاً ِبن وداً وج لًا وفَض و كاً ِمننم فَِإذَا كَانَ ذَِلك مفِْعِه اللَّها ِبنِتنغْبلَ را ِبِه قَبنتصصتاخ و
لَياناً عِتنام ا وةً لَنمحر ِتِه وِتلَاو نسا حنِإلَي ببفَح ما اللَّهِتنلَا قُو ا ولَا ِحيلَِتن ا وِلنوِر حغَي ا ِمنن

ِحفْظَ آياِتِه و ِإمياناً ِبمتشاِبِهِه و عملًا ِبمحكَِمِه و سبباً ِفي تأِْويِلِه و هدى ِفي تدِبِريِه و بِصريةً 
ِه اللَّهم و كَما أَنزلْته ِشفَاًء ِلأَوِلياِئك و شقَاًء علَى أَعداِئك و عمى علَى أَهِل معِصيِتك و ِبنوِر

 ناِجزاً عح و ِبكغَض زاً ِمنِحر و ذَاِبكع ناً ِمنا ِحصلَن لْهعفَاج ماللَّه ِتكِل طَاعوراً ِلأَهن
ُء ِبِه ِفي  ك و ِعصمةً ِمن سخِطك و دِليلًا علَى طَاعِتك و نوراً يوم نلْقَاك نستِضيمعِصيِت

خلِْقك و نجوز ِبِه علَى ِصراِطك و نهتِدي ِبِه ِإلَى جنِتك اللَّهم ِإنا نعوذُ ِبك ِمن الشقْوِة ِفي 
ى عمالْع ِلِه ومح مقِِّه اللَّهونَ حقِْصِري دالت ِدِه وقَص نع لُوالْع كِْمِه وح نِر عوالْج ِلِه ومع ن

 ِبعتا نلْنعاج ماللَّه فَظُهحن اِعيِه ورا نلْنعاج و هكْرا شنِزعأَو و هرا أَجلَن ِجبأَو و ا ِثقْلَهنِملْ عاح
اطاً حشن ِتِه وةً ِفي ِتلَاولَاوا حقْنزار ماللَّه هاِئضي فَردؤن و هوددح ِقيمن و هامرح ِنبتجن و لَالَه

لَّهم و اشِفنا ِفي ِقياِمِه و وِجلًا ِفي ترِتيِلِه و قُوةً ِفي اسِتعماِلِه ِفي آناِء اللَّيِل و أَطْراِف النهاِر ال
ِمن النوِم ِبالْيِسِري و أَيِقظْنا ِفي ساعِة اللَّيِل ِمن رقَاِد الراِقِدين و نبهنا ِعند الْأَحاِيِني الَِّتي 

  يستجاب ِفيها الدعاُء ِمن ِسنِة الْوسناِنني اللَّهم اجعلْ ِلقُلُوِبنا ذَكَاًء
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ِعند عجاِئِبِه الَِّتي لَا تنقَِضي و لَذَاذَةً ِعند ترِديِدِه و ِعبرةً ِعند ترِجيِعِه و نفْعاً بيناً ِعند اسِتفْهاِمِه 
لَّهم ِإنا نعوذُ ِبك ِمن تخلُِّفِه ِفي قُلُوِبنا و توسِدِه ِعند رقَاِدنا و نبِذِه وراَء ظُهوِرنا و نعوذُ ِبك ال

رنا ِبما ضربت ِمن قَساوِة قُلُوِبنا ِلما ِبِه وعظْتنا اللَّهم انفَعنا ِبما صرفْت ِفيِه ِمن الْآياِت و ذَكِّ
ِفيِه ِمن الْمثُلَاِت و كَفِّر عنا ِبتأِْويِلِه السيئَاِت و ضاِعف لَنا ِبِه جزاًء ِفي الْحسناِت و ارفَعنا ِبِه 

زاداً تقَوينا ِبِه ِفي الْموِقِف ثَواباً ِفي الدرجاِت و لَقِّنا ِبِه الْبشرى بعد الْمماِت اللَّهم اجعلْه لَنا 
بين يديك و طَِريقاً واِضحاً نسلُك ِبِه ِإلَيك و ِعلْماً ناِفعاً نشكُر ِبِه نعماَءك و تخشعاً صاِدقاً 

ِبِه ع تةً قَطَعجا حنلَيِبِه ع ذْتخات كفَِإن اَءكمِبِه أَس حبسةً نما ِنعندِبِه ِعن تعطَناص ا ونذْر
قَصر عنها شكْرنا اللَّهم اجعلْه لَنا وِلياً يثَبتنا ِمن الزلَِل و دِليلًا يهِدينا ِلصاِلِح الْعمِل و عوناً 

لْملَِل حتى يبلُغَ ِبنا أَفْضلَ الْأَمِل اللَّهم اجعلْه لَنا هاِدياً يقَومنا ِمن الْميِل و عوناً يقَوينا ِمن ا
 ضلَا أَر مواِء يالظَّلْم مووراً ين اِء والْقَض موِجيجاً يح ِتقَاِء واِلار موِسلَاحاً ي اللِّقَاِء و مواِفعاً يش

 ِبما سعى اللَّهم اجعلْه لَنا رياً يوم الظَّمِإ و فَوزاً يوم الْجزاِء ِمن و لَا سماَء يوم يجزى كُلُّ ساٍع
ناٍر حاِميٍة قَِليلَِة الْبقْيا علَى من ِبها اصطَلَى و ِبحرها تلَظَّى اللَّهم اجعلْه لَنا برهاناً علَى رُءوِس 

جي مولَِإ يالْم اِء ودعالس شيع اِء ودهاِزلَ الشنا مقْنزار ماِء اللَّهملُ السأَه ِض ولُ الْأَرِفيِه أَه عم
   .مرافَقَةَ الْأَنِبياِء ِإنك سِميع الدعاِء
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  باب الدعاِء ِفي ِحفِْظ الْقُرآِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عمن ذَكَره عن عبِد اللَِّه بِن - ١

قَالَ تقُولُ اللَّهم ِإني أَسأَلُك و لَم يسأَِل ) م عليه السال ( ِسناٍن عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه
الِْعباد ِمثْلَك أَسأَلُك ِبحق محمٍد نِبيك و رسوِلك و ِإبراِهيم خِليِلك و صِفيك و موسى 

صحِف ِإبراِهيم و توراِة موسى و كَِليِمك و نِجيك و ِعيسى كَِلمِتك و روِحك و أَسأَلُك ِب
 و ِبكُلِّ وحٍي أَوحيته و قَضاٍء أَمضيته )صلى اهللا عليه وآله ( زبوِر داود و ِإنِجيِل ِعيسى و قُرآِن محمٍد 

عطَيته و أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي وضعته علَى و حق قَضيته و غَِني أَغْنيته و ضالٍّ هديته و ساِئٍل أَ
اللَّيِل فَأَظْلَم و ِباسِمك الَِّذي وضعته علَى النهاِر فَاستنار و ِباسِمك الَِّذي وضعته علَى الْأَرِض 

 و قَلَّتتاِت فَاساومِبِه الس تمعد و تقَرتالَِّذي فَاس ِمكِباس و تساِل فَرلَى الِْجبع هتعضو
 و ِشكرع ِمن اِقِد الِْعزعِبم أَلُكأَس ى وتوِيي ِبِه الْمحالَِّذي ت ِمكِباس أَلُكأَس و اقزِبِه الْأَر ثَثْتب

 لِّيصأَنْ ت أَلُكأَس اِبكِكت ِة ِمنمحى الرهتنقَِني ِحفْظَ مزرأَنْ ت ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع
 ِمي وا لَحاِلطَ ِبهخأَنْ ت ِري وصب ِعي ومس ا ِفي قَلِْبي وهتثَبأَنْ ت الِْعلِْم و افنأَص آِن والْقُر

رحمِتك و قُدرِتك فَِإنه لَا حولَ و لَا دِمي و ِعظَاِمي و مخي و تستعِملَ ِبها لَيِلي و نهاِري ِب
قُوةَ ِإلَّا ِبك يا حي يا قَيوم قَالَ و ِفي حِديٍث آخر ِزيادةُ و أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي دعاك ِبِه 

ر و ملَه تفَرفَغ كاؤِبيأَن و ملَه تبجتاس الَِّذين كادِفي ِعب هلْتزٍم أَنِبكُلِّ اس أَلُكأَس و مهتِحم
كُتِبك و ِباسِمك الَِّذي استقَر ِبِه عرشك و ِباسِمك الْواِحِد الْأَحِد الْفَرِد الْوتِر الْمتعاِل الَِّذي 

ِك الْماربِر الْما الطَّاِهِر الطُّهكَانَ كُلَّهلَأُ الْأَرمييِس الْحقَد  
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 قِل ِبالْحزنالْم اِبكِكت اِل وعتِحيِم الْكَِبِري الْمِن الرمحِض الرالْأَر اِت واوموِر السوِم نالْقَي و
كَاِنكأَر و ِتكظَمِبع و امالت وِركن اِت وامالت اِتككَِلم.   

 من أَراد أَنْ يوِعيه اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله (  و قَالَ ِفي حِديٍث آخر قَالَ رسولُ اللَِّه 
عذَا الده بكْتفَلْي الِْعلْم آنَ ولَ أَنْ الْقُرطَِر قَباِء الْمِبم ِسلُهغي ثُم اِذيٍل مسِظيٍف ِبعاٍء ناَء ِفي ِإن

 اَء اللَّهِإنْ ش فَظُ ذَِلكحي هيِق فَِإنلَى الراٍم عثَلَاثَةَ أَي هبرشي و ضالْأَر سمي.  
 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( عه ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني   عنه عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى رفَ- ٢

 أُعلِّمك دعاًء لَا تنسى الْقُرآنَ اللَّهم ارحمِني ِبترِك معاِصيك أَبداً ما )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِني و ارزقِْني حسن الْمنظَِر ِفيما يرِضيك عني و أَلِْزم أَبقَيتِني و ارحمِني ِمن تكَلُِّف ما لَا يعِني

 رون مي اللَّهنع ِضيكرِو الَِّذي يحلَى النع هلُوقِْني أَنْ أَتزار ِني وتلَّما عكَم اِبكقَلِْبي ِحفْظَ ِكت
رح ِبِه قَلِْبي و أَطِْلق ِبِه ِلساِني و استعِملْ ِبِه بدِني و ِبِكتاِبك بصِري و اشرح ِبِه صدِري و فَ

تِإلَّا أَن لَا ِإلَه تِه ِإلَّا أَنلَيع ِعنيلَا م هِه ِإنلَيي عأَِعن و لَى ذَِلكِني عقَو.   
نِبيٍح عِن صِليِد بو نا عاِبنحأَص ضعب اهور ِد اللَِّه قَالَ وبأَِبي ع نِر عوفٍْص الْأَععليه  (  ح

  .)السالم 
  باب دعواٍت موجزاٍت ِلجِميِع الْحواِئِج ِللدنيا و الْآِخرِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل عن عبِد - ١
قَالَ قُِل اللَّهم اجعلِْني أَخشاك كَأَني أَراك و ) عليه السالم  ( ِه بِن جندٍب عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّهاللَّ

  أَسِعدِني ِبتقْواك و لَا تشِقِني ِبنشِطي ِلمعاِصيك و ِخر ِلي ِفي قَضاِئك و باِرك ِلي ِفي
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قَدِرك حتى لَا أُِحب تأِْخري ما عجلْت و لَا تعِجيلَ ما أَخرت و اجعلْ ِغناي ِفي نفِْسي و متعِني 
عاج ِري وصب ِعي وما ِبسي كترأَِرِني ِفيِه قُد ِني وظَلَم نلَى مِني عرصان ي وِن ِمناِرثَيا الْوملْه
  .رب و أَِقر ِبذَِلك عيِني 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي - ٢
 يقُولُ اللَّهم أَِعني )عليه السالم (  الْجصاِص عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه سلَيمانَ

ي علَى هوِل يوِم الِْقيامِة و أَخِرجِني ِمن الدنيا ساِلماً و زوجِني ِمن الْحوِر الِْعِني و اكِْفِني مئُونِت
 اِلِحنيالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرأَد اِس وةَ النئُونم اِلي وةَ ِعيئُونم و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣
م ِإني أَسأَلُك ِمن كُلِّ خيٍر أَحاطَ ِبِه ِعلْمك و أَعوذُ ِبك ِمن كُلِّ سوٍء  قَالَ قُِل اللَّه)عليه السالم ( 

 ا وينِي الدِخز ِمن وذُ ِبكأَع ا ووِري كُلِّهِفي أُم كتاِفيع أَلُكي أَسِإن ماللَّه كاطَ ِبِه ِعلْمأَح
  .عذَاِب الْآِخرِة 

٤ -دمحِل   مهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
بِن ِزياٍد جِميعاً عن عِلي بِن ِزياٍد قَالَ كَتب عِلي بن بِصٍري يسأَلُه أَنْ يكْتب لَه ِفي أَسفَِل ِكتاِبِه 

ِإي هلِّمعاًء يعد بِة فَكَتالْآِخر ا ويناِمعاً ِللدوِب جالذُّن ِبِه ِمن مصعو ِبِه فَيعدي طِِّه )عليه السالم ( اهِبخ 
 ا كَِرميي ينع رتِتِك السهي لَم و الْقَِبيح رتس ِميلَ والْج رأَظْه نا مِحيِم يِن الرمحِم اللَِّه الرِبس

عفِْو يا حسن التجاوِز يا واِسع الْمغِفرِة يا باِسطَ الْيديِن ِبالرحمِة يا صاِحب كُلِّ نجوى و يا الْ
با را يقَاِقهِتحلَ اسٍة قَبمكُلِّ ِنع ِدئتبا مي نالْم ِظيما عفِْح يالص ا كَِرميى يكْوى كُلِّ شهتنا مي اه

 اِر ثُملَِني ِفي النعجأَنْ لَا ت أَلُكأَس ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص اثَاها ِغيي لَاهوا مي اهديس
 ا لَكدا بأَلُ مست.  

لَِّه الْبرِقي و أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد ال- ٥
قَالَ اللَّهم أَنت ِثقَِتي ِفي كُلِّ كُربٍة و أَنت ) عليه السالم  ( طَاِلٍب عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

  رجاِئي

http://www.islam4u.com


  ) ٥٧٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

 و ادالْفُؤ هنع فعضٍب يكَر ِمن ةٌ كَمدع لَ ِبي ِثقَةٌ وزٍر نِلي ِفي كُلِّ أَم تأَن ٍة وِفي كُلِّ ِشد
ت و ودِبِه الْع تمشي و ِعيدالْب و الْقَِريب هنذُلُ عخي ِقلُّ ِفيِه الِْحيلَةُ وت ِبك هلْتزأَن ورِنيِني ِفيِه الْأُمع

 ٍة ومكُلِّ ِنع ِليو تِنيِه فَأَنتكَفَي و هفْتكَش و هتجفَفَر اكِسو نماِغباً ِفيِه عر كِإلَي هتكَوش و
كَِثرياً و دمالْح ٍة فَلَكغْبى كُلِّ رهتنم ٍة واجكُلِّ ح اِحبفَاِضلًا ص نالْم لَك .  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه - ٦
 و كَرِمك أَنْ قَالَ قُِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبجلَاِلك و جماِلك) عليه السالم  ( الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .تفْعلَ ِبي كَذَا و كَذَا 
 قَالَ قَالَ ِلي )عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب عِن الْفَضِل بِن يونس عن أَِبي الْحسِن - ٧

ن التقِْصِري قَالَ قُلْت أَما أَكِْثر ِمن أَنْ تقُولَ اللَّهم لَا تجعلِْني ِمن الْمعاِرين و لَا تخِرجِني ِم
الْمعاِرين فَقَد عرفْت فَما معنى لَا تخِرجِني ِمن التقِْصِري قَالَ كُلُّ عمٍل تعملُه تِريد ِبِه وجه اللَِّه 

ي أَعماِلِهم ِفي ما بينهم و بين اللَِّه عز و جلَّ فَكُن ِفيِه مقَصراً ِعند نفِْسك فَِإنَّ الناس كُلَّهم ِف
  .عز و جلَّ مقَصرونَ 

عليه (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٨

ن أَهِل الْباِديِة ِبكَِلمتيِن دعا ِبِهما قَالَ اللَّهم ِإنْ تعذِّبِني  لَقَد غَفَر اللَّه عز و جلَّ ِلرجٍل ِم)السالم 
 لَه اللَّه فَرفَغ تأَن لٌ ِلذَِلكِلي فَأَه ِفرغِإنْ ت ا وأَن لٌ ِلذَِلكفَأَه.  

 )عليه السالم ( ِبلَاِد عن عمِه عِن الرضا   عنه عن يحيى بِن الْمبارِك عن ِإبراِهيم بِن أَِبي الْ- ٩
  .قَالَ يا من دلَِّني علَى نفِْسِه و ذَلَّلَ قَلِْبي ِبتصِديِقِه أَسأَلُك الْأَمن و الِْإميانَ ِفي الدنيا و الْآِخرِة 

١٠-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه   ع نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر ع
   ِفي ِفناِء الْكَعبِة ِفي اللَّيِل و هو يصلِّي فَأَطَالَ الِْقيام)عليه السالم ( قَالَ رأَيت عِلي بن الْحسيِن 
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حتى جعلَ مرةً يتوكَّأُ علَى ِرجِلِه الْيمنى و مرةً علَى ِرجِلِه الْيسرى ثُم سِمعته يقُولُ ِبصوٍت 
ن فَعلْت لَتجمعن بيِني و بين قَوٍم كَأَنه باٍك يا سيِدي تعذِّبِني و حبك ِفي قَلِْبي أَما و ِعزِتك لَِئ

 ِفيك مهتيادا عطَالَ م.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن بعِض -١١

 أَكْثَر ما يِلح ِبِه ِفي الدعاِء )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه أَصحاِبنا عن داود الرقِّي قَالَ ِإني كُنت أَسمع أَ
 و أَِمري الْمؤِمِنني و فَاِطمةَ و الْحسن و )صلى اهللا عليه وآله ( علَى اللَِّه ِبحق الْخمسِة يعِني رسولَ اللَِّه 

نيسصلوات اهللا عليهم  ( الْح (.  
١٢-نع   اِهيمرِإب نع وبأَِبي أَي نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع ه

 دعاًء و أَمرنا أَنْ ندعو ِبِه يوم الْجمعِة اللَّهم ِإني )عليه السالم ( الْكَرِخي قَالَ علَّمنا أَبو عبِد اللَِّه 
لَيك ِبحاجِتي و أَنزلْت ِبك الْيوم فَقِْري و مسكَنِتي فَأَنا الْيوم ِلمغِفرِتك أَرجى ِمني تعمدت ِإ

ِلعمِلي و لَمغِفرتك و رحمتك أَوسع ِمن ذُنوِبي فَتولَّ قَضاَء كُلِّ حاجٍة ِهي ِلي ِبقُدرِتك علَيها 
ِري ذَِلك علَيك و ِلفَقِْري ِإلَيك فَِإني لَم أُِصب خيراً قَطُّ ِإلَّا ِمنك و لَم يصِرف عني أَحد و تيِس

شراً قَطُّ غَيرك و لَيس أَرجو ِآلِخرِتي و دنياي ِسواك و لَا ِليوِم فَقِْري و يوِم يفِْردِني الناس ِفي 
ِبفَقِْري ح با ري كأُفِْضي ِإلَي ِتي وفْر.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عِطيةَ عن زيٍد -١٣
للَّهم ارزقْهم ِصدق الْحِديِث و  ادع اللَّه لَنا فَقَالَ ا)عليه السالم ( الصاِئِغ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبِهم لْهافْع و ماللَّه ِبِهم لَهفْعأَنْ ت لِْقكخ قأَح مهِإن ماِت اللَّهلَولَى الصافَظَةَ عحالْم ِة واناَء الْأَمأَد
.  

١٤-ع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
   قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني)عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 
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 ِركِليِم ِلأَمسالت و ِركا ِبقَدضالر و كفِْويِض ِإلَيالت و كلَيكُِّل عوِبالت لَيع نم مقُولُ اللَّهص ي
 الَِمنيالْع با ري لْتجا عم أِْخريلَا ت و ترا أَخِجيلَ معت ى لَا أُِحبتح.  

١٥-حِن   مِن ابٍم عيحس ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 يقُولُ و هو راِفع يده ِإلَى السماِء رب لَا تِكلِْني )عليه السالم ( أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ةَ عيٍن أَبداً لَا أَقَلَّ ِمن ذَِلك و لَا أَكْثَر قَالَ فَما كَانَ ِبأَسرع ِمن أَنْ تحدر ِإلَى نفِْسي طَرفَ
 زع اللَّه كَلَهى وتم نب سونفُوٍر ِإنَّ يعأَِبي ي نا ابفَقَالَ ي لَيلَ عأَقْب ِتِه ثُمياِنِب ِلحوج ِمن وعمالد

ج قَالَ و اللَّه كلَحلَغَ ِبِه كُفْراً أَصفَب قُلْت بالذَّن ثَ ذَِلكدٍن فَأَحيفَِة عطَر فِْسِه أَقَلَّ ِمنلَّ ِإلَى ن
 لَاكاِل هالْح لَى ِتلْكع توالْم لَِكن لَا و.  

 )عليه السالم ( ٍد رفَعه قَالَ أَتى جبرِئيلُ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل-١٦
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى الن( قلَةً حلَي ماً ووِني يدبعأَنْ ت تدِإذَا أَر قُولُ لَكي كبِإنَّ ر فَقَالَ لَه 

حمد حمداً خاِلداً مع خلُوِدك و لَك الْحمد حمداً ِعبادِتي فَارفَع يديك ِإلَي و قُِل اللَّهم لَك الْ
لَا منتهى لَه دونَ ِعلِْمك و لَك الْحمد حمداً لَا أَمد لَه دونَ مِشيئَِتك و لَك الْحمد حمداً لَا 

كُلُّه دمالْح لَك ماللَّه اكاَء ِلقَاِئِلِه ِإلَّا ِرضزاُء جهالْب لَك و كُلُّه رالْفَخ لَك و كُلُّه نالْم لَك و 
كُلُّه و لَك النور كُلُّه و لَك الِْعزةُ كُلُّها و لَك الْجبروت كُلُّها و لَك الْعظَمةُ كُلُّها و لَك الدنيا 

 لَك ا وةُ كُلُّهالْآِخر لَك ا وكُلُّه و كُلُّه ريالْخ ِدكِبي و كُلُّه لْقالْخ لَك و كُلُّه ارهالن لُ واللَّي
ِإلَيك يرِجع الْأَمر كُلُّه علَاِنيته و ِسره اللَّهم لَك الْحمد حمداً أَبداً أَنت حسن الْبلَاِء جِليلُ الثَّناِء 

ِء عدلُ الْقَضاِء جِزيلُ الْعطَاِء حسن الْآلَاِء ِإلَه من ِفي الْأَرِض و ِإلَه من ِفي السماِء ساِبغُ النعما
اللَّهم لَك الْحمد ِفي السبِع الشداِد و لَك الْحمد ِفي الْأَرِض الِْمهاِد و لَك الْحمد طَاقَةَ الِْعباِد 

الْح لَك ةَ الِْبلَاِدوعس دم  
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ِر ِإذَا و لَك الْحمد ِفي الِْجباِل الْأَوتاِد و لَك الْحمد ِفي اللَّيِل ِإذَا يغشى و لَك الْحمد ِفي النها
تجلَّى و لَك الْحمد ِفي الْآِخرِة و الْأُولَى و لَك الْحمد ِفي الْمثَاِني و الْقُرآِن الْعِظيِم و سبحانَ 

بِميِنِه سِبي اتطِْويم اتاومالس ِة وامالِْقي موي هتضِميعاً قَبج ضالْأَر ِدِه ومِبح اللَِّه و و هانح
يِدِه كُلُّ شمِبح انَ اللَِّه وحبِركُونَ سشا يمالَى ععت  تالَيعت ا ونبر كانحبس ههجِإلَّا و اِلكٍء ه

يكُلَّ ش لَقْتخ تسقَدت و كْتاربت و يكُلَّ ش ترقَه و ِتكرلَ ٍء ِبقُدع و ِتكٍء ِبِعز قفَو تو
يكُلِّ ش يكُلَّ ش تغَلَب و ِتفَاِعكٍء ِبار يكُلَّ ش تعدتاب و ِتكٍء ِبقُو  و ِعلِْمك و ِتكٍء ِبِحكْم

لْخلْق بعثْت الرسلَ ِبكُتِبك و هديت الصاِلِحني ِبِإذِْنك و أَيدت الْمؤِمِنني ِبنصِرك و قَهرت ا
ِبسلْطَاِنك لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت وحدك لَا شِريك لَك لَا نعبد غَيرك و لَا نسأَلُ ِإلَّا ِإياك و لَا نرغَب ِإلَّا 

  .ِإلَيك أَنت موِضع شكْوانا و منتهى رغْبِتنا و ِإلَهنا و مِليكُنا 
١٧-ب ِليو   عاٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
 ) صلوات اهللا عليه (  ابِتداًء ِمنه يا معاِويةُ أَ ما عِلمت أَنَّ رجلًا أَتى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

فَش ِة فَقَالَ لَهابِريِع الِْإجاِء السعِن الدع تأَن نأَي اِئِه فَقَالَ لَهعاِب ِفي دوِه ِفي الْجلَيطَاَء عكَا الِْإب
ِم الْملِّ الْأَكْرظَِم الْأَجِظيِم الْأَعالْع ِمكِباس أَلُكي أَسِإن مقَالَ قُِل اللَّه وا هلُ مجوِن الرزخ

 ورن وٍر وِفي ن ورن وٍر ون ِمن ورن وٍر ون عم ورن وِبِني الَِّذي هاِن الْمهرالْب قوِر الْحوِن النكْنالْم
 شيطَاٍن ُء ِبِه كُلُّ ظُلْمٍة و يكْسر ِبِه كُلُّ ِشدٍة و كُلُّ علَى نوٍر و نور فَوق كُلِّ نوٍر و نور يِضي

مِريٍد و كُلُّ جباٍر عِنيٍد لَا تِقر ِبِه أَرض و لَا تقُوم ِبِه سماٌء و يأْمن ِبِه كُلُّ خاِئٍف و يبطُلُ ِبِه 
بحر و يستِقلُّ ِسحر كُلِّ ساِحٍر و بغي كُلِّ باٍغ و حسد كُلِّ حاِسٍد و يتصدع ِلعظَمِتِه الْبر و الْ

وه ِبيلٌ وِه سلَيِج عوكُونُ ِللْمفَلَا ي لَكِبِه الْم كَلَّمتي ِحني ِبِه الْفُلْك  
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عظَم الْأَجلُّ الْأَجلُّ النور الْأَكْبر الَِّذي سميت ِبِه نفْسك و استويت ِبِه علَى اسمك الْأَعظَم الْأَ
عرِشك و أَتوجه ِإلَيك ِبمحمٍد و أَهِل بيِتِه أَسأَلُك ِبك و ِبِهم أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل 

أَنْ ت ٍد ومحكَذَا م لَ ِبي كَذَا وفْع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد -١٨

هو جاِمع ِللدنيا  و )عليه السالم ( عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ أَملَى علَي هذَا الدعاَء أَبو عبِد اللَِّه 
 تأَن و الْكَِرمي ِليمالْح تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن مِه اللَّهلَياِء عالثَّن ِد اللَِّه ومح دعقُولُ بِة تالْآِخر و

ه ِإلَّا أَنت الْواِحد الْقَهار و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت الْعِزيز الْحِكيم و أَنت اللَّه لَا ِإلَ
 ِديدش تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و فَّارالْغ ِحيمالر تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و اربالْج ِلكالْم تأَن

لَه ِإلَّا أَنت الْكَِبري الْمتعاِل و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت السِميع الْبِصري و الِْمحاِل و أَنت اللَّه لَا ِإ
اللَّه تأَن و كُورالش فُورالْغ تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و الْقَِدير ِنيعالْم تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تلَا أَن 

 تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و وددالْو فُورالْغ تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و ِجيدالْم ِميدالْح تِإلَّا أَن ِإلَه
 تأَن انُ ويالد ِليمالْح تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن انُ ونانُ الْمنالْح اِجدالْم ادوالْج تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه

و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت الْواِحد الْأَحد و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت الْغاِئب الشاِهد و أَنت اللَّه لَا 
أَن و اِطنالْب الظَّاِهر تِإلَّا أَن ِإلَهيِبكُلِّ ش تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه ت  و تيدفَه كورن مت ِليمٍء ع

بسطْت يدك فَأَعطَيت ربنا وجهك أَكْرم الْوجوِه و ِجهتك خير الِْجهاِت و عِطيتك أَفْضلُ 
ا فَتنبر طَاعا تهؤنأَه ا وطَايالْع و ينطَرضالْم ِجيبت ِشئْت نِلم ِفرغا فَتنبى رصعت و كُرش

تكِْشف السوَء و تقْبلُ التوبةَ و تعفُو عِن الذُّنوِب لَا تجازى أَياِديك و لَا تحصى ِنعمك و لَا 
علَى محمٍد و آِل محمٍد و عجلْ فَرجهم و روحهم و يبلُغُ ِمدحتك قَولُ قَاِئٍل اللَّهم صلِّ 

مهوررس و مهتاحر  
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دأَع ِلكأَه و ِجِهمفَر مأَِذقِْني طَع ِة وِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الدآِتن ِس والِْإن و الِْجن ِمن ماَءه
 لِْني ِمنعاج ونَ ونزحي ملَا ه و ِهملَيع فولَا خ الَِّذين ا ِمنلْنعاج اِر والن ذَابا عِقن ةً ونسح

ي ِهمبلَى رع وا وربص الَِّذين ِة وِفي الْآِخر ا ويناِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحِني ِبالْقَوتثَب كَّلُونَ ووت
باِرك ِلي ِفي الْمحيا و الْمماِت و الْموِقِف و النشوِر و الِْحساِب و الِْميزاِن و أَهواِل يوِم 

رلَى الصِني علِّمس ِة واماً الِْقيِبر قًى وت اِدقاً وِقيناً صي اِفعاً وقِْني ِعلْماً نزار ِه ولَيِني عأَِجز اِط و
 ِني وِغضبلَا ت ِني وِببأَح و كنِني عاِعدبلَا ي لْفَى وز كِني ِمنِلغبقاً يفَر و كفاً ِمنوخ عاً ورو و

ي و أَعِطِني ِمن جِميِع خيِر الدنيا و الْآِخرِة ما عِلمت ِمنه و ما لَم أَعلَم و تولَِّني و لَا تخذُلِْن
 لَمأَع ا لَمم و هِمن تِلما عذَاِفِريِه موِء كُلِِّه ِبحالس ِني ِمنأَِجر.  

١٩-ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   وبِن أَيالَةَ بفَض نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خ
 أَ لَا تخصِني ِبدعاٍء قَالَ بلَى قَالَ قُلْ يا )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

و ِلدي لَم نا مي دما صي دا أَحي اِجدا مي اِحدا وي ِزيزا عي دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم 
كَِرمي يا حنانُ يا منانُ يا ساِمع الدعواِت يا أَجود من سِئلَ و يا خير من أَعطَى يا اللَّه يا اللَّه يا 

مفَلَِنع وحا نانادن لَقَد و قُلْت ِد اللَِّه اللَّهبو عقَالَ أَب ونَ ثُمِجيبعليه السالم (  الْم( ولُ اللَِّهسكَانَ ر  ) صلى

 يقُولُ نعم لَِنعم الْمِجيب أَنت و ِنعم الْمدعو و ِنعم الْمسئُولُ أَسأَلُك ِبنوِر وجِهك و )اهللا عليه وآله 
درِتك و جبروِتك و أَسأَلُك ِبملَكُوِتك و ِدرِعك الْحِصينِة و ِبجمِعك و أَسأَلُك ِبِعزِتك و قُ

أَركَاِنك كُلِّها و ِبحق محمٍد و ِبحق الْأَوِصياِء بعد محمٍد أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد 
لَ ِبي كَذَا وفْعأَنْ ت كَذَا و .  

  عنه عن بعِض أَصحاِبِه عن حسيِن بِن عمارةَ عن حسيِن بِن أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري -٢٠
و جهِم بِن أَِبي جهمةَ عن أَِبي جعفٍَر رجلٌ ِمن أَهِل الْكُوفَِة كَانَ يعرف ِبكُنيِتِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي 

   علِّمِني دعاًء أَدعو ِبِه فَقَالَ نعم قُلْ يا من أَرجوه ِلكُلِّ)عليه السالم ( للَِّه عبِد ا
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 عثْرٍة و يا من يعِطي ِبالْقَِليِل الْكَِثري يا من أَعطَى من سأَلَه خيٍر و يا من آمن سخطَه ِعند كُلِّ
 ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ِرفْهعي لَم و أَلْهسي لَم نطَى مأَع نا مةً يمحر و هناً ِمننحت

يِميِع خج أَلَِتي ِمنسِطِني ِبمأَع ِني وتطَيا أَعقُوٍص منم رغَي هِة فَِإنِر الْآِخريِميِع خج ا وينِر الد
 ا كَِرميي ِلكِة فَضعس ِني ِمنِزد.  

دعاَء  أَنه علَّم أَخاه عبد اللَِّه بن عِلي هذَا ال)عليه السالم (   و عنه رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر -٢١
اللَّهم ارفَع ظَني صاِعداً و لَا تطِْمع ِفي عدواً و لَا حاِسداً و احفَظِْني قَاِئماً و قَاِعداً و يقْظَاناً 

م و احطُطْ و راِقداً اللَّهم اغِْفر ِلي و ارحمِني و اهِدِني سِبيلَك الْأَقْوم و ِقِني حر جهن] يقْظَانَ[
  .عني الْمغرم و الْمأْثَم و اجعلِْني ِمن خيِر ِخياِر الْعالَِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عثْمانَ بِن -٢٢
أَب تِمعةَ قَالَ ساِرجِن خونَ باره ى وِد اللَِّه ِعيسبا لَا طَاقَةَ ِلي )عليه السالم ( ا عِني ِمممحقُولُ اري 

  .ِبِه و لَا صبر ِلي علَيِه 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عِن ابِن -٢٣

ِد بمحم نفٍْص عح ناٍن عاِء ِسنعد نع تأَن ناًء فَقَالَ فَأَيعِني دلِّمع لَه ِلٍم قَالَ قُلْتسِن م
 بر و نهنيا بم ِع وباِت الساومالس بر ماِح فَقَالَ اللَّهاُء الِْإلْحعا دم و اِح قَالَ قُلْتالِْإلْح

يلَ و ِميكَاِئيلَ و ِإسراِفيلَ و رب الْقُرآِن الْعِظيِم و رب محمٍد خاتِم الْعرِش الْعِظيِم و رب جبرِئ
 عمجِبِه ت ِع ومالْج نيب قفَرِبِه ت و ضالْأَر قُومِبِه ت اَء ومِبِه الس قُومِبالَِّذي ت أَلُكي أَسِإن نيِبيالن

فَرتالْم نيب وِر ثُمحلَ الْبكَي اِل ونَ الِْجبزو اِل ومالر ددع تيصِبِه أَح اَء ويالْأَح قزرِبِه ت ِق و
  .تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد ثُم تسأَلُه حاجتك و أَِلح ِفي الطَّلَِب 

   عِن الْحسِن بِن عِلي عن كَراٍم عِن ابِن  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-٢٤
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املَأْ قَلِْبي حباً لَك و خشيةً ِمنك و أَنه كَانَ يقُولُ اللَّهم ) عليه السالم  ( أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 و ِلقَاَءك ِإلَي ببح ماِم اللَّهالِْإكْر لَاِل وا ذَا الْجي كقاً ِإلَيوش و كقاً ِمنفَر و اناً ِبكِإمي ِديقاً وصت

لِْحقِْني ِبالصاِلِحني و لَا تؤخرِني مع الْأَشراِر و اجعلْ ِلي ِفي ِلقَاِئك خير الرحمِة و الْبركَِة و أَ
أَلِْحقِْني ِبصاِلِح من مضى و اجعلِْني مع صاِلِح من بِقي و خذْ ِبي سِبيلَ الصاِلِحني و أَِعني علَى 

ا تردِني ِفي سوٍء استنقَذْتِني ِمنه يا رب الْعالَِمني نفِْسي ِبما تِعني ِبِه الصاِلِحني علَى أَنفُِسِهم و لَ
أَسأَلُك ِإمياناً لَا أَجلَ لَه دونَ ِلقَاِئك تحِييِني و تِميتِني علَيِه و تبعثُِني علَيِه ِإذَا بعثْتِني و ابرأْ قَلِْبي 

شك ِفي ِديِنك اللَّهم أَعِطِني نصراً ِفي ِديِنك و قُوةً ِفي ِعبادِتك و ِمن الرياِء و السمعِة و ال
 و كدا ِعنِتي ِفيمغْبلْ رعاج و وِركِهي ِبنجو ضيب و ِتكمحر ِن ِمنِكفْلَي و لِْقكماً ِفي خفَه

لَِّة رسوِلك اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْكَسِل و الْهرِم و الْجبِن توفَِّني ِفي سِبيِلك علَى ِملَِّتك و ِم
 ِمن و عبشفٍْس لَا تن ِمن با ري وذُ ِبكأَع ِة وكَنسالْم ِة ورالْفَت ِة ووالْقَس فْلَِة والْغ ِل وخالْب و

 لَا يسمع و ِمن صلَاٍة لَا تنفَع و أُِعيذُ ِبك نفِْسي و أَهِلي و ذُريِتي قَلٍْب لَا يخشع و ِمن دعاٍء
 ذُلِْني وخداً فَلَا تحلْتم وِنكد ِمن لَا أَِجد و دأَح كِني ِمنِجريلَا ي هِإن مِجيِم اللَّهطَاِن الريالش ِمن

 و لَا تِردِني ِبعذَاٍب أَسأَلُك الثَّبات علَى ِديِنك و التصِديق ِبِكتاِبك و اتباع لَا ترِدِني ِفي هلَكٍَة
رسوِلك اللَّهم اذْكُرِني ِبرحمِتك و لَا تذْكُرِني ِبخِطيئَِتي و تقَبلْ ِمني و ِزدِني ِمن فَضِلك ِإني 

هم اجعلْ ثَواب منِطِقي و ثَواب مجِلِسي ِرضاك عني و اجعلْ عمِلي و دعاِئي ِإلَيك راِغب اللَّ
 ِلكفَض ِني ِمنِزد و كأَلْتا سم ِميعِلي ج عماج و ِتكمحةَ ِبرنالْج اِبيلْ ثَوعاج و اِلصاً لَكخ

ماللَّه اِغبر كي ِإلَيلٌ ِإنلَي كاِري ِمنولَا ي ومالْقَي يالْح تأَن ونُ ويِت الْعامن و ومجِت النغَار 
  ساٍج و لَا سماٌء ذَات أَبراٍج و لَا أَرض ذَات ِمهاٍد
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 لَمعت لِْقكخ اُء ِمنشت نلَى مةَ عمحالر ِلجدٍض تعب قا فَوهضعب اتلَا ظُلُم و يلُج رحلَا ب و
كَتك و خاِئنةَ الْأَعيِن و ما تخِفي الصدور أَشهد ِبما شِهدت ِبِه علَى نفِْسك و شِهدت ملَاِئ

 تِهدش و فِْسكلَى نِبِه ع تِهدا شِبم دهشي لَم نم و ِكيمالْح ِزيزالْع تِإلَّا أَن أُولُو الِْعلِْم لَا ِإلَه
ِمن و لَامالس تأَن ماللَّه ِتِهمادهكَانَ شِتي مادهش بأُولُو الِْعلِْم فَاكْت و كلَاِئكَتم لَامالس ك

  .أَسأَلُك يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْراِم أَنْ تفُك رقَبِتي ِمن الناِر 
٢٥- نع ِميثْعى الْخيحِن يِد بمحم نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي )عليه السالم (  و معه جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ أَبا ذَر أَتى رسولَ اللَِّه قَالَ ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 فَلَما رآهما انصرف عنهما و لَم )صلى اهللا عليه وآله ( صورِة ِدحيةَ الْكَلِْبي و قَِد استخلَاه رسولُ اللَِّه 
كَلَام قْطَعِئيلُ يربا فَقَالَ جمعليه السالم ( ه( ا لَوا أَمنلَيع لِّمسي لَم ا وِبن رم قَد و ذَرذَا أَبه دمحا مي 

هنع لْهاِء فَسمِل السأَه دوفاً ِعنرعو ِبِه معداًء يعد ِإنَّ لَه دمحا مِه يلَيا عنددلَر لَّمس تجرِإذَا ع 
 ما )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى السماِء فَلَما ارتفَع جبرِئيلُ جاَء أَبو ذَر ِإلَى النِبي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

رسولَ اللَِّه أَنَّ الَِّذي منعك يا أَبا ذَر أَنْ تكُونَ سلَّمت علَينا ِحني مررت ِبنا فَقَالَ ظَننت يا 
 يا أَبا ذَر و قَد )عليه السالم ( كَانَ معك ِدحيةُ الْكَلِْبي قَِد استخلَيته ِلبعِض شأِْنك فَقَالَ ذَاك جبرِئيلُ 

 دخلَه ِمن الندامِة )عليه السالم ( نه كَانَ جبرِئيلَ قَالَ أَما لَو سلَّم علَينا لَرددنا علَيِه فَلَما عِلم أَبو ذَر أَ
 ما هذَا الدعاُء الَِّذي تدعو )صلى اهللا عليه وآله ( حيثُ لَم يسلِّم علَيِه ما شاَء اللَّه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 أَنَّ لَك دعاًء تدعو ِبِه معروفاً ِفي السماِء فَقَالَ نعم يا رسولَ )عليه السالم ( ِبِه فَقَد أَخبرِني جبرِئيلُ 
 لَاِء وِميِع الْبج ةَ ِمناِفيالْع و كِبيِبن ِديقصالت و انَ ِبكالِْإمي و نالْأَم أَلُكي أَسِإن ماللَِّه أَقُولُ اللَّه

  .يِة و الِْغنى عن ِشراِر الناِس الشكْر علَى الْعاِف
٢٦- ذْتةَ قَالَ أَخزمأَِبي ح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

 ِليِن عِد بمحفٍَر معأَِبي ج ناَء ععذَا الدعليه السالم ( ه(فٍَر يعو جكَانَ أَب يِه قَالَ ومس  
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الْجاِمع ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ 
حم ِل وسِميِع الرلَى جلَ ِبِه عزا أَنِميِع مِبج ِلِه وسِميِع رِبج ِباللَِّه و تنآم ولُهسر و هدبداً عم

الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح لُونَ وسرلَّغَ الْمب و اللَّه قدص و قح ِلقَاَءه و قاللَِّه ح دعأَنَّ و و 
يش اللَّه حبا سانَ اللَِّه كُلَّمحبس  اللَّه ِمدا حِللَِّه كُلَّم دمالْح و حبسأَنْ ي اللَّه ِحبا يكَم ٌء و

يش يش لَّلَ اللَّها هكُلَّم ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه و دمحأَنْ ي اللَّه ِحبا يكَم كَ ٌء و أَنْ ٌء و اللَّه ِحبا يم
يش اللَّه را كَبكُلَّم رأَكْب اللَّه لَّلَ وهي  فَاِتيحم أَلُكي أَسِإن ماللَّه ركَبأَنْ ي اللَّه ِحبا يكَم ٌء و

مه ِعلِْمي و ما قَصر عن ِإحصاِئِه الْخيِر و خواِتيمه و سواِبغه و فَواِئده و بركَاِتِه و ما بلَغَ ِعلْ
 لَيع نم و ِتكمحكَاِت ررِني ِببغَش و هابوِلي أَب حافْت ِرفَِتِه وعم اببأَس ِإلَي جهان مِحفِْظي اللَّه

كالش قَلِْبي ِمن رطَه و ِديِنك نالَِة عِن الِْإزٍة عماِشي ِبِعصعاِجِل مع و ايينلْ قَلِْبي ِبدغشلَا ت و 
 اِني وٍر ِلسيذَلِّلْ ِلكُلِّ خ و لَههي جلُ ِمنقْبا لَا تلْ قَلِْبي ِبِحفِْظ مغاش ِتي واِب آِخرآِجِل ثَو نع

 عمِلي خاِلصاً لَك اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن طَهر قَلِْبي ِمن الرياِء و لَا تجِرِه ِفي مفَاِصِلي و اجعلْ
الشر و أَنواِع الْفَواِحِش كُلِّها ظَاِهِرها و باِطِنها و غَفَلَاِتها و جِميِع ما يِريدِني ِبِه الشيطَانُ 

حطْت ِبِعلِْمِه و أَنت الْقَاِدر علَى صرِفِه عني اللَّهم الرِجيم و ما يِريدِني ِبِه السلْطَانُ الْعِنيد ِمما أَ
ِإني أَعوذُ ِبك ِمن طَواِرِق الِْجن و الِْإنِس و زواِبِعِهم و بواِئِقِهم و مكَاِيِدِهم و مشاِهِد الْفَسقَِة 

نلَّ عزتأَنْ أُس ِس والِْإن و الِْجن راً ِمنرض مهِمن كُونَ ذَِلكأَنْ ي ِتي وآِخر لَيع دفْسِديِني فَت 
علَي ِفي معاِشي أَو يعِرض بلَاٌء يِصيبِني ِمنهم لَا قُوةَ ِلي ِبِه و لَا صبر ِلي علَى احِتماِلِه فَلَا تبتِلِني 

ذَِلك عن ِذكِْرك و يشغلَِني عن ِعبادِتك أَنت الْعاِصم الْماِنع الداِفع يا ِإلَِهي ِبمقَاساِتِه فَيمنعِني 
أَلُككُلِِّه أَس ذَِلك اِقي ِمنالْو  
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لرفَاِهيةَ ِفي مِعيشِتي ما أَبقَيتِني مِعيشةً أَقْوى ِبها علَى طَاعِتك و أَبلُغُ ِبها ِرضوانك و اللَّهم ا
قاً عيضقَى ِبِه مِلِني ِبفَقٍْر أَشتبلَا ت طِْغيِني وقاً يقِْني ِرززرلَا ت اِن غَداً ووياِر الْحا ِإلَى دِبه أَِصري لَي

 لَيا عينِل الدعجلَا ت و ايينِريئاً ِفي دِنيئاً ماِسعاً هاشاً وعم ِتي واِفراً ِفي آِخرظّاً وِطِني حأَع
عس ولًا وقْبا مِلي ِفيهملْ ععاج ا وِتهنِفت ِني ِمنناً أَِجرزح لَيا عاقَهلْ ِفرعجلَا ت ناً وا ِسجِيي ِفيه

 نم مي هنع ِرفاص و ها فَِكدِني ِفيهكَاد نم ِبِمثِْلِه و هوٍء فَأَِردِني ِبسادأَر نم و مكُوراً اللَّهشم
لْكَفَرِة الظَّلَمِة و أَدخلَ علَي همه و امكُر ِبمن مكَر ِبي فَِإنك خير الْماِكِرين و افْقَأْ عني عيونَ ا

الطُّغاِة و الْحسدِة اللَّهم و أَنِزلْ علَي ِمنك السِكينةَ و أَلِْبسِني ِدرعك الْحِصينةَ و احفَظِْني 
 اِركب اِلي وفَع ِلي وقَو قدص ةَ واِفعالن كتاِفيلِّلِْني عج اِقي والْو ِركِبِست ِلي وأَه لِْدي وِلي ِفي و

ماِلي اللَّهم ما قَدمت و ما أَخرت و ما أَغْفَلْت و ما تعمدت و ما توانيت و ما أَعلَنت و ما 
 اِحِمنيالر محا أَرِلي ي هفَاغِْفر تررأَس.  

٢٧-م نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبلَاِء بِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمح
 قَالَ قُِل اللَّهم أَوِسع علَي ِفي ِرزِقي و )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .و اجعلِْني ِممن تنتِصر ِبِه ِلِديِنك و لَا تستبِدلْ ِبي غَيِري امدد ِلي ِفي عمِري و اغِْفر ِلي ذَنِبي 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن يعقُوب بِن -٢٨

ولُ يا من يشكُر الْيِسري و يعفُو عِن الْكَِثِري و هو أَنه كَانَ يقُ) عليه السالم  ( شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الْغفُور الرِحيم اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي ذَهبت لَذَّتها و بِقيت تِبعتها 

قَالَ كَانَ ِمن ) يه السالم عل (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٩
 ِلي اغِْفر ِحيما رانُ يمحا ري الْآِخِرين ا آِخري و ِلنيلَ الْأَوا أَوي وسا قُدي ورا نقُولُ ياِئِه يعد

  غِْفر ِلي الذُّنوبالذُّنوب الَِّتي تغير النعم و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تِحلُّ النقَم و ا
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 الْأَعداَء و الَِّتي تهِتك الِْعصم و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تنِزلُ الْبلَاَء و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تِديلُ
 وبالذُّن ِلي اغِْفر اَء وجالر قْطَعالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر اَء ولُ الْفَنجعالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر

نوب الَِّتي ترد الدعاَء الَِّتي تظِْلم الْهواَء و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تكِْشف الِْغطَاَء و اغِْفر ِلي الذُّ
  .و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي ترد غَيثَ السماِء 

يا ) عليه السالم  (   عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه-٣٠
دِتي و يا وِليي ِفي ِنعمِتي و يا ِغياِثي ِفي رغْبِتي قَالَ و عدِتي ِفي كُربِتي و يا صاِحِبي ِفي ِش

 ِمِننيؤاِء أَِمِري الْمعد لَى )عليه السالم ( كَانَ ِمنع تاطَّلَع و اربالْأَخ تِلمع و الْآثَار تبكَت ماللَّه 
لُوِب فَالسر ِعندك علَاِنيةٌ و الْقُلُوب ِإلَيك مفْضاةٌ و ِإنما أَمرك الْأَسراِر فَحلْت بيننا و بين الْقُ

يِلش  ٍو ِمنضلَ ِفي كُلِّ عخدأَنْ ت ِتكِلطَاع ِتكمحكُونُ فَقُلْ ِبرفَي كُن قُولَ لَهأَنْ ت هتدٍء ِإذَا أَر
تفَاِرقَِني حلَا ت اِئي وضأَع ٍو ِمنضكُلِّ ع ِمن جرخأَنْ ت ِتكِصيعِلم ِتكمحقُلْ ِبر و ى أَلْقَاك

أَعضاِئي فَلَا تقْربِني حتى أَلْقَاك و ارزقِْني ِمن الدنيا و زهدِني ِفيها و لَا تزِوها عني و رغْبِتي 
  .ِفيها يا رحمانُ 

٣١- ِليِن   عمحِد الربع نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 هذَا الدعاَء الْحمد ِللَِّه وِلي الْحمِد و أَهِلِه و )عليه السالم ( بِن سيابةَ قَالَ أَعطَاِني أَبو عبِد اللَِّه 

و اههتنم مِبِه اللَّه ِصمتعالْم أَِمن و هأَطَاع نم فَاز و هدبع نى مدتاه و هدحو نم لَصلِِّه أَخحم 
 ِغمر ِتِه وقَبِبر لَك عضخ نأَلَةَ مسم أَلُكِد أَسمالْح ِميِل واِء الْجالثَّن ِد وجالْم وِد وا ذَا الْجي

ك أَنفُه و عفَّر لَك وجهه و ذَلَّلَ لَك نفْسه و فَاضت ِمن خوِفك دموعه و ترددت عبرته و لَ
تقُو ذَِلك دِعن فَتعض و هتِريرج كدِعن هتانش و هِطيئَتخ كدِعن هتحفَض وِبِه وِبذُن لَك فرتاع ه

و قَلَّت ِحيلَته و انقَطَعت عنه أَسباب خداِئِعِه و اضمحلَّ عنه كُلُّ باِطٍل و أَلْجأَته ذُنوبه ِإلَى ذُلِّ 
منِزلَِتِه أَرغَب مقَاِمِه بين يديك و خضوِعِه لَديك و ابِتهاِلِه ِإلَيك أَسأَلُك اللَّهم سؤالَ من هو ِب

  ِإلَيك كَرغْبِتِه و أَتضرع ِإلَيك كَتضرِعِه
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حفَار ماِلِه اللَّهِتهاب دكَأَش كِهلُ ِإلَيتأَب وِعي وضخ ِلِسي وجم قَاِمي وذُلَّ م ِطِقي ونةَ مِتكَانِم اس
 ِة وايوالْغ ِمن دشالر ى ومالْع ةَ ِمنِصريالْب لَالَِة والض ى ِمندالْه ماللَّه أَلُكِتي أَسقَبِبر كِإلَي

الر دِد ِعنمالْح أَكْثَر ماللَّه أَلُكأَس دكِْر ِعنلَ الشأَفْض ِة وِصيبالْم دِر ِعنبلَ الصمأَج اِء وخ
 و ِتكِصيعم نع فعالض و ِتكةَ ِفي طَاعالْقُو أَلُكأَس اِت وهبالش دِعن ِليمسالت كِْر وِضِع الشوم

 كِإلَي بقَرالت و كِمن كِإلَي براِط الْهخي ِفي ِإسنع ِضيكرا يِلكُلِّ م يرحالت ى وضرِلت بر
 نم ِني أَوتيِإنْ أَقْص لَيع ودعي نم ِني أَومحرت ِإنْ لَم وهجأَر نم بر اكاساً ِلِرضالِْتم لِْقكخ

آم نم ِني أَوتاقَبِإنْ ع هفْوِني عفَعني نم ِني أَوتنِتي ِإنْ أَهامكَر ِلكمي نم ِني أَوتمرِإنْ ح اهطَايلُ ع
 ِلي ولَ أَمأَطْو ى قَلِْبي وأَقْس ِلي ومع حأَقْب ِلي وأَ ِفعوا أَسم بِني رتمِإنْ أَكْر هانوِني هرضي

صياِن من خلَقَِني رب و ما أَحسن بلَاَءك ِعنِدي و أَظْهر نعماَءك أَقْصر أَجِلي و أَجرأَِني علَى ِع
 ِم وعِبالن تِطرِنيِه فَبتلَيا أَوِفيم كْرالش يقَلَّ ِمن ا وِصيها أُحفَم معالن كِمن لَيع تكَثُر لَيع

توهس قَِم وِللن تضرعِل ِإلَى الظُّلِْم تدالْع ِمن تزج الِْعلِْم و دعلَ بهالْج تِكبر ِن الذِّكِْر وع 
 اِتي ونسح رغا أَصِن فَمزالْح ِف ووالْخ ِب ِمنرِإلَى الْه تِصر ِإلَى الِْإثِْم و الِْبر تزاوج و

م وِبي وِة ذُنا ِفي كَثْرأَقَلَّه بكِْني رِف رعض لِْقي وِر خِر ِصغلَى قَدا عهظَمأَع وِبي وذُن ا أَكْثَر
 بِتي رلَاِنيع ِتي وِريرس حا أَقْبم ِلي وِد أَمعِلي ِفي بأَج رأَقْص ِلي وِر أَجِلي ِفي ِقصلَ أَما أَطْوم و

ا عذْر ِلي ِإِن اعتذَرت و لَا شكْر ِعنِدي ِإِن ابتِليت و أُوِليت ِإنْ لَا حجةَ ِلي ِإِن احتججت و لَ
 اِني ِإنْ لَملَّ ِلسأَز و هحجرت اِني غَداً ِإنْ لَمِميز فا أَخم بر ا أُوِليتكِْر ملَى شي عِعنت لَم

بت ِهي ِإنْ لَمجو دوأَس و هتثَبا تلَه تده ي قَدِمن لَفَتالَِّتي س وِبيِلي ِبذُن فكَي بر هضي
أَركَاِني رب كَيف أَطْلُب شهواِت الدنيا و أَبِكي علَى خيبِتي ِفيها و لَا أَبِكي و تشتد حسراِتي 

ِني دتعد بفِْريِطي رت اِني ويلَى ِعصع ا طَاِئعاً وهِإلَي تكَنر ِريعاً وا سهتبا فَأَجيناِعي الدو
  دعتِني دواِعي
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الِْإجابِة و الْمسارعِة ِإلَيها كَما سارعت ِإلَى دواِعي الدنيا و الْآِخرِة فَتثَبطْت عنها و أَبطَأْت ِفي 
 لَيع تججتاح ِني وقْتوش ِني وفْتوخ با الذَّاِهِب راِبهرس اِئِد وا الْبِشيِمهه اِمِد وا الْهطَاِمهح

نت ِمن خوِفك و تثَبطْت عن تشِويِقك و لَم أَتِكلْ علَى ضماِنك ِبِرقِّي و كَفَلْت ِلي ِبِرزِقي فَأَِم
 قاً ووِطي شثَبلْ توح فاً ووا خينِذِه الدِفي ه كِني ِمنلْ أَمعفَاج ماللَّه اِجكِتجِباح تناوهت و

ثُم كقاً ِمنفَر ِتكجِني ِبحاوهت أَلُكأَس ا كَِرميي ا كَِرميي ِقكِرز ِلي ِمن تما قَسِني ِبمضر 
 دةَ ِعنِصريالْب ِة والظُّلْم دِعن ورالن ِة وبالْكُر دةَ ِعنجالْفَر طَِة وخالس دِعن اكِظيِم ِرضالْع ِمكِباس

نلْ جعاج بِة رنِه الِْفتبشا تاِلي كُلَّهمأَع ةً وِفيعاِن راِتي ِفي الِْجنجرد ةً وِصينح ايطَايخ ِتي ِمن
 ِمن و طَنا بم ا وهِمن را ظَها مِن كُلِّهالِْفت ِمن وذُ ِبكأَع ةً واِكيفَةً زاعضاِتي منسح لَةً وقَبتم

 و ِمن شر ما أَعلَم و ِمن شر ما لَا أَعلَم و أَعوذُ ِبك ِمن أَنْ أَشتِري رِفيِع املَطْعِم و الْمشرِب
الْجهلَ ِبالِْعلِْم و الْجفَاَء ِبالِْحلِْم و الْجور ِبالْعدِل و الْقَِطيعةَ ِبالِْبر و الْجزع ِبالصبِر و الْهدى 

   .فْر ِبالِْإمياِنِبالضلَالَِة و الْكُ
ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح أَنه ذَكَر أَيضاً ِمثْلَه و ذَكَر أَنه دعاُء عِلي بِن الْحسيِن 

  . و زاد ِفي آِخِرِه آِمني رب الْعالَِمني ) صلوات اهللا عليه ( 
قَالَ ادع ) عليه السالم  ( نوح أَبو الْيقْظَاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه  ابن محبوٍب قَالَ حدثَنا -٣٢

ِبهذَا الدعاِء اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبرحمِتك الَِّتي لَا تنالُ ِمنك ِإلَّا ِبِرضاك و الْخروج ِمن جِميِع 
يك و النجاةَ ِمن كُلِّ ورطٍَة و الْمخرج ِمن كُلِّ كَِبريٍة أَتى معاِصيك و الدخولَ ِفي كُلِّ ما يرِض

ِبها ِمني عمد أَو زلَّ ِبها ِمني خطَأٌ أَو خطَر ِبها علَي خطَرات الشيطَاِن أَسأَلُك خوفاً توِقفُِني 
ِبِه ع بعشت و اكوِد ِرضدلَى حِبِه ع اِوزجأِْيي ِليا رلَّ ِبهزتاس و ايوا هِبه طَرٍة خوهي كُلَّ شن

  حد حلَاِلك أَسأَلُك اللَّهم الْأَخذَ
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ا تِن مسِبأَح أَلُكأَس لَمثُ أَعيح ِمن أَو لَمثُ لَا أَعيح طَأُ ِمنأَخ أَو لَمعا تِئ كُلِّ ميس كرت و لَمع
السعةَ ِفي الرزِق و الزهد ِفي الْكَفَاِف و الْمخرج ِبالْبياِن ِمن كُلِّ شبهٍة و الصواب ِفي كُلِّ 

لصدق ِفي جِميِع الْمواِطِن و ِإنصاف الناِس ِمن نفِْسي ِفيما علَي و ِلي و التذَلُّلَ ِفي حجٍة و ا
 ي وِل ِمنكَِثِريِه ِفي الْقَو ِي وغقَِليِل الْب كرت ا وضالر ِط وخاِطِن السوِميِع مج ِف ِمنصطَاِء النِإع

ت ِل والِْفع ا وضالر دعب ى وضرت ا ِلكَيهلَيع لَك كْرالش اِء ويِميِع الْأَشِفي ج ِتكمِنع امم
 ا كَِرميي ا كَِرميا يوِرهسعا لَا ِبموِر كُلِّهوِر الْأُمسيةُ ِبمركُونُ ِفيِه الِْخيا يةَ ِفي كُلِّ مرالِْخي أَلُكأَس

ا كَِرميي و هجرخِلي م رسي و هابِلي ب حافْت و جالْفَر ةُ واِفيِر الَِّذي ِفيِه الْعالْأَم ابِلي ب حافْت و 
 نع ذْهخ ِدِه وي اِنِه وِلس ِرِه وصب ِعِه ومي ِبسنذْ عفَخ لِْقكخ ةً ِمنرقْدم لَيع لَه ترقَد نم

يِنِه و عن يساِرِه و ِمن خلِْفِه و ِمن قُداِمِه و امنعه أَنْ يِصلَ ِإلَي ِبسوٍء عز جارك و جلَّ ثَناُء يِم
ِتي ِفي وجِهك و لَا ِإلَه غَيرك أَنت ربي و أَنا عبدك اللَّهم أَنت رجاِئي ِفي كُلِّ كُربٍة و أَنت ِثقَ

كُلِّ ِشدٍة و أَنت ِلي ِفي كُلِّ أَمٍر نزلَ ِبي ِثقَةٌ و عدةٌ فَكَم ِمن كَرٍب يضعف عنه الْفُؤاد و تِقلُّ 
ر كِإلَي هتكَوش و ِبك هلْتزأَن ورا ِفيِه الْأُميعت و ودِفيِه الْع تمشي ِفيِه ِفيِه الِْحيلَةُ و كاِغباً ِإلَي

عمن ِسواك قَد فَرجته و كَفَيته فَأَنت وِلي كُلِّ ِنعمٍة و صاِحب كُلِّ حاجٍة و منتهى كُلِّ رغْبٍة 
  .فَلَك الْحمد كَِثرياً و لَك الْمن فَاِضلًا 

 ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن-٣٣
فَقَالَ قُِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك قَولَ التواِبني و عملَهم و نور الْأَنِبياِء و ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

و اِهِدينجاةَ الْمجن و مقَهِصد و لَ الذَّاِكِرينمع و مهتِصيحن و نطَفَيصالْم كْرش و مهابثَو 
 و مهتِسري اِء والْفُقَه كْمح و مهعاضوت و اِشِعنيالْخ دبعت و مهِفقْه اِء ولَمانَ الْعِإمي و مهِقيني

مهتغْبر و ِقنيتةَ الْميشي خِإن ماللَّه مهِبر و ِسِننيحاَء الْمجر و مكُّلَهوت و ِمِننيؤالْم ِديقصت و 
 اِمِلنيالْع فوخ أَلُكي أَسِإن ماللَّه نيِبيافَقَةَ النرم و ِبنيقَرِزلَةَ الْمنم و اِكِرينالش ابثَو أَلُكأَس

ع و لَككِِّلنيوتالْم ِقنيي و لَك اِبِدينالْع وعشخ و كِمن اِئِفنيلَ الْخم  
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 كِإن ماللَّه ِبك ِمِننيؤكُّلَ الْموت و كلَيكَلٍِّف عتم رغَي اِسعا ولَه تأَن لٍَّم وعم رغَي اِلمِتي عاجِبح
و أَنت الَِّذي لَا يحِفيك ساِئلٌ و لَا ينقُصك ناِئلٌ و لَا يبلُغُ ِمدحتك قَولُ قَاِئٍل أَنت كَما تقُولُ 

لْ ِلي فَرعاج مقُولُ اللَّها نم قفَو ي وأَن لَمعت كِإن مِميلًا اللَّهراً جِست ِظيماً وراً عأَج جاً قَِريباً و
علَى ظُلِْمي ِلنفِْسي و ِإسراِفي علَيها لَم أَتِخذْ لَك ِضداً و لَا ِنداً و لَا صاِحبةً و لَا ولَداً يا من لَا 

نا ماِئلُ يسالْم لِّطُهغتيش لُهغشلَا ي  يش نلَا  ٌء ع ٍر وصب نع رصلَا ب ٍع ومس نع عملَا س ٍء و
يبِرمه ِإلْحاح الْمِلحني أَسأَلُك أَنْ تفَرج عني ِفي ساعِتي هِذِه ِمن حيثُ أَحتِسب و ِمن حيثُ لَا 

ٍء قَِدير يا من قَلَّ شكِْري لَه فَلَم  ِعظَام و ِهي رِميم و ِإنك علَى كُلِّ شيأَحتِسب ِإنك تحِيي الْ
يحِرمِني و عظُمت خِطيئَِتي فَلَم يفْضحِني و رآِني علَى الْمعاِصي فَلَم يجبهِني و خلَقَِني ِللَِّذي 

ِذي خلَقَِني لَه فَِنعم الْمولَى أَنت يا سيِدي و ِبئْس الْعبد أَنا وجدتِني و خلَقَِني لَه فَصنعت غَير الَّ
 كيدي نيب ِتكأَم ناب و ِدكبع ناب و كدبِني عتا أَلْفَيأَن طْلُوبالْم ِبئْس ي وبر تأَن الطَّاِلب مِنع

تعنص ا ِشئْتم ِبيِبِه وِبيٍب ِبحلَا كُلُّ حخ و كَاترِت الْحكَنس و اتوأَِت الْأَصده ماللَّه ِبي 
خلَوت ِبك أَنت الْمحبوب ِإلَي فَاجعلْ خلْوِتي ِمنك اللَّيلَةَ الِْعتق ِمن الناِر يا من لَيست ِلعاِلٍم 

ٍء يا من  ٍء و يا آِخر بعد كُلِّ شي من لَيس ِلمخلُوٍق دونه منعةٌ يا أَولَ قَبلَ كُلِّ شيفَوقَه ِصفَةٌ يا 
 فْقَهي نا مي و ِطنيعالْم حما أَسي وٍت وعنلَ ما أَكْمي اٌء وِآلِخِرِه فَن سلَي نا مي و رصنع لَه سلَي

 لُغٍة يدعى ِبها و يا من عفْوه قَِدمي و بطْشه شِديد و ملْكُه مستِقيم أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي ِبكُلِّ
  شافَهت ِبِه موسى
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 ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكأَس دمالص تأَن ماللَّه تِإلَّا أَن ا لَا ِإلَهي ِحيما رانُ يمحا ري ا اللَّهي
 ِتكمحةَ ِبرنالْج ِخلَِنيدأَنْ ت ٍد ومحآِل م.  

٣٤-مِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   قَالَ قُلْت سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم نع د
 علِّمِني دعاًء و أَوِجز فَقَالَ قُلْ يا من دلَِّني علَى نفِْسِه و ذَلَّلَ قَلِْبي ِبتصِديِقِه )عليه السالم ( ِللرضا 

  .أَسأَلُك الْأَمن و الِْإميانَ 
أَنَّ رجلًا أَتى ) عليه السالم  ( ي حمزةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن أَِب-٣٥

 ِمِننيؤالْم ماً ِفي )عليه السالم ( أَِمريهِدر هِمن ِفقأُن لَم و هِرثْتالٌ وكَانَ ِلي م ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي 
زِة اللَِّه عاًء طَاععِني دلِّمِة اللَِّه فَعماً ِفي طَاعهِدر هِمن ِفقأُن الًا فَلَمم هِمن تبساكْت لَّ ثُمج و 

يش أَي قَالَ قُلْ قَالَ و لُهملًا أَعمع أَو ِملْتا عِلي م ِفرغي ى وضا مم لَيع ِلفخا  يٍء أَقُولُ ي
الْم اِئي أَِمريجا ري ٍة وشحِسي ِفي كُلِّ وا أُني ٍة ووِري ِفي كُلِّ ظُلْما نا أَقُولُ يقَالَ قُلْ كَم ِمِننيؤ

ِفي كُلِّ كُربٍة و يا ِثقَِتي ِفي كُلِّ ِشدٍة و يا دِليِلي ِفي الضلَالَِة أَنت دِليِلي ِإذَا انقَطَعت دلَالَةُ 
ِء فَِإنَّ دلَالَتك لَا تنقَِطع و لَا يِضلُّ من هديت أَنعمت علَي فَأَسبغت و رزقْتِني فَوفَّرت و الْأَِدلَّا

ًء غَذَّيتِني فَأَحسنت ِغذَاِئي و أَعطَيتِني فَأَجزلْت ِبلَا اسِتحقَاٍق ِلذَِلك ِبِفعٍل ِمني و لَِكِن ابِتدا
 و ِطكخلَى سع ِقكِبِرز تيقَوت و اِصيكعلَى مع ِمكِبكَر تيقَوفَت وِدكج و ِمكِلكَر كِمن
أَفْنيت عمِري ِفيما لَا تِحب فَلَم يمنعك جرأَِتي علَيك و ركُوِبي ِلما نهيتِني عنه و دخوِلي ِفيما 

مرأَنْ ح ِلكِبفَض لَيع كدوع ي ونع كِني ِحلْمعنمي لَم و ِلكِبفَض لَيع تدأَنْ ع لَيع ت
 ٍب وِبذَن لَه أُِقر نم ما أَكْراِصي فَيعِبالْم ادوا الْعأَن ِل وِبالْفَض ادوالْع تفَأَن اِصيكعِفي م تدع

زِبي ِفي أَع اِنعص تا أَنِبذُلِّي فَم تعضخ كِلِعز ِبي وِبذَن ترأَقْر ِمكِبذُلٍّ ِلكَر لَه ِضعخ نم 
كَرِمك و ِإقْراِري ِبذَنِبي و ِعزك و خضوِعي ِبذُلِّي افْعلْ ِبي ما أَنت أَهلُه و لَا تفْعلْ ِبي ما أَنا 

لُهأَه  
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  .ِكتاب فَضِل الْقُرآِن 
  عِلي بن محمٍد عن عِلي بِن الْعباِس عِن الْحسيِن بِن عبِد الرحمِن عن سفْيانَ - ١

 قَالَ يا سعد تعلَّموا الْقُرآنَ فَِإنَّ )عليه السالم ( يِري عن أَِبيِه عن سعٍد الْخفَّاِف عن أَِبي جعفٍَر الْحِر
الْقُرآنَ يأِْتي يوم الِْقيامِة ِفي أَحسِن صورٍة نظَر ِإلَيها الْخلْق و الناس صفُوف ِعشرونَ و ِمائَةُ 
أَلِْف صف ثَمانونَ أَلْف صف أُمةُ محمٍد و أَربعونَ أَلْف صف ِمن ساِئِر الْأُمِم فَيأِْتي علَى 

ِرمي ِإنَّ صف الْمسِلِمني ِفي صورِة رجٍل فَيسلِّم فَينظُرونَ ِإلَيِه ثُم يقُولُونَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْحِليم الْكَ
 آِن فَِمنا ِفي الْقُراداً ِمنِتهاج دكَانَ أَش هأَن رِصفَِتِه غَي ِتِه وعِبن ِرفُهعن ِلِمنيسالْم لَ ِمنجذَا الره

ِتي علَى صف الشهداِء هناك أُعِطي ِمن الْبهاِء و الْجماِل و النوِر ما لَم نعطَه ثُم يجاِوز حتى يأْ
 ِرفُهعاِء ندهالش لَ ِمنجذَا الرِإنَّ ه ِحيمالر بالر ِإلَّا اللَّه قُولُونَ لَا ِإلَهي اُء ثُمدهِه الشونَ ِإلَيظُرنفَي

اكنه ِر فَِمنحاِء الْبدهش ِمن هأَن رِصفَِتِه غَي ِتِه ومقَالَ ِبس طَهعن ا لَمِل مالْفَض اِء وهالْب ِمن ِطيأُع 
 كْثُرِر فَيحاُء الْبدهِه شِإلَي ظُرنِهيٍد فَيِة شورِر ِفي صحاِء الْبدهش فلَى صع أِْتيى يتح زاوجتفَي

اِء الْبدهش ذَا ِمنقُولُونَ ِإنَّ هي و مهبجعت ةَ الَِّتي أُِصيبِزيرأَنَّ الْج رِصفَِتِه غَي ِتِه ومِبس ِرفُهعِر نح
 اِل ومالْج اِء وهالْب ِمن ِطيأُع اكنه ا فَِمنا ِفيهنِة الَِّتي أُِصبِزيرالْج لًا ِمنوه ظَمأَع تا كَانِفيه

اِوزجي ثُم طَهعن ا لَموِر مالن ظُرنٍل فَيسرم ِبيِة نورِفي ص ِلنيسرالْم و نيِبيالن فص أِْتيى يتح 
  النِبيونَ
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دتشِه فَيلُونَ ِإلَيسرالْم و ِبيذَا النِإنَّ ه الْكَِرمي ِليمالْح ِإلَّا اللَّه قُولُونَ لَا ِإلَهي و مهبجعت ِلذَِلك 
صلى ( مرسلٌ نعِرفُه ِبسمِتِه و ِصفَِتِه غَير أَنه أُعِطي فَضلًا كَِثرياً قَالَ فَيجتِمعونَ فَيأْتونَ رسولَ اللَِّه 

 فَيسأَلُونه و يقُولُونَ يا محمد من هذَا فَيقُولُ لَهم أَ و ما تعِرفُونه فَيقُولُونَ ما نعِرفُه )ليه وآله اهللا ع
 خلِْقِه فَيسلِّم  هذَا حجةُ اللَِّه علَى)صلى اهللا عليه وآله ( هذَا ِممن لَم يغضِب اللَّه علَيِه فَيقُولُ رسولُ اللَِّه 

 دتشلَاِئكَةُ فَيِه الْمِإلَي ظُرنٍب فَتقَرلٍَك مِة مورلَاِئكَِة ِفي سالْم فلَى صع أِْتيى يتح اِوزجي ثُم
بالَى رعقُولُونَ تي ِلِه وفَض ا ِمنأَوا رِلم ِهملَيع ذَِلك ركْبي و مهبجعت ِمن دبذَا الْعِإنَّ ه سقَدت ا ون

 اكنه قَاماً فَِمنلَّ مج و زلَاِئكَِة ِإلَى اللَِّه عالْم بكَانَ أَقْر هأَن رِصفَِتِه غَي ِتِه ومِبس ِرفُهعلَاِئكَِة نالْم
جي ثُم سلْبن ا لَماِل ممالْج وِر والن ِمن الَى أُلِْبسعت و كاربِة تالِْعز بِإلَى ر ِهيتنى يتح اِوز

 فَعار اِطقالن اِدقالص كَلَاِمي ِض وِتي ِفي الْأَرجا حالَى يعت و كارباِديِه تنِش فَيرالْع تحت ِخرفَي
فَعرفَي فَّعشت فَعاش طَ وعلْ تس و كأْساِدي رِعب تأَير فالَى كَيعت و كاربت قُولُ اللَّهفَي هأْسر 

 فختاس ِني وعيض نم مهِمن ئاً ويش عيضي لَم و لَيافَظَ عح ِني وانص نم مهِمن با رقُولُ يفَي
لَى جع كتجا حأَن ِبي و كَذَّب قِّي وِبح ِتي وِعز الَى وعت و كاربت قُولُ اللَّهفَي لِْقكِميِع خ

جلَاِلي و ارِتفَاِع مكَاِني لَأُِثيبن علَيك الْيوم أَحسن الثَّواِب و لَأُعاِقبن علَيك الْيوم أَِليم الِْعقَاِب 
ورِفي ص هأْسآنُ رالْقُر ِجعرقَالَ قَالَ فَي ِجعرٍة يورص فٍَر ِفي أَيعا جا أَبي لَه ى قَالَ فَقُلْترٍة أُخ

 و ِرفُهعا الَِّذي كَانَ يِتنِشيع لَ ِمنجأِْتي الرِع فَيملُ الْجأَه هِصربٍر ييغتاِحٍب مٍل شجِة رورِفي ص
قُوملَ الِْخلَاِف فَياِدلُ ِبِه أَهجا يي ِرفُكا أَعقُولُ ملُ فَيجِه الرِإلَي ظُرنِرفُِني فَيعا تقُولُ مِه فَييدي نيب 

 معقُولُ نِرفُِني فَيعا تقُولُ مي ِل ولِْق الْأَوِفي الْخ تِتِه الَِّتي كَانورِفي ص ِجعراللَِّه قَالَ فَي دبع
نا الَِّذي أَسهرت لَيلَك و أَنصبت عيشك سِمعت الْأَذَى و رِجمت ِبالْقَوِل ِفي فَيقُولُ الْقُرآنُ أَ

هتارفَى ِتجوتاِجٍر قَِد اسِإنَّ كُلَّ ت أَلَا و  
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 و كدبع با ري با رقُولُ يالَى فَيعت و كاربِة تالِْعز بِبِه ِإلَى ر طَِلقنقَالَ فَي موالْي اَءكرا وأَن و
 ِفي ِحبي ِبي وبى ِبسادعي لَياِظباً عوم ِصباً ِفيكَانَ ن ِبِه قَد لَمأَع تأَن زع قُولُ اللَّهفَي ِغضبي و

 اٍج فَِإذَا فُِعلَ ِبِه ذَِلكِبت وهجوت ةَ ونلَِل الْجح لَّةً ِمنح وهاكْس ِتي ونِدي جبِخلُوا علَّ أَدج و
رب ِإني أَستِقلُّ هذَا لَه فَِزده عِرض علَى الْقُرآِن فَيقَالُ لَه هلْ رِضيت ِبما صِنع ِبوِليك فَيقُولُ يا 

مِزيد الْخيِر كُلِِّه فَيقُولُ و ِعزِتي و جلَاِلي و علُوي و ارِتفَاِع مكَاِني لَأَنحلَن لَه الْيوم خمسةَ 
 مهِزلَِتِه أَلَا ِإننكَانَ ِبم نِلم و ِزيِد لَهالْم عاَء ميأَش ونَ وقُمساُء لَا يأَِصح ونَ ومرهلَا ي اببش

أَغِْنياُء لَا يفْتِقرونَ و فَِرحونَ لَا يحزنونَ و أَحياٌء لَا يموتونَ ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ ال يذُوقُونَ ِفيها 
ِفد ِعلْتج ةَ الْأُوىل قَالَ قُلْتتوِإلَّا الْم توقَالَ الْم ثُم مسبآنُ فَتالْقُر كَلَّمتلْ يه فٍَر وعا جا أَبي اك

رِحم اللَّه الضعفَاَء ِمن ِشيعِتنا ِإنهم أَهلُ تسِليٍم ثُم قَالَ نعم يا سعد و الصلَاةُ تتكَلَّم و لَها 
ٌء لَا أَستِطيع أَنا أَتكَلَّم  لَ سعد فَتغير ِلذَِلك لَوِني و قُلْت هذَا شيصورةٌ و خلْق تأْمر و تنهى قَا

 ا ثُمقَّنح كَرأَن لَاةَ فَقَدِرِف الصعي لَم نا فَمنتِإلَّا ِشيع اسِل النه فٍَر وعو جاِس فَقَالَ أَبِبِه ِفي الن
أُس دعا سهى قَالَ ينالةَ تفَقَالَ ِإنَّ الص كلَيع لَّى اللَّهلَى صب فَقُلْت دعآِن قَالَ سالْقُر كَلَام كِمع

 نحن الٌ وِرج كَرنالْم اُء وشالْفَح و كَلَام يهفَالن راللَِّه أَكْب لَِذكْر كَِر ونالْم شاِء وِن الْفَحع
اللَِّه و ِذكْر رأَكْب نحن .  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٢

 و أَنتم علَى ظَهِر  أَيها الناس ِإنكُم ِفي داِر هدنٍة)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم 
 ِديٍد واِن كُلَّ جِليبي رالْقَم و سمالش و ارهالن لَ واللَّي متأَير قَد و ِريعس ِبكُم ريالس فٍَر وس

ِد الْمعِلب ازهوا الْجوٍد فَأَِعدعواِن ِبكُلِّ مأِْتيي ِعيٍد واِن كُلَّ ببقَراِزيج  
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قَالَ فَقَام الِْمقْداد بن الْأَسوِد فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه و ما دار الْهدنِة قَالَ دار بلَاٍغ و انِقطَاٍع فَِإذَا 
لْتبست علَيكُم الِْفتن كَِقطَِع اللَّيِل الْمظِْلِم فَعلَيكُم ِبالْقُرآِن فَِإنه شاِفع مشفَّع و ماِحلٌ مصدق و ا

 يدلُّ علَى خيِر من جعلَه أَمامه قَاده ِإلَى الْجنِة و من جعلَه خلْفَه ساقَه ِإلَى الناِر و هو الدِليلُ
 طْنب و رظَه لَه ِل وزِبالْه سلُ لَيالْفَص وه ِصيلٌ وحت انٌ ويب فِْصيلٌ وِفيِه ت ابِكت وه ِبيٍل وس

ِه نجوم لَا تحصى فَظَاِهره حكْم و باِطنه ِعلْم ظَاِهره أَِنيق و باِطنه عِميق لَه نجوم و علَى نجوِم
 فرع نِرفَِة ِلمعلَى الْمِليلٌ عد ِة والِْحكْم ارنم ى ودالْه اِبيحصِفيِه م هاِئبلَى غَربلَا ت و هاِئبجع

ص ِمن نشٍب فَِإنَّ التفَكُّر الصفَةَ فَلْيجلُ جاٍل بصره و لْيبِلِغ الصفَةَ نظَره ينج ِمن عطٍَب و يتخلَّ
حياةُ قَلِْب الْبِصِري كَما يمِشي الْمستِنري ِفي الظُّلُماِت ِبالنوِر فَعلَيكُم ِبحسِن التخلُِّص و ِقلَِّة 

  .التربِص 
(  بِن ِمهرانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن سماعةَ- ٣

 ِإنَّ الْعِزيز الْجبار أَنزلَ علَيكُم ِكتابه و هو الصاِدق الْبار ِفيِه خبركُم و خبر من قَبلَكُم )عليه السالم 
   . و لَو أَتاكُم من يخِبركُم عن ذَِلك لَتعجبتمو خبر من بعدكُم و خبر السماِء و الْأَرِض
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٤ -محم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناٍن عِن ِسنِد ب
 أَنا أَولُ واِفٍد علَى الْعِزيِز )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْجاروِد قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  .لُهم ما فَعلْتم ِبِكتاِب اللَِّه و ِبأَهِل بيِتي الْجباِر يوم الِْقيامِة و ِكتابه و أَهلُ بيِتي ثُم أُمِتي ثُم أَسأَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد بِن يحيى عن طَلْحةَ - ٥

 ِفيِه منار الْهدى و مصاِبيح الدجى قَالَ ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ) عليه السالم  ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
فَلْيجلُ جاٍل بصره و يفْتح ِللضياِء نظَره فَِإنَّ التفَكُّر حياةُ قَلِْب الْبِصِري كَما يمِشي الْمستِنري ِفي 

  .الظُّلُماِت ِبالنوِر 
 بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد- ٦

 أَصحابه اعلَموا أَنَّ الْقُرآنَ هدى النهاِر و )عليه السالم (  كَانَ ِفي وِصيِة أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
  .نَ ِمن جهٍد و فَاقٍَة نور اللَّيِل الْمظِْلِم علَى ما كَا

 قَالَ )عليهم السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٧
 ِبيلٌ ِإلَى النجكَا رصلى اهللا عليه وآله ( ش( َِرِه فَقَالدعاً ِفي صجو  )آِن فَِإنَّ )ه صلى اهللا عليه وآلِف ِبالْقُرشتاس 

  .اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و ِشفاٌء ِلما ِفي الصدوِر 
عليه (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْخشاِب رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٨

 الْأَمر و الِْخلَافَةُ ِإلَى آِل أَِبي بكٍْر و عمر أَبداً و لَا ِإلَى بِني أُميةَ أَبداً و لَا  لَا و اللَِّه لَا يرِجع)السالم 
ِفي ولِْد طَلْحةَ و الزبيِر أَبداً و ذَِلك أَنهم نبذُوا الْقُرآنَ و أَبطَلُوا السنن و عطَّلُوا الْأَحكَام و قَالَ 

ولُ اللَِّه رصلى اهللا عليه وآله ( س( ِة وثْرالْع ِتقَالَةٌ ِمناس ى ومالْع انٌ ِمنيِتب لَاِل والض ى ِمندآنُ هالْقُر 
ِمن دشر لَكَِة والْه ةٌ ِمنمِعص اِث ودالْأَح اٌء ِمنِضي ِة والظُّلْم ِمن ورن  
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الْغوايِة و بيانٌ ِمن الِْفتِن و بلَاغٌ ِمن الدنيا ِإلَى الْآِخرِة و ِفيِه كَمالُ ِديِنكُم و ما عدلَ أَحد عِن 
  .الْقُرآِن ِإلَّا ِإلَى الناِر 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٩
  . يقُولُ ِإنَّ الْقُرآنَ زاِجر و آِمر يأْمر ِبالْجنِة و يزجر عِن الناِر )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

١٠-ِليكَاِف   عٍد الِْإسعس نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب 
 أُعِطيت السور الطِّوالَ مكَانَ التوراِة و أُعِطيت الِْمِئني مكَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

أُع ِجيِل والِْإن ِمنيهم وه ةً وورونَ سِست انٌ وِل ثَمفَصِبالْم لْتفُض وِر وبكَانَ الزم ثَاِنيالْم ِطيت
 داوِلد وربالز ى وِجيلُ ِلِعيسالِْإن ى ووساةُ ِلمروالت ِب واِئِر الْكُتلَى سع.  

١١-حم نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بم
ُء الْقُرآنُ يوم الِْقيامِة ِفي أَحسِن منظُوٍر ِإلَيِه صورةً   قَالَ يِجي)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

لرجلُ ِمنا فَيجاِوزهم ِإلَى النِبيني فَيقُولُونَ هو ِمنا فَيجاِوزهم ِإلَى فَيمر ِبالْمسِلِمني فَيقُولُونَ هذَا ا
 نفُلَانُ ب با رقُولُ يلَّ فَيج و زِة عالِْعز بِإلَى ر ِهيتنى يتا حِمن وقُولُونَ هفَي ِبنيقَرلَاِئكَِة الْمالْم

مأْت هواِجره و أَسهرت لَيلَه ِفي داِر الدنيا و فُلَانُ بن فُلَاٍن لَم أُظِْمئْ هواِجره و لَم فُلَاٍن أَظْ
مؤِمِن اقْرأْ أُسِهر لَيلَه فَيقُولُ تبارك و تعالَى أَدِخلْهم الْجنةَ علَى مناِزِلِهم فَيقُوم فَيتِبعونه فَيقُولُ ِللْ

   .و ارقَه قَالَ فَيقْرأُ و يرقَى حتى يبلُغَ كُلُّ رجٍل ِمنهم منِزلَته الَِّتي ِهي لَه فَينِزلُها
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عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن   -١٢
عليه ( ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن يونس بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

نَّ الدواِوين يوم الِْقيامِة ثَلَاثَةٌ ِديوانٌ ِفيِه النعم و ِديوانٌ ِفيِه الْحسنات و ِديوانٌ ِفيِه  ِإ)السالم 
 السيئَات فَيقَابلُ بين ِديواِن النعِم و ِديواِن الْحسناِت فَتستغِرق النعم عامةَ الْحسناِت و يبقَى

ِديوانُ السيئَاِت فَيدعى ِبابِن آدم الْمؤِمِن ِللِْحساِب فَيتقَدم الْقُرآنُ أَمامه ِفي أَحسِن صورٍة 
لَهِطيلُ لَيي ِتي وِبِتلَاو هفْسن ِعبتكَانَ ي قَد ِمنؤالْم كدبذَا عه آنُ وا الْقُرأَن با رقُولُ يِتيِلي فَيرِبت 

 كِمينطْ يساب ِديبع اربالْج ِزيزقُولُ الْعاِني قَالَ فَيضا أَرِضِه كَمفَأَر دجهِإذَا ت اهنيع ِفيضت و
ي ِة اللَِّه ثُممحر ِمن الَهلَأُ ِشممي اِر وبِزيِز الْجاِن اللَِّه الْعوِرض ا ِمنهلَؤمةٌ فَياحبةُ منِذِه الْجقَالُ ه

  .لَك فَاقْرأْ و اصعد فَِإذَا قَرأَ آيةً صِعد درجةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن -١٣

ع داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِن ميسالْح نب ِليقَالَ قَالَ ع ِريهِن الزةَ عنييِن عانَ بفْيس عليه ( ن

(  لَو مات من بين الْمشِرِق و الْمغِرِب لَما استوحشت بعد أَنْ يكُونَ الْقُرآنُ مِعي و كَانَ )السالم 

  .ِم الديِن يكَررها حتى كَاد أَنْ يموت  ِإذَا قَرأَ ماِلِك يو)عليه السالم 
١٤- نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

للَّه عز و جلَّ الْأَوِلني و الْآِخِرين  ِإذَا جمع ا)عليه السالم ( ِإسحاق بِن غَاِلٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِإذَا هم ِبشخٍص قَد أَقْبلَ لَم ير قَطُّ أَحسن صورةً ِمنه فَِإذَا نظَر ِإلَيِه الْمؤِمنونَ و هو الْقُرآنُ قَالُوا 

يش نسذَا أَحا هذَا ِمنى ِإ ههتا فَِإذَا اننأَيى ٍء رهتى ِإذَا انتاُء حدهِه الشِإلَي ظُرني ثُم مهازج ِهملَي
 ِلنيسرى ِإلَى الْمهتى ِإذَا انتح مكُلَّه مهوزجآنُ فَيذَا الْقُرقُولُونَ هفَي مهازج ِإلَى آِخِرِهم

نى يتح مهوزجآنُ فَيذَا الْقُرقُولُونَ هفَي ثُم مهوزجآنُ فَيذَا الْقُرقُولُونَ هلَاِئكَِة فَيِإلَى الْم ِهيت
 نكَاِني لَأُكِْرمِتفَاِع مار لَاِلي وج ِتي وِعز و اربقُولُ الْجِش فَيرِمِني الْعي نع ِقفى يتِهي حتني

   .هانكالْيوم من أَكْرمك و لَأُِهينن من أَ
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  باب فَضِل حاِمِل الْقُرآِن
يمانَ بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن أَِبي الْحسيِن الْفَاِرِسي عن سلَ- ١

 ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( جعفٍَر الْجعفَِري عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِلنيسرالْم و نيِبيلَا النا خم نيِميالْآد ٍة ِمنجرلَى دآِن ِفي أَعلَ الْقُرآِن أَهلَ الْقُرِعفُوا أَهضتسفَلَا ت 

  .حقُوقَهم فَِإنَّ لَهم ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْجباِر لَمكَاناً عِلياً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٢

ِن صِميِل بج نِد اللَِّهعبأَِبي ع ناٍر عسِن يِل بيِن الْفُضآِن ) عليه السالم  ( اِلٍح عاِفظُ ِللْقُرقَالَ الْح
  .الْعاِملُ ِبِه مع السفَرِة الِْكراِم الْبررِة 

 تعلَّموا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  (   و ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
الْقُرآنَ فَِإنه يأِْتي يوم الِْقيامِة صاِحبه ِفي صورِة شاب جِميٍل شاِحِب اللَّوِن فَيقُولُ لَه الْقُرآنُ أَنا 

و ِريقَك فَفْتأَج و كاِجروه أْتأَظْم و لَكلَي ترهأَس تالَِّذي كُن كعولُ مأَؤ كتعمد لْتأَس 
 أِْتيكيس اِجٍر وِة كُلِّ تاراِء ِتجرو ِمن لَك موا الْيأَن ِتِه واراِء ِتجرو اِجٍر ِمنكُلُّ ت و ا أُلْتثُميح

لَى رع عوضاٍج فَيى ِبتتؤفَي ِشرلَّ فَأَبج و زاللَِّه ع ةٌ ِمنامكَر لْدالْخ ِميِنِه وانَ ِبيطَى الْأَمعي أِْسِه و
ِفي الِْجناِن ِبيساِرِه و يكْسى حلَّتيِن ثُم يقَالُ لَه اقْرأْ و ارقَه فَكُلَّما قَرأَ آيةً صِعد درجةً و يكْسى 

  .هما هذَا ِلما علَّمتماه الْقُرآنَ أَبواه حلَّتيِن ِإنْ كَانا مؤِمنيِن ثُم يقَالُ لَ
) عليه السالم  (   ابن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن ِمنهاٍل الْقَصاِب عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

ِه و جعلَه اللَّه عز و جلَّ مع قَالَ من قَرأَ الْقُرآنَ و هو شاب مؤِمن اختلَطَ الْقُرآنُ ِبلَحِمِه و دِم
 اِمٍل قَدِإنَّ كُلَّ ع با رقُولُ يِة يامالِْقي موي هنِجيزاً عآنُ حكَانَ الْقُر ِة ورراِم الْبِة الِْكرفَرالس

  أَصاب أَجر عمِلِه غَير عاِمِلي فَبلِّغْ ِبِه أَكْرم عطَاياك قَالَ
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 قَالُ لَهي ِة ثُمامالْكَر اجأِْسِه تلَى رع عوضي ِة ونلَِل الْجح ِن ِمنيلَّتح اربالْج ِزيزالْع اللَّه وهكْسفَي
ه نطَى الْأَمعذَا فَيه لُ ِمنأَفْض وا هِفيم لَه غَبأَر تكُن قَد با رآنُ يقُولُ الْقُرِفيِه فَي اكنيضلْ أَر

قَالُ لَهي ةً ثُمجرد دعاص أْ واقْر قَالُ لَهةَ فَينلُ الْجخدي اِرِه ثُمسِبي لْدالْخ ِميِنِه وِبي ا ِبِه ونلَغلْ به 
 و زع اللَّه طَاهِة ِحفِْظِه أَعِشد قٍَّة ِمنشِبم هداهعت كَِثرياً و أَهقَر نم قَالَ و معقُولُ نفَي اكنيضأَر

  .جلَّ أَجر هذَا مرتيِن 
٥ -ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَباٍد عِزي نب ديمح ِد اللَِّه وبِن عب 

 نٍع عيمِن جِرو بمع نِن ثَاِبٍت عاِذ بعم نع فوسِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِميعاً عاِب جشالْخ
 ِإنَّ أَحق الناِس ِبالتخشِع ِفي السر و  )صلى اهللا عليه وآله( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 آِن ثُماِملُ الْقُرِم لَحوالص لَاِة وِة ِبالصلَاِنيالْع و راِس ِفي السالن قِإنَّ أَح آِن واِملُ الْقُرِة لَحلَاِنيالْع
وآِن تاِملَ الْقُرا حِتِه يولَى صى ِبأَعاداِملَ نا حي اللَّه ِذلَّكِبِه فَي ززعلَا ت و اللَّه كفَعرِبِه ي عاض

الْقُرآِن تزين ِبِه ِللَِّه يزينك اللَّه ِبِه و لَا تزين ِبِه ِللناِس فَيِشينك اللَّه ِبِه من ختم الْقُرآنَ فَكَأَنما 
وبِت النِرجلُ أُدهجي نم علُ مهجلَا ي لُهوآنَ فَنالْقُر عمج نم ِه وى ِإلَيوحلَا ي هلَِكن ِه ويبنج نيةُ ب

 و ِفرغي و فَحصي فُو وعي هلَِكن و ِحدي نِفيم ِحدلَا ي ِه ولَيع بضغي نِفيم بضغلَا ي ِه ولَيع
ي فَقَد ا أُوِتيلَ ِممأَفْض اِس أُوِتيالن داً ِمنأَنَّ أَح آنَ فَظَنالْقُر أُوِتي نم آِن وِظيِم الْقُرعِلت لُمح

 اللَّه ظَّما عم قَّرح و اللَّه قَّرا حم ظَّمع.  
٦ -ب ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عاٍم قَالَ   أَبِن ِهشِس بيبع نِد اللَِّه عبِن ع

قَالَ الناس أَربعةٌ فَقُلْت ) عليه السالم  ( حدثَنا صاِلح الْقَماطُ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَم انَ والِْإمي لٌ أُوِتيجفَقَالَ ر ما هم و اكِفد ِعلْتج لَم آنَ والْقُر لٌ أُوِتيجر آنَ والْقُر تؤي 

  يؤت الِْإميانَ و رجلٌ أُوِتي الْقُرآنَ و أُوِتي الِْإميانَ و رجلٌ
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ؤي انَ لَمالِْإمي ا الَِّذي أُوِتيفَقَالَ أَم مالَهِلي ح رفَس اكِفد ِعلْتج انَ قَالَ قُلْتلَا الِْإمي آنَ والْقُر ت
الْقُر ا الَِّذي أُوِتيأَم ا ولَه لَا ِريح و لْوا حهمِة طَعرمثَِل التكَم ثَلُهآنَ فَمالْقُر تؤي لَم و لَم آنَ و

 ثَلُهانَ فَمالِْإمي آنَ والْقُر أُوِتي نا مأَم و را مهمطَع و با طَيهثَِل الْآِس ِرحيكَم ثَلُهانَ فَمالِْإمي تؤي
 و لَا الْقُرآنَ فَمثَلُه كَمثَِل الْأُترجِة ِرحيها طَيب و طَعمها طَيب و أَما الَِّذي لَم يؤت الِْإميانَ

  .كَمثَِل الْحنظَلَِة طَعمها مر و لَا ِريح لَها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٧

فْيس نع داوِن دانَ بملَيس نِن عيسِن الْحب ِليِلع قَالَ قُلْت ِريهِن الزةَ عنييِن ععليه السالم ( انَ ب( 
 همتخ آِن والْقُر حِحلُ قَالَ فَتترالُّ الْما الْحم و ِحلُ قُلْتترالُّ الْملُ قَالَ الْحاِل أَفْضمالْأَع أَي

ِلِه اراَء ِبأَوا جولُ اللَِّه كُلَّمسقَالَ قَالَ ر لَ ِفي آِخِرِه وحآنَ )صلى اهللا عليه وآله ( تالْقُر اللَّه طَاهأَع نم 
  .فَرأَى أَنَّ رجلًا أُعِطي أَفْضلَ ِمما أُعِطي فَقَد صغر عِظيماً و عظَّم صِغرياً 

٨ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مانَ بملَيس نى عِن ِعيسِد بمحم نٍد عمح
 من قَرأَ الْقُرآنَ فَهو غَِني )عليه السالم ( رشيٍد عن أَِبيِه عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

   .و لَا فَقْر بعده و ِإلَّا ما ِبِه ِغنى
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَِبي جِميلَةَ - ٩
 يا معاِشر قُراِء الْقُرآِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفَ

 نئُولٌ عسي مئُولُونَ ِإنسم كُمِإن ئُولٌ وسي ماِبِه فَِإنِكت ِمن لَكُمما حلَّ ِفيمج و زع قُوا اللَّهات
  .ِة و أَما أَنتم فَتسأَلُونَ عما حملْتم ِمن ِكتاِب اللَِّه و سنِتي تبِليِغ الرسالَ
١٠- قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 يقُولُ ِلرجٍل أَ تِحب الْبقَاَء ِفي الدنيا فَقَالَ )عليه السالم ( ٍر عن حفٍْص قَالَ سِمعت موسى بن جعفَ
 اتم نم فْصا حٍة ياعس دعب فَقَالَ لَه هنع كَتفَس دأَح اللَّه واَءِة قُلْ هقَالَ ِلِقر ِلم فَقَالَ و معن

ي لَم ا وِتنِشيع ا واِئنِليأَو اِت ِمنجرِتِه فَِإنَّ دجرد ِبِه ِمن اللَّه فَعرِرِه ِليِفي قَب لِّمآنَ عِسِن الْقُرح
الْجنِة علَى قَدِر آياِت الْقُرآِن يقَالُ لَه اقْرأْ و ارق فَيقْرأُ ثُم يرقَى قَالَ حفْص فَما رأَيت أَحداً 

 و لَا أَرجى الناِس ِمنه و كَانت ِقراَءته )عليه السالم ( ِسِه ِمن موسى بِن جعفٍَر أَشد خوفاً علَى نفْ
  .حزناً فَِإذَا قَرأَ فَكَأَنه يخاِطب ِإنساناً 

قَالَ قَالَ ) ه السالم علي (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١١
 حملَةُ الْقُرآِن عرفَاُء أَهِل الْجنِة و الْمجتِهدونَ قُواد أَهِل الْجنةَ و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

   .الرسلُ سادةُ أَهِل الْجنةَ
  باب من يتعلَّم الْقُرآنَ ِبمشقٍَّة

ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ - ١
قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ ) عليه السالم  ( عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . و يحفَظُه ِبمشقٍَّة ِمنه و ِقلَِّة ِحفٍْظ لَه أَجراِن الَِّذي يعاِلج الْقُرآنَ
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عِن- ٢
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 يقُولُ من شدد علَيِه ِفي الْقُرآِن كَانَ لَه )عليه السالم ( الصباِح بِن سيابةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِلنيالْأَو عِه كَانَ ملَيع رسي نم اِن ورأَج.  

٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نٍل عجر ناِء عٍم الْفَرلَيس نٍد عمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع 
   .قَالَ ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ لَا يموت حتى يتعلَّم الْقُرآنَ أَو يكُونَ ِفي تعِليِمِه) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  م نِسيهباب من حِفظَ الْقُرآنَ ثُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ١

ت الْجباِر جِميعاً عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي ِإسحاق ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن يعقُوب الْأَحمِر قَالَ قُلْ
 جِعلْت ِفداك ِإني كُنت قَرأْت الْقُرآنَ فَفَلَت ِمني فَادع اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِميعاً قَالَ وا جانِإي و وه اللَّه كلَّمفَقَالَ ع ِلذَِلك فَِزع هِنيِه قَالَ فَكَأَنلِّمعأَنْ ي ِمن وحن نحن 
عشرٍة ثُم قَالَ السورةُ تكُونُ مع الرجِل قَد قَرأَها ثُم تركَها فَتأِْتيِه يوم الِْقيامِة ِفي أَحسِن صورٍة 

كأَن كَذَا فَلَو ةُ كَذَا وورا سقُولُ أَنِت فَتأَن نقُولُ مِه فَيلَيع لِّمست ِبي و ذْتأَخ ِبي و كْتسمت 
 و قَالَ فُلَانٌ قَاِرئآنَ ِليأُ الْقُرقْري ناِس مالن قَالَ ِإنَّ ِمن آِن ثُمِبالْقُر كُملَيةَ فَعجرِذِه الده كلْتزلَأَن

ي ذَِلك و ِمنهم من يقْرأُ الْقُرآنَ ِلينتِفع ِبِه ِفي ِمنهم من يقْرأُ الْقُرآنَ ِليطْلُب ِبِه الدنيا و لَا خير ِف
  .صلَاِتِه و لَيِلِه و نهاِرِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ - ٢
   من نِسي سورةً ِمن الْقُرآِن مثِّلَت لَه ِفي صورٍة حسنٍة و درجٍة) السالم عليه( أَبو عبِد اللَِّه 
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نِت ما أَحسنِك لَيتِك ِلي فَيقُولُ أَ ما تعِرفُِني أَنا سورةُ كَذَا رِفيعٍة ِفي الْجنِة فَِإذَا رآها قَالَ ما أَ
  .و كَذَا و لَو لَم تنسِني رفَعتك ِإلَى هذَا 

٣ -بِلأَِبي ع ِر قَالَ قُلْتمالْأَح قُوبعي نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمأَِبي ع نِد   اب
(  ِإنَّ علَي ديناً كَِثرياً و قَد دخلَِني ما كَانَ الْقُرآنُ يتفَلَّت ِمني فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ِة حتى تصعد أَلْف ُء يوم الِْقيام  الْقُرآنَ الْقُرآنَ ِإنَّ الْآيةَ ِمن الْقُرآِن و السورةَ لَتِجي)عليه السالم 
  .درجٍة يعِني ِفي الْجنِة فَتقُولُ لَو حِفظْتِني لَبلَغت ِبك هاهنا 

٤ - دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ةَ واعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 نِميعاً عٍد جمحِن ما بأَب تِمعفُوٍر قَالَ سعِن أَِبي يِن ابانَ عثْمِن عاِن بأَب نع دمِن أَحِن بسحم

 يقُولُ ِإنَّ الرجلَ ِإذَا كَانَ يعلَم السورةَ ثُم نِسيها أَو تركَها و دخلَ الْجنةَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
لَيع فَتركَذَا أَش ةُ كَذَا وورا سقُولُ أَنقُولُ لَا فَتِرفُِني فَيعقُولُ تٍة فَتورِن صسٍق ِفي أَحفَو ِه ِمن

لَم تعملْ ِبي و تركْتِني أَما و اللَِّه لَو عِملْت ِبي لَبلَغت ِبك هِذِه الدرجةَ و أَشارت ِبيِدها ِإلَى 
  .فَوِقها 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عِن - ٥
 عن رجٍل )عليه السالم ( الْحجاِج الْخشاِب عن أَِبي كَهمٍس الْهيثَِم بِن عبيٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْقُرآنَ ثُم نِسيه فَرددت علَيِه ثَلَاثاً أَ علَيِه ِفيِه حرج قَالَ لَا قَرأَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٦

ٍد عيوِن سِر بضِن النِميعاً عِعيٍد جِن سبقُوبعي نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع لَِبيى الْحيحي ن  
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ٌء   ِفداك ِإنه أَصابتِني هموم و أَشياُء لَم يبق شي جِعلْت)عليه السالم ( الْأَحمِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 دِعن قَالَ فَفَِزع هي طَاِئفَةٌ ِمنِمن فَلَّتت آِن لَقَدى الْقُرتطَاِئفَةٌ ح هي ِمنِمن فَلَّتت قَد ِر ِإلَّا ويالْخ ِمن

الَ ِإنَّ الرجلَ لَينسى السورةَ ِمن الْقُرآِن فَتأِْتيِه يوم الِْقيامِة حتى ذَِلك ِحني ذَكَرت الْقُرآنَ ثُم قَ
 نم لَامِك السلَيع قُولُ وفَي كلَيع لَامقُولُ الساِت فَتجرِض الدعب ٍة ِمنجرد ِه ِمنلَيع ِرفشت

ا و كَذَا ضيعتِني و تركْتِني أَما لَو تمسكْت ِبي بلَغت ِبك هِذِه أَنِت فَتقُولُ أَنا سورةُ كَذَ
الدرجةَ ثُم أَشار ِبِإصبِعِه ثُم قَالَ علَيكُم ِبالْقُرآِن فَتعلَّموه فَِإنَّ ِمن الناِس من يتعلَّم الْقُرآنَ ِليقَالَ 

و فُلَانٌ قَاِرئ ِفي ذَِلك سلَي ِت ووالص نسقَالُ فُلَانٌ حفَي توِبِه الص طْلُبفَي هلَّمعتي نم مهِمن 
هلَمعي لَم نم و ذَِلك ِلمع ناِلي مباِرِه لَا يهن ِلِه وِبِه ِفي لَي قُومفَي هلَّمعتي نم مهِمن و ريخ.   

  ي ِقراَءِتِهباب ِف
قَالَ الْقُرآنُ عهد اللَِّه ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  .يوٍم خمِسني آيةً ِإلَى خلِْقِه فَقَد ينبِغي ِللْمرِء الْمسِلِم أَنْ ينظُر ِفي عهِدِه و أَنْ يقْرأَ ِمنه ِفي كُلِّ 
٢ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِميعاً عٍد جمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 )سالم عليه ال( سلَيمانَ بِن داود عن حفِْص بِن ِغياٍث عِن الزهِري قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 
   .يقُولُ آيات الْقُرآِن خزاِئن فَكُلَّما فُِتحت ِخزانةٌ ينبِغي لَك أَنْ تنظُر ما ِفيها
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قْروِت الَِّتي ييالْب ابآنُبا الْقُرأُ ِفيه  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْفُضيِل بِن عثْمانَ - ١

 ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعٍم رلَيِن أَِبي سِث بلَي نِبِتلَا)صلى اهللا عليه وآله ( ع كُموتيوا برولَا  ن آِن وِة الْقُرو
تتِخذُوها قُبوراً كَما فَعلَِت الْيهود و النصارى صلَّوا ِفي الْكَناِئِس و الِْبيِع و عطَّلُوا بيوتهم فَِإنَّ 

ُء نجوم   ِلأَهِل السماِء كَما تِضيالْبيت ِإذَا كَثُر ِفيِه ِتلَاوةُ الْقُرآِن كَثُر خيره و اتسع أَهلُه و أَضاَء
  .السماِء ِلأَهِل الدنيا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٢
 ِعمرانَ الْحلَِبي عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل بِن سِعيٍد جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى بِن

قَالَ ِإنَّ الْبيت ِإذَا كَانَ ِفيِه الْمرُء الْمسِلم يتلُو الْقُرآنَ يتراَءاه أَهلُ ) عليه السالم  ( ساٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .كَوكَب الدري ِفي السماِء السماِء كَما يتراَءى أَهلُ الدنيا الْ

  محمد عن أَحمد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن جعفَِر بِن - ٣
 )عليه السالم (  أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ قَالَ) عليه السالم  ( محمِد بِن عبيِد اللَِّه عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَاِئكَةُ والْم هرضحت و هكَترب كْثُرلَّ ِفيِه تج و زع اللَّه ذْكَري آنُ وأُ ِفيِه الْقُرقْرالَِّذي ي تيالْب
اِكب ِلأَهِل الْأَرِض و ِإنَّ الْبيت الَِّذي ُء الْكَو ُء ِلأَهِل السماِء كَما تِضي تهجره الشياِطني و يِضي

 هرضحت لَاِئكَةُ والْم هرجهت و هكَترِقلُّ بلَّ ِفيِه تج و زع اللَّه ذْكَرلَا ي آنُ وأُ ِفيِه الْقُرقْرلَا ي
اِطنييالش.   
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  باب ثَواِب ِقراَءِة الْقُرآِن
١ - نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عِن أَِبيِه جِد اللَِّه اببع نِلٍم عسِن ماِذ بعم ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه بب
 قَالَ من قَرأَ الْقُرآنَ قَاِئماً ِفي صلَاِتِه كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف )عليه السالم ( سلَيمانَ عن أَِبي جعفٍَر 

اِتِه جاِلساً كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف خمِسني حسنةً و من قَرأَه ِمائَةَ حسنٍة و من قَرأَه ِفي صلَ
   .ِفي غَيِر صلَاِتِه كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف عشر حسناٍت

   .قَالَ ابن محبوٍب و قَد سِمعته عن معاٍذ علَى نحٍو ِمما رواه ابن ِسناٍن
) عليه السالم  (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

قَالَ ما يمنع التاِجر ِمنكُم الْمشغولَ ِفي سوِقِه ِإذَا رجع ِإلَى منِزِلِه أَنْ لَا ينام حتى يقْرأَ سورةً 
  .ِمن الْقُرآِن فَتكْتب لَه مكَانَ كُلِّ آيٍة يقْرؤها عشر حسناٍت و يمحى عنه عشر سيئَاٍت 

٣ - نِرِه عغَي كَِم أَوِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
عن رجٍل عن جاِبٍر عن مساِفٍر عن ِبشِر بِن غَاِلٍب الْأَسِدي عِن الْحسيِن بِن سيِف بِن عِمريةَ 

 ِليٍف )عليه السالم ( عرِبكُلِّ ح لَه بكْتلَاِتِه قَاِئماً يلَّ ِفي صج و زاِب اللَِّه عِكت ةً ِمنأَ آيقَر نقَالَ م 
ذَا قَرأَها ِفي غَيِر صلَاٍة كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف عشر حسناٍت و ِإِن استمع ِمائَةُ حسنٍة فَِإ

 ِبحصى يتلَاِئكَةُ حِه الْملَيع لَّتلًا صآنَ لَيالْقُر متِإنْ خ ةً ونسٍف حرِبكُلِّ ح لَه اللَّه بآنَ كَتالْقُر
همتِإنْ خ و راً لَهيكَانَ خ ةٌ وابجةٌ موعد لَه تكَان و ِسيمى يتفَظَةُ حِه الْحلَيع لَّتاراً صهن 

 ٍد ِإنَّ اللَّهِني أَسا با أَخأْ قَالَ يقْري لَم نآنَ فَمأَ الْقُرقَر نذَا ِلمه ِض قُلْتاِء ِإلَى الْأَرمالس نيا بِمم
ذَِلك اللَّه طَاهأَع هعا مأَ مِإذَا قَر كَِرمي اِجدم ادوج.   
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٤ -ضِن النِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ادِن ماِلِد بخ نٍد عيوِن سِر ب
 قَالَ من ختم الْقُرآنَ ِبمكَّةَ ِمن جمعٍة )عليه السالم ( الْقَلَاِنِسي عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

 جمعٍة كُِتب لَه ِمن الْأَجِر و الْحسناِت ِمن ِإلَى جمعٍة أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك أَو أَكْثَر و ختمه ِفي يوِم
 اِم فَكَذَِلكاِئِر الْأَيِفي س همتِإنْ خ ا وكُونُ ِفيهٍة تعما ِإلَى آِخِر جينِفي الد تٍة كَانعمِل جأَو.  

 عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى- ٥
بِن سِعيٍد جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن محمِد بِن مروانَ عن سعِد بِن 

 من قَرأَ عشر آياٍت ِفي لَيلٍَة )وآله صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمن ٍة كُِتبأَ ِمائَةَ آيقَر نم و الذَّاِكِرين ِمن ةً كُِتبآي ِسنيمأَ خقَر نم و اِفِلنيالْغ ِمن بكْتي لَم

 نم و اِشِعنيالْخ ِمن ٍة كُِتبآي يأَ ِمائَتقَر نم و الْقَاِنِتني و الْفَاِئِزين ِمن ٍة كُِتبأَ ثَلَاثَ ِمائَِة آيقَر
 طَارٍر الِْقنِتب ِمن طَارِقن لَه ٍة كُِتبآي أَ أَلْفقَر نم و ِهِدينتجالْم ِمن ٍة كُِتبِمائَِة آيسمأَ خقَر نم

ربعةٌ و ِعشرونَ ِقرياطاً أَصغرها ِمثْلُ جبِل أُحٍد خمسةَ عشر أَلْف ِمثْقَاٍل ِمن ذَهٍب و الِْمثْقَالُ أَ
  .و أَكْبرها ما بين السماِء ِإلَى الْأَرِض 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٦
عليه (  عن عِلي بِن حِديٍد عن منصوٍر عن محمِد بِن بِشٍري عن عِلي بِن الْحسيِن محمٍد جِميعاً

قَالَ مِن استمع حرفاً ِمن ِكتاِب ) عليه السالم  (  قَالَ و قَد رِوي هذَا الْحِديثُ عن أَِبي عبِد اللَِّه)السالم 
ج و زأَ اللَِّه عقَر نم ةً وجرد لَه فَعر ئَةً ويس هنا عحم ةً ونسح لَه اللَّه باَءٍة كَتِر ِقرغَي لَّ ِمن

 نم ةً وجرد لَه فَعر ئَةً ويس هنا عحم ةً ونسٍف حرِبكُلِّ ح لَه اللَّه بٍت كَتوِر صغَي ظَراً ِمنن
م ِمنه حرفاً ظَاِهراً كَتب اللَّه لَه عشر حسناٍت و محا عنه عشر سيئَاٍت و رفَع لَه عشر تعلَّ

درجاٍت قَالَ لَا أَقُولُ ِبكُلِّ آيٍة و لَِكن ِبكُلِّ حرٍف باٍء أَو تاٍء أَو ِشبِهِهما قَالَ و من قَرأَ حرفاً 
  راً و هو جاِلس ِفي صلَاِتِه كَتب اللَّه لَهظَاِه
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 و من قَرأَ حرفاً و هو ِبِه خمِسني حسنةً و محا عنه خمِسني سيئَةً و رفَع لَه خمِسني درجةً
قَاِئم ِفي صلَاِتِه كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف ِمائَةَ حسنٍة و محا عنه ِمائَةَ سيئٍَة و رفَع لَه ِمائَةَ درجٍة 

الَ قُلْت جِعلْت ِفداك ختمه كُلَّه قَالَ و من ختمه كَانت لَه دعوةٌ مستجابةٌ مؤخرةً أَو معجلَةً قَ
 كُلَّه همتخ.  
 يقُولُ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَِبي ) عليه السالم  (   منصور عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

   . ختم الْقُرآِن ِإلَى حيثُ تعلَم)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  باب ِقراَءِة الْقُرآِن ِفي الْمصحِف

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن يعقُوب بِن يِزيد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد - ١
ف عن واِلديِه و ِإنْ كَانا  قَالَ من قَرأَ الْقُرآنَ ِفي الْمصحِف متع ِببصِرِه و خفِّ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .كَاِفريِن 
  عنه عن عِلي بِن الْحسيِن بِن الْحسِن الضِريِر عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد - ٢

  . اللَّه عز و جلَّ ِبِه الشياِطني قَالَ ِإنه لَيعِجبِني أَنْ يكُونَ ِفي الْبيِت مصحف يطْرد) عليه السالم  ( اللَِّه
 (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

يصلِّي ِفيِه أَهلُه و عاِلم بين قَالَ ثَلَاثَةٌ يشكُونَ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ مسِجد خراب لَا ) عليه السالم 
  .جهاٍل و مصحف معلَّق قَد وقَع علَيِه الْغبار لَا يقْرأُ ِفيِه 

  عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن محمِد بِن عمر بِن مسعدةَ عِن الْحسِن بِن - ٤
قَالَ ِقراَءةُ الْقُرآِن ِفي الْمصحِف تخفِّف الْعذَاب عِن ) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّهراِشٍد عن جدِه

  .الْواِلديِن و لَو كَانا كَاِفريِن 
للَِّه بِن جبلَةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد ا- ٥

  قَالَ) عليه السالم  ( عن معاِويةَ بِن وهٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ِعلْتج لَه قُلْت ظُرأَن لُ أَوِر قَلِْبي أَفْضلَى ظَهع هؤِر قَلِْبي فَأَقْرلَى ظَهآنَ عفَظُ الْقُري أَحِإن اكِفد 
 ظَرأَنَّ الن تِلما علُ أَ مأَفْض وِف فَهحصِفي الْم ظُران و أْهِل اقْرِف قَالَ فَقَالَ ِلي بحصِفي الْم

   .بادةٌِفي الْمصحِف ِع
  باب ترِتيِل الْقُرآِن ِبالصوِت الْحسِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن واِصِل بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ١
وِل اللَِّه عز و جلَّ و رتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا قَالَ قَالَ  عن قَ)عليه السالم ( سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم وا ) صلوات اهللا عليه ( أَِمريأَفِْزع لَِكن ِل ومالر ثْرن هثُرنلَا ت ِر وعذَّ الشه ذَّههلَا ت اناً ويِتب هنيب 
  .ا يكُن هم أَحِدكُم آِخر السورِة قُلُوبكُم الْقَاِسيةَ و لَ

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  .قَالَ ِإنَّ الْقُرآنَ نزلَ ِبالْحزِن فَاقْرُءوه ِبالْحزِن 
٣ -ب ِلياٍن   عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نِر عمالْأَح اِهيمرِإب نٍد عمحم ن

 اقْرُءوا الْقُرآنَ ِبأَلْحاِن الْعرِب و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
وِجيأَصيس هاِئِر فَِإنِل الْكَبأَه ِق وِل الِْفسونَ أَهلُح و اكُمِإي ا وونَ  اِتهعجري امِدي أَقْوعب ُء ِمن

 قُلُوب ةٌ وقْلُوبم مهقُلُوب مهاِقيرت وزجِة لَا ياِنيبهالر ِح ووالن اِء والِْغن ِجيعرآنَ تالْقُر هِجبعي نم
مهأْنش.   

http://www.islam4u.com


  ) ٦١٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن حسِن بِن شموٍن قَالَ حدثَِني - ٤
 قَالَ ذَكَرت الصوت ِعنده فَقَالَ ِإنَّ عِلي بن )عليه السالم ( ي بن محمٍد النوفَِلي عن أَِبي الْحسِن عِل

 لَو أَظْهر  كَانَ يقْرأُ فَربما مر ِبِه الْمار فَصِعق ِمن حسِن صوِتِه و ِإنَّ الِْإمام)عليه السالم ( الْحسيِن 
 يصلِّي )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن ذَِلك شيئاً لَما احتملَه الناس ِمن حسِنِه قُلْت و لَم يكُن رسولُ اللَِّه 

لُ الناس ِمن خلِْفِه ما  كَانَ يحم)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالناِس و يرفَع صوته ِبالْقُرآِن فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
  .يِطيقُونَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم الْفَراِء عمن أَخبره عن أَِبي - ٥
  .قَالَ أَعِرِب الْقُرآنَ فَِإنه عرِبي ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه   عِل- ٦
عليه ( قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوحى ِإلَى موسى بِن ِعمرانَ ) عليه السالم  ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِإذَا وقَفْت بين يدي فَِقف موِقف الذَِّليِل الْفَِقِري و ِإذَا قَرأْت التوراةَ فَأَسِمعِنيها ِبصوٍت )م السال
  .حِزيٍن 

 عبِد   عنه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي- ٧
 لَم يعطَ أُمِتي أَقَلَّ ِمن ثَلَاٍث الْجماِل و الصوِت )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

  .الْحسِن و الِْحفِْظ 
 بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري   عنه عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن يونس عن عبِد اللَِّه- ٨

 ِإنَّ ِمن أَجمِل الْجماِل الشعر الْحسن و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النِبي ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .نغمةَ الصوِت الْحسِن 

٩ -بع نٍد عبعِن مب ِليع نع هنِد   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِن الْقَاِسِم عِد اللَِّه ب
   .ٍء ِحلْيةٌ و ِحلْيةُ الْقُرآِن الصوت الْحسن  ِلكُلِّ شي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النِبي ) عليه السالم  ( اللَِّه
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن عمر الصيقَِل عن محمِد بِن -١٠
ع اِعيلَ الِْميثَِميمِن ِإسب ِليع نع كُوِنيِن السى عِد اللَِّهِعيسبأَِبي ع نٍل عجر قَالَ ) عليه السالم  ( ن

  .ما بعثَ اللَّه عز و جلَّ نِبياً ِإلَّا حسن الصوِت 
عليه  (   سهلُ بن ِزياٍد عِن الْحجاِل عن عِلي بِن عقْبةَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه-١١

 أَحسن الناِس صوتاً ِبالْقُرآِن و كَانَ السقَّاُءونَ ) صلوات اهللا عليه (  كَانَ عِلي بن الْحسيِن قَالَ) السالم 
  . أَحسن الناِس صوتاً )عليه السالم ( يمرونَ فَيِقفُونَ ِبباِبِه يسمعونَ ِقراَءته و كَانَ أَبو جعفٍَر 

١٢-ب ديمح   ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الْأَسمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي ن
 يكْره أَنْ يقْرأَ قُلْ هو )عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .نفٍَس واِحٍد اللَّه أَحد ِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري -١٣

الَ ِإنما  ِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَرفَعت ِبِه صوِتي جاَءِني الشيطَانُ فَقَ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 عجر و لَكأَه ِمعسِن تياَءتالِْقر نيا باَءةً مأْ ِقرٍد اقْرمحا ما أَبقَالَ ي اسالن و لَكذَا أَهاِئي ِبهرت

   .يعاًِبالْقُرآِن صوتك فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب الصوت الْحسن يرجع ِفيِه ترِج
  باب ِفيمن يظِْهر الْغشيةَ ِعند ِقراَءِة الْقُرآِن

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن ِإسحاق الضبي عن أَِبي - ١
 ناِبٍر عج نكَِم عِن الْحِد اللَِّه ببع نع ِنيمانَ الْأَررفٍَر ِعمعماً )عليه السالم ( أَِبي جِإنَّ قَو قَالَ قُلْت 

  ِإذَا ذَكَروا شيئاً ِمن الْقُرآِن أَو حدثُوا ِبِه صِعق أَحدهم حتى
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رطَاِن ييالش ِمن انَ اللَِّه ذَاكحبفَقَالَ س ِبذَِلك رعشي لَم لَاهِرج أَو اهدي تقُِطع لَو مهدى أَنَّ أَح
   .ما ِبهذَا نِعتوا ِإنما هو اللِّني و الرقَّةُ و الدمعةُ و الْوجلُ

محم نع ِريعالْأَش ِليو عِن أَبِد اللَِّه ببع نع ِنيمانَ الْأَررأَِبي ِعم نانَ عسِن حِد ب
   . ِمثْلَه)عليه السالم ( الْحكَِم عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

متخي آنُ وأُ الْقُرقْري ِفي كَم ابب  
١ -اٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِن عِد بمحم ناِر عتخِن الْمِن بيسِن الْح

 أَقْرأُ الْقُرآنَ ِفي لَيلٍَة قَالَ لَا يعِجبِني أَنْ تقْرأَه ِفي أَقَلَّ ِمن )عليه السالم ( اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .شهٍر 

٢ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدزمِن أَِبي حب ِليع ناِبِه عحِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل ب
 فَقَالَ لَه أَبو بِصٍري جِعلْت ِفداك أَقْرأُ الْقُرآنَ ِفي شهِر )عليه السالم ( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

لٍَة فَقَالَ لَا قَالَ فَِفي لَيانَ ِفي لَيضما رقَالَ ي ِدِه ثُمِبي ارأَش ا وِن قَالَ لَا قَالَ فَِفي ثَلَاٍث قَالَ هيلَت
يش هِبهشةً لَا يمرح قّاً وانَ حضمٍد ِإنَّ ِلرمحا مٍد  أَبمحم ابحكَانَ أَص وِر وهالش صلى اهللا ( ٌء ِمن

آنَ ِفي شهٍر أَو أَقَلَّ ِإنَّ الْقُرآنَ لَا يقْرأُ هذْرمةً و لَِكن يرتلُ ترِتيلًا فَِإذَا  يقْرأُ أَحدهم الْقُر)عليه وآله 
مررت ِبآيٍة ِفيها ِذكْر الْجنِة فَِقف ِعندها و سِل اللَّه عز و جلَّ الْجنةَ و ِإذَا مررت ِبآيٍة ِفيها 

  .ِر فَِقف ِعندها و تعوذْ ِباللَِّه ِمن الناِر ِذكْر النا
    محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن النعماِن عن يعقُوب بِن- ٣
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قَالَ قُلْت لَه ِفي كَم أَقْرأُ الْقُرآنَ فَقَالَ ) عليه السالم  ( شعيٍب عن حسيِن بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ج رشةَ ععبى أَرزجفاً محصِدي ما ِإنَّ ِعناعاً أَمبأَس أْهاساً اقْرمأَخ أْهءاً اقْرز.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي - ٤
ك  قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ أَِبي سأَلَ جد)عليه السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن عِلي بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن 

 كدج انَ فَقَالَ لَهضمِر رهِفي ش لٍَة فَقَالَ لَهكُلَّ لَي كدج لٍَة فَقَالَ لَهآِن ِفي كُلِّ لَيِم الْقُرتخ نع
 ِفي شهِر رمضانَ فَقَالَ لَه أَِبي نعم ما استطَعت فَكَانَ أَِبي يخِتمه أَربِعني ختمةً ِفي شهِر

 اِطي وشن ِلي وغش اِغي وِر فَرلَى قَدع تقَصا نمبر و تا ِزدمبأَِبي فَر دعب هتمتخ انَ ثُمضمر
  )عليه السالم(  ختمةً و ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله ( كَسِلي فَِإذَا كَانَ ِفي يوِم الِْفطِْر جعلْت ِلرسوِل اللَِّه 

 حتى انتهيت ِإلَيك فَصيرت لَك )عليهم السالم (  أُخرى ثُم ِللْأَِئمِة )عليها السالم ( أُخرى و ِلفَاِطمةَ 
يش اِل فَأَيذَا الْحِفي ه تذُ ِصرنةً ماِحدو  موي مهعكُونَ مأَنْ ت ِبذَِلك قَالَ لَك ٍء ِلي ِبذَِلك

  .ِقيامِة قُلْت اللَّه أَكْبر فَِلي ِبذَِلك قَالَ نعم ثَلَاثَ مراٍت الْ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٥

 و أَنا حاِضر فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَقْرأُ الْقُرآنَ ِفي لَيلٍَة )سالم عليه ال( قَالَ سأَلَ أَبو بِصٍري أَبا عبِد اللَِّه 
( فَقَالَ لَا فَقَالَ ِفي لَيلَتيِن فَقَالَ لَا حتى بلَغَ ِست لَياٍل فَأَشار ِبيِدِه فَقَالَ ها ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 كَانَ يقْرأُ الْقُرآنَ )صلى اهللا عليه وآله ( حمٍد ِإنَّ من كَانَ قَبلَكُم ِمن أَصحاِب محمٍد  يا أَبا م)عليه السالم 
ِفي شهٍر و أَقَلَّ ِإنَّ الْقُرآنَ لَا يقْرأُ هذْرمةً و لَِكن يرتلُ ترِتيلًا ِإذَا مررت ِبآيٍة ِفيها ِذكْر الناِر 

  ت ِعندها و تعوذْت ِباللَِّه ِمن الناِر فَقَالَ أَبو بِصٍريوقَفْ
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يلَتيِن فَقَالَ لَا فَقَالَ ِفي ثَلَاٍث فَقَالَ ها و أَومأَ أَقْرأُ الْقُرآنَ ِفي رمضانَ ِفي لَيلٍَة فَقَالَ لَا فَقَالَ ِفي لَ
يش هِبهشانَ لَا يضمر رهش معِدِه نا  ِبيلَاِة مالص ِمن ةٌ أَكِْثرمرح و قح وِر لَههالش ٌء ِمن

تطَعتاس.   
  باب أَنَّ الْقُرآنَ يرفَع كَما أُنِزلَ

قَالَ ) عليه السالم  (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 ِبيفَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ النرٍة فَتِميجآنَ ِبعأُ الْقُرقْرِتي لَيأُم ِمن ِميجلَ الْأَعجلَاِئكَةُ  ِإنَّ الرالْم هع
  .علَى عرِبيٍة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن بعِض أَصحاِبِه - ٢

قُرآِن لَيس ِهي  قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنا نسمع الْآياِت ِفي الْ)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
ِعندنا كَما نسمعها و لَا نحِسن أَنْ نقْرأَها كَما بلَغنا عنكُم فَهلْ نأْثَم فَقَالَ لَا اقْرُءوا كَما 

كُملِّمعي نم ِجيئُكُميفَس متلَّمعت.   
  باب فَضِل الْقُرآِن

١ -نى عيحي نب دمحانَ   مورِن مِد بمحم نٍر عدب نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح 
 قَالَ من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد مرةً بوِرك علَيِه و من قَرأَها مرتيِن بوِرك )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 نم ِلِه ولَى أَهع ِه ولَيا عأَهقَر نم اِنِه ولَى ِجريع ِلِه ولَى أَهع ِه ولَيع وِركاٍت برا ثَلَاثَ مأَهقَر
اثْني عشر مرةً بنى اللَّه لَه اثْني عشر قَصراً ِفي الْجنِة فَيقُولُ الْحفَظَةُ اذْهبوا ِبنا ِإلَى قُصوِر أَِخينا 

ر ِإلَيها و من قَرأَها ِمائَةَ مرٍة غُِفرت لَه ذُنوب خمسٍة و ِعشِرين سنةً ما خلَا الدماَء و فُلَاٍن فَننظُ
رأَج ٍة كَانَ لَهرِمائَِة معبا أَرأَهقَر نم الَ ووالْأَم  
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 تمي لٍَة لَملَي ٍم ووٍة ِفي يرم ا أَلْفأَهقَر نم و همد أُِريق و هادوج ِقرع قَد مِهيٍد كُلُّهِعِمائَِة شبأَر
 ى لَهري ِة أَونِفي الْج هدقْعى مرى يتح.  

٢ -مح   قُوبعي نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نٍد عمحِن مِن بيسِن الْحاٍد عِزي نب دي
قَالَ لَما أَمر اللَّه عز و جلَّ هِذِه الْآياِت أَنْ يهِبطْن ِإلَى ) عليه السالم  ( بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه

 تعلَّقْن ِبالْعرِش و قُلْن أَي رب ِإلَى أَين تهِبطُنا ِإلَى أَهِل الْخطَايا و الذُّنوِب فَأَوحى اللَّه الْأَرِض
ي دبِر عز و جلَّ ِإلَيِهن أَِن اهِبطْن فَو ِعزِتي و جلَاِلي لَا يتلُوكُن أَحد ِمن آِل محمٍد و ِشيعِتِهم ِف

 ِعنيبٍم سوِة ِفي كُلِّ يونكْنالْم ِنييِه ِبعِإلَي تظَرٍم ِإلَّا نوِة ِفي كُلِّ يوبكْتالْم ِه ِمنلَيع تضرا افْتم
اِصي وعالْم ا ِفيِه ِمنلَى مع هقَِبلْت ةً واجح ِعنيبٍة سظْرِفي كُلِّ ن ةً أَقِْضي لَهظْراِب نالِْكت أُم ِهي 

  .و شِهد اللَّه أَنه ال ِإله ِإلَّا هو و الْمالِئكَةُ و أُولُوا الِْعلِْم و آيةُ الْكُرِسي و آيةُ الْملِْك 
٣ -ِن الْحانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نانَ عسِن حِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن بس

( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن محمِد بِن سكَيٍن عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

و ِإنْ مات  يقُولُ من قَرأَ الْمسبحاِت كُلَّها قَبلَ أَنْ ينام لَم يمت حتى يدِرك الْقَاِئم )عليه السالم 
ِبيٍد النمحاِر مصلى اهللا عليه وآله  ( كَانَ ِفي ِجو (.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن النعماِن عن عبِد اللَِّه بِن - ٤
 من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد ِمائَةَ مرٍة )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( طَلْحةَ عن جعفٍَر 

   .ِحني يأْخذُ مضجعه غَفَر اللَّه لَه ذُنوب خمِسني سنةً
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٥ - هفَعٍع ريمِن جِرو بمع ناٍذ ععم نقَّاٍح عِن بِن اباِب عشِن الْخاٍد عِزي نب ديمح  
  من قَرأَ أَربع آياٍت ِمن أَوِل)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن 

الْبقَرِة و آيةَ الْكُرِسي و آيتيِن بعدها و ثَلَاثَ آياٍت ِمن آِخِرها لَم ير ِفي نفِْسِه و ماِلِه شيئاً 
  .يكْرهه و لَا يقْربه شيطَانٌ و لَا ينسى الْقُرآنَ 

عِن ابِن محبوٍب عن سيِف بِن عِمريةَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٦
 قَالَ من قَرأَ ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر يجهر ِبها صوته كَانَ )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 

انَ كَالْمتشحِط ِبدِمِه ِفي سِبيِل اللَِّه و من كَالشاِهِر سيفَه ِفي سِبيِل اللَِّه و من قَرأَها ِسراً كَ
  .قَرأَها عشر مراٍت غُِفرت لَه علَى نحِو أَلِْف ذَنٍب ِمن ذُنوِبِه 

٧ -قُوبعي نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   
 يقُولُ قُلْ هو اللَّه أَحد ثُلُثُ ) صلوات اهللا عليه ( قَالَ كَانَ أَِبي ) عليه السالم  ( بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .الْقُرآِن و قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ ربع الْقُرآِن 
٨ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عم

 يقُولُ من قَرأَ آيةَ الْكُرِسي )عليه السالم ( الْجهِم عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عن رجٍل سِمع أَبا الْحسِن 
قَر نم و اَء اللَّهِإنْ ش ِف الْفَاِلجخي اِمِه لَمنم دِعن ٍة ومذُو ح هرضي ٍة لَمِر كُلِّ فَِريضبا ِفي دأَه

 ِه ويدِن ييب ا ِمنأُهقْري هلَّ ِمنج و زع اللَّه هعناٍر مبج نيب و هنيب دأَح اللَّه وقُلْ ه مقَد نقَالَ م
ِه فَِإذَا فَعلَ ذَِلك رزقَه اللَّه عز و جلَّ خيره و منعه ِمن شرِه و ِمن خلِْفِه و عن يِميِنِه و عن ِشماِل

قَالَ ِإذَا ِخفْت أَمراً فَاقْرأْ ِمائَةَ آيٍة ِمن الْقُرآِن ِمن حيثُ ِشئْت ثُم قُِل اللَّهم اكِْشف عني الْبلَاَء 
  .ثَلَاثَ مراٍت 

٩ -حِن  مب اقحِإس نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم  
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قَالَ من قَرأَ ِمائَةَ آيٍة يصلِّي ِبها ِفي لَيلٍَة كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه  )عليه السالم  ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِبها قُنوت لَيلٍَة و من قَرأَ ِمائَتي آيٍة ِفي غَيِر صلَاٍة لَم يحاجه الْقُرآنُ يوم الِْقيامِة و من قَرأَ 

ٍة ِفي يِمائَِة آيسمِح خِفي اللَّو لَّ لَهج و زع اللَّه بِل كَتاللَّي اِر وهلَاِة النلٍَة ِفي صلَي ٍم وو
  .الْمحفُوِظ ِقنطَاراً ِمن الْحسناِت و الِْقنطَار أَلْف و ِمائَتا أُوِقيٍة و الْأُوِقيةُ أَعظَم ِمن جبِل أُحٍد 

١٠-ِليو عِن   أَبِن بسِن الْحانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نانَ عسِن حِد بمحم نع ِريعالْأَش 
قَالَ من مضى ِبِه يوم ) عليه السالم  ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 صلَواٍت و لَم يقْرأْ ِفيها ِبقُلْ هو اللَّه أَحد ِقيلَ لَه يا عبد اللَِّه لَست ِمن واِحد فَصلَّى ِفيِه ِبخمِس
 لِّنيصالْم.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عِن الْحسِن بِن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي -١١
قَالَ من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يدع أَنْ يقْرأَ ِفي دبِر الْفَِريضِة ِبقُلْ )  السالم عليه ( عبِد اللَِّه

ِه وياِلدِلو و لَه غَفَر ِة والْآِخر ا وينالد ريخ لَه اللَّه عما جأَهقَر نم هفَِإن دأَح اللَّه وا هلَدا وم .  
 ِإنَّ )عليه السالم (   عنه عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١٢

 ) عليه وآله صلى اهللا( سورةَ الْأَنعاِم نزلَت جملَةً شيعها سبعونَ أَلْف ملٍَك حتى أُنِزلَت علَى محمٍد 
فَعظَّموها و بجلُوها فَِإنَّ اسم اللَِّه عز و جلَّ ِفيها ِفي سبِعني موِضعاً و لَو يعلَم الناس ما ِفي 

  .ِقراَءِتها ما تركُوها 
١٣-كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نأَنَّ ) عليه السالم  (  ع

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( ِفيِهم ونَ أَلْفاً وعبلَاِئكَِة سالْم افَى ِمنو اٍذ فَقَالَ لَقَدعِن مِد بعلَى سلَّى عص 
برِئيلُ ِبما يستِحق صلَاتكُم علَيِه فَقَالَ ِبِقراَءِتِه قُلْ  يصلُّونَ علَيِه فَقُلْت لَه يا ج)عليه السالم ( جبرِئيلُ 

   .هو اللَّه أَحد قَاِئماً و قَاِعداً و راِكباً و ماِشياً و ذَاِهباً و جاِئياً
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمِد بِن بِشٍري عن عبيِد اللَِّه -١٤
 من قَرأَ )ليه وآله صلى اهللا ع( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن الدهقَاِن عن درست عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَلْهيكُم التكَاثُر ِعند النوِم وِقي ِفتنةَ الْقَبِر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن -١٥
فَِليوِل النِن الْفَضِد اللَِّه ببع نِزيٍع عةً ِإلَّا برم ِعنيبٍع سجلَى وع دما قُِرئَِت الْحقَالَ م هفَعر 

 كَنس.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٦

د علَى ميٍت سبِعني مرةً ثُم ردت ِفيِه الروح ما كَانَ ذَِلك قَالَ لَو قُِرئَِت الْحم) عليه السالم  ( اللَِّه
  .عجباً 

عليه (   عنه عن أَحمد بِن بكٍْر عن صاِلٍح عن سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن -١٧

 حد الصبا يتعهد ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِقراَءةَ قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق  قَالَ سِمعته يقُولُ ما ِمن أَحٍد ِفي)السالم 
 قِْدري ٍة فَِإنْ لَمرِمائَةَ م دأَح اللَّه وقُلْ ه اٍت ورٍة ثَلَاثَ ماِحداِس كُلَّ والن بوذُ ِبرقُلْ أَع و

زع اللَّه فرِإلَّا ص ِسنيمفَخ و طَاشالْع اِن ويباِض الصرأَع ٍض ِمنرع ٍم أَوكُلَّ لَم هنلَّ عج و 
 أَو ِبذَِلك هفْسن دهعفَِإنْ ت بيالش هلُغبى يتذَا حِبه وِهدعا تداً مِم أَبالد وردب ِة وِعدالْم ادفَس

  .ى يوِم يقِْبض اللَّه عز و جلَّ نفْسه تعوِهد كَانَ محفُوظاً ِإلَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن أَحمد الِْمنقَِري قَالَ -١٨

 اِهيمرا ِإبأَب تِمععليه السالم ( س( ٍة ِمنكْفَى ِبآيتِن اسقُولُ مي  ِب كُِفيرِق ِإلَى الْغرالش آِن ِمنالْقُر
  .ِإذَا كَانَ ِبيِقٍني 

    الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١٩
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ِفي الْعوذَِة قَالَ تأْخذُ ) عليه السالم  ( جِميعاً عن بكِْر بِن محمٍد الْأَزِدي عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
يلَِة الْقَدِر ثَلَاِثني مرةً ثُم تعلِّق و تشرب قُلَّةً جِديدةً فَتجعلُ ِفيها ماًء ثُم تقْرأُ علَيها ِإنا أَنزلْناه ِفي لَ

 اَء اللَّهاٌء ِإنْ شا مِفيه اددزي أُ وضوتت ا وهِمن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإدِريس الْحاِرِثي عن محمِد بِن ِسناٍن -٢٠

 يا مفَضلُ احتِجز ِمن الناِس كُلِِّهم ِب ِبسِم )عليه السالم ( ضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عن مفَ
و كيدِن ييب ِمن و اِلكِشم نع و ِميِنكي نا عأْهاقْر دأَح اللَّه وِبقُلْ ه ِحيِم ومِن الرحاللَِّه الر 

ِمن خلِْفك و ِمن فَوِقك و ِمن تحِتك فَِإذَا دخلْت علَى سلْطَاٍن جاِئٍر فَاقْرأْها ِحني تنظُر ِإلَيِه 
  .ثَلَاثَ مراٍت و اعِقد ِبيِدك الْيسرى ثُم لَا تفَاِرقْها حتى تخرج ِمن ِعنِدِه 

٢١-يحي نب دمحم   نكٍْر عِن بِد بمحم نع اِرييِن السفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى ع
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نةَ عاتبِن نِغ ببِن الْأَصوِد عارداً ) صلوات اهللا عليه ( أَِبي الْجمحثَ معالَِّذي ب قَالَ و هأَن 

ٍء تطْلُبونه ِمن ِحرٍز ِمن حرٍق أَو غَرٍق أَو  لْحق و أَكْرم أَهلَ بيِتِه ما ِمن شي ِبا)صلى اهللا عليه وآله ( 
سرٍق أَو ِإفْلَاِت دابٍة ِمن صاِحِبها أَو ضالٍَّة أَو آِبٍق ِإلَّا و هو ِفي الْقُرآِن فَمن أَراد ذَِلك فَلْيسأَلِْني 

الَ فَقَام ِإلَيِه رجلٌ فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَخِبرِني عما يؤمن ِمن الْحرِق و الْغرِق فَقَالَ اقْرأْ عنه قَ
ِه ِإلَى قَوِلِه هِذِه الْآياِت اللَّه الَِّذي نزلَ الِْكتاب و هو يتولَّى الصاِلِحني و ما قَدروا اللَّه حق قَدِر

 لٌ وجا رأَهقَالَ فَقَر قرالْغ و قرالْح أَِمن ا فَقَدأَهقَر نِركُونَ فَمشا يمعاىل عت و هحانبس
يش هِصبي ا فَلَمطَهسو هتيب اِنِه ووِت ِجرييِفي ب ارِت النمطَرلٌ اضجِه رِإلَي قَام ا ٌء ثُمفَقَالَ ي رآخ 
  أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ دابِتي استصعبت علَي و أَنا ِمنها علَى وجٍل
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ا الْيأْ ِفي أُذُِنهِه فَقَالَ اقْرِإلَي هاً وكَر عاً وِض طَوالْأَر ماواِت وِفي الس نم لَمأَس لَه ى ونم
 ضِضي أَرِإنَّ أَر ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي رلٌ آخجِه رِإلَي قَام و هتابد لَه ا فَذَلَّتأَهونَ فَقَرعجري

اعبِإنَّ الس ةٌ وعبسولٌ مسر جاَءكُم أْ لَقَدا فَقَالَ اقْرهتذَ فَِريسأْخى تتح وزجلَا ت ِزِلي ونى مشغت 
 ِبيسا فَقُلْ حلَّووفَِإنْ ت ِحيمر فؤر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتِه ما علَيع ِزيزع فُِسكُمأَن ِمن

ا هو علَيِه توكَّلْت و هو رب الْعرِش الْعِظيِم فَقَرأَهما الرجلُ فَاجتنبته السباع ثُم قَام اللَّه ال ِإله ِإلَّ
ِبلَا ِدر معِشفَاٍء فَقَالَ ن لْ ِمنفَه فَراًء أَصطِْني مِإنَّ ِفي ب ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي رِه آخلَا ِإلَي ٍم وه

 طِْنكةً ِفي با ذَِخريلُهعجت ا وهبرشت ا وِسلُهغت و ِسيةَ الْكُرآي طِْنكلَى بع بلَِكِن اكْت اٍر وِدين
 رِه آخِإلَي قَام أَ ِبِإذِْن اللَِّه ثُمرلُ فَبجلَ الرلَّ فَفَعج و زأُ ِبِإذِْن اللَِّه عربفَت ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي

 دلَ فَرالَِّتي فَفَعض لَيع دالَِّة رالض اِديا هقُلْ ي ِن ويتكْعأْ يس ِفي رالَِّة فَقَالَ اقْرِن الضِني عِبرأَخ
ِمري الْمؤِمِنني أَخِبرِني عِن الْآِبِق فَقَالَ اقْرأْ أَو اللَّه عز و جلَّ علَيِه ضالَّته ثُم قَام ِإلَيِه آخر فَقَالَ يا أَ

كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغشاه موج ِمن فَوِقِه موج ِإلَى قَوِلِه و من لَم يجعِل اللَّه لَه نوراً فَما 
آِبق ثُم قَام ِإلَيِه آخر فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَخِبرِني عِن لَه ِمن نوٍر فَقَالَها الرجلُ فَرجع ِإلَيِه الْ
يالش ِلي قرسي الُ قَدزلَا ي هِق فَِإنرالس يالش دعقُِل  ُء ب اِشكِإلَى ِفر تيأْ ِإذَا أَواقْر لًا فَقَالَ لَهِء لَي

عأَِو اد وا اللَّهعاد ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري كِْبرياً ثُمت هركَب ِلِه ووا ِإلَى قَوعدا ما تأَي منحعليه السالم ( وا الر

 من بات ِبأَرٍض قَفٍْر فَقَرأَ هِذِه الْآيةَ ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت و الْأَرض ِفي ِستِة )
أَي هنع تداعبت لَاِئكَةُ والْم هتسرح الْعالَِمني بر اللَّه كبارِلِه تِش ِإلَى قَورلَى الْعوى عتاس اٍم ثُم

  الشياِطني قَالَ
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 وِإذَا ه طَانُ ويالش اهشغةَ فَتِذِه الْآيأْ هقْري لَم ا وِفيه اتاٍب فَبرٍة خيِبقَر ولُ فَِإذَا هجى الرضفَم
انُ ِلصاِحِبِه أَرغَم آِخذٌ ِبخطِْمِه فَقَالَ لَه صاِحبه أَنِظره و استيقَظَ الرجلُ فَقَرأَ الْآيةَ فَقَالَ الشيطَ

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم عجر حبا أَصفَلَم ِبحصى يتالْآنَ ح هسراح فَكأَن قَالَ )عليه السالم ( اللَّه و هربفَأَخ 
ِإذَا هو ِبأَثَِر شعِر الشيطَاِن لَه رأَيت ِفي كَلَاِمك الشفَاَء و الصدق و مضى بعد طُلُوِع الشمِس فَ

  .مجتِمعاً ِفي الْأَرِض 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن سلَمةَ بِن محِرٍز -٢٢

  .ٌء  الْحمد لَم يبِرئْه شي يقُولُ من لَم يبِرئْه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن صفْوانَ بِن -٢٣

ذَا أَوى ِإلَى ِفراِشِه قُلْ أَنه قَالَ من قَرأَ ِإ) عليه السالم  ( يحيى عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يا أَيها الْكَاِفرونَ و قُلْ هو اللَّه أَحد كَتب اللَّه عز و جلَّ لَه براَءةً ِمن الشرِك 

 ِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن أَ-٢٤

أَنه قَالَ لَا تملُّوا ِمن ِقراَءِة ِإذَا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَها فَِإنه من كَانت ِقراَءته ِبها ِفي ) عليه السالم ( 
ا وِبه تمي لَم داً ولٍَة أَبلْزلَّ ِبزج و زع اللَّه هِصبي اِفِلِه لَموا نينآفَاِت الد لَا ِبآفٍَة ِمن اِعقٍَة ولَا ِبص 

 لَكا مقُولُ يأِْسِه فَير دِعن دقْعِه فَيبِد رِعن ِمن كَِرمي لَكِه ملَيلَ عزن اتِإذَا م و وتمى يتح
ذْكُرا يكَانَ كَِثرياً م هاللَِّه فَِإن ِليِبو فُقِت اروالْم قُولُ لَهت ِة وورِذِه السةَ هِتلَاو ذْكُري ِني و

 هوحر ِرجلَا أُخ و أُِطيع و لَه عمي أَنْ أَسبِني ررأَم ِت قَدوالْم لَكقُولُ مي و ةُ ِمثْلَ ذَِلكورالس
و هوحر تجرِني أَخرفَِإذَا أَم ِني ِبذَِلكرأْمى يتِض حِبقَب هرأْمى يتح هدِت ِعنوالْم لَكالُ مزلَا ي 

 كُونُ ِمنا يِن مأَلْي ِمن هوحر ِرجخِة فَينِفي الْج اِزلَهنى مرالِْغطَاُء فَي لَه ِإذَا كُِشف وِحِه ور
   .لْف ملٍَك يبتِدرونَ ِبها ِإلَى الْجنِةالِْعلَاِج ثُم يشيع روحه ِإلَى الْجنِة سبعونَ أَ
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  باب النواِدِر
١ -ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس 

 قَالَ قُراُء الْقُرآِن ثَلَاثَةٌ رجلٌ قَرأَ الْقُرآنَ )عليه السالم ( عبيِس بِن ِهشاٍم عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر 
 و رجلٌ قَرأَ الْقُرآنَ فَحِفظَ حروفَه فَاتخذَه ِبضاعةً و استدر ِبِه الْملُوك و استطَالَ ِبِه علَى الناِس

و ضيع حدوده و أَقَامه ِإقَامةَ الِْقدِح فَلَا كَثَّر اللَّه هؤلَاِء ِمن حملَِة الْقُرآِن و رجلٌ قَرأَ الْقُرآنَ 
ِبِه لَي رهاِء قَلِْبِه فَأَسلَى دآِن عاَء الْقُرود عضفَو اِجِدِه وسِبِه ِفي م قَام و هارهأَ ِبِه نأَظْم و لَه

 لَّ ِمنج و زع ِديلُ اللَّهي ِبأُولَِئك لَاَء والْب اربالْج ِزيزالْع اللَّه فَعدي اِشِه فَِبأُولَِئكِفر نافَى ِبِه عجت
 لُ اللَّهزني ِبأُولَِئك اِء ودالْأَع ِمن زآِن أَعاِء الْقُرلَاِء ِفي قُرؤاللَِّه لَه اِء فَومالس ثَ ِمنيلَّ الْغج و زع

  .الِْكبِريِت الْأَحمِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٢
عليه السالم (  عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي يحيى عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ سِمعت أَِمري الْمؤِمِنني محبوٍب

(كَامأَح و اِئضثُلُثٌ فَر ثَالٌ وأَم و ننثُلُثٌ س ا ونودِفي ع ا وآنُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ ِفينلَ الْقُرزقُولُ ني  
.  

٣ - داود نةَ عقْبِن عب ِليع ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لٌ و قَالَ ِإنَّ الْقُرآنَ نزلَ أَربعةَ أَرباٍع ربع حلَا) عليه السالم  ( بِن فَرقٍَد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

ربع حرام و ربع سنن و أَحكَام و ربع خبر ما كَانَ قَبلَكُم و نبأُ ما يكُونُ بعدكُم و فَصلُ ما 
ِنكُميب.   
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٤
ا  قَالَ نزلَ الْقُرآنُ أَربعةَ أَرباٍع ربع ِفينا و ربع ِفي عدون)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 كَامأَح و اِئضفَر عبر ثَالٌ وأَم و ننس عبر و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس - ٥

ِريِن السب ِليِه عمع نع ِريِن السسِن الْحِد بمحم نِد اللَِّهعبأَِبي ع نا ) عليه السالم  (  علُ مقَالَ أَو
 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم اقْرأْ ِباسِم ربك و آِخره ِإذَا جاَء )صلى اهللا عليه وآله ( نزلَ علَى رسوِل اللَِّه 

  .نصر اللَِّه 
يِه و محمِد بِن الْقَاِسِم عن محمِد بِن سلَيمانَ عن داود عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٦

  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز) عليه السالم  ( حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه
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و جلَّ شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ و ِإنما أُنِزلَ ِفي ِعشِرين سنةً بين أَوِلِه و آِخِرِه فَقَالَ 
 شهِر رمضانَ ِإلَى الْبيِت الْمعموِر ثُم نزلَ  نزلَ الْقُرآنُ جملَةً واِحدةً ِفي)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 ِبيقَالَ قَالَ الن ةً ثُمنس ِرينصلى اهللا عليه وآله ( ِفي طُوِل ِعش( لٍَة ِمنِل لَيِفي أَو اِهيمرِإب فحص لَتزن 
ن شهِر رمضانَ و أُنِزلَ الِْإنِجيلُ ِلثَلَاثَ عشرةَ لَيلَةً شهِر رمضانَ و أُنِزلَِت التوراةُ ِلِست مضين ِم

خلَت ِمن شهِر رمضانَ و أُنِزلَ الزبور ِلثَمانَ عشر خلَونَ ِمن شهِر رمضانَ و أُنِزلَ الْقُرآنُ ِفي 
  .ثَلَاٍث و ِعشِرين ِمن شهِر رمضانَ 

 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض ِرجاِلِه عن   ِعدةٌ- ٧
  .قَالَ لَا تتفَأَّلْ ِبالْقُرآِن ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

٨ -نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِق قَالَ   عرِن الْوِد بمحم 
 ِكتاباً ِفيِه قُرآنٌ مختم معشر ِبالذَّهِب و كُِتب ِفي آِخِرِه )عليه السالم ( عرضت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ةَ الْقُرابئاً ِإلَّا ِكتيِفيِه ش ِعبي فَلَم اهِإي هتيِب فَأَرةٌ ِبالذَّهورِني أَنْ سِجبعقَالَ لَا ي ِب وآِن ِبالذَّه
  .يكْتب الْقُرآنُ ِإلَّا ِبالسواِد كَما كُِتب أَولَ مرٍة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن ياِسني الضِريِر - ٩
 قَالَ قَالَ تأْخذُ الْمصحف ِفي الثُّلُِث الثَّاِني ِمن )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر عن حِريٍز عن زرارةَ

 ا ِفيِه وم ِل وزنالْم اِبكِبِكت أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهت و كيدي نيب هعضت و هرشنانَ فَتضمِر رهش
عظَم الْأَكْبر و أَسماؤك الْحسنى و ما يخاف و يرجى أَنْ تجعلَِني ِمن عتقَاِئك ِفيِه اسمك الْأَ

   .ِمن الناِر و تدعو ِبما بدا لَك ِمن حاجٍة
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر -١٠
  .ٍء رِبيع و رِبيع الْقُرآِن شهر رمضانَ   قَالَ ِلكُلِّ شي)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن ِسناٍن أَو عن غَيِرِه عمن ذَكَره قَالَ سأَلْت أَبا  -١١
 الْقُرآنُ )عليه السالم ( ٌء واِحد فَقَالَ   عِن الْقُرآِن و الْفُرقَاِن أَ هما شيئَاِن أَو شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِل ِبِه جمالْع اِجبالْو كَمحقَانُ الْمالْفُر اِب ولَةُ الِْكتم.  
١٢- ناٍج عرِن دِميِل بج ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب ِليع نٍد عمحم نب نيسالْح  

 قَالَ ِإنَّ الْقُرآنَ واِحد نزلَ ِمن ِعنِد واِحٍد )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .ُء ِمن ِقبِل الرواِة  و لَِكن اِلاخِتلَاف يِجي

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن -١٣
 ِإنَّ الناس يقُولُونَ ِإنَّ الْقُرآنَ نزلَ علَى سبعِة أَحرٍف )عليه السالم ( ت ِلأَِبي عبِد اللَِّه يساٍر قَالَ قُلْ

  .فَقَالَ كَذَبوا أَعداُء اللَِّه و لَِكنه نزلَ علَى حرٍف واِحٍد ِمن ِعنِد الْواِحِد 
   اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن  محمد بن يحيى عن عبِد-١٤
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   .رآنُ ِبِإياِك أَعِني و اسمِعي يا جارةُقَالَ نزلَ الْقُ) عليه السالم  ( بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ معناه ما عاتب اللَّه عز و جلَّ ِبِه علَى ) عليه السالم  ( و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي عبِد اللَِّه

قُرآِن ِمثْلُ قَوِلِه و لَو ال أَنْ ثَبتناك لَقَد ِكدت  فَهو يعِني ِبِه ما قَد مضى ِفي الْ)صلى اهللا عليه وآله ( نِبيِه 
 هرغَي ى ِبذَِلكنئاً قَِليلًا عيش ِهمِإلَي كَنرت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن -١٥
 عن تنِزيِل الْقُرآِن قَالَ اقْرُءوا )عليه السالم ( يانَ بِن السمِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه جندٍب عن سفْ

 متلِّما عكَم.  
١٦- فَعٍر قَالَ دصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليع  

 مصحفاً و قَالَ لَا تنظُر ِفيِه فَفَتحته و قَرأْت ِفيِه لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا )عليه السالم ( بو الْحسِن ِإلَي أَ
 ِإلَي فَوجدت ِفيها اسم سبِعني رجلًا ِمن قُريٍش ِبأَسماِئِهم و أَسماِء آباِئِهم قَالَ فَبعثَ ِإلَي ابعثْ

   .ِبالْمصحِف
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد -١٧
 ما ضرب رجلٌ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِبي ) عليه السالم  ( قَاِسِم بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّهعِن الْ

 ٍض ِإلَّا كَفَرعِبب هضعآنَ بالْقُر.  
١٨-رأَِبي م نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بِر عضِن النِن بيسِن الْحع هنع   نع اِريصالْأَن مي

 قَالَ سِمعته يقُولُ وقَع مصحف ِفي الْبحِر فَوجدوه و قَد ذَهب )عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 ورالْأُم ِصريةَ أَال ِإلَى اللَِّه تِذِه الْآيا ِفيِه ِإلَّا هم.  

 عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن ميموٍن الْقَداِح   الْحسين بن محمٍد-١٩
ٍء أَقْرأُ قَالَ ِمن السورِة التاِسعِة قَالَ   اقْرأْ قُلْت ِمن أَي شي)عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 
ا فَقَالَ اقْرهِمسأَلْت لْتعال فَج ةٌ وِزياد ىن وسوا الْحنسأَح ِللَِّذين أْتقَالَ فَقَر سونِة يورس أْ ِمن

 ِإني لَأَعجب كَيف لَا أَِشيب )صلى اهللا عليه وآله ( يرهق وجوههم قَتر و ال ِذلَّةٌ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ 

٢٠-ا   عِدِهمأَح نع هذَكَر نماِل عجِن الْحاٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِلي )

 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني قَالَ يِبني الْأَلْسن و لَا تِبينه )عليهما السالم 
نالْأَلْس.   

  أَحمد بن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن محمِد بِن الْوِليِد -٢١
ر قَالَ ما ِمن عبٍد يقْرأُ آِخ) عليه السالم  ( عن أَباٍن عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن جذَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِريدِة الَِّتي ياعقَّظَ ِفي السيِف ِإلَّا تالْكَه.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري و غَيره عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِعيسى -٢٢

لَيم مولَاك ذَكَر أَنه لَيس معه ِمن  س)عليه السالم ( عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أْسلَا ب معأَ قَالَ نا قَرم ِعيدآِن أَ يالْقُر ِمن هعا مم فَدنِل فَياللَّي ِمن قُومةُ يس فَيورآِن ِإلَّا سالْقُر.   
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٢٣- ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ع حروفاً ِمن الْقُرآِن لَيس  و أَنا أَستِم)عليه السالم ( ساِلِم بِن سلَمةَ قَالَ قَرأَ رجلٌ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 كُف عن هِذِه الِْقراَءِة اقْرأْ كَما يقْرأُ الناس )عليه السالم ( علَى ما يقْرأُها الناس فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 الْقَاِئم قُومى يتعليه السالم ( ح( الْقَاِئم فَِإذَا قَام  ) عليه السالم( ِه ودلَى حلَّ عج و زاللَِّه ع ابأَ ِكتقَر 

 ِليع هبالَِّذي كَت فحصالْم جرعليه السالم ( أَخ( ِليع هجرقَالَ أَخ و  ) غَ )عليه السالمفَر اِس ِحنيِإلَى الن 
ج و زاللَِّه ع ابذَا ِكته مفَقَالَ لَه هبكَت و هٍد ِمنمحلَى مع اللَّه لَهزا أَنصلى اهللا عليه وآله ( لَّ كَم( قَد و 

 ا وا ِفيِه فَقَالَ أَمةَ لَناجآنُ لَا حِفيِه الْقُر اِمعج فحصا مندذَا ِعن وِن فَقَالُوا هيحاللَّو ِمن هتعمج
  .ا أَبداً ِإنما كَانَ علَي أَنْ أُخِبركُم ِحني جمعته ِلتقْرُءوه اللَِّه ما ترونه بعد يوِمكُم هذَ

٢٤- أَلْتِج قَالَ سرِد اللَِّه الْأَعبِن عِعيِد بس نانَ عفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قْرأُ الْقُرآنَ ثُم ينساه ثُم يقْرأُه ثُم ينساه أَ علَيِه ِفيِه حرج فَقَالَ  عِن الرجِل ي)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

  .لَا 
عليه  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٥

  . ما ضرب رجلٌ الْقُرآنَ بعضه ِببعٍض ِإلَّا كَفَر ) عليه السالم (قَالَ قَالَ أَِبي ) السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد -٢٦

 قَالَ سورةُ )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر بِن ِعيسى جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن جِميٍل عن سِديٍر
الْملِْك ِهي الْماِنعةُ تمنع ِمن عذَاِب الْقَبِر و ِهي مكْتوبةٌ ِفي التوراِة سورةَ الْملِْك و من قَرأَها 

غاِفِلني و ِإني لَأَركَع ِبها بعد ِعشاِء الْآِخرِة و ِفي لَيلَِتِه فَقَد أَكْثَر و أَطَاب و لَم يكْتب ِبها ِمن الْ
 كَانَ يقْرأُها ِفي يوِمِه و لَيلَِتِه و من قَرأَها ِإذَا دخلَ علَيِه ِفي )عليه السالم ( أَنا جاِلس و ِإنَّ واِلِدي 

قَالَت ِرجلَاه لَهما لَيس لَكُما ِإلَى ما ِقبِلي سِبيلٌ قَد كَانَ هذَا قَبِرِه ناِكر و نِكري ِمن ِقبِل ِرجلَيِه 
 سا لَيمِفِه قَالَ لَهوِل جِقب ِمن اهيِإذَا أَت لَِتِه ولَي ٍم وولِْك ِفي كُلِّ يةَ الْمورأُ سقْرفَي لَيع قُومي دبالْع

 سِبيلٌ قَد كَانَ هذَا الْعبد أَوعاِني سورةَ الْملِْك و ِإذَا أَتياه ِمن ِقبِل ِلساِنِه قَالَ لَكُما ِإلَى ما ِقبِلي

http://www.islam4u.com


 لَهما لَيس لَكُما ِإلَى ما ِقبِلي سِبيلٌ قَد كَانَ هذَا الْعبد يقْرأُ ِبي ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة سورةَ الْملِْك
.  



  ) ٦٣٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين  : الكايف

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن فَرقٍَد -٢٧
 و معنا رِبيعةُ الرأِْي فَذَكَرنا فَضلَ )عليه السالم ( ا كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه و الْمعلَّى بِن خنيٍس قَالَ

 ِإنْ كَانَ ابن مسعوٍد لَا يقْرأُ علَى ِقراَءِتنا فَهو ضالٌّ فَقَالَ )عليه السالم ( الْقُرآِن فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . أَما نحن فَنقْرأُ علَى ِقراَءِة أُبي )عليه السالم (  فَقَالَ نعم ضالٌّ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه رِبيعةُ ضالٌّ
قَالَ ِإنَّ الْقُرآنَ ) عليه السالم  (   عِلي بن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٨
   . سبعةَ عشر أَلْف آيٍة)صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى محمٍد )عليه السالم (  ِبِه جبرِئيلُ الَِّذي جاَء

   .تم ِكتاب فَضِل الْقُرآِن ِبمنِه و جوِدِه و يتلُوه ِكتاب الِْعشرِة
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  ِكتاب الِْعشرِة

  باب ما يِجب ِمن الْمعاشرِة
١ -اِزٍم قَالَ قَالَ أَبرم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنو   ِعد
 علَيكُم ِبالصلَاِة ِفي الْمساِجِد و حسِن الِْجواِر ِللناِس و ِإقَامِة الشهادِة و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الن و هاتياِس حِن النِني عغتسداً لَا ياِس ِإنَّ أَحالن ِمن لَكُم دلَا ب هاِئِز ِإننوِر الْجضح دلَا ب اس
  .ِلبعِضِهم ِمن بعٍض 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن - ٢
عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قُلْت ِلأَ

 كَيف ينبِغي لَنا أَنْ نصنع ِفيما بيننا و بين قَوِمنا و ِفيما بيننا و بين خلَطَاِئنا ِمن الناِس قَالَ )
يِهم و تعودونَ مرضاهم و تشهدونَ فَقَالَ تؤدونَ الْأَمانةَ ِإلَيِهم و تِقيمونَ الشهادةَ لَهم و علَ

 مهاِئزنج.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد بِن خاِلٍد - ٣

ِمعقَالَ س ِميثْعِبيٍب الْخح نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِميعاً عِد اللَِّه جبا عأَب قُولُ )عليه السالم ( تي 
 ِمكُمقَو عوا مرضاح ى وضروا الْمودع و اِئزنوا الْجدهاش اِد وِتهاِلاج ِع ورِبالْو كُملَيع

ِيي الرحتسا يأَ م فُِسكُمونَ ِلأَنِحبا تاِس موا ِللنأَِحب و كُماِجدسم هارج ِرفعأَنْ ي كُملُ ِمنج
   .حقَّه و لَا يعِرف حق جاِرِه
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٤ - ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب
 ناِس ِممالن ا ِمنلَطَاِئنخ نيب ا وِمنقَو نيب ا وننيا بِفيم عنصا أَنْ نِغي لَنبني فكَي لَه قَالَ قُلْت

ت الَِّذين ِتكُمونَ ِإلَى أَِئمظُرنا قَالَ تِرنلَى أَموا عسلَي مهاللَِّه ِإن ونَ فَوعنصا يونَ معنصفَت ونَ ِبِهمدقْت
 ِهمةَ ِإلَيانونَ الْأَمدؤي و ِهملَيع و مةَ لَهادهونَ الشِقيمي و مهاِئزنونَ جدهشي و ماهضرونَ مودعلَي

.  
٥ -محم نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد ب

( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

عِني ِمنهم و يأْخذُ ِبقَوِلي السلَام و أُوِصيكُم ِبتقْوى اللَِّه عز  اقْرأْ علَى من ترى أَنه يِطي)عليه السالم 
 وِد وجطُوِل الس ِة واناِء الْأَمأَد ِديِث وِق الْحِصد اِد ِللَِّه وِتهاِلاج و ِع ِفي ِديِنكُمرالْو لَّ وج و

محاَء مذَا جاِر فَِبهِن الِْجوسح فَاِجراً )صلى اهللا عليه وآله ( د اً أَورا بهلَيع كُمنمِن ائْتةَ ِإلَى مانوا الْأَمأَد 
 كَانَ يأْمر ِبأَداِء الْخيِط و الِْمخيِط ِصلُوا عشاِئركُم و اشهدوا )صلى اهللا عليه وآله ( فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ودع و مهاِئزنج قدص ِفي ِديِنِه و ِرعِإذَا و كُملَ ِمنجفَِإنَّ الر مقُوقَهوا حأَد و ماهضروا م

 لَيلُ عخدي و ِني ذَِلكرسفَي فَِريعذَا جاِس ِقيلَ هالن عم لُقُهخ نسح ةَ وانى الْأَمأَد ِديثَ والْح
لَ هذَا أَدب جعفٍَر و ِإذَا كَانَ علَى غَيِر ذَِلك دخلَ علَي بلَاؤه و عاره و ِقيلَ ِمنه السرور و ِقي

 أَنَّ الرجلَ كَانَ يكُونُ ِفي الْقَِبيلَِة ِمن ِشيعِة عِلي )عليه السالم ( هذَا أَدب جعفٍَر فَو اللَِّه لَحدثَِني أَِبي 
 فَيكُونُ زينها آداهم ِللْأَمانِة و أَقْضاهم ِللْحقُوِق و أَصدقَهم ِللْحِديِث ِإلَيِه وصاياهم و  )عليه السالم( 

   .وداِئعهم تسأَلُ الْعِشريةُ عنه فَتقُولُ من ِمثْلُ فُلَاٍن ِإنه َآلدانا ِللْأَمانِة و أَصدقُنا ِللْحِديِث
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  باب حسِن الْمعاشرِة
١ -ِلٍم قَالَ قَالَ أَبسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   ع

  . من خالَطْت فَِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ يدك الْعلْيا علَيِهم فَافْعلْ )عليه السالم ( جعفٍَر 
٢ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 و الْبيت )عليه السالم ( ي الرِبيِع الشاِمي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن حفٍْص عن أَِب
غَاص ِبأَهِلِه ِفيِه الْخراساِني و الشاِمي و ِمن أَهِل الْآفَاِق فَلَم أَِجد موِضعاً أَقْعد ِفيِه فَجلَس أَبو 

 و كَانَ متِكئاً ثُم قَالَ يا ِشيعةَ آِل محمٍد اعلَموا أَنه لَيس ِمنا من لَم يمِلك )سالم عليه ال( عبِد اللَِّه 
 و افَقَهر نافَقَةَ مرم و الَقَهخ نالَقَةَ مخم و هِحبص نةَ مبحص ِسنحي لَم نم ِبِه وغَض دِعن هفْسن

اوجلَ مولَا ح و متطَعتا اسم قُوا اللَّهٍد اتمحةَ آِل ما ِشيعي هالَحم نةَ مالَحمم و هراوج نةَ مر
  .و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 

) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي - ٣

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنا نراك ِمن الْمحِسِنني قَالَ كَانَ يوسع الْمجِلس و يستقِْرض ِللْمحتاِج 
 ِعيفالض ِعنيي و.  

 بِن ِسناٍن عن علَاِء بِن الْفُضيِل   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد- ٤
 يقُولُ عظِّموا أَصحابكُم و وقِّروهم و )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

ا و ِإياكُم و الْبخلَ كُونوا ِعباد اللَِّه لَا يتهجم بعضكُم علَى بعٍض و لَا تضاروا و لَا تحاسدو
اِلِحنيالص لَِصنيخالْم.   
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يسى عِن الْحجاِل عن داود بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ٥
 قَالَ اِلانِقباض ِمن )عليهما السالم ( يِزيد و ثَعلَبةَ و عِلي بِن عقْبةَ عن بعِض من رواه عن أَحِدِهما 

   .الناِس مكْسبةٌ ِللْعداوِة
احصم و هقَتادصم ِجبي نم اببهتب  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن حسيِن بِن الْحسِن عن محمِد بِن - ١
 لَا علَيك )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( ِسناٍن عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه

أَنْ تصحب ذَا الْعقِْل و ِإنْ لَم تحمد كَرمه و لَِكِن انتِفع ِبعقِْلِه و احتِرس ِمن سيِئ أَخلَاِقِه و لَا 
 الِْفراِر ِمن تدعن صحبةَ الْكَِرِمي و ِإنْ لَم تنتِفع ِبعقِْلِه و لَِكِن انتِفع ِبكَرِمِه ِبعقِْلك و افِْرر كُلَّ

  .اللَِّئيِم الْأَحمِق 
  عنه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن الصلِْت عن أَباٍن عن أَِبي - ٢

 ناِصح و لَا تتِبع من  يا صاِلح اتِبع من يبِكيك و هو لَك)عليه السالم ( الْعديِس قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
  .يضِحكُك و هو لَك غَاش و ستِردونَ علَى اللَِّه جِميعاً فَتعلَمونَ 

٣ - داوأَِبي د نع وِديعسِن الْماٍر الْقَطَّاِن عسِن يى بوسم نع ِليِن عِد بمحم نع هنع  
صلى (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  صخرةَ عن أَِبي الزعلَى قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني عن ثَاِبِت بِن أَِبي

 انظُروا من تحاِدثُونَ فَِإنه لَيس ِمن أَحٍد ينِزلُ ِبِه الْموت ِإلَّا مثِّلَ لَه أَصحابه ِإلَى اللَِّه )اهللا عليه وآله 
  .نْ كَانوا ِخياراً فَِخياراً و ِإنْ كَانوا ِشراراً فَِشراراً و لَيس أَحد يموت ِإلَّا تمثَّلْت لَه ِعند موِتِه ِإ

٤ -نع نيلَِبيِض الْحعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 علَيك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن رجٍل ِمن أَهِل الْجبِل لَم يسمِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و اكِإي لَاِد وِبالت ذٍَر ِمنلَى حع كُن و لَا ِميثَاق ةَ ولَا ِذم انَ ولَا أَم و لَه دهٍث لَا عدحكُلَّ م

 كداِس ِعنثَِق النأَو.  
  قَالَ أَحب)عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  .ِإخواِني ِإلَي من أَهدى ِإلَي عيوِبي 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن عبيِد اللَِّه - ٦

قَالَ لَا تكُونُ ) عليه السالم  ( اللَِّهالدهقَاِن عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن عبيِد اللَِّه الْحلَِبي عن أَِبي عبِد 
يش أَو وددِذِه الْحِفيِه ه تكَان نا فَموِدهداقَةُ ِإلَّا ِبحدالص  لَم نم اقَِة ودِإلَى الص هبسا فَانهٌء ِمن

يِفيِه ش كُني يِإلَى ش هبسنا فَلَا تهاقَِة ٌء ِمندالص ٍء ِمن لَك هتلَاِنيع و هتِريركُونَ سا أَنْ تلُهفَأَو 
 الٌ ولَا م ةٌ وِولَاي كلَيع هريغالثَّاِلثَةُ أَنْ لَا ت و هنيش كنيش و هنيز كنيى زرالثَّاِني أَنْ ي ةً واِحدو

الُهنئاً تيش كعنمةُ أَنْ لَا ياِبعالر كِلمسالَ أَنْ لَا يِذِه الِْخصه عمجت ِهي ةُ واِمسالْخ و هترقْدم 
   .ِعند النكَباِت

هافَقَترم و هتالَسجم هكْرت نم ابب  
 عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ- ١

 ِإذَا )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( بِن ساِلٍم الِْكنِدي عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه
 الْفَاِجِر و الْأَحمِق و الْكَذَّاِب صِعد الِْمنبر قَالَ ينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يتجنب مواخاةَ ثَلَاثٍَة الْماِجِن

 و اِدكعم و ِر ِديِنكلَى أَمع كِعينلَا ي و ِمثْلُه كأَن ِحبي و لَهِفع لَك نيزفَي الْفَاِجر اِجنا الْمفَأَم
كلَيع ارع هجرخم و لُهخدم ةٌ ووقَس فَاٌء وج هتبقَارٍر ميِبخ كلَيع ِشريلَا ي هفَِإن قما الْأَحأَم و 

 ِمن ريخ هتوفَم كرفَض كتفَعنم ادا أَرمبر و هفْسن دهأَج لَو و كنوِء عِف السرى ِلصجرلَا ي و
يخ هدعب طِْقِه ون ِمن ريخ هكُوتس اِتِه ويح شيع هعم ِنئُكهلَا ي هفَِإن ا الْكَذَّابأَم ِبِه وقُر ِمن ر
  ينقُلُ حِديثَك و ينقُلُ ِإلَيك الْحِديثَ كُلَّما
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أُحدوثَةً مطَرها ِبأُخرى ِمثِْلها حتى ِإنه يحدثُ ِبالصدِق فَما يصدق و يفَرق بين الناِس أَفْنى 
 فُِسكُموا ِلأَنظُران لَّ وج و زع قُوا اللَّهوِر فَاتدِفي الص اِئمخالس ِبتنِة فَياودِبالْع.  

٢ -ِفي ِرو ِد اللَِّه  وبأَِبي ع نلَى عِد الْأَعبِة ععليه السالم  ( اي ( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري ) عليه السالم

(لَا ي و كُونَ ِمثْلَهأَنْ ي ِحبي و لَهِفع لَه نيزي هفَِإن الْفَاِجر اِخيوِلِم أَنْ يسِء الْمرِغي ِللْمبنلَا ي  هِعين
  .علَى أَمِر دنياه و لَا أَمِر معاِدِه و مدخلُه ِإلَيِه و مخرجه ِمن ِعنِدِه شين علَيِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد بِن - ٣
ٍر عسيم نع فوسِد اللَِّهيبأَِبي ع لَا ) عليه السالم  ( ن و الْفَاِجر اِخيوِلِم أَنْ يسِء الْمرِغي ِللْمبنقَالَ لَا ي

 لَا الْكَذَّاب و قمالْأَح.  
عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبِه - ٤

 ِإنَّ صاِحب الشر يعِدي و قَِرين )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِعيسى ابن مريم )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
  .السوِء يرِدي فَانظُر من تقَاِرنُ 

٥ -يسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد بمحم نِن ع
 يا عمار ِإنْ كُنت تِحب أَنْ تستِتب لَك )عليه السالم ( عن عماِر بِن موسى قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يد و السِفلَةَ ِفي أَمِرك فَِإنك النعمةُ و تكْملَ لَك الْمروَءةُ و تصلُح لَك الْمِعيشةُ فَلَا تشاِرِك الْعِب
 لَفُوكأَخ وكدعِإنْ و و ذَلُوكخ تِكبِإنْ ن و وككَذَب ثُوكدِإنْ ح و وكانخ مهتنمِإِن ائْت.  

اِر ثَواب ِللْأَبراِر و  يقُولُ حب الْأَبراِر ِللْأَبر)عليه السالم (   قَالَ و سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٦
حب الْفُجاِر ِللْأَبراِر فَِضيلَةٌ ِللْأَبراِر و بغض الْفُجاِر ِللْأَبراِر زين ِللْأَبراِر و بغض الْأَبراِر ِللْفُجاِر 

   .ِخزي علَى الْفُجاِر
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن عمِرو - ٧
 نا عاِبِهمحِض أَصعب نذَاِفٍر عِن عِد بمحم نانَ عثْمِن عب نةَ عزمأَِبي ح ِلٍم وسِن مِد بمحم

 قَالَ قَالَ ِلي أَِبي عِلي بن الْحسيِن صلَوات اللَِّه علَيِهما يا بني )عليهما السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 
رلَا ت و ماِدثْهحلَا ت و مهاِحبصةً فَلَا تسمخ ظُران فِْنيِهمرع مه نِت ما أَبي ِفي طَِريٍق فَقُلْت ماِفقْه

 اكِإي و الْقَِريب لَك دعبي و ِعيدالْب لَك بقَراِب يرِزلَِة السنِبم هةَ الْكَذَّاِب فَِإنباحصم و اكقَالَ ِإي
كاِئعب هةَ الْفَاِسِق فَِإنباحصم و ذُلُكخي هِخيِل فَِإنةَ الْبباحصم و اكِإي و ذَِلك أَقَلَّ ِمن ِبأُكْلٍَة أَو 

 و اكِإي و كرضفَي كفَعنأَنْ ي ِريدي هِق فَِإنمةَ الْأَحباحصم و اكِإي ِه وكُونُ ِإلَيا تم جواِلِه أَحِفي م
ِطِع ِلرِحِمِه فَِإني وجدته ملْعوناً ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ ِفي ثَلَاثَِة مواِضع قَالَ اللَّه مصاحبةَ الْقَا

 الَِّذين أُولِئك كُمحاموا أَرقَطِّعت ِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت متيسلْ علَّ فَهج و زع
هنِد ِميثاِقِه لَععب اللَِّه ِمن دهونَ عقُضني لَّ الَِّذينج و زقَالَ ع و مهصارمى أَبأَع و مهمفَأَص اللَّه م

الداِر و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ و يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض أُولِئك لَهم اللَّعنةُ و لَهم سوُء 
 لَ ووصِبِه أَنْ ي اللَّه رونَ ما أَمقْطَعي ِد ِميثاِقِه وعب اللَِّه ِمن دهونَ عقُضني ِة الَِّذينقَرقَالَ ِفي الْب و

  .يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض أُولِئك هم الْخاِسرونَ 
٨ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   تِمعِن الْقَاِسِم قَالَ سى بوسم نٍد ع

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( عن آباِئِه ) عليه السالم  ( الْمحاِرِبي يرِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه

الْأَنذَاِل و الْحِديثُ مع النساِء و الْجلُوس مع  ثَلَاثَةٌ مجالَستهم تِميت الْقَلْب الْجلُوس مع )وآله 
  .الْأَغِْنياِء 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد- ٩
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 ِلابِنِه يا بني لَا تقْتِرب فَتكُونَ أَبعد لَك و لَا تبعد فَتهانَ )عليه السالم ( عمن ذَكَره قَالَ قَالَ لُقْمانُ 
 و ِمثْلَه ِحبي مآد نِإنَّ اب ا وِمثْلَه ِحبٍة تابكُلُّ د نيب سا لَياِغيِه كَمب دِإلَّا ِعن كزب رشنلَا ت

 هضعِبِه ب لَقعفِْت يالز ِمن ِربقْتي نلَّةٌ مالْفَاِجِر خ و ارالْب نيب سلَي لَّةٌ كَذَِلكِش خالْكَب الذِّئِْب و
 ِمن لَّمعتي اِرِك الْفَاِجرشي نم وِء كَذَِلكاِخلَ السدلْ مخدي نم و متشاَء يالِْمر ِحبي نِقِه مطُر

 مدني هانِلس ِلكملَا ي نم و لَمسِء لَا يوالس قَاِرنْ قَِريني نم و مهتي.  
 ابِن أَِبي نجرانَ عن عمر بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن-١٠

أَنه قَالَ لَا تصحبوا أَهلَ الِْبدِع و لَا تجاِلسوهم فَتِصريوا ِعند ) عليه السالم  ( يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ُء علَى ِديِن خِليِلِه و قَِريِنِه  الْمر)صلى اهللا عليه وآله ( الناِس كَواِحٍد ِمنهم قَالَ رسولُ اللَِّه 

١١- قُوبعِن يب ِليع ناِل عجِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 ِإياك و )عليه السالم ( للَِّه الْهاِشِمي عن هارونَ بِن مسِلٍم عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد ا

اَءِتكسكُونُ ِإلَى ما يم بِتِه أَقْراِحين كُونُ ِمنا تم رأَس كِق فَِإنمقَةَ الْأَحادصم.   
ِهمِد ِإلَيدوالت اِس وِب ِإلَى النبحالت ابب  

١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومح
 قَالَ ِإنَّ أَعراِبياً ِمن بِني )عليه السالم ( محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 ِبيى النِميٍم أَتفَقَالَ لَ)صلى اهللا عليه وآله ( ت وكِحباِس يِإلَى الن ببحت اهصا أَوِصِني فَكَانَ ِممأَو ه.   
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 عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد- ٢
  .قَالَ مجاملَةُ الناِس ثُلُثُ الْعقِْل ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣
 ثَلَاثٌ يصِفني ود الْمرِء ِلأَِخيِه الْمسِلِم يلْقَاه ِبالْبشِر ِإذَا لَِقيه و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .يوسع لَه ِفي الْمجِلِس ِإذَا جلَس ِإلَيِه و يدعوه ِبأَحب الْأَسماِء ِإلَيِه 
  . التودد ِإلَى الناِس ِنصف الْعقِْل )صلى اهللا عليه وآله ( هذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه   و ِب- ٤
٥ - نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ التودد ِإلَى الناِس ِنصف الْعقِْل )م عليه السال( أَِبي الْحسِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ - ٦

ده عِن الناِس فَِإنما يكُف عنهم  يقُولُ من كَف ي)عليه السالم ( بِن منصوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يداً واِحدةً و يكُفُّونَ عنه أَيِدياً كَِثريةً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن صاِلِح بِن - ٧
ِن ِزيانَ بملَيس نةَ عقْبِد اللَِّهعبأَِبي ع نع ِميِميعليه السالم  ( اٍد الت ( ِليع نب نسقَالَ قَالَ الْح ) عليه

 الْقَِريب من قَربته الْمودةُ و ِإنْ بعد نسبه و الْبِعيد من بعدته الْمودةُ و ِإنْ قَرب نسبه لَا )السالم 
يَء  شيِإلَى ش بأَقْر مسحفَت قْطَعت و قْطَعلُّ فَتغت دِإنَّ الْي ٍد وسٍد ِإلَى جي ٍء ِمن.   
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بِبح اهِل أَخجاِر الربِإخ ابِهب  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن عمر بِن - ١

 ِإذَا أَحببت أَحداً ِمن )عليه السالم ( أُذَينةَ عن أَِبيِه عن نصِر بِن قَابوس قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 قَالَ رب أَِرِني كَيف تحِي الْموتى قالَ أَ و لَم )عليه السالم ( خواِنك فَأَعِلمه ذَِلك فَِإنَّ ِإبراِهيم ِإ

  .تؤِمن قالَ بلى و لِكن ِليطْمِئن قَلِْبي 
٢ -أَح نى عيحي نب دمحم اِلٍد وِن خِد بمحم نب دمى   أَحِن ِعيسِد بمحِن مب دم

قَالَ ِإذَا أَحببت رجلًا ) عليه السالم  ( جِميعاً عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .فَأَخِبره ِبذَِلك فَِإنه أَثْبت ِللْمودِة بينكُما

  باب التسِليِم
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . السلَام تطَوع و الرد فَِريضةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٢ -اِد قَالَ منذَا الِْإسِبه لَاِم   وُءوا ِبالسدقَالَ اب و وهِجيبلَاِم فَلَا تلَ السأَ ِبالْكَلَاِم قَبدب ن

 وهِجيبلَاِم فَلَا تلَ السأَ ِبالْكَلَاِم قَبدب نلَ الْكَلَاِم فَمقَب.  
ى الناِس ِباللَِّه و ِبرسوِلِه من  أَولَ)صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٣

  .بدأَ ِبالسلَاِم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم - ٤

قَالَ كَانَ سلْمانُ رِحمه اللَّه يقُولُ  )عليه السالم ( بِن حميٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
الُ الظَّاِلِمنيناللَِّه لَا ي لَاماللَِّه فَِإنَّ س لَاموا سأَفْش.   
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٥ -حأَص ةٌ ِمنِعد   نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
  . قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب ِإفْشاَء السلَاِم )عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

٦ -عم ناٍل عِن فَضِن ابع هنِد اللَِّه  عبأَِبي ع نٍب عهِن وةَ بعليه السالم  ( اِوي ( زع قَالَ ِإنَّ اللَّه
  .و جلَّ قَالَ ِإنَّ الْبِخيلَ من يبخلُ ِبالسلَاِم 

٧ -ِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعد
قَالَ ِإذَا سلَّم أَحدكُم فَلْيجهر ِبسلَاِمِه لَا يقُولُ سلَّمت فَلَم ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

ردِه و لَا يقُولُ يردوا علَي و لَعلَّه يكُونُ قَد سلَّم و لَم يسِمعهم فَِإذَا رد أَحدكُم فَلْيجهر ِب
 ِليقَالَ كَانَ ع ثُم لَيوا عدري فَلَم تلَّمس لِّمسوا )عليه السالم ( الْموا أَفْشِضبغلَا ت وا وبضغقُولُ لَا تي 

لُوا الْجخدت امِني اسالن ِل ولُّوا ِباللَّيص و وا الْكَلَامأَِطيب و لَاملَا الست لَاٍم ثُمةَ ِبسعليه السالم ( ن( ِهملَيع 
 ِمنيهالْم ِمنؤالْم الملَّ السج و زلَ اللَِّه عقَو.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٨
  .قَالَ الْباِدي ِبالسلَاِم أَولَى ِباللَِّه و ِبرسوِلِه ) عليه السالم  (  عبِد اللَِّهِسناٍن عن أَِبي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عِن - ٩
 تِمعِذِر قَالَ سنِن الْمِن بسِد اللَِّه الْحبا ععليه السالم ( أَب( رشع فَِهي كُملَيع لَامقَالَ الس نقُولُ مي 

 و كُملَيع لَامقَالَ الس نم ةً ونسونَ حرِعش ةُ اللَِّه فَِهيمحر و كُملَيع لَامقَالَ الس نم اٍت ونسح
  .ِهي ثَلَاثُونَ حسنةً رحمةُ اللَِّه و بركَاته فَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن منصوِر -١٠
 ِإنْ كَانَ واِحداً ِعند قَالَ ثَلَاثَةٌ ترد علَيِهم رد الْجماعِة و) عليه السالم  ( بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَامقُولُ السِل فَيجلَى الرع لِّمسلُ يجالر و هرغَي هعم كُني ِإنْ لَم و اللَّه كُممحرقَالُ يطَاِس يالْع
  .اً فَِإنَّ معه غَيره علَيكُم و الرجلُ يدعو ِللرجِل فَيقُولُ عافَاكُم اللَّه و ِإنْ كَانَ واِحد

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن رفَعه قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه -١١
  يقُولُ
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  .ثَلَاثَةٌ لَا يسلَّمونَ الْماِشي مع الْجنازِة و الْماِشي ِإلَى الْجمعِة و ِفي بيِت الْحماِم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن هارونَ بِن -١٢

  .قَالَ ِمن التواضِع أَنْ تسلِّم علَى من لَِقيت ) عليه السالم  (  اللَِّهخاِرجةَ عن أَِبي عبِد
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميٍل عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي -١٣

 ِبقَوٍم فَسلَّم علَيِهم فَقَالُوا علَيك السلَام و )عليه السالم ( ي  قَالَ مر أَِمري الْمؤِمِنني عِل)عليه السالم ( جعفٍَر 
 ِمِننيؤالْم أَِمري مفَقَالَ لَه هانوِرض و هتِفرغم و هكَاترب ةُ اللَِّه ومحا ِمثْلَ )عليه السالم ( روا ِبناِوزجلَا ت 

  . ِإنما قَالُوا رحمةُ اللَِّه و بركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيِت )عليه السالم (  ِلأَِبينا ِإبراِهيم ما قَالَِت الْملَاِئكَةُ
١٤- نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ ِإنَّ ِمن تماِم التِحيِة ِللْمِقيِم الْمصافَحةَ و تماِم التسِليِم علَى الْمساِفِر )  السالم عليه ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .الْمعانقَةَ 
) م عليه السال (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥

 ِمِننيؤالْم ا )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريهعبتى يتح كُتسي ثُم اللَّه اكيقُولَ حِل أَنْ يجِللر هكْري 
   .ِبالسلَاِم

  باب من يِجب أَنْ يبدأَ ِبالسلَاِم
١ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح

قَالَ يسلِّم الصِغري علَى ) عليه السالم  ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه
  . الْكَِثِري الْكَِبِري و الْمار علَى الْقَاِعِد و الْقَِليلُ علَى

  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عنبسةَ بِن مصعٍب - ٢
ِشي و قَالَ الْقَِليلُ يبدُءونَ الْكَِثري ِبالسلَاِم و الراِكب يبدأُ الْما) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .أَصحاب الِْبغاِل يبدُءونَ أَصحاب الْحِمِري و أَصحاب الْخيِل يبدُءونَ أَصحاب الِْبغاِل
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نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٣
قَالَ سِمعته يقُولُ يسلِّم الراِكب علَى الْماِشي و الْماِشي ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

مج تِإذَا لَِقي لَى الْقَاِعِد وع لَّمةً ساعمج اِحدو ِإذَا لَِقي لَى الْأَكْثَِر والْأَقَلُّ ع لَّمةً ساعمةٌ جاع
  .الْواِحد علَى الْجماعِة 

عليه  (   سهلُ بن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

  .قَالَ يسلِّم الراِكب علَى الْماِشي و الْقَاِئم علَى الْقَاِعِد ) م السال
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن جِميٍل عن أَِبي - ٥
مجِلٍس ثُم سبق قَوم فَدخلُوا فَعلَى الداِخِل أَِخرياً ِإذَا قَالَ ِإذَا كَانَ قَوم ِفي ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ِهملَيع لِّمسلَ أَنْ يخد.   
باب ِإذَا سلَّم واِحد ِمن الْجماعِة أَجزأَهم و ِإذَا رد واِحد ِمن الْجماعِة أَجزأَ 

مهنع  
 عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ١

قَالَ ِإذَا مرِت الْجماعةُ ِبقَوٍم أَجزأَهم أَنْ يسلِّم واِحد ِمنهم ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَى الْقَوع لَّمِإذَا س و مهِمن اِحدو درأَنْ ي مأَهزةٌ أَجاعمج مه ِم و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن - ٢
 مهنأَ عزِة أَجاعمالْج لُ ِمنجالر لَّماِج قَالَ ِإذَا سجالْح.  

٣ -  اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 
 قَالَ ِإذَا سلَّم ِمن الْقَوِم واِحد أَجزأَ عنهم و ِإذَا رد واِحد أَجزأَ عنهم) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

.  
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  باب التسِليِم علَى النساِء
١ -نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع 

 يسلِّم علَى النساِء و يرددنَ علَيِه السلَام و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( كَانَ أَِمري(لِّمسأَنْ ي هكْركَانَ ي اِء وسلَى النع لِّمسي  و نهِة ِمنابلَى الشع 

   .يقُولُ أَتخوف أَنْ يعِجبِني صوتها فَيدخلَ علَي أَكْثَر ِمما أَطْلُب ِمن الْأَجِر
  باب التسِليِم علَى أَهِل الِْملَِل

 ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن- ١
 و عاِئشةُ ِعنده فَقَالَ السام علَيكُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ دخلَ يهوِدي علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 

لَ آخر فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلك فَرد علَيِه كَما رد علَى  علَيكُم ثُم دخ)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 كَما رد علَى صاِحبيِه )صلى اهللا عليه وآله ( صاِحِبِه ثُم دخلَ آخر فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلك فَرد رسولُ اللَِّه 

بضالْغ و امالس كُملَيع ةُ فَقَالَتاِئشع تِضبفَغ ِة ودةَ الِْقروا ِإخوِد يهالْي رشعا مةُ يناللَّع و 
 يا عاِئشةُ ِإنَّ الْفُحش لَو كَانَ ممثَّلًا لَكَانَ ِمثَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( الْخناِزيِر فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

يلَى شع عوضي لَم فْقٍء ِإنَّ الروولَ اللَِّه ٍء قَ سسا ري قَالَت هانقَطُّ ِإلَّا ش هنع فَعري لَم و هانطُّ ِإلَّا ز
أَ ما سِمعت ِإلَى قَوِلِهم السام علَيكُم فَقَالَ بلَى أَ ما سِمعِت ما رددت علَيِهم قُلْت علَيكُم فَِإذَا 

  .ولُوا سلَام علَيكُم و ِإذَا سلَّم علَيكُم كَاِفر فَقُولُوا علَيك سلَّم علَيكُم مسِلم فَقُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث - ٢

  بِن
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 لَا تبدُءوا أَهلَ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .م الِْكتاِب ِبالتسِليِم و ِإذَا سلَّموا علَيكُم فَقُولُوا و علَيكُ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٣
و  عِن الْيهوِدي و النصراِني و الْمشِرِك ِإذَا سلَّموا علَى الرجِل )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كُملَيقُولُ عفَقَالَ ي ِهملَيع درِغي أَنْ يبني فكَي اِلسج وه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بريِد بِن - ٤

بأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نةَ عاِويععليه السالم  ( ِد اللَِّهم ( و وِديهالْي كلَيع لَّمقَالَ ِإذَا س
 كلَيفَقُلْ ع ِركشالْم و اِنيرصالن.  

٥ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ أَقْبلَ أَبو جهِل بن ِهشاٍم و معه قَوم ِمن )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر عمِرو بِن ِشمٍر 

 هرم و هعا فَادنتآذَى آِله ا وآذَان قَد أَِخيك نلَى أَِبي طَاِلٍب فَقَالُوا ِإنَّ ابلُوا عخٍش فَديقُر
آِله نع كُفوِل اللَِّه فَلْيسو طَاِلٍب ِإلَى رثَ أَبعِإلَِهِه قَالَ فَب نع كُفن ا وصلى اهللا عليه وآله ( ِتن( اهعفَد 

 ِبيلَ النخا دى ثُ)صلى اهللا عليه وآله ( فَلَمدالْه عبِن اتلَى مع لَامِركاً فَقَالَ السشِت ِإلَّا ميِفي الْب ري لَم  م
جلَس فَخبره أَبو طَاِلٍب ِبما جاُءوا لَه فَقَالَ أَ و هلْ لَهم ِفي كَِلمٍة خيٍر لَهم ِمن هذَا يسودونَ 

قُولُونَ لَا ِإلَهةُ فَقَالَ تِذِه الْكَِلما هم و معٍل نهو جفَقَالَ أَب ماقَهنطَئُونَ أَعي و برا الْعِبه ِإلَّا اللَّه 
قَالَ فَوضعوا أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم و خرجوا هراباً و هم يقُولُونَ ما سِمعنا ِبهذا ِفي الِْملَِّة 

آِن ِذي الذِّكِْر ِإلَى قَوالْقُر ص و ِلِهمالَى ِفي قَوعت لَ اللَّهزفَأَن ِتالقِة ِإنْ هذا ِإلَّا اخِلِه ِإلَّا الْآِخر
 ِتالقاخ.  
    محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ- ٦
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نِد اللَِّهعبأَِبي ع نةَ عاررعليه السالم  (  ز ( لَامس اِنيرصالن و وِديهلَى الْيع دقُولُ ِفي الرقَالَ ت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ٧
 أَ رأَيت ِإِن احتجت ِإلَى متطَبٍب و هو نصراِني أُسلِّم علَيِه )عليه السالم ( ِبي الْحسِن موسى قُلْت ِلأَ

 كاؤعد هفَعنلَا ي هِإن معقَالَ ن و لَهعأَد و.  
٨ -ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبع نوٍب عبحِن مِن اب

 أَ رأَيت ِإِن احتجت ِإلَى الطَِّبيِب )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى 
هفَعنلَا ي هِإن معقَالَ ن لَه وعأَد ِه ولَيع لِّمأَنْ أُس اِنيرصن وه و كاؤعد .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد - ٩
ف  كَي)عليه السالم (  قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن محمِد بِن عرفَةَ عن أَِبي الْحسِن الرضا 

  .أَدعو ِللْيهوِدي و النصراِني قَالَ تقُولُ لَه بارك اللَّه لَك ِفي الدنيا 
١٠- نِصٍري عأَِبي ب نفٍْص عِن حِب بيهو نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
لْمسِلِم الْيهوِدي و النصراِني قَالَ ِمن وراِء الثَّوِب فَِإنْ  ِفي مصافَحِة ا)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 كدِدِه فَاغِْسلْ يِبي كافَحص.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عباِس بِن عاِمٍر عن عِلي بِن -١١

 أَلْقَى الذِّمي فَيصاِفحِني قَالَ )عليه السالم ( ٍد الْقَلَاِنِسي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه معمٍر عن خاِل
  .امسحها ِبالتراِب و ِبالْحاِئِط قُلْت فَالناِصب قَالَ اغِْسلْها 

١٢-ِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِزيٍن   أَبِن رلَاِء بِن الْعانَ عفْوص ناِر عب
 ِفي رجٍل صافَح رجلًا مجوِسياً قَالَ يغِسلُ يده و )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

   .لَا يتوضأُ
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  باب مكَاتبِة أَهِل الذِّمِة
١ - ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِليِن عِن بسِن الْحب ِليع نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح  

 عِن الرجِل يكُونُ لَه )عليه السالم ( لَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَا
 قَاناً ِمنِده اِملًا أَوكُونَ عأَنْ ي أَو اِنيرصِإلَى الن أَو وِديهِإلَى الْي أَو وِسيجةُ ِإلَى الْماجالْح

ِه الرِإلَي بكْتِضِه فَيِل أَراِء أَهظَماِبِه عِه ِفي ِكتلَيع لِّمسي أُ ِبالِْعلِْج ودبِة أَ يِظيمِة الْعاجلُ ِفي الْحج
و ِإنما يصنع ذَِلك ِلكَي تقْضى حاجته قَالَ أَما أَنْ تبدأَ ِبِه فَلَا و لَِكن تسلِّم علَيِه ِفي ِكتاِبك فَِإنَّ 

  . قَد كَانَ يكْتب ِإلَى ِكسرى و قَيصر )ى اهللا عليه وآله صل( رسولَ اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٢

لَى رجٍل ِمن عظَماِء عماِل الْمجوِس فَيبدأُ ِباسِمِه عِن الرجِل يكْتب ِإ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .قَبلَ اسِمِه فَقَالَ لَا بأْس ِإذَا فَعلَ ِلاخِتياِر الْمنفَعِة

  باب الِْإغْضاِء
الْحجاِل عن ثَعلَبةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد - ١

قَالَ كَانَ ِعنده قَوم يحدثُهم ِإذْ ذَكَر رجلٌ ) عليه السالم  ( بِن ميموٍن عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
و أَنى لَك ِبأَِخيك كُلِِّه و أَي  )عليه السالم ( ِمنهم رجلًا فَوقَع ِفيِه و شكَاه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

 ذَّبهاِل الْمجالر.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم و محمِد - ٢

  بِن
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 لَا تفَتِش الناس )عليه السالم ( ِسناٍن عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   .فَتبقَى ِبلَا صِديٍق

اِدرن ابب  
١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحلَاِء   مِن الْعاٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمح

 يقُولُ انظُر قَلْبك فَِإذَا أَنكَر )عليه السالم ( بِن الْفُضيِل و حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صاِحبك فَِإنَّ أَحدكُما قَد أَحدثَ 

٢ -ِن   ِعدانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
الْحسِن بِن يوسف عن زكَِريا بِن محمٍد عن صاِلِح بِن الْحكَِم قَالَ سِمعت رجلًا يسأَلُ أَبا 

الَ الرجلُ يقُولُ أَودك فَكَيف أَعلَم أَنه يودِني فَقَالَ امتِحن قَلْبك فَِإنْ  فَقَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 كدوي هفَِإن هدوت تكُن.  

  أَبو بكٍْر الْحبالُ عن محمِد بِن ِعيسى الْقَطَّاِن الْمداِئِني قَالَ سِمعت أَِبي يقُولُ - ٣
 ِإني و اللَِّه لَأُِحبك )عليه السالم ( حدثَنا مسعدةُ بن الْيسِع قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه جعفَِر بِن محمٍد 

بح ِفي قَلِْبي ِمن ا لَكمع كلْ قَلْبٍر سا ِبشا أَبي قْتدفَقَالَ ص هأْسر فَعر ثُم قفَأَطْر فَقَد ك
 ا ِلي ِفي قَلِْبكمِني قَلِْبي علَمأَع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسِن بِن الْجهِم - ٤
 و تعلَم أَني أَنساك قَالَ فَتفَكَّرت  لَا تنسِني ِمن الدعاِء قَالَ أَ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

 تِلمع فكَي اِني قَالَ وسنلَا لَا ت ِتِه قُلْتِشيع ا ِمنأَن ِتِه وو ِلِشيععدي وه قُلْت فِْسي وِفي ن
تِلملْ عفَقَالَ ه مو لَهعدلَت كِإن و ِتكِشيع ي ِمنِإن قُلْت ذَِلكيلَا قَالَ   ِبش ذَا قَالَ قُلْتِر هٍء غَي

كدا ِلي ِعنِإلَى م ظُرِدي فَانِعن ا لَكم لَمعأَنْ ت تدِإذَا أَر.   
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٥ - نب ِلياٍح   عرج نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
قَالَ انظُر قَلْبك فَِإنْ أَنكَر صاِحبك فَاعلَم أَنَّ أَحدكُما قَد ) عليه السالم  ( الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

   .أَحدثَ
  ب الْعطَاِس و التسِميِتبا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر - ١
 ِللْمسِلِم )ليه السالم ع( بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هتمسي و ِإذَا غَاب لَه حصني و ِرضِإذَا م هودعي و هِه ِإذَا لَِقيلَيع لِّمسأَنْ ي قالْح لَى أَِخيِه ِمنع
ي قُولَ لَهي و لَه ِريكلَا ش الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمقُولَ الْحي طَسِإذَا ع قُولَ لَهفَي هِجيبفَي اللَّه كمحر

 اتِإذَا م هعبتي و اهعِإذَا د هِجيبي و الَكُمب ِلحصي و اللَّه ِديكُمهي.  
٢ -أَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عب

 ِإذَا عطَس الرجلُ فَسمتوه و لَو كَانَ ِمن وراِء )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه
  .جِزيرٍة و ِفي ِروايٍة أُخرى و لَو ِمن وراِء الْبحِر 

بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن مثَنى عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى - ٣
عليه السالم ( ِإسحاق بِن يِزيد و معمِر بِن أَِبي ِزياٍد و ابِن ِرئَاٍب قَالُوا كُنا جلُوساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

قَوِم شيئاً حتى ابتدأَ هو فَقَالَ سبحانَ اللَِّه أَ لَا سمتم  ِإذْ عطَس رجلٌ فَما رد علَيِه أَحد ِمن الْ)
ِإنَّ ِمن حق الْمسِلِم علَى الْمسِلِم أَنْ يعوده ِإذَا اشتكَى و أَنْ يِجيبه ِإذَا دعاه و أَنْ يشهده ِإذَا 

 طَسِإذَا ع هتمسأَنْ ي و اتم.  
٤ - تى قَالَ كُنيحِن يانَ بفْوص نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 فَعطَس فَقُلْت لَه صلَّى اللَّه علَيك ثُم عطَس فَقُلْت صلَّى اللَّه علَيك ثُم )عليه السالم ( ِعند الرضا 
فَقُلْت طَسعِمثْلُك طَسِإذَا ع اكِفد ِعلْتج لَه قُلْت و كلَيع لَّى اللَّهص   
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و كَما نقُولُ قَالَ نعم أَ لَيس تقُولُ صلَّى اللَّه نقُولُ لَه كَما يقُولُ بعضنا ِلبعٍض يرحمك اللَّه أَ
 لَّى اللَّهص قَد لَى وٍد قَالَ بمحآلَ م داً ومحم محلَى قَالَ ارب ٍد قُلْتمحآِل م ٍد ومحلَى مع

  .و قُربةٌ علَيِه و رِحمه و ِإنما صلَواتنا علَيِه رحمةٌ لَنا 
  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ - ٥

  . يقُولُ التثَاؤب ِمن الشيطَاِن و الْعطْسةُ ِمن اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( سِمعت الرضا 
٦ -م نب ِليع   اِلمالْع أَلْتاٍد قَالَ سمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمِة )عليه السالم ( حطْسِن الْعع 

 اِرِحِه ووِة جلَامس ِنِه ودِة بِدِه ِفي ِصحبلَى عماً عا فَقَالَ ِإنَّ ِللَِّه ِنعهلَيِد ِللَِّه عما الِْعلَّةُ ِفي الْحم و
بِإنَّ الْع ِنِه ثُمدِفي ب زاوجفَت يحالر اللَّه رأَم ِسيِإذَا ن و لَى ذَِلكلَّ عج و زاللَِّه ع ى ِذكْرسني د

 ِسيا نكْراً ِلمش ذَِلك دِعن هدمكُونُ حفَي لَى ذَِلكع اللَّه دمحِفِه فَيأَن ا ِمنهِرجخي.  
٧ -ةٌ ِمنِن   ِعدفَِر بعج ناٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 فَأَحصيت ِفي الْبيِت أَربعةَ )عليه السالم ( يونس عن داود بِن الْحصيِن قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
أَب طَسلًا فَعجر رشِد اللَِّه عبعليه السالم ( و ع( ِد اللَِّهبو عِم فَقَالَ أَبالْقَو ِمن دأَح كَلَّما تفَم  ) عليه السالم( 

أَ لَا تسمتونَ أَ لَا تسمتونَ ِمن حق الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن ِإذَا مِرض أَنْ يعوده و ِإذَا مات أَنْ 
ج دهشي هِجيبأَنْ ي اهعِإذَا د و هتمشقَالَ ي أَو هتمسأَنْ ي طَسِإذَا ع و هتازن.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٨

ُء الْعطْسةُ تنفَع ِفي الْجسِد و تذَكِّر ِباللَِّه عز و   ِنعم الشي) عليه السالم (عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ِفي الْعطْسِة نِصيب فَقَالَ ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ قُلْت ِإنَّ ِعندنا قَوماً يقُولُونَ لَيس ِلرسوِل اللَِّه 

  .) صلى اهللا عليه وآله  ( ا نالَهم شفَاعةُ محمٍدكَانوا كَاِذِبني فَلَ
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ عطَس رجلٌ- ٩
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 و قَالَ نقَصنا حقَّنا )عليه السالم (  فَقَالَ الْحمد ِللَِّه فَلَم يسمته أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( ِعند أَِبي جعفٍَر 
ص و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمقُِل الْحفَلْي كُمدأَح طَسقَالَ ِإذَا ع ِتِه ثُميِل بأَه ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّه

  .قَالَ فَقَالَ الرجلُ فَسمته أَبو جعفٍَر 
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ الْبصِري عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ -١٠

 ِإنَّ الناس يكْرهونَ الصلَاةَ علَى محمٍد و آِلِه ِفي ثَلَاثَِة مواِطن ِعند )م عليه السال( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 ما لَهم ويلَهم نافَقُوا لَعنهم )عليه السالم ( الْعطْسِة و ِعند الذَِّبيحِة و ِعند الِْجماِع فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 اللَّه.  
١١-هنفٍَر   ععو جلٍَف قَالَ كَانَ أَبِن أَِبي خِد بعس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه (  ع

 ِإذَا عطَس فَِقيلَ لَه يرحمك اللَّه قَالَ يغِفر اللَّه لَكُم و يرحمكُم و ِإذَا عطَس ِعنده ِإنسانٌ )السالم 
كمحرلَّ قَالَ يج و زع اللَّه .  
قَالَ ) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي أَو غَيِرِه عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٢

 ِبيالن دِعن لُملُِغ الْحبي لَم غُلَام طَسصلى اهللا عليه وآله ( ع(ِللَِّه دمفَقَالَ الْح  ِبيالن فَقَالَ لَه  ) صلى اهللا عليه وآله

( ِفيك اللَّه كارب .  
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ -١٣

 قَالَ ِإذَا عطَس الرجلُ فَلْيقُِل الْحمد ِللَِّه رب )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 لَك اللَّه ِفرغقُلْ يفَلْي تددِإذَا ر و اللَّه كمحرقُلْ يلُ فَلْيجالر تمِإذَا س و لَه ِريكلَا ش الَِمنيالْع

ٍء ِفيِه ِذكْر اللَِّه فَقَالَ كُلُّما ذُِكر اللَّه ِفيِه   سِئلَ عن آيٍة أَو شي)ه صلى اهللا عليه وآل( و لَنا فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 نسح وفَه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْحسيِن بِن -١٤

ِد الْمبِن عِع بمِمس نٍم عيعِد اللَِّه نبو عأَب طَسعليه السالم ( ِلِك قَالَ ع( بِللَِّه ر دمفَقَالَ الْح 
  .الْعالَِمني ثُم جعلَ ِإصبعه علَى أَنِفِه فَقَالَ رِغم أَنِفي ِللَِّه رغْماً داِخراً 
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١٥-ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد بمحم نِر عضِن النب دمأَح 
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعانَ رورعليه السالم ( م(الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح طَسقَالَ ِإذَا ع نم   
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  .علَى كُلِّ حاٍل لَم يِجد وجع الْأُذُنيِن و الْأَضراِس 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد أَو غَيِرِه عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبِه -١٦

قَالَ ِفي وجِع الْأَضراِس و وجِع الْآذَاِن ِإذَا سِمعتم من يعِطس ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .فَابدُءوه ِبالْحمِد 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عثْمانَ -١٧
 من سِمع عطْسةً فَحِمد اللَّه عز و جلَّ و صلَّى )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه عن أَِبي أُسامةَ قَالَ قَ

 ِبيلَى النِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ع ا وا فَقُلْههتِمعقَالَ ِإنْ س ثُم هسلَا ِضر ِه وينيِك عتشي ِتِه لَميِل بأَه و 
  . بينك و بينه الْبحر كَانَ

١٨- نا عاِبنحِض أَصعب نانَ عرجِن أَِبي نِن اباِبِه عحِض أَصعب نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 فَقَالَ لَه الْقَوم )سالم عليه ال( قَالَ عطَس رجلٌ نصراِني ِعند أَِبي عبِد اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 فَقُولُوا يرحمك اللَّه فَقَالُوا لَه ِإنه نصراِني فَقَالَ لَا يهِديِه )عليه السالم ( هداك اللَّه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 همحرى يتح اللَّه.  

 ( مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن -١٩

 ِإذَا عطَس الْمرُء الْمسِلم ثُم سكَت ِلِعلٍَّة تكُونُ ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
بِللَِّه ر دمالْح هنلَاِئكَةُ علَاِئكَةُ قَالَِت الْمقَالَِت الْم الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمفَِإنْ قَالَ الْح الَِمنيالْع 

 الْعطَاس ِللْمِريِض دِليلُ الْعاِفيِة و راحةٌ ِللْبدِن )صلى اهللا عليه وآله ( يغِفر اللَّه لَك قَالَ و قَالَ رسولُ اللَِّه 
.  

٢٠-حي نب دمحِن   مانَ بثْمع نع ِزيدِن يب قُوبعي نى عوسِن مِد بمحم نى عي
قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( ِعيسى عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

ا لَمِن كُلِِّه مدِفي الْب فَعني طَاسالْع قْمس اٌء ود ولَى الثَّلَاِث فَهع ادلَى الثَّلَاِث فَِإذَا زع ِزدي .  
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  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن عمِه -٢١
قَالَ س ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب ناِلٍم عِن سب قُوبعِد اللَِّه يبا عأَب عليه السالم ( أَلْت( و زِل اللَِّه عقَو نع 

   .جلَّ ِإنَّ أَنكَر الْأَصواِت لَصوت الْحِمِري قَالَ الْعطْسةُ الْقَِبيحةُ
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن -٢٢
قَالَ من عطَس ثُم وضع يده علَى قَصبِة أَنِفِه ثُم قَالَ ) عليه السالم  ( بِن راِشٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

الْح و ِبيٍد النمحلَى مع لَّى اللَّهص و لُهأَه وا هداً كَِثرياً كَممِللَِّه ح دمالْح الَِمنيالْع بِللَِّه ر دم
يِسري آِلِه و سلَّم خرج ِمن منِخِرِه الْأَيسِر طَاِئر أَصغر ِمن الْجراِد و أَكْبر ِمن الذُّباِب حتى 

  .تحت الْعرِش يستغِفر اللَّه لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
٢٣- ٍل ِمنجر نع اهواِبِه رحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 فَلَا و اللَِّه ما رأَيت مجِلساً أَنبلَ ِمن مجاِلِسِه )عليه السالم ( الْعامِة قَالَ كُنت أُجاِلس أَبا عبِد اللَِّه 
 طَأَ فَقُلْتالْخ تبِف فَقَالَ ِلي أَصالْأَن ِمن ةُ فَقُلْتطْسالْع جرخت نأَي ٍم ِمنوي قَالَ فَقَالَ ِلي ذَات

بدِن كَما أَنَّ النطْفَةَ تخرج ِمن جِميِع الْبدِن و جِعلْت ِفداك ِمن أَين تخرج فَقَالَ ِمن جِميِع الْ
مخرجها ِمن الِْإحِليِل ثُم قَالَ أَ ما رأَيت الِْإنسانَ ِإذَا عطَس نِفض أَعضاؤه و صاِحب الْعطْسِة 

  .يأْمن الْموت سبعةَ أَياٍم 
٢٤-رِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع عليه السالم  ( اِهيم (

  . تصِديق الْحِديِث ِعند الْعطَاِس )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
٢٥-فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السعليه السالم  (  ع (

 ِإذَا كَانَ الرجلُ يتحدثُ ِبحِديٍث فَعطَس عاِطس فَهو شاِهد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 قح.  

٢٦-ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج 
 تصِديق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْقَداِح عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .الْحِديِث ِعند الْعطَاِس 
٢٧-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداِن بأَب نع دمِن أَحِن بسحم نٍد عمحِن مب دمأَح ن

   . قَالَ ِإذَا عطَس الرجلُ ثَلَاثاً فَسمته ثُم اتركْه)عليه السالم ( عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
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  باب وجوِب ِإجلَاِل ِذي الشيبِة الْمسِلِم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 ِإنَّ ِمن ِإجلَاِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم (  بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه محبوٍب عن عبِد اللَِّه
  .ِإجلَالَ الشيِخ الْكَِبِري 

قَالَ ) ليه السالم ع (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢
  . من عرف فَضلَ كَِبٍري ِلِسنِه فَوقَّره آمنه اللَّه ِمن فَزِع يوِم الِْقيامِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

ا شيبٍة ِفي الِْإسلَاِم آمنه  من وقَّر ذَ)صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٣
  .اللَّه عز و جلَّ ِمن فَزِع يوِم الِْقيامِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ٤
) عليه السالم  ( الَ سِمعت أَبا الْخطَّاِب يحدثُ عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن الْفُضيِل عن ِإسحاق بِن عماٍر قَ

 آِن واِملُ الْقُرح لَاِم وِة ِفي الِْإسبيفَاِق ذُو الشِبالن وفرعم اِفقنِإلَّا م مقَّهلُ حهجقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا ي
  .الِْإمام الْعاِدلُ 

٥ - هنِد اللَِّه   عبو عاٍن قَالَ قَالَ ِلي أَبِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍل عشهأَِبي ن نأَِبيِه ع نعليه ( ع

 ِمن ِإجلَاِل اللَِّه عز و جلَّ ِإجلَالُ الْمؤِمِن ِذي الشيبِة و من أَكْرم مؤِمناً فَِبكَرامِة اللَِّه بدأَ و )السالم 
ِتِه مولَ مِبِه قَب ِخفتسي نِه مِإلَي لَ اللَّهسٍة أَربيِمٍن ِذي شؤِبم فختِن اس.  

٦ - ِصٍري وأَِبي ب نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح  
   .قَالَ قَالَ ِمن ِإجلَاِل اللَِّه عز و جلَّ ِإجلَالُ ِذي الشيبِة الْمسِلِم)  السالم عليه ( غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  باب ِإكْراِم الْكَِرِمي
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَ- ١

 فَأَلْقَى )عليه السالم ( قَالَ دخلَ رجلَاِن علَى أَِمِري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( بِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
اِحٍد ِمنِلكُلِّ و ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري رى الْآخأَب ا ومهدا أَحهلَيع دةً فَقَعادا ِوسمعليه السالم ( ه( داقْع 

ِرمي قَوٍم  ِإذَا أَتاكُم كَ)صلى اهللا عليه وآله ( علَيها فَِإنه لَا يأْبى الْكَرامةَ ِإلَّا ِحمار ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 وهفَأَكِْرم.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . ِإذَا أَتاكُم كَِرمي قَوٍم فَأَكِْرموه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه   ِع- ٣

 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدج نأَِبيِه ع نع لَِويعليه السالم ( الْع( ِبياِتٍم ِإلَى النح نب ِديع ا قَِدملَم  )

 بيته و لَم يكُن ِفي الْبيِت غَير خصفٍَة و ِوسادٍة ِمن أَدٍم )صلى اهللا عليه وآله (  أَدخلَه النِبي )صلى اهللا عليه وآله 
   . ِلعِدي بِن حاِتٍم)صلى اهللا عليه وآله ( فَطَرحها رسولُ اللَِّه 

  باب حق الداِخِل
١ - ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نقَالَ ) عليه السالم  ( ب

 ِإنَّ ِمن حق الداِخِل علَى أَهِل الْبيِت أَنْ يمشوا معه هنيئَةً ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
خولُ اللَِّه دسقَالَ قَالَ ر و جرِإذَا خ ِلِم ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( لَ وسلَى أَِخيِه الْمع كُمدلَ أَحخِإذَا د 

جرخى يتِه حلَيع أَِمري وِتِه فَهيب.   
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  باب الْمجاِلس ِبالْأَمانِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١

قَالَ سِمعته يقُولُ ) عليه السالم  ( ِهعن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عِن ابِن أَِبي عوٍف عن أَِبي عبِد اللَّ
  .الْمجاِلس ِبالْأَمانِة 

٢ - نةَ عاررز نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . الْمجاِلس ِبالْأَمانِة )لى اهللا عليه وآله ص(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
٣ - هذَكَر نمى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

حٍد أَنْ يحدثَ ِبحِديٍث يكْتمه قَالَ الْمجاِلس ِبالْأَمانِة و لَيس ِلأَ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
   .صاِحبه ِإلَّا ِبِإذِْنِه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ِثقَةً أَو ِذكْراً لَه ِبخيٍر

  باب ِفي الْمناجاِة
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ ِإذَا كَانَ الْقَوم ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى ) عليه السالم  ( ِك بِن عِطيةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّهماِل
  .ِمنهم اثْناِن دونَ صاِحِبِهما فَِإنَّ ِفي ذَِلك ما يحزنه و يؤِذيِه 

٢ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبٍد أَِبي عمحِن مب دمأَح
 قَالَ ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ِفي بيٍت فَلَا يتناجى اثْناِن )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

ا يِمم ا فَِإنَّ ذَِلكاِحِبِهمونَ صد همغ.  
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

ما خدش  من عرض ِلأَِخيِه الْمسِلِم الْمتكَلِِّم ِفي حِديِثِه فَكَأَن)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ههجو.   
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  باب الْجلُوِس
لْعِظيِم بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن النوفَِلي عن عبِد ا- ١

 ِبيقَالَ كَانَ الن هفَعر لَِويِن الْعسِن الْحِد اللَِّه ببأَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ع وه ا وفُصثَلَاثاً الْقُر ِلسجي 
علَى ركْبتيِه و كَانَ يثِْني يِقيم ساقَيِه و يستقِْبلَهما ِبيديِه و يشد يده ِفي ِذراِعِه و كَانَ يجثُو 

 ري لَم ى ورا الْأُخهلَيطُ عسبي ةً واِحدلًا وعاً قَطُّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِرجبرتم .  
٢ -ةَ الثُّمزمأَِبي ح نع هذَكَر نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ   ع اِلي

 قَاِعداً واِضعاً ِإحدى ِرجلَيِه علَى فَِخِذِه فَقُلْت ِإنَّ الناس )عليه السالم ( رأَيت عِلي بن الْحسيِن 
لْسةَ ِللْملَالَِة يكْرهونَ هِذِه الِْجلْسةَ و يقُولُونَ ِإنها ِجلْسةُ الرب فَقَالَ ِإني ِإنما جلَست هِذِه الِْج

 مولَا ن ةٌ وِسن ذُهأْخلَا ت لُّ وملَا ي بالر و.  
٣ - ناِهِد عانَ الزملَيأَِبي س ناِزٍم عرِن مِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

ِضي ِبدوِن التشرِف ِمن الْمجِلِس لَم يزِل اللَّه عز و جلَّ و قَالَ من ر) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 قُومى يتِه حلَيلُّونَ عصي هلَاِئكَتم.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

  . أَكْثَر ما يجِلس تجاه الِْقبلَِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) يه السالم عل
  أَبو عبِد اللَِّه الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ - ٥

 متوركاً ِرجلُه الْيمنى علَى فَِخِذِه الْيسرى فَقَالَ لَه رجلٌ جِعلْت )عليه السالم ( جلَس أَبو عبِد اللَِّه 
يش وا همةٌ فَقَالَ لَا ِإنوهكْرةٌ مِذِه ِجلْسه اكِفد  لَّ ِمنج و زع غَ اللَّها أَنْ فَرلَم ودهالْي هٌء قَالَت

ملِْق السخ و زع لَ اللَّهزفَأَن ِريحتسةَ ِليِذِه الِْجلْسه لَسِش جرلَى الْعى عوتاس ِض والْأَر اِت واو
 )عليه السالم ( جلَّ اللَّه ال ِإله ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ و ال نوم و بِقي أَبو عبِد اللَِّه 

تموا هكاً كَمرو.   
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة - ٦
 ِإذَا دخلَ منِزلًا قَعد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِفي أَدنى الْمجِلِس ِإلَيِه ِحني يدخلُ 
٧ -ِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نى ع

 سوق الْمسِلِمني )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِل قَالَ وِبِه ِإلَى اللَّي قأَح وكَاٍن فَهِإلَى م قبس نفَم ِجِدِهمسوِت كَميلَى بذُ عأْخكَانَ لَا ي 

  .السوِق ِكراًء 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

 الصيِف أَنْ يكُونَ بين كُلِّ اثْنيِن ِمقْدار عظِْم  ينبِغي ِللْجلَساِء ِفي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 رٍض ِفي الْحعلَى بع مهضعب قشاِع ِلئَلَّا يالذِّر.  

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه - ٩

   . يجِلس ِفي بيِتِه ِعند باِب بيِتِه قُبالَةَ الْكَعبِة)سالم ال
  باب اِلاتكَاِء و اِلاحِتباِء

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١
 اِلاتكَاُء ِفي الْمسِجِد رهباِنيةُ الْعرِب ِإنَّ الْمؤِمن مجِلسه مسِجده )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه قَالَ رسولُ ا

 هتيب هتعموص و.  
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

  . اِلاحِتباُء ِفي الْمسِجِد ِحيطَانُ الْعرِب )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٣

اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابسأَِبي الْح نِميِد عِد الْحبِن ععليه السالم (  ب( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى

   . اِلاحِتباُء ِحيطَانُ الْعرِب)اهللا عليه وآله 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٤
 عِن الرجِل يحتِبي ِبثَوٍب واِحٍد فَقَالَ ِإنْ كَانَ يغطِّي عورته )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَلَا ب أْس.  
 (   عنه عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

   .قَالَ لَا يجوز ِللرجِل أَنْ يحتِبي مقَاِبلَ الْكَعبِة) عليه السالم 
  باب الدعابِة و الضِحِك

١ -دمحم   أَلْتلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 فَقُلْت جِعلْت ِفداك الرجلُ يكُونُ مع الْقَوِم فَيجِري بينهم كَلَام يمزحونَ )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

صلى اهللا عليه ( ا بأْس ما لَم يكُن فَظَننت أَنه عنى الْفُحش ثُم قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه و يضحكُونَ فَقَالَ لَ

 كَانَ يأِْتيِه الْأَعراِبي فَيهِدي لَه الْهِديةَ ثُم يقُولُ مكَانه أَعِطنا ثَمن هِديِتنا فَيضحك رسولُ )وآله 
  . و كَانَ ِإذَا اغْتم يقُولُ ما فَعلَ الْأَعراِبي لَيته أَتانا )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل - ٢
قَالَ ما ِمن مؤِمٍن ِإلَّا و ِفيِه دعابةٌ قُلْت و ما الدعابةُ قَالَ ) عليه السالم  ( لَِّهبِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد ال

 احالِْمز.  
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن يحيى بِن سلَّاٍم عن يوسف بِن يعقُوب عن صاِلِح بِن - ٣

الش سوني نةَ عقْبِد اللَِّه عبو عقَالَ قَالَ أَب اِنيبعليه السالم ( ي( ضاً قُلْتعب ِضكُمعةُ بباعدم فكَي 
 و لَى أَِخيكع وررا السِخلُ ِبهدلَت كِإن لُِق وِن الْخسح ةَ ِمنباعدلُوا فَِإنَّ الْمفْعقَِليلٌ قَالَ فَلَا ت

  . يداِعب الرجلَ يِريد أَنْ يسره )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه لَقَد كَانَ رسو
 )عليه السالم (   صاِلح بن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر - ٤

اِعبدالْم ِحبلَّ يج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهفٍَثيِة ِبلَا راعمِفي الْج .   
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسِن بِن كُلَيٍب - ٥
ِد اللَِّهعبأَِبي ع عليه السالم  ( ن ( مسبِمِن تؤالْم ِحكقَالَ ض.  

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوٍر عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

ب و قَالَ كَثْرةُ الضِحِك تِميثُ الدين كَما يِميثُ الْماُء قَالَ كَثْرةُ الضِحِك تِميت الْقَلْ) عليه السالم ( 
 الِْملْح.  

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧
 عجٍب قَالَ و كَانَ يقُولُ لَا تبِدين عن واِضحٍة و قَد عِملْت ِإنَّ ِمن الْجهِل الضِحك ِمن غَيِر

  .الْأَعمالَ الْفَاِضحةَ و لَا يأْمِن الْبيات من عِملَ السيئَاِت 
ي قَالَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِر- ٨
  . ِإياكُم و الِْمزاح فَِإنه يذْهب ِبماِء الْوجِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
قَالَ ِإذَا ) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩

  .ا فَلَا تماِزحه و لَا تماِرِه أَحببت رجلً
) عليه السالم  (   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٠

  .قَالَ الْقَهقَهةُ ِمن الشيطَاِن 
١١-حِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنم

  . يقُولُ كَثْرةُ الضِحِك تذْهب ِبماِء الْوجِه )عليه السالم ( عن عنبسةَ الْعاِبِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
١٢-ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج 

 ِإياكُم و الِْمزاح فَِإنه يجر )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَصغر السِخيمةَ و يوِرثُ الضِغينةَ و هو السب الْ

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ -١٣
 مقُتِني قَالَ ِإذَا قَهقَهت فَقُلْ ِحني تفْرغُ اللَّهم لَا ت)عليه السالم ( عن خاِلِد بِن طَهمانَ عن أَِبي جعفٍَر 

.  

http://www.islam4u.com


  ) ٦٦٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن داود بِن فَرقٍَد -١٤
 قَالَ كَثْرةُ )عليهما السالم ( بةَ و ثَعلَبةَ رفَعوه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه و أَِبي جعفٍَر أَو أَحِدِهما و عِلي بِن عقْ

  .الِْمزاِح تذْهب ِبماِء الْوجِه و كَثْرةُ الضِحِك تمج الِْإميانَ مجاً 
١٥-ِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمةَ   حسبنع نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نٍد عمحِن م

  . يقُولُ الِْمزاح السباب الْأَصغر )عليه السالم ( الْعاِبِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
١٦-ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابى عِن ِعيسانَ بثْمع 

قَالَ ِإياكُم و الِْمزاح فَِإنه يذْهب ِبماِء ) عليه السالم  ( مسكَانَ عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الْوجِه و مهابِة الرجاِل 

 محمٍد عِن الْبرِقي عن أَِبي الْعباِس عن عماِر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-١٧
  . لَا تماِر فَيذْهب بهاؤك و لَا تماِزح فَيجترأَ علَيك )عليه السالم ( مروانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

١٨-ص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِر بمع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح ب
  .قَالَ لَا تماِزح فَيجترأَ علَيك ) عليه السالم  ( مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

١٩-عس نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلٍَف   ِعدِن أَِبي خِد ب
 أَنه قَالَ ِفي وِصيٍة لَه ِلبعِض ولِْدِه أَو قَالَ قَالَ أَِبي ِلبعِض ولِْدِه ِإياك و )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

 وَءِتكرِبم ِخفتسي و اِنكوِر ِإميِبن بذْهي هفَِإن احالِْمز.  
٢٠-ع هنع   نع هذَكَر نمٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نِم عهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن اب

 يبِكي و لَا يضحك و كَانَ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ يحيى بن زكَِريا )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 ميرم نى ابيه السالم عل( ِعيس( ىِعيس عنصكَانَ الَِّذي ي ِكي وبي و كحضي  ) عليه السالم( لَ ِمنأَفْض 

  . )عليه السالم  ( الَِّذي كَانَ يصنع يحيى
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اِربالِْجو قح اب  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن - ١

اِويعم نِميعاً عج وبِن أَيالَةَ بفَض ناٍل عِن فَضب ِليع نع ارِزيهِن مب ِليع نع اقحِن ِإسةَ ب
 فَقُلْت لَه ِلي جار يؤِذيِني )عليه السالم ( عماٍر عن عمِرو بِن ِعكِْرمةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

علُ ِبي فَقَالَ ارحمه فَقُلْت لَا رِحمه اللَّه فَصرف وجهه عني قَالَ فَكَِرهت أَنْ أَدعه فَقُلْت يفْ
كَذَا و كَذَا و يفْعلُ ِبي و يؤِذيِني فَقَالَ أَ رأَيت ِإنْ كَاشفْته انتصفْت ِمنه فَقُلْت بلَى أُرِبي علَيِه 

 أَحٍد فَكَانَ لَه فَقَالَ ِإنَّ ذَا ِممن يحسد الناس علَى ما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه فَِإذَا رأَى ِنعمةً علَى
 لَهلَي رهأَس اِدمخ لَه كُني اِدِمِه فَِإنْ لَملَى خع لَهعلٌ جأَه لَه كُني ِإنْ لَم و ِهملَيع لَاَءهلَ بعلٌ جأَه

صاِر فَقَالَ ِإني اشتريت داراً ِفي  أَتاه رجلٌ ِمن الْأَن)صلى اهللا عليه وآله ( و أَغَاظَ نهاره ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
بِني فُلَاٍن و ِإنَّ أَقْرب ِجرياِني ِمني ِجواراً من لَا أَرجو خيره و لَا آمن شره قَالَ فَأَمر رسولُ اللَِّه 

و نِسيت آخر و أَظُنه الِْمقْداد أَنْ ينادوا ِفي  و سلْمانَ و أَبا ذَر )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( 
الْمسِجِد ِبأَعلَى أَصواِتِهم ِبأَنه لَا ِإميانَ ِلمن لَم يأْمن جاره بواِئقَه فَنادوا ِبها ثَلَاثاً ثُم أَومأَ ِبيِدِه 

ِن ييب اراً ِمند ِعنيباِلِه ِإلَى كُلِّ أَرِشم نع ِميِنِه وي نع لِْفِه وخ ِمن ِه ويد.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ - ٢

 أَنَّ رسولَ )عليه السالم (  ِفي ِكتاِب عِلي  قَالَ قَرأْت)عليهما السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 
 كَتب بين الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر و من لَِحق ِبِهم ِمن أَهِل يثِْرب أَنَّ الْجار )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .جاِر كَحرمِة أُمِه الْحِديثُ مختصر كَالنفِْس غَير مضار و لَا آِثٍم و حرمةُ الْجاِر علَى الْ
٣ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . يِزيد ِفي الرزِق قَالَ حسن الِْجواِر) عليه السالم  ( ِإبراِهيم بِن أَِبي رجاٍء عن أَِبي عبِد اللَِّه
٤ -قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    

http://www.islam4u.com


  ) ٦٦٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثاين : الكايف 

اِلٍم عِن سِد اللَِّه ببا عأَب تِمعقَالَ س ِن الْكَاِهِلياٍر عمِن عب اقحِإس قُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( ني 
 قُوبععليه السالم ( ي( تبأَذْه و ينيع تبِني أَذْهمحرا تأَ م با رى يادن اِمنييِبن هِمن با ذَهلَم 
وحى اللَّه تبارك و تعالَى لَو أَمتهما لَأَحييتهما لَك حتى أَجمع بينك و بينهما و لَِكن ابني فَأَ

ِمن ِنلْهت لَم اِئمص اِنِبكفُلَانٌ ِإلَى ج فُلَانٌ و و أَكَلْت ا وهتيوش ا وهتحاةَ الَِّتي ذَبالش ذْكُرا ته
  .شيئاً 

٥ - قُوبعي ذَِلك دعى قَالَ فَكَانَ برٍة أُخايِفي ِرو اٍة )عليه السالم (   واِديِه كُلَّ غَدناِدي مني 
راد ِمن منِزِلِه علَى فَرسٍخ أَلَا من أَراد الْغداَء فَلْيأِْت ِإلَى يعقُوب و ِإذَا أَمسى نادى أَلَا من أَ

 قُوبعأِْت ِإلَى ياَء فَلْيشالْع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عبِد الْعِزيِز عن زرارةَ - ٦

 )صلى اهللا عليه وآله ( كُو ِإلَى رسوِل اللَِّه  تش)عليها السالم ( قَالَ جاَءت فَاِطمةُ ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 كُريسةً و قَالَ تعلَِّمي ما ِفيها فَِإذَا ِفيها من كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( بعض أَمِرها فَأَعطَاها رسولُ اللَِّه 

نم و هارِذي جؤِم الْآِخِر فَلَا يوالْي ِباللَِّه و ِمنؤي و فَهيض كِْرمِم الْآِخِر فَلْيوالْي ِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي 
 كُتسِلي راً أَويقُلْ خِم الْآِخِر فَلْيوالْي ِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نم.  

٧ -عس نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نانَ عد
  . حسن الِْجواِر ِزيادةٌ ِفي الْأَعماِر و ِعمارةُ الدياِر )عليه السالم ( مسعوٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

الَ أَبو عبِد   عنه عِن النِهيِكي عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْحكَِم الْخياِط قَالَ قَ- ٨
  . حسن الِْجواِر يعمر الديار و يِزيد ِفي الْأَعماِر )عليه السالم ( اللَِّه 

  عنه عن بعِض أَصحاِبِه عن صاِلِح بِن حمزةَ عِن الْحسِن بِن عبِد اللَِّه عن عبٍد - ٩
يس حسن الِْجواِر كَف الْأَذَى و لَِكن حسن الِْجواِر صبرك علَى  قَالَ قَالَ لَ)عليه السالم ( صاِلٍح 
  .الْأَذَى 

    أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم-١٠
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 حسن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الِْجواِر يعمر الديار و ينِسئُ ِفي الْأَعماِر 

ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن   ِعدةٌ ِم-١١
قَالَ قَالَ و الْبيت غَاص ) عليه السالم  ( محمِد بِن حفٍْص عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَنه لَيس ِمنا من لَم يحِسن مجاورةَ من جاوره ِبأَهِلِه اعلَموا 
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا -١٢

  .اِئقَه قُلْت و ما بواِئقُه قَالَ ظُلْمه و غَشمه  يقُولُ الْمؤِمن من آمن جاره بو)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن -١٣

 فَشكَا ِإلَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  رجلٌ ِإلَى النِبي  قَالَ جاَء)عليه السالم ( بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
 )صلى اهللا عليه وآله (  اصِبر ثُم أَتاه ثَاِنيةً فَقَالَ لَه النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( أَذًى ِمن جاِرِه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 ِللرجِل الَِّذي شكَا ِإذَا كَانَ ِعند رواِح )صلى اهللا عليه وآله ( اِلثَةً فَقَالَ النِبي اصِبر ثُم عاد ِإلَيِه فَشكَاه ثَ
 أَلُوكِة فَِإذَا سعمِإلَى الْج وحري نم اهرى يتِإلَى الطَِّريِق ح كاعتم ِرجِة فَأَخعماِس ِإلَى الْجالن

  .علَ فَأَتاه جاره الْمؤِذي لَه فَقَالَ لَه رد متاعك فَلَك اللَّه علَي أَنْ لَا أَعود فَأَخِبرهم قَالَ فَفَ
  عنه عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ -١٤

جِن الْبسأَِبي الْح نفٍَر ععأَِبي ج نع اِفيصِد اللَِّه الْويبع نع عليه السالم ( ِلي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  )

 ما آمن ِبي من بات شبعانَ و جاره جاِئع قَالَ و ما ِمن أَهِل قَريٍة يِبيت و ِفيِهم )صلى اهللا عليه وآله 
  .للَّه ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة جاِئع ينظُر ا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن سعِد -١٥

الظَّهر جار السوِء ِإنْ  قَالَ ِمن الْقَواِصِم الْفَواِقِر الَِّتي تقِْصم )عليه السالم ( بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 
   .رأَى حسنةً أَخفَاها و ِإنْ رأَى سيئَةً أَفْشاها
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١٦-محم نع ِليِن عِد بمحم نع هنأَِبي   ع ناٍر عمِن عب اقحِإس نِل عيِن الْفُضِد ب
 أَعوذُ ِباللَِّه ِمن جاِر السوِء ِفي داِر ِإقَامٍة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ِبخ آكِإنْ ر هقَلْب اكعري و اهنيع اكرتهرس رِبش آكِإنْ ر و اَءهٍر سي.   
  باب حد الِْجواِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن عمِرو بِن - ١
 كُلُّ أَربِعني داراً ِجريانٌ )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه قَالَ قَالَ رسو) عليه السالم  ( ِعكِْرمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه 
 )م عليه السال(   و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي جعفٍَر - ٢

 نع ِميِنِه وي نع لِْفِه وخ ِمن ِه ويدِن ييب اِنٍب ِمنكُلِّ ج اراً ِمنونَ دعباِر أَرالِْجو دقَالَ ح
   .ِشماِلِه

  باب حسِن الصحابِة و حق الصاِحِب ِفي السفَِر
 عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ١

 فَقَالَ أُوِصيك ِبتقْوى اللَِّه و أَداِء الْأَمانِة و ِصدِق الْحِديِث )عليه السالم ( قَالَ أَوصاِني أَبو عبِد اللَِّه 
  .للَِّه و حسِن الصحابِة ِلمن صِحبت و لَا قُوةَ ِإلَّا ِبا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٢
  . قَالَ من خالَطْت فَِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ يدك الْعلْيا علَيِه فَافْعلْ )عليه السالم ( 

٣ -ِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمقَالَ ) عليه السالم  ( ر
 ما اصطَحب اثْناِن ِإلَّا كَانَ أَعظَمهما أَجراً و أَحبهما ِإلَى اللَِّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

   . أَرفَقَهما ِبصاِحِبِهو جلَّ
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٤ - ٍة ِمنِعد نع ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 حق الْمساِفِر أَنْ يِقيم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .علَيِه أَصحابه ِإذَا مِرض ثَلَاثاً 
 بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ- ٥

 صاحب رجلًا ِذمياً فَقَالَ لَه الذِّمي أَين تِريد يا عبد )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليهم السالم ( آباِئِه 
 لَ الطَِّريقدا عالْكُوفَةَ فَلَم اللَِّه فَقَالَ أُِريد ِمِننيؤالْم أَِمري هعلَ مدع يعليه السالم ( ِبالذِّم( فَقَالَ لَه 

الذِّمي أَ لَست زعمت أَنك تِريد الْكُوفَةَ فَقَالَ لَه بلَى فَقَالَ لَه الذِّمي فَقَد تركْت الطَِّريق فَقَالَ 
لْتدع قَالَ فَِلم تِلمع قَد لَه ِمِننيؤالْم أَِمري فَقَالَ لَه ذَِلك تِلمع قَد ِعي وعليه السالم (  م( ذَا ِمنه 

 )صلى اهللا عليه وآله ( تماِم حسِن الصحبِة أَنْ يشيع الرجلُ صاِحبه هنيئَةً ِإذَا فَارقَه و كَذَِلك أَمرنا نِبينا 
مي هكَذَا قَالَ قَالَ نعم قَالَ الذِّمي لَا جرم أَنما تِبعه من تِبعه ِلأَفْعاِلِه الْكَِرميِة فَأَنا فَقَالَ لَه الذِّ

 ِمِننيؤأَِمِري الْم عم يالذِّم عجر و لَى ِديِنكي عأَن كِهدعليه السالم ( أُش(لَمأَس فَهرا عفَلَم .   
  باب التكَاتِب

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١
ر و ِفي قَالَ التواصلُ بين الِْإخواِن ِفي الْحضِر التزاو) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

 بكَاتفَِر التالس.  
قَالَ رد جواِب ) عليه السالم  (   ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

   .الِْكتاِب واِجب كَوجوِب رد السلَاِم و الْباِدي ِبالسلَاِم أَولَى ِباللَِّه و رسوِلِه
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  باب النواِدِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي - ١
 يقِْسم لَحظَاِتِه بين أَصحاِبِه فَينظُر ِإلَى ذَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

طُّ و ِإنْ  ِرجلَيِه بين أَصحاِبِه قَ)صلى اهللا عليه وآله ( و ينظُر ِإلَى ذَا ِبالسِويِة قَالَ و لَم يبسطْ رسولُ اللَِّه 
 يده ِمن يِدِه حتى يكُونَ هو التاِرك )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ لَيصاِفحه الرجلُ فَما يترك رسولُ اللَِّه 

  .فَلَما فَطَنوا ِلذَِلك كَانَ الرجلُ ِإذَا صافَحه قَالَ ِبيِدِه فَنزعها ِمن يِدِه 
٢ -محِن   مسأَِبي الْح نلَّاٍد عِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب عليه ( د

  . قَالَ ِإذَا كَانَ الرجلُ حاِضراً فَكَنِه و ِإذَا كَانَ غَاِئباً فَسمِه )السالم 
٣ -فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السقَالَ ) عليه السالم  (  ع

 ِإذَا أَحب أَحدكُم أَخاه الْمسِلم فَلْيسأَلْه عِن اسِمِه و اسِم أَِبيِه و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ح ِتِه فَِإنَّ ِمنِشريع ِم قَِبيلَِتِه وا اسهِإلَّا فَِإن و ذَِلك نع أَلَهساِء أَنْ يِق الِْإخِصد اِجِب وقِِّه الْو

  .معِرفَةُ حمٍق 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن عِلي بِن - ٤

(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن قُدامةُ عن أَِبيِه عن عِلي بِن الْحسيِن جعفٍَر عن عبِد الْمِلِك 

 يوماً ِلجلَساِئِه تدرونَ ما الْعجز قَالُوا اللَّه و رسولُه أَعلَم فَقَالَ الْعجز ثَلَاثَةٌ أَنْ يبدر )صلى اهللا عليه وآله 
دأَح لَ أَوجالر كُملُ ِمنجالر بحصةُ أَنْ يالثَّاِني و هأِْتيلَا ي و ِلفَهخاِحِبِه فَيِلص هعنصاٍم يِبطَع كُم

أَمر النساِء يجاِلسه يِحب أَنْ يعلَم من هو و ِمن أَين هو فَيفَاِرقَه قَبلَ أَنْ يعلَم ذَِلك و الثَّاِلثَةُ 
يدنو أَحدكُم ِمن أَهِلِه فَيقِْضي حاجته و ِهي لَم تقِْض حاجتها فَقَالَ عبد اللَِّه بن عمِرو بِن 

عاً قَالَ و الْعاِص فَكَيف ذَِلك يا رسولَ اللَِّه قَالَ يتحوش و يمكُثُ حتى يأِْتي ذَِلك ِمنهما جِمي
 ِإنَّ ِمن أَعجِز الْعجِز رجلًا لَِقي رجلًا فَأَعجبه )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي حِديٍث آخر قَالَ رسولُ اللَِّه 

   .نحوه فَلَم يسأَلْه عِن اسِمِه و نسِبِه و موِضِعِه

http://www.islam4u.com


  ) ٦٧٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ع االسالمي مركز االشعا........... الد الثاين : الكايف 

 )عليه السالم (   و عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى - ٥
  . ذَهابها ذَهاب الْحياِء يقُولُ لَا تذِْهِب الِْحشمةَ بينك و بين أَِخيك أَبِق ِمنها فَِإنَّ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٦
كُلَّ الثِّقَِة فَِإنَّ  لَا تِثق ِبأَِخيك )عليه السالم ( واِصٍل عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِصرعةَ اِلاسِترساِل لَن تستقَالَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن معلَّى بِن - ٧

 رمِن عِل بفَضم ناِس عخانَ النملَيِن سانَ بثْمع ٍس وينِد خبو عانَ قَالَا قَالَ أَبيِن ظَبب سوني و
 اختِبروا ِإخوانكُم ِبخصلَتيِن فَِإنْ كَانتا ِفيِهم و ِإلَّا فَاعزب ثُم اعزب ثُم اعزب )عليه السالم ( اللَِّه 

   .خواِن ِفي الْعسِر و الْيسِرمحافَظٍَة علَى الصلَواِت ِفي مواِقيِتها و الِْبر ِبالِْإ
ابب  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن جِميِل بِن - ١
  .ِم و ِإنْ كَانَ بعده ِشعر  لَا تدع ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحي)عليه السالم ( دراٍج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسِن - ٢
 أَبو عبِد اللَِّه بِن عِلي عن يوسف بِن عبِد السلَاِم عن سيِف بِن هارونَ مولَى آِل جعدةَ قَالَ قَالَ

  . اكْتب ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِمن أَجوِد ِكتاِبك و لَا تمد الْباَء حتى ترفَع السني )عليه السالم ( 
  ) عليه السالم (  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسِن بِن السِري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
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ٍن قَالَ قَالَ لَا تكْتب ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِلفُلَاٍن و لَا بأْس أَنْ تكْتب علَى ظَهِر الِْكتاِب ِلفُلَا
.  

  عنه عن محمِد بِن عِلي عِن النضِر بِن شعيٍب عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْحسِن بِن - ٤
قَالَ لَا تكْتب داِخلَ الِْكتاِب ِلأَِبي فُلَاٍن و اكْتب ِإلَى أَِبي ) عليه السالم  ( السِري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ٍن و اكْتب علَى الْعنواِن ِلأَِبي فُلَاٍن فُلَا
 عِن الرجِل )عليه السالم (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٥

دبِل يالْفَض ِمن ِبِه ذَِلك أْساِب قَالَ لَا بِل ِفي الِْكتجأُ ِبالردبي هكِْرملُ ِبأَِخيِه يجأُ الر.  
  عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن الْأَحمِر عن حِديِد بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد - ٦

  .لَ اسِمِه قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يبدأَ الرجلُ ِباسِم صاِحِبِه ِفي الصِحيفَِة قَب) عليه السالم  ( اللَِّه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزِم بِن حِكيٍم قَالَ أَمر أَبو عبِد - ٧

يف  ِبِكتاٍب ِفي حاجٍة فَكُِتب ثُم عِرض علَيِه و لَم يكُن ِفيِه اسِتثْناٌء فَقَالَ كَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  .رجوتم أَنْ يِتم هذَا و لَيس ِفيِه اسِتثْناٌء انظُروا كُلَّ موِضٍع لَا يكُونُ ِفيِه اسِتثْناٌء فَاستثْنوا ِفيِه 

انَ  أَنه كَ)عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٨
  .يترب الِْكتاب و قَالَ لَا بأْس ِبِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عِطيةَ أَنه رأَى كُتباً ِلأَِبي - ٩
   . متربةً)عليه السالم ( الْحسِن 

  راِطيِس الْمكْتوبِةباب النهِي عن ِإحراِق الْقَ
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الْمِلِك- ١
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ةَ عبتِن عِن بسأَِبي الْح ا )عليه السالم ( نِفيه اِر وِبالن قرحلْ ته ِمعتجاِطيِس تِن الْقَرع هأَلْتقَالَ س 
يلُ  شلًا قَباِء أَولُ ِبالْمسغِذكِْر اللَِّه قَالَ لَا ت ٌء ِمن.  

 يقُولُ لَا )عليه السالم ( الَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عنه عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَ- ٢
  .تحِرقُوا الْقَراِطيس و لَِكِن امحوها و حرقُوها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن زرارةَ قَالَ - ٣
 عِن اِلاسِم ِمن أَسماِء اللَِّه يمحوه الرجلُ ِبالتفِْل قَالَ امحوه ِبأَطْهِر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه سِئلَ أَبو 

  .ما تِجدونَ 
الَ رسولُ قَالَ قَ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

 امحوا ِكتاب اللَِّه تعالَى و ِذكْره ِبأَطْهِر ما تِجدونَ و نهى أَنْ يحرق ِكتاب )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .اللَِّه و نهى أَنْ يمحى ِبالْأَقْلَاِم 

 بِن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد- ٥
   . ِفي الظُّهوِر الَِّتي ِفيها ِذكْر اللَِّه عز و جلَّ قَالَ اغِْسلْها)عليه السالم ( موسى 

  الطَّيِبني الطَّاِهِرينتم ِكتاب الِْعشرِة و ِللَِّه الْحمد و الِْمنةُ و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه
.  
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