هذا الكتاب
جيمع هذا الكتاب أكثر من  3000حديث من املصادر السنية والشيعية حول
[مكارم األخالق وفضائها] ،ونقصد هبا ما ورد من األحاديث يف األخالق
احلسنة ،أو الصفات النفسية الراسخة التي تصدر عنها املواقف واألعامل
الصاحلة بسهولة ويرس.
ورس ترتيبه بعد الكتاب السابق املرتبط بالسلوك الروحي هو كون األخالق
احلسنة هي الثمرة األوىل لذلك السلوك؛ فمن عرف ربه ،وتواصل معه ،رزقه
اهلل من األدب واألخالق ،ما يكون دليال عىل ذلك التواصل.
وهلذا كان القرآن الكريم كله كتاب أخالق ،حتى آياته املرتبطة باألحكام
الفقهية ،أو بالقصص ،أو بالتعريف باهلل تعاىل؛ فكل ذلك مما يثمر يف التايل
املتدبر له املعاين العميقة املرتبطة باألخالق.
وهلذا كان يف الرجوع إىل النبوة واإلمامة يف هذا املجال توضيحا لتلك املعاين
القرآنية اجلميلة ،أو جتسيد هلا؛ وذلك ما ييرس ترسيخها يف النفس؛ فهي تفر من
كل يشء نظري جمرد ما مل يكن له يف الواقع ما يثبته أو يدل عليه.
بناء عىل هذا حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب أكثر ما ورد يف املصادر السنية
والشيعية من األحاديث املرتبطة باألخالق احلسنة.

سنة بال مذاهب
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املقدمة
جيمع هذا الكتاب أكثر من  3000حديث من املصادر السنية والشيعية حول
[مكارم األخالق وفضائها] ،ونقصد هبا ما ورد من األحاديث يف األخالق احلسنة ،أو
الصفات النفسية الراسخة التي تصدر عنها املواقف واألعامل الصاحلة بسهولة ويرس.
ورس ترتيبه بعد الكتاب السابق املرتبط بالسلوك الروحي هو كون األخالق احلسنة
هي الثمرة األوىل لذلك السلوك؛ فمن عرف ربه ،وتواصل معه ،رزقه اهلل من األدب
واألخالق ،ما يكون دليال عىل ذلك التواصل.
وهلذا كان القرآن الكريم كله كتاب أخالق ،حتى آياته املرتبطة باألحكام الفقهية،
أو بالقصص ،أو بالتعريف باهلل تعاىل؛ فكل ذلك مما يثمر يف التايل املتدبر له املعاين العميقة
املرتبطة باألخالق.
الر ْمح َِن
ولنبدأ بأول القرآن الكريم؛ فإذا قرأ القارئ يف سورة الفاحتة﴿ :بِ ْس ِم اهلل َّ
ِ
ِ
الر ِحي ِم َمالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ [الفاحتة[ ]4-1 :الفاحتة]4-1 :
الر ْمح َِن َّ
احل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َّ
الرحي ِم ْ َ
َّ
وتدبرها بصدق؛ فإهنا ـ كام تثمر فيه معرفة بربه ،وتواصال روحيا معه ـ تثمر فيه كذلك
الكثري من األخالق الطيبة؛ وأوهلا أن يقتدي بربه يف الرمحة الشاملة الواسعة ،وأن تكون كل
ترصفاته وسلوكاته منطلقة منها؛ وهذا ما جيعله سليم القلب ،بعيدا عن األحقاد وكل
األمراض النفسية.
وهكذا إن محد ربه؛ فإنه سيعلم أن كل نعمة من النعم بام فيها نعمة اهلداية فضل إهلي
عليه ،وذلك ما جيعله متواضعا يف نفسه ،ومتواضعا مع اخللق؛ فال يستعيل عليهم ،وال
يستكرب ،بل يسعى ألن يتحىل بكل األخالق العالية التي جتعله حممودا منهم ،ليقتدي بربه
9

يف ذلك..
وهكذا يمكننا أن نقرأ القرآن الكريم كله من هذه الزاوية؛ ولذلك ُوصف رسول
اهلل  بأن (خلقه القرآن) ،أو بكونه القرآن الناطق ،ومثل ذلك أئمة اهلدى من بعده؛ فلم
يكن هلم ذلك الفضل إال لتحليهم بالقيم القرآنية يف أمجل صورها ،وهو ما أشار إليه قوله
 عند الوصية هبم( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من
اآلخر :كتاب اهلل ،حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن يتفرقا حتى
يردا عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام)()1

وهلذا كان يف الرجوع إىل النبوة واإلمامة يف هذا املجال توضيحا لتلك املعاين القرآنية
اجلميلة ،أو جتسيدا هلا؛ وذلك ما ييرس ترسيخها يف النفس؛ فهي تفر من كل يشء نظري
جمرد ما مل يكن له يف الواقع ما يثبته أو يدل عليه.
بناء عىل هذا حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب أكثر ما ورد يف املصادر السنية والشيعية
من األحاديث املرتبطة باألخالق ،وقد قسمناها إىل ما ييل:
 .1حسن اخللق.
 .2العقل واحلكمة
 .3املروءة والفتوة
 .4السخاء والكرم
 .5الرفق والسامحة
 .6املداراة والتقية
 .7الرأفة والرمحة
( )1رواه الرتمذي (.)3788
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 .8أداء األمانة
 .9التواضع واالنكسار
 .10احللم والعفو
 .11احلياء والعفاف
 .12الشجاعة والتضحية
 .13الصدق والوفاء
 .14الثناء واملكافأة
وهذا ال يعني انحصارها يف هذه األقسام ،ذلك أن كل خلق منها قد حيوي أخالقا
عديدة ،كام فصلنا ذلك يف سلسلة [التزكية والرتقية] ،وحرصا عىل عدم تقطيع األحاديث؛
فقد اكتفينا بالعناوين العامة لكل خلق ،دون العناوين الفرعية ،التي قد تضطرنا لتقسيم
احلديث ،وهو ما قد ييسء فهمه ،وهلذا اكتفينا بتقسم الفصول بحسب من وردت عنهم
تلك الروايات؛ ومن خالهلا يمكن أخذ صورة عامة ،بل مفصلة لكل خلق من األخالق.

11

حسن اخللق
نريد بحسن اخللق هنا :اجتامع مجيع األخالق التي ورد يف وصايا النبوة واإلمامة
الدعوة إليها ،ذلك أنه ال يمكن أن يوصف شخص ما بكونه صاحب خلق حسن ما مل تتوفر
فيه مجيعا ،وهلذا وصف اهلل تعاىل رسوله  هبذه الصفة؛ فقالَ ﴿ :وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍم﴾
[القلم]4 :

وبذلك يمكن اعتبار حسن اخللق هو املرتبة العليا لألخالق ،ألهنا جتتمع فيه مجيعا؛
فالسالك الذي هيذب نفسه ،وجياهدها لتتحىل باألخالق احلسنة ،يكتسب يف كل جماهدة
خلقا جديدا إىل أن تنسجم األخالق مع بعضها مجيعا يف هذه الصفة التي أطلق عليها يف
القرآن الكريم [اخللق العظيم] ،وتعارف البرش مجيعا عىل تسميتها [اخللق احلسن]
وهلذا ال يمكن أن يعترب أي أحد من الناس قدوة ،وال أسوة ،إال إذا كان صاحب
خلق حسن؛ ذلك أن االقتداء بمن مل يكن كذلك جيعل املقتدي عرضة للتحيل باألخالق
السيئة من حيث ال يشعر.
وهلذا كانت العصمة رضورية يف كل من يقتدى هبم ،وإال اقتدى الناس بمن
يضلوهنم سواء السبيل ،وقد قال اهلل تعاىل بعد ذكره لرسله عليهم السالمُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
ِ
م ا ْقتَد ْه ﴾ [األنعام]90 :
َهدَ ى اهلل َفبِ ُهدَ ُاه ُ
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهلل ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
َان
ومثل ذلك قال يف رسوله َ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ِ

ِ

ريا﴾ [األحزاب]21 :
َي ْر ُجو اهلل َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهلل كَث ً

ومثل ذلك فيام ورد يف شأن اإلمامة؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أنه لن يناهلا إال من توفر
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
ِ
اع ُل َك
َ
َّ ُ َّ
فيهم الكامل اخللقي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
َّاس إِماما َق َال و ِمن ُذريتِي َق َال َال ين َُال َعه ِدي ال َّ ِ
ِ
ظاملنيَ ﴾ [البقرة]124 :
ْ
َ
َ ْ ِّ َّ
للن ِ َ ً
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فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أنه ال يمكن ألي شخص أن ينال هذا املنصب العظيم
ما مل يكن جمانبا لكل أنواع الظلم دقيقه وجليله ،وهو ما يعني حتليه بكل األخالق احلسنة،
ويف أوج كامهلا ،ذلك أن كل خلق يسء هو صورة من صور الظلم؛ فالظلم هو وضع األشياء
يف غري مواضعها ،وهكذا السلوك اخلبيث ،هو عبارة عن ترصف ال يتناسب مع ما أراده اهلل
منا ورضيه لنا.
بناء عىل هذا ،سنذكر هنا ما ورد من األحاديث الواردة عن رسول اهلل  أو عن
أئمة اهلدى يف أمهية األخالق وفضلها ورضورهتا وكوهنا ركنا أساسيا من أركان الدين.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
الس ّيئة احلسنة متحها،
[احلديث ]1 :قال رسول اهلل ( :اتّق اهلل حيثام كنت ،وأتبع ّ
وخالق النّاس بخلق حسن)()1

[احلديث ]2 :قال رسول اهلل ( :أيت اهلل بعبد من عباده آتاه اهلل ماال ،فقال له :ماذا
ِ
عملت يف الدّ نيا؟ ﴿ َو َال َي ْك ُت ُم َ
رب آتيتني مالك ،فكنت
ون اهلل َحدي ًثا﴾ [النساء ]42 :قال :يا ّ
أتيرس عىل املورس وأنظر املعرس .فقال اهلل :أنا
أبايع النّاس ،وكان من خلقي اجلواز ،فكنت ّ
أحق بذا منك ،جتاوزوا عن عبدي)()2
ّ

[احلديث ]3 :قال رسول اهلل ( :أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا ،وخياركم
خياركم لنسائهم خلقا)()3

( )1الرتمذي ()1987

( )3الرتمذي ( )1162وأمحد()472 ،250 /2

( )2البخاري ( )3480و مسلم )1560(3
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[احلديث ]4 :قال رسول اهلل ( :أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنّة ملن ترك املراء ْ
وإن
كان حم ّقا ،وببيت يف وسط اجلنّة ملن ترك الكذب ْ
وإن كان مازحا ،وببيت يف أعىل اجلنّة ملن
حسن خلقه)()1

[احلديث ]5 :سئلت عائشة :أنبئيني عن خلق رسول اهلل  ،قالت :أليس تقرأ
فإن خلق نبي اهلل  كان القرآن)()2
القرآن؟ قال السائل :بىل ،قالتّ ( :

ّ

[احلديث ]6 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل تعاىل قسم بينكم أخالقكم ،كام قسم بينكم
ّ
أرزاقكمّ ،
حيب ،وال يعطي الدّ ين ّإال ملن
وإن اهلل عزّ
حيب ومن ال ّ
وجل يعطي الدّ نيا من ّ
أحب ،فمن أعطاه اهلل الدّ ين فقد أح ّبه ،وا ّلذي نفيس بيده ال يسلم عبد حتّى يسلم قلبه
ّ
نبي اهلل! قال( :غشمه
ولسانه ،وال يؤمن حتّى يأمن جاره بوائقه) ،قالوا :وما بوائقه يا ّ
وظلمه ،وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ،وال يتصدّ ق به فيقبل منه،
ّ
وال يرتك خلف ظهره ّإال كان زاده إىل النّارّ .
باليسء ولكن
إن اهلل عزّ
اليسء ّ ّ
وجل ال يمحو ّ ّ
إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث)()3
يمحو اليسء باحلسنّ ،

ّ ّ

[احلديث ]7 :قال رسول اهلل ّ ( :
الصائم
إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة ّ
القائم)()4
[احلديث ]8 :قال رسول اهلل ( :إنّام بعثت ألمتم صالح األخالق)()5

ّ

[احلديث ]9 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن من أح ّبكم إىل وأقربكم منّي جملسا يوم
القيامة ،أحاسنكم أخالقاّ ،
وإن أبغضكم إ ّيل ،وأبعدكم منّي جملسا يوم القيامة ،ال ّثرثارون
واملتشدّ قون واملتفيهقون) ،قالوا :يا رسول اهلل قد علمنا ال ّثرثارون واملتشدّ قون ،فام
( )1أبو داود()4800
( )2مسلم()746

( )4أبو داود()4798
( )5أمحد( )381 /2واحلاكم()613 /2

( )3أمحد( )387 /1واحلاكم( 34 ،33 /1و()165 /4
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املتفيهقون؟ قال( :املتكربون)()1

ّ

رب حسن اخللق ،واإلثم ما حاك يف صدرك
[احلديث ]10 :قال رسول اهلل ( :ال ّ
طلع عليه النّاس)( )2
وكرهت أن ي ّ

[احلديث ]11 :سئل رسول اهلل  عن أكثر ما يدخل النّاس اجلنّة؟ فقال( :تقوى
اهلل وحسن اخللق .وسئل عن أكثر ما يدخل النّاس النّار؟ فقال( :الفم والفرج)()3

[احلديث]12 :عن معاذ بن جبل قال :آخر ما أوصاين به رسول اهلل  حني
وضعت رجيل يف الغرز أن قال( :أحسن خلقك للنّاس يا معاذ بن جبل)()4

ّبي  قال ألخيه :اركب
ذر مبعث الن ّ
[احلديث ]13 :عن ابن ع ّباس قال :ملّا بلغ أبا ّ
السامء ،واسمع
نبي يأتيه اخلرب من ّ
الرجل ا ّلذي يزعم أنّه ّ
إىل هذا الوادي فاعلم يل علم هذا ّ
ذر فقال له:
ثم رجع إىل أيب ّ
ثم ائتني ،فانطلق األخ حتّى قدمه وسمع من قوله ّ
من قوله ّ
بالشعر)5()..
(رأيته يأمر بمكارم األخالق وكالما ما هو ّ

[احلديث ]14 :قال رسول اهلل ( :ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من
وإن اهلل ليبغض الفاحش البذيء)()6
خلق حسنّ ،

[احلديث ]15 :قال رسول اهلل ( :ما من يشء يوضع يف امليزان أثقل من حسن
اخللق ّ
والصالة)()7
الصوم ّ
وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب ّ
[احلديث]16 :عن أنس قال :كان رسول اهلل  من أحسن النّاس خلقا فأرسلني
نبي اهلل  ـ فخرجت
يوما حلاجة ،فقلت :واهلل ال أذهب ـ ويف نفيس أن أذهب ملا أمرين به ّ

( )1رواه الرتمذي()2018

( )5البخاري ( )3861ومسلم()2474

( )2مسلم()2553

( )6الرتمذي )2002 /4

( )3الرتمذي )2004(4

( )7الرتمذي  )2003(4وأبو داود رقم .4799

( )4املوطأ()902 /2
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السوق فإذا رسول اهلل  قابض بقفاي من ورائي
أمر عىل صبيان وهم يلعبون يف ّ
حتّى ّ
فنظرت إليه ـ وهو يضحك ـ فقال( :يا أنيس ،اذهب حيث أمرتك) قلت :نعم ،أنا أذهب
يا رسول اهلل ،قال أنس :واهلل لقد خدمته سبع سنني أو تسع سنني ،ما علمت قال ليشء
هال فعلت كذا وكذا)()1
صنعت :مل فعلت كذا وكذا ،وال لشىء تركتّ :

[احلديث ]17 :قال رسول اهلل ( :إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر،
حتّى ختتلطوا بالنّاس ،من أجل أن حيزنه)()2

والصالة
الصيام ّ
[احلديث ]18 :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بأفضل من درجة ّ
فإن فساد ذات البني هي احلالقة)()3
والصدقة) قالوا :بىل ،قال( :صالح ذات البنيّ ،
ّ

[احلديث ]19 :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بمن حيرم عىل النّار أو بمن حترم
كل قريب هني سهل)()4
عليه النّار :عىل ّ

ّ

الرضوان ّ
أن
[احلديث ]20 :عن أيب هبرية عائذ بن عمرو
املزين وهو من أهل بيعة ّ
ّ
أبا سفيان أتى عىل سلامن وصهيب وبالل يف نفر ،فقالوا :واهلل ما أخذت سيوف اهلل من عنق
ّبي ،
ّ
عدو اهلل مأخذها ،فقال أبو بكر :أتقولون هذا لشيخ قريش وس ّيدهم؟ فآيت الن ّ
فأخربه فقال( :يا أبا بكر لع ّلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ر ّبك) فأتاهم
أبو بكر فقال :يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا :ال ،يغفر اهلل لك يا أخي)()5

ّ

ألشج عبد القيسّ ( :
[احلديث]21 :عن ابن ع ّباس ّ
إن فيك
ّبي  قال
ّ
أن الن ّ
خصلتني حي ّبهام اهلل :احللم واألناة)( )6

املجاشعي قال :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل
[احلديث]22 :عن عياض بن محار
ّ
( )1أبو داود(.)4773

( )4الرتمذي )2488(4

( )2البخاري ( ،)6288ومسلم )2184(4

( )5مسلم()2504

( )3الرتمذي )2509(4

( )6مسلم()17
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أوحي إىل أن تواضعوا حتّى ال يفخر أحد عىل أحد ،وال يبغي أحد عىل أحد)()1

السوء،
[احلديث ]23 :قال رسول اهلل ( :إنّام مثل اجلليس ّ
الصالح واجلليس ّ
كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إ ّما أن حيذيك ،وإ ّما أن تبتاع منه ،وإ ّما أن جتد
منه رحيا ط ّيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد منه رحيا خبيثة)()2

ّ

ّ

[احلديث ]24 :قال رسول اهلل ( :كان تاجر يداين النّاس ،فإذا رأى معرسا قال
لعل اهلل أن يتجاوز عنّا ،فتجاوز اهلل عنه)()3
لفتيانه :جتاوزوا عنه ّ

ّبي  وأصحابه يعفون عن
[احلديث ]25 :عن أسامة بن زيد قال( :كان الن ّ
املرشكني وأهل الكتاب كام أمرهم اهلل ويصطربون عىل األذى ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َلت َْس َم ُع َّن
ِ
ِ
ِ
ِمن ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن
َ
َ
َ
ْش ُكوا َأ ًذى كَث ًريا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [آل عمران ،]186 :وقال اهللَ ﴿ :و َّد كَثِ ٌري ِم ْن أهل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َن ُك ْم
ني َهل ُ ُم ْ
اص َف ُحوا
ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ُك ْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
احلَ ُّق َفا ْع ُفوا َو ْ
حتَّى ي ْأ ِيت اهلل ِب َأم ِر ِه ِإ َّن اهلل ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
يتأول العفو ما
ّبي ّ 
َ َ َ
يشء َقد ٌير﴾ [البقرة ،]109 :وكان الن ّ
ْ
ْ
أمره اهلل به حتّى أذن اهلل فيهم)()4

ّ
حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك
[احلديث ]26 :قال رسول اهلل ( :ال
بوجه طلق)()5

[احلديث ]27 :قال رسول اهلل ( :ال ّ
حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال،
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ،وخريمها ا ّلذي يبدأ بالسالم)()6

ّ

[احلديث ]28 :قال رسول اهلل ( :ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره منها خلقا ريض
( )1مسلم()2865

( )4البخاري ()4566

( )2البخاري ( )2101ومسلم()2628

( )5مسلم()2626

( )3البخاري ( )2078واللفظ له ،ومسلم()1562

( )6البخاري ( ،)6077ومسلم()2560
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منها آخر)()1

مر رجل بغصن شجرة عىل ظهر طريق ،فقال:
[احلديث ]29 :قال رسول اهلل ّ ( :
ألنحنيّ
واهلل ّ

هذا عن املسلمني ال يؤذهيم ،فأدخل اجلنّة)()2

نجراين
[احلديث]30 :عن أنس قال :كنت أميش مع رسول اهلل  ،وعليه رداء
ّ
ّبي
غليظ احلاشية ،فأدركه أعرا ّ
يب ،فجبذ بردائه جبذة شديدة ،فنظرت إىل صفحة عاتق الن ّ
حممد مر يل من مال اهلل ا ّلذي
ثم قال :يا ّ
الرداء من شدّ ة جبذتهّ ،
 ،وقد أ ّثرت فيها حاشية ّ
ثم أمر له بعطاء(.)3
عندك .فالتفت إليه ،فضحكّ ،
بي  يصنع يف
[احلديث ]31 :عن األسود بن يزيد قال :سألت عائشة :ما كان النّ ّ
الصالة)()4
الصالة قام إىل ّ
أهله؟ قالت( :كان يف مهنة أهله ،فإذا حرضت ّ

[احلديث ]32 :عن أيب هريرة قال( :ما عاب رسول اهلل  طعاما ّ
قط ،إن اشتهاه
وإال تركه)()5
أكلهّ ،

[احلديث ]33 :عن عائشة قالت( :ما رضب رسول اهلل  شيئا ّ
قط بيده وال امرأة
وال خادما ّإال أن جياهد يف سبيل اهلل وما نيل منه يشء ّ
قط فينتقم من صاحبه ّإال أن ينتهك
يشء من حمارم اهلل فينتقم هلل عزّ

وجل)()6
ّ

خري رسول اهلل  بني أمرين ّإال أخذ أيرسمها
[احلديث]34 :عن عائشة قالت( :ما ّ
ما مل يكن إثام ،فإن كان إثام كان أبعد النّاس منه ،وما انتقم رسول اهلل  لنفسه يف يشء ّ
قط،
إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هبا هلل)()7
ّ

( )1مسلم()1469

( )5البخاري ()3563

( )2مسلم()1914

( )6مسلم()2328

( )3البخاري ( ،)6088ومسلم()1057

( )7البخاري ( )6126ومسلم()2327

( )4البخاري ()6039
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[احلديث ]35 :عن أنس بن مالك قال :ما رأيت رجال التقم أذن رسول اهلل 
ينحي رأسه ،وما رأيت رجال أخذ بيده فرتك يده،
الرجل هو ا ّلذي ّ
ّ
فينحي رأسه حتّى يكون ّ
الرجل هو ا ّلذي يدع يده(.)1
حتّى يكون ّ
الرجل فصافحه
ّبي  إذا استقبله ّ
[احلديث ]36 :عن أنس بن مالك قال :كان الن ّ
الرجل ا ّلذي ينزع ،وال يرصف وجهه عن وجهه حتّى
ال ينزع يده من يده ،حتّى يكون ّ
الرجل هو ا ّلذي يرصفه ،ومل ير مقدّ ما ركبتيه بني يدي جليس له(.)2
يكون ّ
 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]37 :قال رسول اهلل ( :بعثت ألمتم مكارم األخالق)()3

[احلديث ]38 :قال رسول اهلل ( :إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم ،فسعوهم
بأخالقكم)()4

[احلديث ]39 :قال رسول اهلل ( :إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم ،فسعوهم
ببسط الوجه وحسن اخللق)()5

[احلديث ]40 :قال رسول اهلل ( :يا بني عبد امل ّطلب إنّكم لن تسعوا الناس
بأموالكم ،فالقوهم بطالقة الوجه وحسن البرش)()6

[احلديث ]41 :قال رسول اهلل ّ ( :أهيا الناس ،واهلل ّإين ألعلم أنّكم ال تسعون
كل سهل طلق)()7
الناس بأموالكم ،ولكن بالطالقة وحسن اخللق ..رحم اهلل ّ

[احلديث ]42 :قال جرير بن عبد اهلل :قال يل رسول اهلل ( :إنّك امرئ قد أحسن

( )1أبو داود()4794

( )5إرشاد القلوب ص .134

( )2الرتمذي()2490

( )6مشكاة األنوار ص .222

( )3تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ،ج  1ص .89

( )7كتاب الزهد ص .28

( )4من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .281
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اهلل خلقك ،فأحسن خلقك)()1

[احلديث ]43 :قال رجل لرسول اهلل  :أوصني قال( :اتّق اهلل حيث كنت) قال:
زدين ،قال( :اتبع الس ّيئة احلسنة متحها) قال :زدين قال( :خالط الناس بحسن اخللق)()2

[احلديث ]44 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل اختار اإلسالم دينا ،فأحسنوا صحبته
إال هبام)()3
بالسخاء وحسن اخللق ،فإنّه ال يصلح ّ

أي املؤمنني أكملهم إيامنا؟ قال( :أحسنهم
[احلديث ]45 :سئل رسول اهلل ّ :
خلقا)()4
[احلديث ]46 :قال رسول اهلل ( :أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا)()5

[احلديث ]47 :قال رسول اهلل ّ :
(إن أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا،
وخياركم خياركم لنسائهم)()6

[احلديث ]48 :قال رسول اهلل ( :أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا ،وإنّام املسلم
من سلم املسلمون من يده ولسانه)( )7

[احلديث ]49 :قال رسول اهلل ( :أفضل الناس إيامنا احسنهم خلقا ،وأصلح
الناس أنصحهم للناس ،وخري الناس من انتفع به الناس)()8
[احلديث ]50 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق نصف الدين)()9

[احلديث ]51 :جاء رجل إىل رسول اهلل  من بني يديه فقال :يا رسول اهلل ما
ثم
ثم أتاه عن يمينه فقال :ما الدّ ين؟ فقال( :حسن اخللق)ّ ،
الدّ ين؟ فقال( :حسن اخللق)ّ ،
( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .90

( )6أمايل الطويس ج  2ص . 6

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .89

( )7جامع االخبار ص .107

( )3مشكاة األنوار ص .221

( )8روضة الواعظني ج  2ص .376

( )4أمايل الطويس ج  2ص . 153

( )9اخلصال ج  1ص .30

( )5أمايل الطويس ج  1ص . 139
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ثم أتاه من ورائه فقال ما الدين؟
أتاه من قبل شامله فقال :ما الدين؟ فقال( :حسن اخللق)ّ ،
فالتفت إليه وقال( :أما تف ّقه ..الدين هو أن ال تغضب)()1

[احلديث ]52 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل تعاىلّ :
إن هذا دين ارتضيته لنفيس ،ولن
إال السخاء وحسن اخللق ،فأكرموه هبام ما صحبتموه)()2
يصلحه ّ

[احلديث ]53 :قال رسول اهلل ( :أحسن الناس إيامنا أحسنهم خلقا ،وألطفهم
بأهله ،وأنا ألطفكم بأهيل)()3

[احلديث ]54 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه وكان من قرنه إىل قدمه ذنوبا
بدّ هلا اهلل حسنات :الصدق واحلياء وحسن اخللق والشكر)()4

[احلديث ]55 :كان رسول اهلل  إذا خطب قال يف آخر خطبته( :طوبى ملن طاب
خلقه ،وطهرت سج ّيته ،وصلحت رسيرته ،وحسنت عالنيته ،وأنفق الفضل من ماله،
وأمسك الفضل من كالمه ،وأنصف الناس من نفسه)()5

(أهيا الناس طوبى
[احلديث ]56 :كان رسول اهلل  إذا خطب قال يف آخر خطبتهّ :
ملن شغله عيبه عن عيوب الناس ،طوبى ملن حسنت خليقته ،وصلحت رسيرته ،وعزل عن
ْشه ،طوبى ملن تواضع يف غري معصيةّ ،
وذل من غري مسكنة ،وخالط أهل الفقه
الناس ّ
والرمحة ،طوبى ملن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل يف كالمه)()6
[احلديث ]57 :قال رسول اهلل ( :اإليامن حسن اخللق ،وإطعام الطعام)()7

[احلديث ]58 :قال رسول اهلل ( :أال ّ
إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة :اإليامن

( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .89

( )5االختصاص ص .228

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .170

( )6نزهة الناظر ص .36

( )3عيون األخبار ج  2ص . 38

( )7املحاسن ص . 389

( )4اصول الكايف ج  2ص . 107
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أصلها ،والزكاة فرعها ،والصالة ماؤها ،والصيام عروقها ،وحسن اخللق ورقها ،واإلخاء
والكف عن حمارم اهلل ثمرهتا ،فكام ال تكمل الشجرة ّإال
ّ
يف الدين لقاحها ،واحلياء حلاؤها،
بالكف عن حمارم اهلل)1()..
ّ
بثمرة طيبة ،كذلك ال يكمل اإليامن ّإال

[احلديث ]59 :قال رسول اهلل ّ :
(إن من إسالم املرء :حسن خلقه ،وترك ما ال
يعنيه)()2

[احلديث ]60 :قال رسول اهلل ( :أال اخربكم بأشبهكم يب خلقا :أحسنكم خلقا،
وأعظمكم حلام ،وأبركم لقرابته ،وأشدّ كم من نفسه إنصافا)()3

ّ

[احلديث ]61 :قال رسول اهلل ( :أال اخربكم بأشبهكم يب :أحسنكم خلقا،
احلق،
وأبركم بقرابته ،وأشدّ كم ح ّبا إلخوانه يف دينه ،وأصربكم عىل ّ
وألينكم كنفاّ ،
وأكظمكم للغيظ ،وأحسنكم عفوا ،وأشدّ كم من نفسه إنصافا يف الرضا والغضب)()4

فإين سمعت
[احلديث ]62 :قال رسول اهلل ( :من كان مسلام فال يمكر وال خيدعّ ،
إن املكر واخلديعة يف النار)()5
جربيل عليه السالم يقولّ :

ّ

[احلديث ]63 :قال رسول اهلل ( :ليس منّا من ّ
غش مسلام ،وليس منّا من خان
مسلام)()6

[احلديث ]64 :قال رسول اهلل ّ ( :
حممد
عيل فقال :يا ّ
إن جربيل الروح األمني نزل ّ
عليك بحسن اخللق ،فإنّه يذهب بخري الدنيا واآلخرة ،أال ّ
وإن أشبهكم يب أحسنكم
خلقا)()7

( )1جامع األخبار ص .178

( )5عيون األخبار ج  2ص . 50

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن زهد رسول اهلل . 

( )6عيون األخبار ج  2ص . 50

( )3من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )7عيون األخبار ج  2ص . 50

( )4اصول الكايف ج  2ص .240
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[احلديث ]65 :قال رسول اهلل ( :أقربكم منّي جملسا يوم القيامة :أحسنكم خلقا،
وخريكم ألهله)()1

[احلديث ]66 :قال رسول اهلل ( :أقربكم منّي جملسا يف اجلنّة ،أحسنكم أخالقا
املوطؤون أكنافهم ،ا ّلذين يألفون ويؤلفون)()2

[احلديث ]67 :قال رسول اهلل ( :أقربكم منّي غدا أحسنكم خلقا ،وأقربكم من
الناس)()3

[احلديث ]68 :قال رسول اهلل ّ ( :
عيل شفاعة
إن أقربكم منّي غدا وأوجبكم ّ
أصدقكم لسانا ،وأ ّداكم لألمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()4

[احلديث ]69 :قال رسول اهلل ّ :
(إن أقربكم منّي جملسا يوم القيامة أحسنكم
وإن أبغضكم إىل وأبعدكم منّي ومن اهلل جملسا شاهد زور)()5
أخالقاّ ،

[احلديث ]70 :قال رسول اهلل ( :أقربكم غدا منّي يف املوقف أصدقكم للحديث،
وأ ّداكم لألمانة ،وأوفاكم بالعهد ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()6

عيل شفاعة
[احلديث ]71 :قال رسول اهلل ( :أقربكم غدا منّي جملسا وأوجبكم ّ
أصدقكم لسانا ،وأحسنكم خلقا)()7

[احلديث ]72 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن أح ّبكم إىل وأقربكم منّي يوم القيامة جملسا
أحسنكم خلقا وأشدّ كم تواضعاّ ،
وإن أبعدكم منّي يوم القيامة الثرثارون ،وهم
املستكربون)()8

( )1عيون األخبار ج  2ص . 38

( )5بحار األنوار ج  101ص  310عن كتاب الغايات.

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص .83

( )6أمايل الطويس ج  1ص . 233

( )3كتاب الزهد ص .28

( )7تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .250

( )4أمايل الصدوق ص . 508

( )8قرب اإلسناد ص .22
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[احلديث ]73 :قال رسول اهلل ّ ( :أول ما يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة حسن
خلقه)()1

[احلديث ]74 :قال رسول اهلل ّ ( :
عيل شفاعة أصدقكم
إن أدناكم منّي ،وأوجبكم ّ
حديثا ،وأعظمكم أمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()2

[احلديث ]75 :عن بحر الس ّقاء قال :قال يل اإلمام الصادق( :يا بحر حسن اخللق
ثم قال( :أال أخربك بحديث ما هو يف يدي أحد من أهل املدينة) قلت :بىل ،قال( :بينا
يرس) ّ
رسول اهلل  ذات يوم جالس يف املسجد ،إذ جاءت جارية لبعض األنصار وهو قائم،
فأخذت بطرف ثوبه ،فقام هلا رسول اهلل  فلم تقل شيئا ومل يقل هلا رسول اهلل  شيئا
مرات ،فقام هلا رسول اهلل يف الرابعة وهي خلفه ،فأخذت هدبة من
حتّى فعلت ذلك ثالث ّ
مرات ،ال
ثم رجعت فقال هلا الناس :فعل اهلل بك وفعل ،حبست رسول اهلل  ثالث ّ
ثوبه ّ
تقولني له شيئا وال هو يقول لك شيئا ،ما كانت حاجتك إليه؟ قالتّ :
إن لنا مريضا فأرسلني
فلام أردت أخذها رآين فقام فاستحييت منه أن
أهيل آلخذ هدبة من ثوبه ،ليستشفي هباّ ،
آخذها وهو يراين وأكره أن أستأمره يف أخذها ،فأخذهتا)()3

[احلديث ]76 :روي أن رسول اهلل  كان قد لبس بردا نجرانيا ذا حاشية قوية،
حممد.
فبينام هو يميش إذ جذبه أعرايب من خلفه ،فجرت يف عنقه فقال له :أعطني عطائي يا ّ
فالتفت إليه مبتسام ،وأمر له بعطائه ،فنزل قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍ
م﴾ [القلم:
)4()]4
عيلّ :
أن هيود ّيا يقال له جوحير ،كان له عىل رسول اهلل 
[احلديث ]77 :عن اإلمام ّ

( )1قرب اإلسناد ص .22

( )3اصول الكايف ج  2ص . 102

( )2األشعث ّيات ص .150

( )4إرشاد القلوب ص .133
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دنانري ،فيتقاض رسول اهلل  فقال له يا هيودي :ما عندي ما أعطيك فقالّ :إين ال أفارقك
حممد  حتّى تعطيني ،فقال :إذا أجلس معك ،فجلس معهّ ،
فصىل رسول اهلل  يف ذلك
يا ّ
املوضع الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة والغداة ،وكان أصحاب رسول اهلل 

يتهدّ دونه ويتوعّدونه ،ففطن رسول اهلل  فقال :ما ا ّلذي تصنعون به؟ فقالوا :يا رسول
فلام ترحل
اهلل 
هيودي حيبسك ،فقال :مل يبعثني ّ
ّ
ريب تبارك وتعاىل أظلم معاهدا وال غريهّ .
اليهودي :أشهد أن ال إله ّإال اهلل وأشهد ّ
حممدا عبده ورسوله وشطر مايل يف
النهار قال
ّ
أن ّ
فإين قرأت يف
سبيل اهلل ،أما واهلل ما فعلت بك ا ّلذي فعلت إ ّال ألنظر إىل نعتك يف التوراة ّ
حممد بن عبد اهلل مولده بمكّة ،ومهاجره بط ّيبة ،وملكه بالشام ،وليس ّ
بفظ وال
التوراةّ :
سحاب يف األسواق وال مرت ّمن بالفحش وال قول اخلنا ،أشهد أن ال إله ّإال اهلل
غليظ وال ّ
وأنّك رسول اهلل ،وهذا مايل فاحكم فيه بام أراك اهلل تعاىل ،وكان اليهودي كثري املال)()1

[احلديث ]78 :قال رسول اهلل ( :خلقان حي ّبهام اهلل :السخاء وحسن اخللق،
وخلقان يبغضهام اهلل :البخل وسوء اخللق ،ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قولهَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
وق
ون﴾ [احلرش)2 ()]9 :
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
[احلديث ]79 :قال رسول اهلل ( :ما ج ّبل و ّيل اهلل ّإال عىل السخاء وحسن
اخللق)()3

[احلديث ]80 :عن اإلمام الصادق أن رسول اهلل  قال لرجل( :أخربين جربيل
السالم عن اهلل تعاىل ّ
جل ذكرهّ :
أن فيك مخس خصال حي ّبها اهلل ورسوله :الغرية
عليه ّ
الشديدة عىل حرمك ،والسخاء ،وحسن اخللق ،وصدق اللسان ،والشجاعة) ،فأسلم

( )1األشعثيّات ص .182

( )3األشعثيّات ص .151

( )2إرشاد القلوب ص .137
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الرجل وحسن إسالمه)()1

[احلديث ]81 :قال رسول اهلل ّ :
أحب اهلل
(إن هذه األخالق منائح من اهلل ،فإذا ّ
عبدا منحه خلقا حسنا ،وإذا أبغض عبدا منحه خلقا س ّيئا)()2

[احلديث ]82 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا ،رزقهم الرفق يف
املعيشة وحسن اخللق)()3

وبر القرابة ،تزيد يف
[احلديث ]83 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق وصلة الرحم ّ
فجارا)()4
األعامر وتعمر الديار ولو كان القوم ّ

[احلديث ]84 :قال رسول اهلل ّ :
(إن حسن اخللق يثبت املو ّدة ،وحسن البرش
يذهب بالسخيمة ،ومن أيقن باخللف سخت نفسه بالنفقة ،فاستنزلوا الرزق بالصدقة،
حق ح ّقه ،فينفق مثله يف معصيته)()5
وإ ّياكم أن يمنع أحدكم من ذي ّ

[احلديث ]85 :قال رسول اهلل ( :أفاضلكم أحسنكم أخالقا ،املو ّطؤون أكنافا،
طأ رحاهلم)()6
الذين يألفون ويؤلفون ،وتو ّ
ّ

[احلديث ]86 :قال رسول اهلل ( :خياركم أحاسنكم أخالقا ،ا ّلذين يألفون
ويؤلفون)()7

[احلديث ]87 :قال رسول اهلل ( :ال فقر أشدّ من اجلهل ،وال مال أعود من
العقل ،وال وحدة أوحش من العجب ،وال مظاهرة أحسن من املشاورة ،وال عقل
كالتدبري ،وال حسب كحسن اخللق ،وال عبادة كالتفكّر)()8

( )1قصص األنبياء ص .307

( )5إرشاد القلوب ص .133

( )2نزهة الناظر ص .22

( )6اصول الكايف ج  2ص . 102

( )3كتاب الزهد ص .27

( )7حتف العقول ص .45

( )4نزهة الناظر ص .14

( )8حتف العقول ص .6
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كالكف ،وال حسب
ّ
[احلديث ]88 :قال رسول اهلل ( :ال عقل كالتدبري ،وال ورع
كحسن اخللق)()1

[احلديث ]89 :قال رسول اهلل ( :من سعادة املرء حسن اخللق ،ومن شقاوته سوء
اخللق)()2

وْش اخللق نكد ،والصدقة
[احلديث ]90 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق يمنّ ،
تدفع ميتة السوء)()3

[احلديث ]91 :قال رسول اهلل ( :الوشيك الرضا البعيد الغضب من أحسن
اخللق خلقا)()4

[احلديث ]92 :قال رسول اهلل ( :يا ّأهيا الناس ّإين أعلم أنّكم لن تسعوا الناس
بأموالكم ،ولكن بالطالقة وحسن اخللق)()5

[احلديث ]93 :قال رسول اهلل ( :أكرمكم يف اجلاهلية أكرمكم يف اإلسالم) ،قال
اإلمام الباقر بعد روايته للحديث( :إنّام يعنى من كان يف اجلاهلية أحسنهم خلقا ،وأسخاهم
إال عزّ ا)()6
ك ّفا ،وأحسنهم جوارا ،وأك ّفهم أذى ،وأقرهبم من الناس ،فلن يزيده اإلسالم ّ

نبي من أنبياء بني إرسائيل:
[احلديث ]94 :قال رسول اهلل ( :أوحى اهلل تعاىل إىل ّ
السمح يسامح ،والكريم يكارم ،وعبد الشكس فاجتنبوه)()7
[احلديث ]95 :قال رسول اهلل ( :مروءة الرجل خلقه)()8
[احلديث ]96 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق يثبت املو ّدة)( )9
( )1إرشاد القلوب ص .141

( )6مشكاة األنوار ص .239

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .250

( )7األشعثيّات ص .151

( )3مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن (زهد النبي .)

( )8مشكاة األنوار ص .223

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن (زهد النبي .)

( )9حتف العقول ص .45

( )5مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن (زهد النبي .)
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[احلديث ]97 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل تكن فيه مل يقم له عمل :ورع حيجزه
عن معايص اهلل عزّ

وجل ،وخلق يداري به الناس ،وحلم ير ّد به جهل اجلاهل)()1
ّ

[احلديث ]98 :قال رسول اهلل ( :لو علم العبد ماله يف حسن اخللق ،لعلم أنّه
حيتاج إىل أن يكون له حسن اخللق)()2
[احلديث ]99 :قال رسول اهلل ( :أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخالقا)()3
[احلديث ]100 :قيل :يا رسول اهلل ما الشؤم؟ قال( :سوء اخللق)()4

[احلديث ]101 :قال رسول اهلل ( :جبل اهلل أولياءه عىل السخاء) قالوا :يا رسول
أي األعامل أفضل؟ فقال( :السخاء وحسن اخللق فالزمومها تفوزوا)()5
اهلل ّ
أي األعامل أفضل؟ قال( :حسن اخللق)()6
[احلديث ]102 :سئل رسول اهلل ّ 

[احلديث ]103 :قيل :يا رسول اهلل أي األعامل أفضل؟ فقال( :السخاء ،وحسن
اخللق فالزمومها تفوزوا)()7

[احلديث ]104 :قال رسول اهلل  وهو عىل منربه( :واهلل ا ّلذي ال إله ّإال هو ما
والكف عن
ّ
أعطي مؤمنا خري الدنيا واآلخرة ّإال بحسن ظنّه باهلل ،ورجائه ،وحسن خلقه،
اغتياب املؤمنني)()8

[احلديث ]105 :قال رسول اهلل ( :أال أنبئكم بخياركم :أحسنكم أخالقا
املوطؤون أكنافا ،ا ّلذين يألفون ويؤلفون)()9

[احلديث ]106 :قال رسول اهلل ّ :
(إن أح ّبكم إىل اهلل احاسنكم أخالقا،
( )1اخلصال ج  1ص .124

( )6تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .90

( )2صحيفة الرضا ص . 35

( )7إرشاد القلوب ص .137

( )3نزهة الناظر ص .36

( )8جامع األخبار ص .98

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .89

( )9كتاب الزهد ص .30

( )5إرشاد القلوب ص .137
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املوطؤون أكنافا ،ا ّلذين يألفون ويؤلفون ..وأبغضكم إىل اهلل ّ
املفرقون
املشاؤون بالنميمةّ ،
بني اإلخوان ،امللتمسون ألهل الرباء العثرات)()1

[احلديث ]107 :قال رسول اهلل ( :ما اصطحب قوم يف وجه هلل فيه رضاّ ،إال كان
أعظمهم أجرا أحسنهم خلقاْ ،
وإن كان فيهم من هو أشدّ

اجتهادا منه)()2

يتم عمله :ورع حيجزه
[احلديث ]108 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل تك ّن فيه مل ّ
عن معايص اهلل عزّ

وجل ،وخلق يداري به الناس ،وحلم ير ّد به جهل اجلاهل)()3
ّ

[احلديث ]109 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل يكن فيه أو واحدة منه ّن ،فال
ّ
ّ
وجل ،أو حلم يكف به السفيه ،أو
تعتدن بيشء من عمله :تقوى حيجزه عن معايص اهلل عزّ
خلق يعيش به يف الناس)()4

نبي من أنبيائه :ابن آدم اذكرين
[احلديث ]110 :قال رسول اهلل ( :أوحى اهلل إىل ّ
عند غضبك أذكرك عند غضبي ،فال أحمقك فيمن أحمق ،وإذا ظلمت بمظلمة فارض
فإن انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك ،واعلم ّ
بانتصاري لكّ ،
أن اخللق احلسن يذيب
اخلل العسل)()5
وإن اخللق اليسء يفسد العمل كام يفسد ّ
الس ّيئة كام تذيب الشمس اجلليدّ ،

ّ

[احلديث ]111 :قال رسول اهلل ّ :
(إن اخللق احلسن يذيب الذنوب كام تذيب
اخلل العسل)()6
وإن اخللق اليسء ليفسد العمل كام يفسد ّ
الشمس اجلمدّ ،
[احلديث ]112 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق يزيد يف الرزق)()7

[احلديث ]113 :قال رسول اهلل ( :لو علم الرجل ماله يف حسن اخللق ،لعلم أنّه

( )1عوايل الآللئ ج  1ص .100

( )5كنز الفوائد ج  1ص .135

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .250

( )6مشكاة األنوار ص .221

( )3من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )7مشكاة األنوار ص .221

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .90
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فإن حسن اخللق يذيب الذنوب كام يذيب املاء امللح)()1
املحتاج إىل حسن اخللقّ ،

حسن اهلل خلق امرؤ وخلقه فيطعمه
[احلديث ]114 :قال رسول اهلل ( :ما ّ
النار)()2

[احلديث ]115 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم
القائم) ،فقيل له :ما أفضل ما أعطي العبد قال( :حسن اخللق)()3

[احلديث ]116 :قال رسول اهلل ّ :
(إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم
إال أهله)()4
القائم ،وإنّه ليكتب ج ّبارا وال يملك ّ

[احلديث ]117 :قال رسول اهلل ( :لو كان حسن اخللق خلقا يرى ما كان يشء
أحسن خلقا منه ،ولو كان سوء اخللق خلقا يرى ما كان يشء أسوء خلقا منهّ ..
وإن اهلل ليبلغ
العبد بحسن اخللق درجة الصائم القائم)()5

أي املؤمنني أفضل؟ قال( :من مل يكن يف قلبه
[احلديث ]118 :قيل :يا رسول اهلل ّ 
ّ
ثم
ثم من؟ قال( :الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة) قيلّ :
غش ملؤمن وال حسد له) قيلّ :
من؟ قال( :اخللق احلسن)()6

كف اهلل عنه عذابه ،ومن
كف غضبه ّ
[احلديث ]119 :قال رسول اهلل ( :من ّ
حسن خلقه بلغه اهلل درجة الصائم القائم)()7

[احلديث ]120 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن صاحب اخللق احلسن له مثل أجر الصائم
القائم)()8

( )1جامع األخبار ص .107

( )5كتاب الزهد ص .26

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .90

( )6مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن زهد رسول اهلل .

( )3حتف العقول ص .45

( )7عيون األخبار ج  2ص .71

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .228

( )8اصول الكايف ج  2ص .100
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[احلديث ]121 :قال رسول اهلل ( :لو يعلم العبد ماله يف حسن اخللق ،لعلم أنّه
حيتاج أن يكون له حسن اخللق)()1

[احلديث ]122 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه وكان من قرنه إىل قدمه ذنوبا
بدّ هلا اهلل حسنات :الصدق واحلياء وحسن اخللق والشكر)()2

[احلديث ]123 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن خياركم اولو النّهى) ،قيل :يا رسول اهلل
الرزينة ،وصلة األرحام
ومن اولو النّهى؟ قال( :هم اولو األخالق احلسنة واألحالم ّ
والربرة باألمهات واآلباء ،واملتعاهدين للفقراء واجلريان واليتامى ،ويطعمون الطعام،
ويفشون السالم يف العامل ،ويص ّلون والناس نيام غافلون)()3

ّ

حسن مع الناس خلقه ،وبذل هلم
[احلديث ]124 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن ّ
معونته ،وعدل عنهم ْشه)()4

ّ

[احلديث ]125 :عن جابر قال :أقبل الع ّباس ذات يوم إىل رسول اهلل  وكان
عم اجلميل) فقال الع ّباس :ما
تبسم إليه فقال( :إنّك يا ّ
حسن اجلسم ،فلام رآه رسول اهلل ّ 
باحلق) قال :فام الكامل؟ قال( :تقوى
ّ
اجلامل بالرجال يا رسول اهلل؟ قال( :صواب القول
اهلل عزّ

وجل وحسن اخللق)()5
ّ

[احلديث ]126 :قال رسول اهلل ّ ( :أهيا الناس ،أال أنبئكم بأمرين خفيف
مؤونتهام عظيم أجرمها مل يلق اهلل بمثلهام :طول الصمت ،وحسن اخللق)()6

[احلديث ]127 :قال رسول اهلل ( :ليس يشء أثقل يف امليزان من اخللق

( )1صحيفة اإلمام الرضا ص .35

( )4روضة الكايف ج  1ص .247

( )2اصول الكايف ج  2ص .107

( )5أمايل الطويس ج  2ص . 111

( )3اصول الكايف ج  2ص .240

( )6أعالم الدين ص .336
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احلسن)()1

[احلديث ]128 :قال رسول اهلل ( :اخللق احلسن ألطف يشء يف الدين ،وأثقل
يشء يف امليزان ..وسوء اخللق يفسد العمل كام يفسد ّ
اخلل العسل ،وإن ارتقى يف الدرجات
فمصريه إىل اهلوان)()2

[احلديث ]129 :قال رسول اهلل( :ما عمل أثقل يف امليزان من حسن اخللقّ ،
وإن
العبد ليدرك بحسن اخللق درجة الصاحلني)()3

[احلديث ]130 :قال رسول اهلل ( :ال يلقى اهلل عبد بمثل خصلتني :طول
الصمت ،وحسن اخللق)()4

[احلديث ]131 :قال رسول اهلل  أليب ذر( :أال اع ّلمك عمال ثقيال يف امليزان
خفيفا عىل اللسان) قال :بىل يا رسول اهلل ،قال( :الصمت وحسن اخللق وترك ما ال
يعنيك)()5

[احلديث ]132 :قال رسول اهلل ( :ما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة أفضل
من حسن اخللق)()6

[احلديث ]133 :قال رسول اهلل ّ ( :أول ما يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة
حسن خلقه)()7

[احلديث ]134 :قال رسول اهلل ( :عليكم بحسن اخللقّ ،
فإن حسن اخللق يف
فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة)()8
اجلنّة ال حمالة ،وإ ّياكم وسوء اخللقّ ،

( )1األشعثيّات ص .150

( )5إرشاد القلوب ص .104

( )2مصباح الرشيعة ص .40

( )6اصول الكايف ج  2ص . 99

( )3مستدرك الوسائل ج  2ص .83

( )7قرب اإلسناد ص .22

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص  83عن زهد رسول اهلل .

( )8عيون األخبار ج  2ص . 31
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[احلديث ]135 :قال رسول اهلل ( :أكثر ما تلج به أمتي يف النار األجوفان :البطن،
والفرج وأكثر ما تلج به أمتي يف اجلنّة :تقوى اهلل وحسن اخللق)()1

[احلديث ]136 :قال رسول اهلل ( :أكثر ما تلج به أمتي اجلنّة تقوى اهلل وحسن
اخللق)()2

[احلديث ]137 :قال رسول اهلل ( :أكثر ما يدخل الناس اجلنّة تقوى اهلل وحسن
اخللق ،وخري ما أعطي اإلنسان اخللق احلسن ،وخري الزاد ما صحبه التقوى ،وخري القول
ما صدّ قه الفعل)()3

ّ
وجل هب ّن دخل اجلنّة
[احلديث ]138 :قال رسول اهلل ( :ثالث من لقي اهلل عزّ
أي باب شاء :من حسن خلقه ،وخيش اهلل يف املغيب واملحرض ،وترك املراء ْ
وإن كان
من ّ
حم ّقا)()4

[احلديث ]139 :سئل رسول اهلل  ما أكثر ما يدخل اجلنّة ،قال( :تقوى اهلل عزّ
وجل وحسن اخللق)()5
ّ

[احلديث ]140 :قال رسول اهلل ( :رأيت رجال من أمتي جاثيا عىل ركبتيه ،بينه
وبني رمحة اهلل حجاب ،فجاءه حسن خلقه ،فأخذه بيده ،وأدخله يف رمحة اهلل)()6

[احلديث ]141 :قال رسول اهلل ( :أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنّة وبيت يف وسط
وإن كان حم ّقا ،وملن ترك الكذب ْ
اجلنّة وبيت يف أعىل اجلنّة ملن ترك املراء ْ
وإن كان هازال،
وملن حسن خلقه)()7

( )1األشعثيّات ص .105

( )5جامع األخبار ص .107

( )2األشعثيّات ص .105

( )6أمايل الصدوق ص .230

( )3إرشاد القلوب ص .194

( )7اخلصال ج  1ص .144

( )4اصول الكايف ج  2ص . 300
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[احلديث ]142 :قال رسول اهلل ( :أنا زعيم بيت يف اجلنّة ملن حسن خلقه مع
حق)()1
الناس ،وترك الكذب يف املزاح واجلدّ  ،وترك املراء وهو ّ

فليتمسك بأربع
[احلديث ]143 :قال رسول اهلل ( :من أراد الدخول إىل اجلنة؛
ّ
وكف األذى عن عباد اهلل)()2
ّ
خصال ،وهي :الصدقة والسخاء وحسن اخللق

[احلديث ]144 :قال رسول اهلل ( :أال أد ّلكم عىل خري أخالق أهل الدنيا
واآلخرة :من عفا عمن ظلمه ،ووصل من قطعه ،ويعطي من حرمه)()3

ّ

[احلديث ]145 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق زمام من رمحة اهلل يف أنف
جيره إىل اجلنّة .وسوء اخللق زمام
جيره إىل اخلري ،واخلري ّ
صاحبه ،والزمام بيد امللك وامللك ّ
من عذاب اهلل يف أنف صاحبه ،والزمام بيد الشيطان جيره إىل الرش ،والرش جيره إىل النار)()4

ّ

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]146 :قال رسول اهلل ( :حسن اخللق شجرة يف اجلنّة ،وصاحبه متع ّلق
بغصنها جيذبه إليها .وسوء اخللق شجرة يف النار ،وصاحبه متع ّلق بغصنها جيذبه إليها)()5

[احلديث ]147 :قال رسول اهلل ( :رجالن آمنا وهاجرا ودخال اجلنّة مجيعا ،فرفع
رب؟ قال :إنّه كان أحسن
عيل يا ّ
أحدمها عىل صاحبه كام ترى الثر ّيا ،فقال :بامذا فضلته ّ
منك خلقا)()6

[احلديث ]148 :قال رسول اهلل ( :رأيت رجال من أمتي جاثيا عىل ركبتيه ،بينه
وبني رمحة اهلل حجاب .فجاءه حسن خلقه ،فأخذ بيده فأدخله يف رمحة اهلل)()7

[احلديث ]149 :قال رسول اهلل ( :أحسن خلقك مع أهلك وجريانك ومن

( )1مشكاة األنوار ص .70

( )5مصباح الرشيعة ص .40

( )2فضائل ابن شاذان ص .159

( )6روضة الواعظني ج  2ص .8

( )3جامع األخبار ص .106

( )7فضائل األشهر الثالثة ص .113

( )4جامع األخبار ص .107
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تعاْش وتصاحب من الناس ،تكتب عند اهلل يف الدرجات العىل)()1

[احلديث ]150 :قال رسول اهلل ( :خياركم أحسنكم أخالقا ،وأخ ّفكم مؤنة،
وأخفضكم ألهله)()2

[احلديث ]151 :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقالّ :
إن يل زوجة إذا دخلت تل ّقتني،
هتتم لرزقك ،فقد
هيمك؟! إن كنت ّ
وإذا خرجت ش ّيعتني ،وإذا رأتني مهموما قالت :ما ّ
مها ،فقال رسول اهلل ّ :
تك ّفل لك به غريكْ ،
(إن هلل
هتتم بأمر آخرتك فزادك اهلل ّ
وإن كنْت ّ
عامال ،وهذه من عامله ،هلا نصف أجر الشهيد)()3

ّ

ّ

[احلديث ]152 :عن أ ّم سلمة أهنا قالت لرسول اهلل  :بأيب أنت وا ّمي ،املرأة
ختري أحسنهام
ألهيام تكون؟ فقال( :يا أ ّم سلمة ّ
يكون هلا زوجان فيموتان فيدخالن اجلنّةّ ،
إن حسن اخللق ذهب بخري الدّ نيا واآلخرة)()4
خلقا وخريمها ألهله ،يا أم سلمة ّ

ّ

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
عيل( :أربع من ك ّن فيه كمل إسالمه واعني عىل إيامنه،
[احلديث ]153 :قال اإلمام ّ
وحم ّصت ذنوبه ،ولقى ر ّبه وهو عنه راض ،ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب ح ّطها اهلل
تعاىل عنه ،وهي :الوفاء بام جيعل اهلل عىل نفسه ،وصدق اللسان مع الناس ،واحلياء ممّا يقبح
عند اهلل وعند الناس ،وحسن اخللق مع األهل والناس)5()..

ّ
[احلديث ]154 :قال اإلمام عيلّ :
وجل جعل حماسن األخالق وصلة
(إن اهلل عزّ
( )1حتف العقول ص .12

( )4اخلصال ج  1ص .42

( )2املستدرك ج  2ص  83عن كتاب زهد رسول اهلل

( )5أمايل الطويس ج  1ص . 192

( )3من ال حيرضه الفقيه ج  3ص .246
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فيحب أحدكم أن يمسك بخلق متّصل باهلل)()1
بينه وبني عباده،
ّ
[احلديث ]155 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق خري قرين)()2

ّ

[احلديث ]156 :قال اإلمام عيل( :البشاشة حبالة املو ّدة ،واالحتامل قرب العيوب،
واملساملة خباء العيوب ،وال قربى كحسن اخللق)()3
ألذ من حسن اخللق)()4
[احلديث ]157 :قال اإلمام عيل( :ال عيش ّ

فإين
وجترع الغيظّ ،
[احلديث ]158 :قال اإلمام عيل( :تسلم من الناس بحسن اخللق ّ
ألذ مغ ّبة)()5
مل أر جرعة أحيل منها عاقبة ،وال ّ
[احلديث ]159 :قال اإلمام عيل( :كفى بالقناعة ملكا ،وبحسن اخللق نعيام)()6

يرضك ما
[احلديث ]160 :قال اإلمام عيل( :يا ّ
بني احفظ عنّي أربعا وأربعا ،ال ّ
عملت معه ّنّ :
إن أغنى الغنى العقل ،وأكرب الفقر احلمق ،وأوحش الوحشة العجب،
وأكرم احلسب حسن اخللق)()7

عيل يويص بعض أهله( :أحسن إىل مجيع الناس كام
[احلديث ]161 :قال اإلمام ّ
حتب أن حيسن إليك ،وأرض هلم ممّا ترضاه ،واستقبح لنفسك ممّا تستقبحه من غريك،
ّ
مت بكوا عليك وقالوا:
أحسن مع مجيع الناس خلقك حتّى إذا غبت عنهم حنّوا إليك ،وإذا ّ
رب العاملني)()8
إنّا هلل وإنّا إليه راجعون ،وال تكن من ا ّلذين يقال عند موته :احلمد هلل ّ

[احلديث ]162 :قال اإلمام عيل( :ما أعطى اهلل سبحانه العبد شيئا من خري الدنيا
إال بحسن خلقه وحسن ن ّية)()9
واآلخرة ّ
( )1نزهة الناظر ص .52

( )6هنج البالغة حكمة  220ص .1188

( )2عيون األخبار ج  2ص . 38

( )7هنج البالغة حكمة  37ص .1104

( )3روضة الواعظني ج  2ص .377

( )8مواعظ الصدوق ص .69

الغمة.
( )4بحار األنوار ج  75ص  111عن كشف ّ

( )9غرر احلكم الفصل  79رقم .217

( )5حتف العقول ص .82
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[احلديث ]163 :قال اإلمام عيل( :أربع من اعطيه ّن أعطي خري الدنيا واآلخرة:
صدق حديث ،وأداء أمانة ،وع ّفة بطن ،وحسن خلق)()1
[احلديث ]164 :قال اإلمام عيل( :ال قرين كحسن اخللق)()2
(رب عزيز أذ ّله خلقه ،وذليل أعزّ ه خلقه)()3
[احلديث ]165 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]166 :قال اإلمام عيل( :من النت كلمته وجبت حم ّبته)()4

[احلديث ]167 :قال اإلمام عيل( :أربع إذا ك ّن فيك مل تبل ما فاتك من الدّ نيا :حفظ
أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وع ّفة يف طعمة)()5

[احلديث ]168 :قال اإلمام الرضا( :عجبت ملن يشرتي العبيد بامله فيعتقهم ،كيف
ال يشرتي األحرار بحسن خلقه)()6
[احلديث ]169 :قال اإلمام عيل( :اخللق املحمود من ثامر العقل)()7
[احلديث ]170 :قال اإلمام عيل( :اخللق السجيح أحد النّعمتني)()8

ّ

[احلديث ]171 :قال اإلمام عيل( :أحسن يشء اخللق)()9
[احلديث ]172 :قال اإلمام عيل( :أكرم احلسب اخللق)()10
[احلديث ]173 :قال اإلمام عيل( :أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخالقا)()11
[احلديث ]174 :قال اإلمام عيل( :أرض الناس من كانت أخالقه رض ّية)()12
[احلديث ]175 :قال اإلمام عيل( :أحسن السناء اخللق السجيح)()13

ّ

ّ

( )1غرر احلكم الفصل  1رقم .2163

( )8غرر احلكم ص  254ـ .255

( )2بحار األنوار ج  75ص .14

( )9غرر احلكم ص  254ـ .255

( )3كنز الفوائد ج  1ص .320

( )10غرر احلكم ص  254ـ .255

( )4كنز الفوائد ج  1ص .320

( )11غرر احلكم ص  254ـ .255

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .9

( )12غرر احلكم ص  254ـ .255

( )6فقه اإلمام الرضا ص .354

( )13غرر احلكم ص  254ـ .255

( )7غرر احلكم ص  254ـ .255
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[احلديث ]176 :قال اإلمام عيل( :أحسن األخالق ما محلك عىل املكارم)()1
[احلديث ]177 :قال اإلمام عيل( :برشك أول برك ،ووعدك أول عطائك)()2

ّ

ختري لنفسك من ّ
كل خلق أحسنةّ ،
فإن اخلري
[احلديث ]178 :قال اإلمام عيلّ ( :
عادة)( )3
[احلديث ]179 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق للنّفس ،وحسن اخللق للبدن)()4
[احلديث ]180 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق أفضل الدين)()5
[احلديث ]181 :قال اإلمام عيل( :حسن البرش أول العطاء وأسهل السخاء)()6

[احلديث ]182 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق من أفضل القسم وأحسن
الشيم)()7
ّ
[احلديث ]183 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق خري قرين ،والعجب داء دفني)()8
[احلديث ]184 :قال اإلمام عيل( :حسن األخالق برهان كرم األعراق)()9
[احلديث ]185 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق أحد العطائني)()10
كل بر)( )11
[احلديث ]186 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق رأس ّ

ّ

بالصدق)()12
[احلديث ]187 :قال اإلمام عيل( :رأس اإليامن حسن اخللق والت ّ
ّحيل ّ
[احلديث ]188 :قال اإلمام عيل( :مل يضق يشء مع حسن اخللق)()13
الشيم)()14
[احلديث ]189 :قال اإلمام عيل( :من الكرم حسن ّ
( )1غرر احلكم ص  254ـ .255

( )8غرر احلكم ص  254ـ .255

( )2غرر احلكم ص  254ـ .255

( )9غرر احلكم ص  254ـ .255

( )3غرر احلكم ص  254ـ .255

( )10غرر احلكم ص  254ـ .255

( )4غرر احلكم ص  254ـ .255

( )11غرر احلكم ص  254ـ .255

( )5غرر احلكم ص  254ـ .255

( )12غرر احلكم ص  254ـ .255

( )6غرر احلكم ص  254ـ .255

( )13غرر احلكم ص  254ـ .255

( )7غرر احلكم ص  254ـ .255

( )14غرر احلكم ص  254ـ .255
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[احلديث ]190 :قال اإلمام عيل( :من ْشف األعراق كرم األخالق)()1

[احلديث ]191 :قال اإلمام عيل( :ما أعطى اهلل سبحانه العبد شيئا من خري الدّ نيا
إال بحسن خلقه وحسن ن ّيته)()2
واآلخرة ّ
[احلديث ]192 :قال اإلمام عيل( :نعم احلسب حسن اخللق)( )3
[احلديث ]193 :قال اإلمام عيل( :نعم الشيمة حسن اخللق)( )4
[احلديث ]194 :قال اإلمام عيل( :نعم اإليامن مجيل اخللق)()5
[احلديث ]195 :قال اإلمام عيل( :ال قرين كحسن اخللق)()6

[احلديث ]196 :قال اإلمام عيل( :أصلح امليسء بحسن فعالكّ ،
ودل عىل اخلري
بجميل مقالك)()7

الرفق
[احلديث ]197 :قال اإلمام عيل( :ثالث يوجبن املح ّبة ،حسن اخللق وحسن ّ
والتواضع)()8
[احلديث ]198 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق يورث املح ّبة ،ويؤكد املو ّدة)()9
[احلديث ]199 :قال اإلمام عيل( :عليك بحسن اخللق ،فإنّه يكسبك املح ّبة)()10

[احلديث ]200 :قال اإلمام عيل( :من حسن خلقه ،كثر حم ّبوه ،وأنست النّفوس
به)()11

والرفق
السخاء ّ
[احلديث ]201 :قال اإلمام عيل( :ما استجلبت املح ّبة بمثل ّ

( )1غرر احلكم ص  254ـ .255

( )7غرر احلكم ص  254ـ .255

( )2غرر احلكم ص  254ـ .255

( )8غرر احلكم ص  254ـ .255

( )3غرر احلكم ص  254ـ .255

( )9غرر احلكم ص  254ـ .255

( )4غرر احلكم ص  254ـ .255

( )10غرر احلكم ص  254ـ .255

( )5غرر احلكم ص  254ـ .255

( )11غرر احلكم ص  254ـ .255

( )6غرر احلكم ص  254ـ .255
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وحسن اخللق)()1
[احلديث ]202 :قال اإلمام عيل( :بحسن األخالق يطيب العيش)()2
[احلديث ]203 :قال اإلمام عيل( :من حسنت خليقته طابت عرشته)()3
[احلديث ]204 :قال اإلمام عيل( :ال عيش أهنأ من حسن اخللق)()4

[احلديث ]205 :قال اإلمام عيل( :وصول املرء إىل ّ
كل ما يبتغيه ،من طيب عيشه
وأمن رسبه وسعة رزقه ،بحسن ن ّية وسعة خلقه)()5
[احلديث ]206 :قال اإلمام عيل( :بحسن األخالق تدر األرزاق)()6

ّ

يدر األرزاق ،ويونس
[احلديث ]207 :قال اإلمام عيل( :حسن األخالق ّ
الرفاق)()7

ّ

[احلديث ]208 :قال اإلمام عيل( :يف سعة األخالق كنوز األرزاق)()8
[احلديث ]209 :قال اإلمام عيل( :من كرم خلقه اتّسع رزقه)( )9
[احلديث ]210 :قال اإلمام عيل( :إذا حسن اخللق لطف النطق)()10
[احلديث ]211 :قال اإلمام عيل( :حسن السرية مجال القدرة وحصن اإلمرة)()11
[احلديث ]212 :قال اإلمام عيل( :حسن السرية عنوان حسن الرسيرة)()12
[احلديث ]213 :قال اإلمام عيل( :كم من وضيع رفعه حسن خلقه)()13
[احلديث ]214 :قال اإلمام عيل( :من حسن خلقه سهلت له طرقه)()14
( )1غرر احلكم ص  254ـ .255

( )8غرر احلكم ص  254ـ .255

( )2غرر احلكم ص  254ـ .255

( )9غرر احلكم ص  254ـ .255

( )3غرر احلكم ص  254ـ .255

( )10غرر احلكم ص  254ـ .255

( )4غرر احلكم ص  254ـ .255

( )11غرر احلكم ص  254ـ .255

( )5غرر احلكم ص  254ـ .255

( )12غرر احلكم ص  254ـ .255

( )6غرر احلكم ص  254ـ .255

( )13غرر احلكم ص  254ـ .255

( )7غرر احلكم ص  254ـ .255

( )14غرر احلكم ص  254ـ .255
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[احلديث ]215 :قال اإلمام عيل( :حسن اخللق يبلغ درجة الصائم القائم)()1

(روضوا أنفسكم عىل األخالق احلسنةّ ،
فإن العبد
عيلّ :
[احلديث ]216 :قال اإلمام ّ
املؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم)()2

[احلديث ]217 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا ..منها سعة
اخللق)()3
[احلديث ]218 :قال اإلمام عيل( :عنوان صحيفة املؤمن حسن خلقه)()4

ّ

[احلديث ]219 :عن نوف البكايل ،قال :أتيت اإلمام عيل ،وهو يف رحبة مسجد
السالم يا
السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته فقال( :وعليك ّ
الكوفة فقلتّ :
نوف ورمحة اهلل وبركاته) فقلت له :يا أمري املؤمنني عظني ،فقال( :يا نوف أحسن حيسن
إليك ..وحسن خلقك خي ّفف اهلل حسابك)()5

ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]220 :قال اإلمام السجادّ ( :
إن املعرفة بكامل دين املسلم :تركه الكالم
فيام ال يعنيه ،وق ّلة مرائه ،وحلمه ،وصربه ،وحسن خلقه)()6

(إن أح ّبكم إىل اهلل عز ّ
[احلديث ]221 :قال اإلمام السجادّ :
وجل أحسنكم عمال،
وإن أعظمكم عند اهلل عمال أعظمكم فيام عند اهلل رغبةّ ،
ّ
وإن أنجاكم من عذاب اهلل أشدّ كم
وإن أقربكم من اهلل أوسعكم خلقاّ ،
خشية هللّ ،
وإن أرضاكم عند اهلل أسبغكم عىل عياله،
وإن أكرمكم عىل اهلل أتقاكم هلل)()7
ّ

( )1كنز الفوائد للكراجكي ج  1ص .320

( )5أمايل الصدوق ص .209

( )2حتف العقول ص .111

( )6اصول الكايف ج  2ص .240

( )3اصول الكايف ج  2ص . 239

( )7روضة الكايف ج  1ص .98

( )4صحيفة اإلمام الرضا ص .36
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[احلديث ]222 :قال اإلمام السجاد( :أربع من ك ّن فيه كمل إسالمه ،وحمصت عنه
ّ
ّ
وجل بام جيعل عىل نفسه للناس،
وجل وهو عنه راض :من ويف هلل عزّ
ذنوبه ،ولقي ر ّبه عزّ
وصدّ ق لسانه مع الناس ،واستحيى من ّ
كل قبيح عند اهلل وعند الناس ،وحسن خلقه مع
أهله)()1

[احلديث ]223 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف مكارم االخالق ومريض األفعال:
(اللهم صل عىل حممد وآله وبلغ بإيامين أكمل االيامن ،واجعل يقيني أفضل اليقني ،وانته
بنيتي إىل أحسن النيات ،وبعميل إىل أحسن االعامل .اللهم وفر بلطفك نيتي ،وصحح بام
عندك يقيني ،واستصلح بقدرتك ما فسد مني ..واكفني ما يشغلني االهتامم به ،واستعملني
بام تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيام خلقتني له ،وأغنني وأوسع عىل يف رزقك ،وال تفتني
بالنظر ،وأعزين ،وال تبتليني بالكرب ،وعبدين لك وال تفسد عباديت بالعجب ،وأجر للناس
عىل يدي اخلري ،وال متحقه باملن ،وهب يل معايل االخالق ،واعصمني من الفخر ..وال
ترفعني يف الناس درجة إال حططتني عند نفيس مثلها ،وال حتدث يل عزا ظاهرا إال أحدثت
يل ذلة باطنة عند نفيس بقدرها ..اللهم متعني هبدى صالح ال أستبدل به ،وطريقة حق ال
أزيغ عنها ،ونية رشد ال أشك فيها وعمرين ما كان عمري بذلة يف طاعتك ،فإذا كان عمري
مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إيل ،أو يستحكم غضبك عيل .اللهم ال
تدع خصلة تعاب مني إال أصلحتها ،وال عائبة اؤنب هبا إال حسنتها ،وال اكرومة يف ناقصة
إال أمتمتها ..اللهم أبدلني من بغضة أهل الشنئان املحبة ومن حسد أهل البغي املودة ،ومن
ظنة أهل الصالح الثقة ،ومن عداوة االدنني الوالية ،ومن عقوق ذوي االرحام املربة ،ومن
خذالن االقربني النرصة ،ومن حب املدارين تصحيح املقة ،ومن رد املالبسني كرم العرشة،
( )1اخلصال ج  1ص .222
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ومن مرارة خوف الظاملني حالوة االمنة ..اللهم اجعل يل يدا عىل من ظلمني ولسانا عىل
من خاصمني وظفرا بمن عاندين وهب يل مكرا عىل من كايدين وقدرة عىل من اضطهدين
وتكذيبا ملن قصبني وسالمة ممن توعدين ووفقني لطاعة من سددين ومتابعة من أرشدين..
اللهم سددين الن أعارض من غشني بالنصح ،وأجزي من هجرين بالرب واثيب من حرمني
بالبذل واكايف من قطعني بالصلة واخالف من اغتابني إىل حسن الذكر ،وأن أشكر احلسنة
واغيض عن السيئة ..اللهم حلني بحلية الصاحلني ،وألبسني زينة املتقني يف بسط العدل
وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصالح ذات البني وإفشاء العارفة ،وسرت
العائبة ،ولني العريكة ،وخفض اجلناح ،وحسن السرية ،وسكون الريح ،وطيب املخالقة،
والسبق إىل الفضيلة ،وإيثار التفضل ،وترك التعبري واالفضال عىل غري املستحق والقول
باحلق وإن عز واستقالل اخلري وإن كثر من قويل وفعيل ،واستكثار الرش وإن قل من قويل
وفعيل ،وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة ولزوم اجلامعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي
املخرتع ..اللهم اجعل أوسع رزقك عيل إذا كربت ،وأقوى قوتك يف إذا نصبت ،وال تبتليني
بالكسل عن عبادتك وال العمى عن سبيلك وال بالتعرض خلالف حمبتك ،وال جمامعة من
تفرق عنك ،وال مفارقة من اجتمع إليك .اللهم اجعلني أصول بك عند الرضورة وأسألك
عند احلاجة ،وأترضع إليك عند املسكنة ،وال تفتني باالستعانة بغريك إذا اضطررت ،وال
باخلضوع لسؤال غريك إذا افتقرت ،وال بالترضع إىل من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك
خذالنك ومنعك وإعراضك يا أرحم الرامحني ..اللهم اجعل ما يلقي الشيطان يف روعي
من التمني والتظني واحلسد ذكرا لعظمتك ،وتفكرا يف قدرتك ،وتدبريا عىل عدوك ،وما
أجرى عىل لساين من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن
غائب أو سب حارض ،وما أشبه ذلك نطقا باحلمد لك وإغراقا يف الثناء عليك ،وذهابا يف
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متجيدك وشكرا لنعمتك واعرتافا بإحسانك وإحصاء ملننك .اللهم صل عىل حممد وآله وال
اظلمن وأنت مطيق للدفع عني ،وال أظلمن وأنت القادر عىل القبض مني ،وال أضلن وقد
أمكنتك هدايتي ،وال أفتقرن ومن عندك وسعي ،وال أطغني ومن عندك وجدي ..اللهم
إىل مغفرتك وفدت ،وإىل عفوك قصدت ،وإىل جتاوزك اشتقت ،وبفضلك وثقت ،وليس
عندي ما يوجب يل مغفرتك ،وال يف عميل ما أستحق به عفوك ،وما يل بعد أن حكمت عىل
نفيس إال فضلك ..اللهم وأنطقني باهلدى ،وأهلمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى
واستعملني بام هو أرض .اللهم اسلك يب الطريقة املثىل ،واجعلني عىل ملتك أموت
وأحيى ..اللهم متعني باالقتصاد ،واجعلني من أهل السداد ،ومن أدلة الرشاد ،ومن
صاحلي العباد ،وارزقني فوز املعاد ،وسالمة املرصاد .اللهم خذ لنفسك من نفيس ما
خيلصها ،وأبق لنفيس من نفيس ما يصلحها; فإن نفيس هالكة أو تعصمها .اللهم أنت عديت
إن حزنت ،وأنت منتجعي إن حرمت ،وبك استغاثتي إن كرثت ،وعندك مما فات خلف،
وملا سبيل اهلداية للرب فيام انفق منه ..اللهم اكفني مؤونة االكتساب ،وارزقني من غري
احتساب ،فال أشتغل عن عبادتك بالطلب وال أحتمل إرص تبعات املكسب .اللهم فأطلبني
بقدرتك ما أطلب ،وأجرين بعزتك مما أرهب ..اللهم صن وجهي باليسار ،وال تبتذل
جاهي باإل قتار فأسرتزق أهل رزقك ،وأستعطي ْشار خلقك ،فأفتتن بحمد من أعطاين،
وابتىل بذم من منعني وأنت من دوهنم ويل االعطاء واملنع ..اللهم ارزقني صحة يف عبادة،
وفراغا يف زهادة ،وعلام يف استعامل ،وورعا يف إمجال .اللهم اختم بعفوك أجيل ،وحقق يف
رجاء رمحتك أميل ،وسهل إىل بلوغ رضاك سبيل ،وحسن يف مجيع أحوايل عميل ..اللهم
نبهني لذكرك يف أوقات الغفلة ،واستعملني بطاعتك يف أيام املهلة ،واهنج يل إىل حمبتك
سبيال سهلة أكمل يل هبا خري الدنيا واالخرة ..اللهم وصل عىل حممد وآله كأفضل ما صليت
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عىل أحد من خلقك قبله ،وأنت مصل عىل أحد بعده ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف االخرة
حسنة ،وقني برمحتك عذاب النار) ()1

 3ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]224 :قال اإلمام الباقر( :من أعطي اخللق والرفق ،فقد أعطي اخلري ك ّله
والراحة ،وحسن حاله يف دنياه وآخرته ،ومن حرم الرفق واخللق كان ذلك له سبيال إىل ّ
كل
إال من عصمه اهلل تعاىل)()2
ْش وبل ّية ّ

ّ

[احلديث ]225 :قال اإلمام الباقر( :ما يعبأ من يؤ ّم هذا البيت ،إذا مل يكن فيه ثالث
خصال :خلق خيالق به من صحبه ،أو حلم يملك به من غضبه ،أو ورع حيجزه عن حمارم
اهلل)()3

 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]226 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بالورع واالجتهاد ،وأداء األمانة،
وصدق احلديث ،وحسن الصحبة ملن صحبكم ،وطول السجودّ ،
فإن ذلك من سنن
األوابني)()4
ّ

[احلديث ]227 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل ارتض اإلسالم لنفسه دينا ،فأحسنوا
صحبته بالسخاء وحسن اخللق)()5

[احلديث ]228 :قال اإلمام الصادق يويص زيدا( :اصرب يا زيد عىل أعدائك ،فإنّك
لن تكايف من عىص اهلل فيك بأكثر من أن تطيع اهلل فيهّ ،
عام يكره،
إن اهلل يذود عبده املؤمن ّ
كام يذود أحدكم اجلمل الغريب ا ّلذي ليس له عن ابله ،يا زيد ّ
إن اهلل اصطفى اإلسالم
( )1الصحيفة السجادية ،ص .92

( )4تفسري العيّايش ج  2ص .286

( )2حلية األولياء ج  3ص . 186

( )5كتاب الزهد ص .25

( )3الكايف ج  4ص .285
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واختاره ،فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق)()1

[احلديث ]229 :قال اإلمام الصادق( :عليك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد،
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن اخللق ،وحسن اجلوار ،وكونوا دعاة إىل أنفسكم
بغري ألسنتكم ،وكونوا زينا وال تكونوا شينا ،وعليكم بطول الركوع والسجود؛ ّ
فإن أحدكم
إذا طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال :يا ويله أطاع وعصيت ،وسجد
وأبيت)()2
[احلديث ]230 :قال اإلمام الصادق( :من اإليامن حسن اخللق وإطعام الطعام)()3

[احلديث ]231 :قال اإلمام الصادق( :ال يكمل إيامن العبد حتّى تكون فيه أربع
ويستخف نفسه ،ويمسك الفضل من قوله ،وخيرج الفضل من
ّ
خصال :حيسن خلقه،
ماله)()4

[احلديث ]232 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن من طاب مكسبه ،وحسنت خليقته،
ْشه،
ّ
وصحت رسيرته ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من كالمه ،وكفى الناس ّ
وأنصف الناس من نفسه)()5

[احلديث ]233 :قال اإلمام الصادق( :من مل تكن فيه ثالث خصال مل ينفعه اإليامن:
حلم ير ّد به جهل اجلاهل ،وورع حيجزه عن طلب املحارم ،وخلق يداري به الناس)()6

[احلديث ]234 :قال اإلمام الصادق( :اخللق احلسن مجال يف الدنيا ونزهة يف
اآلخرة ،وبه كامل الدين والقربة إىل اهلل تعاىل ،وال يكون حسن اخللق ّإال يف ّ
وصفي،
كل و ّيل
ّ
ّ
ألن اهلل تعاىل أيب أن يرتك ألطافه وحسن اخللق ّإال يف مطايا نوره األعىل ومجاله األزكى،
( )1صفات الشيعة ص .223

( )4أمايل الطويس ج  1ص . 125

( )2اصول الكايف ج  2ص . 77

( )5اصول الكايف ج  2ص . 235

( )3الكايف ج  4ص .50

( )6حتف العقول ص .324
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خيص هبا األعرفني به ،وال يعلم ما يف حقيقة حسن اخللق ّإال اهلل عزّ
ألهنا خصلة ّ
ّ

وجل)()1
ّ

[احلديث ]235 :قال اإلمام الصادقّ :
رب واحللم وحسن اخللق من
(إن الصرب وال ّ
أخالق األنبياء ..وما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة يشء أفضل من حسن اخللق)()2

[احلديث ]236 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن خصال املكارم بعضها مق ّيد ببعض،
يقسمها اهلل حيث يشاء تكون يف الرجل وال تكون يف ابنه ،وتكون يف العبد وال تكون يف
س ّيده :صدق احلديث ،وصدق الناس ،وإعطاء السائل ،واملكافأة بالصنائع ،وأداء األمانة،
ّ
وجل وجوها خلقهم
وصلة الرحم ،والتو ّدد إىل اجلار والصاحب ،وقرى الضيف ،هلل عزّ
ّ
حيب مكارم
من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخواهنم ،يرون احلمد جمدا ،واهلل عزّ
وجل ّ
حممد ﴿إِن ََّك َل َع َىل
السالم أن قال له :يا ّ
األخالق ،وكان فيام خاطب اهلل تعاىل به نب ّيه عليه ّ
م﴾ [القلم ]4 :السخاء وحسن اخللق)()3
ُخ ُل ٍق عَظِي ٍ
ّ
وجل بعمل بعد
[احلديث ]237 :قال اإلمام الصادق( :ما يقدم املؤمن عىل اهلل عزّ
أحب إىل اهلل تعاىل من أن يسع الناس بخلقه)()4
الفرائض ّ
[احلديث ]238 :قال اإلمام الصادق( :أكمل الناس عقال أحسنهم خلقا)()5

وجلَ ﴿( :و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ّ
ول َر َّبنَا
[احلديث ]239 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عزّ
ِ
ِ ِ
ِ
اب الن ِ
َّار﴾ [البقرة ]201 :رضوان اهلل ،واجلنّة يف
آتنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
اآلخرة ،واملعاش ،وحسن اخللق يف الدنيا)()6

[احلديث ]240 :قال اإلمام الصادق( :عليك بالسخاء وحسن اخللق ،فإهنام يزينان

( )1مصباح الرشيعة ص .40

( )4اصول الكايف ج  2ص . 100

( )2اخلصال ج  1ص  ،251إرشاد القلوب) ص .133

( )5اصول الكايف ج  1ص . 23

( )3أمايل الشيخ الطويس ج  1ص . 308

( )6الكايف ج  5ص .71
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الرجل كام تزين الواسطة القالدة)()1

رب وحسن اخللق ،يعمران الدّ يار ،ويزيدان
[احلديث ]241 :قال اإلمام الصادق( :ال ّ
يف األعامر)()2

[احلديث ]242 :قال اإلمام الصادق( :حسن اخللق من الدين وهو يزيد يف
الرزق)()3

[احلديث ]243 :قال اإلمام الصادق( :اخللق خلقان أحدمها ن ّية واآلخرة سج ّية)
فأهيام أفضل؟ قال( :الن ّيةّ ،
ألن صاحب السج ّية جمبول عىل أمر ال يستطيع غريه،
قيلّ :
وصاحب الن ّية يتصرب عىل الطاعة تصربا فهذا أفضل)()4

ّ

ّ

(إن اخللق احلسن يرسّ ،
[احلديث ]244 :قال اإلمام الصادقّ :
اليسء
وإن اخللق ّ
نكد)( )5

[احلديث ]245 :قال اإلمام الصادق( :ال مال أعود من العقل ،وال مصيبة أعظم
كالكف ،وال عبادة كالتفكّر ،وال قائد
ّ
من اجلهل ،وال مظاهرة أوثق من املشاورة ،وال ورع
خري من التوفيق ،وال قرين خري من حسن اخللق ،وال مرياث خري من األدب)()6

بني إ ّياك والضجر وسوء اخللق
[احلديث ]246 :قال اإلمام الصادق( :قال لقامن :يا ّ
وتتفضل
بني إن عدمك ما تصل به قرابتك،
ّ
وحسن مع مجيع الناس خلقك ،يا ّ
ـ إىل أن قال ـّ :
به عىل إخوتك ،فال يعدمنّك حسن اخللق وبسط البرش ،فإنّه من أحسن أح ّبه األخيار
الفجار)7()..
وجانبه ّ

( )1أمايل الطويس ج  1ص . 308

( )5كتاب الزهد ص .27

( )2اصول الكايف ج  2ص . 100

( )6االختصاص ص .246

( )3حتف العقول ص .373

( )7قصص األنبياء ص .195

( )4حتف العقول ص .373
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[احلديث ]247 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل أعار أعداءه أخالقا من
أخالق أوليائه ،ليعيش أولياؤه مع أعدائه يف دوالهتم)()1

ّ
[احلديث ]248 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بمكارم األخالق ّ
وجل
فإن اهلل عزّ
ّ
حي ّبها ،وإ ّياكم ومذا ّم األفعال ّ
وجل يبغضها ،وعليكم بتالوة القرآن ..وعليكم
فإن اهلل عزّ
فإن اهلل ّ
بحسن اخللق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ،وعليكم بحسن اجلوار ّ
جل
جالله أمر بذلك ،وعليكم بالسواك فإنّه مطهرة وسنّة حسنة ،وعليكم بفرائض اهلل فأ ّدوها،
وعليكم بمحارم اهلل فاجتنبوها)()2

[احلديث ]249 :قال اإلمام الصادق( :مخس خصال من مل يكن فيه يشء منها مل
يكن فيه كثري مستمتعّ :أوهلا الوفاء ،والثانية التدبري ،والثالثة احلياء ،والرابعة حسن اخللق،
واخلامسة ـ وهي جتمع هذه اخلصال ـ احلر ّية)()3

ّ

عذب نفسه)()4
[احلديث ]250 :قال اإلمام الصادق( :من أساء خلقه ّ

[احلديث ]251 :قال اإلمام الصادق( :واهلل ما أعطي مؤمن خري الدنيا واآلخرة ّإال
والكف عن أعراض الناس)()5
ّ
بحسن الظ ّن باهلل ،ورجائه له ،وحسن خلقه،

[احلديث ]252 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل بعض أنبيائه
عليهم السالم :اخللق احلسن يميث اخلطيئة ،كام متيث الشمس اجلليد)()6

ّ

[احلديث ]253 :قال اإلمام الصادق( :إذا خالطت الناسّ ،
فإن استطعت أن ال
ختالط أحدا من الناس ّإال كانت يدك عليه العليا فافعلّ .
فإن العبد يكون منه بعض التقصري

( )1اصول الكايف ج  2ص . 101

( )4مشكاة األنوار ص .224

( )2أمايل الصدوق :ص . 216

( )5إرشاد القلوب ص .109

( )3اخلصال ج  1ص .284

( )6اصول الكايف ج  2ص .100
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يف العبادة ،ويكون له اخللق احلسن ،فيبلغه اهلل بخلقه درجة الصائم القائم)()1

ّ
[احلديث ]254 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بمكارم األخالق ّ
وجل
فإن اهلل عزّ
ّ
وجل يبغضها .وعليكم بتالوة القرآنّ ،
حي ّبها .وإ ّياكم ومذا ّم األفعال ّ
فإن
فإن اهلل عزّ
درجات اجلنّة عىل عدد آيات القرآن .فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن :اقرأ وارق،
فك ّلام قرأ آية رقي درجة .وعليكم بحسن اخللق ،فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.
وعليكم بحسن اجلوارّ ،
مطهرة وسنّة حسنة.
فإهنا ّ
فإن اهلل أمر بذلك ..وعليكم بالسواكّ ،
وعليكم بفرائض اهلل فأ ّدوها .وعليكم بمحارم اهلل فاجتنبوها)()2

[احلديث ]255 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن حسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم
القائم)()3

ّ
[احلديث ]256 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بمكارم األخالقّ ،
وجل
فإن اهلل عزّ
حي ّبها ..وعليكم بحسن اخللق ،فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم)()4

[احلديث ]257 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل ليعطي العبد من الثواب
عىل حسن اخللق ،كام يعطي املجاهد يف سبيل اهلل ،يغدو عليه ويروح)()5

ّ
[احلديث ]258 :قال اإلمام الصادقّ :
خص رسله بمكارم
(إن اهلل عزّ
وجل ّ
األخالق ،فامتحنوا أنفسكم .فإن كانت فيكم فامحدوا اهلل ،واعلموا ّ
أن ذلك من خري .وإن
ال تكن فيكم ،فاسألوا اهلل وارغبوا إليه فيها ،وهي :اليقني والقناعة والصربو الشكر واحللم
وحسن اخللق والسخاء والغرية والشجاعة واملروءة والصدق وأداء األمانة)()6

[احلديث ]259 :قال اإلمام الصادق( :ال جيمع اهلل ملنافق وال فاسق :حسن السمت
( )1كتاب الزهد ص .27

( )4روضة الواعظني ج  2ص .377

( )2أمايل الصدوق ص . 359

( )5اصول الكايف ج  2ص .101

( )3اصول الكايف ج  2ص .103

( )6اصول الكايف ج  2ص .56
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والفقه ،وحسن اخللق أبدا)()1

ّ
وجل يف رمحته
[احلديث ]260 :قال اإلمام الصادق( :من أراد أن يدخله اهلل عزّ
ويسكنه جنّته ،فليحسن خلقه ،وليعط النصفة من نفسه ،ولريحم اليتيم ،وليعن الضعيف،
وليتواضع هلل ا ّلذي خلقه)()2

[احلديث ]261 :قال اإلمام الصادق( :من رزق من أربعة خصال واحدا دخل
اجلنّة :بر الوالدين أو صلة الرحم أو حسن اجلوار أو حسن اخللق)()3

ّ

(تلني جناحك،
[احلديث ]262 :سئل اإلمام الصادق عن حدّ حسن اخللق ،فقالّ :
وتط ّيب كالمك ،وتلقى أخاك ببرش حسن)()4

[احلديث ]263 :قال اإلمام الصادق( :ليس منّا من مل حيسن صحبة من صحبه،
ومرافقة من رافقه ،ومماحلة من ماحله ،وخمالقة من خالقه)()5

 5ـ ما روي عن سائر األئمة:
(إن أحسن احلسن اخللق احلسن)()6
[احلديث ]264 :قال اإلمام احلسنّ :

[احلديث ]265 :قال اإلمام الكاظم( :صلة األرحام وحسن اخللق زيادة يف
اإليامن)()7

حسن اهلل خلق عبد وال خلقه ّإال أستحيي
[احلديث ]266 :قال اإلمام الكاظم( :ما ّ
أن يطعم حلمه يوم القيامة النار)()8

(السخي احلسن اخللق يف كنف اهلل ،ال ّ
يتخىل
[احلديث ]267 :قال اإلمام الكاظم:
ّ

( )1اخلصال ج  1ص .127

( )5الكايف ج  4ص .286

( )2أمايل الصدوق ص . 389

( )6اخلصال ج  1ص .29

( )3جامع األخبار ص .106

( )7جامع األخبار ص .107

( )4اصول الكايف ج  2ص .103

( )8ثواب األعامل ص .215
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اهلل عنه حتّى يدخله اجلنّة ،وما بعث اهلل نب ّيا ّإال سخ ّيا .وما زال أيب يوصيني بالسخاء وحسن
اخللق حتّى مض)()1

[احلديث ]268 :سئل اإلمام الرضا :ما حدّ حسن اخللق؟ فقال( :أن تعطي الناس
حتب أن يعطوك مثله) فقيل له :ما حدّ التوكّل؟ فقال( :أن ال ختاف مع اهلل
من نفسك ما ّ
حب أن أعرف كيف أنا عندك ،فقال( :انظر كيف أنا عندك)()2
أحدا) فقال السائل :أ ّ

( )1حتف العقول ص .412

( )2إرشاد القلوب ص .134
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العقل واحلكمة
العقل واحلكمة ركنان أساسيان يف األخالق احلسنة ،فكالمها يضبطان السلوك،
ويقومانه ،ويبعدان عنه اإلفراط والتفريط واهلوى وكل العوائق التي حتول بني اإلنسان
وبني التحكم يف نفسه األمارة بالسوء.
ولذلك؛ فإهنام ـ كام يرتبطان باحلقائق ـ يرتبطان بالقيم السلوكية واألخالقية؛ ولذلك
تقسم احلكمة إىل قسمني :نظرية وعملية ..ومثل ذلك العقل يقسم إىل اخلالص ،والعميل،
ومها مرتابطان؛ فالعقل واحلكمة النظرية تؤثر يف العقل واحلكمة العملية.
وعندما استقراء ما ورد يف األحاديث حول العقل نجدها أكثر ارتباطا باألخالق
والقيم العملية ،وهو ال يعني عدم ارتباطها بالعلوم النظرية ،ولكنها تدل عىل أن تلك
العلوم ال تنفع وحدها ما مل يصحبها البعد العميل ،والتأثري السلوكي.
وهلذا؛ فإن ما ورد يف ذم العقل ،ليس املراد منه العقل بمفهومه الصحيح ،وإنام العقل
املجادل واملشاغب ،والذي ال هيتم بالقيم النافعة والسلوك الصالح ،بقدر ما هيتم بإرضاء
أهوائه باجلدال واملراء والشغب ،أو باستعامل العقل يف احليلة واملكر والدهاء.
وقد أشار إىل ذلك اإلمام الصادق عندما ُسئل ما العقل ،فقال( :ما ُعبد به الرمحن
واكتسب به اجلنان) فقيل له :فالذي كان يف معاوية ،فقال( :تلك النكراء وتلك الشيطنة،
وهي شبيهة بالعقل ،وليست بالعقل)()1

(القوة التي من شأهنا استنباط
واحلكامء يسموهنا [القوة الومهية] ،ويعرفوهنا بأن
ّ
والتوصل إىل األغراض بالتلبيس واخلدع ،ومن أي طريق كان ً
حملال
وجوه املكر واحليل،
ّ

( )1املحاسن للربقي.15 /195 ،
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أو حمرم ًا ،جائز ًا أو غري جائز)()1

ّ

القوة الغضبية أصبح اإلنسان ج ّبار ًا يف األرض،
ويذكرون أهنا إذا صارت يف خدمة ّ
لكل خري ،ويتنكّب ّ
فيطغى ،ويعيث فيها فساد ًا ،ويتنكّر ّ
ْش.
كل ّ
فإهنا هتيئ هلا ّ
كل وسيلة توصلها إىل غرضها،
وإذا صارت يف خدمة ّ
القوة الشهوية ّ
وتبحث هلا عن كل طريق حتّى ما ال خيطر عىل بال الشيطان نفسه من أجل الوصول إىل
تلك الشهوة.
فإهنا تبحث هلا عن طرق الوصول
وأ ّما إذا صارت يف خدمة ّ
القوة العاقلة احلقيقية؛ ّ
إىل القرب اإلهلي وسبل الرقي يف درجات الكامل.
وهم يذموهنا ،ال ألجل دورها األخري يف خدمة العقل ،وإنام ألدوارها يف خدمة
الغضب والشهوة ،ولسيطرهتا عىل أكثر النفوس ..بل بسببها تصبح النفوس أمارة.
واألخطر من ذلك كله هو جدهلا وخصومتها وبحثها عن كل احليل التي ترصف
النفس عن بارئها ،ولو بتغطية احلقائق والتالعب هبا ،باسم الفلسفة أو الفكر أو العلم أو
الرباهني ..وغريها من األسامء التي حتتال هبا حلجب احلقائق.
ومثل ذلك مكرها وحيلها يف التالعب بالقيم الروحية واألخالقية ،حيث تقلب
املوازين ،وحتول اخلري ْشا والرش خريا ،واملعروف منكرا ،واملنكر معروفا.
وهلذا فإن املقصود من العقل يف القرآن الكريم هو العقل الذي يعقل صاحبه عن كل
كل سلوك يسء ،ويدعوه إىل كل سلوك طيب ،وهلذا نجده يرجع كل املثالب التي تقع فيها
النفوس األمارة إىل عدم استخدامها للعقل ،أو سوء استخدامها له ،أو استخدامها للقوة
الومهية بدله ،ومن ذلك قوله تعاىل يف وصف الكفار املعرضني عن احلق مع وضوح أدلته:
( )1الرتبية الروحية؛ بحوث ىف جهاد النفس ،ص165 :
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﴿ َو َم َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ك ََم َث ِل ا َّل ِذي َين ِْع ُق بِ َام ال َي ْس َم ُع إِ َّال ُدعَا ًء َونِدَ ا ًء ُص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم ال
َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة]171 :
ومثل ذلك قوله يف الذين يسريون يف األرض ،أو يدرسون التاريخ ،ثم ال
يعتربونَ ﴿:أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َف َت ُك َ
ون ِ َهبا َفإِ َّهنَا
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [احلج]46 :
وب ا َّلتي ِيف ُّ
ال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
وهلذا؛ فإن الوصف املناسب هلؤالء ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ هو كوهنم دوابا ،ألن
الفرق بينهم وبينها يف العقل ،وما داموا مل يستخدموها؛ فقد عادوا إىل طورهم البهيمي ،كام
ِ
ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن ال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [ألنفال]22 :
اب عنْدَ اهلل ُّ
ْش الدَّ َو ِّ
قال تعاىل ﴿ :إ َّن َ َّ
ويف املقابل يثني اهلل تعاىل عىل من استعملوا عقوهلم؛ فيسميهم ذوي األلباب؛
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآل ٍ
اختِ ِ
فيقول ﴿:إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يات ِألُ ِ
ض َو ْ
اب﴾
ْ َ َ
َّ َ َ
ِ
ِ
يع ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُث َّم ُخي ِْر ُج
الس َامء َما ًء َف َس َل َك ُه َينَابِ َ
[آل عمران ،]190 :ويقولَ ﴿:أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهلل َأنْزَ َل م َن َّ
ِ
جي َع ُل ُه ُح َطام ًا ِإ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى ِألُ ِ
ويل
ِبه زَ ْرع ًا خمُ ْتَلِف ًا َأ ْل َوا ُن ُه ُث َّم َ ِهي ُ
رتا ُه ُم ْص َف ّر ًا ُث َّم َ ْ
يج َف َ َ
ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الزمر]21 :
وهكذا الذين تتحرك جوارحهم لكل األعامل الصاحلة والقيم النبيلة بناء عىل تأثري
ِ
ِ
ِ
مح َة
حي َذ ُر ْاآل ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْ َ
عقوهلم فيهم ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن ُه َو َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجد ًا َو َقائ ًام َ ْ
ون إِن ََّام َيت ََذك َُّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ون َوا َّل ِذي َن ال َي ْع َل ُم َ
َر ِّب ِه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
اب﴾ [الزمر]9 :
ولذلك؛ فإن الفرق بني النفس املطمئنة والنفس األمارة يكمن يف نوع العقل املتحكم
فيها؛ فأما األمارة ،فتتحكم فيها تلك القوى الومهية التي تزين هلا الغرائز التي تتسلط عليها،
وأما املطمئنة؛ فيتحكم فيها العقل املجرد ،املسدد بنور الوحي ،واملؤيد باإلهلام الرباين.
بناء عىل ه ذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل العقل واحلكمة وعالقتهام
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بمكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]269 :قال رسول اهلل ( :دين املرء عقله ،ومن ال عقل له ال دين له)
( )1
[احلديث ]270 :قال رسول اهلل ( :قوام املرء عقله ،وال دين ملن ال عقل له) ()2

[احلديث ]271 :قال رسول اهلل ( :كرم املرء دينه ،ومروءته عقله ،وحسبه خلقه)
( )3

[احلديث ]272 :قال رسول اهلل ( :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت،
والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل) ()4

[احلديث ]273 :قال رسول اهلل ( :ما اكتسب املرء مثل عقل هيدي صاحبه إىل
هدى ،أو يرده عن ردى) ()5

[احلديث ]274 :قال رسول اهلل ( :الكيس من عمل ملا بعد املوت ،والعاري
العاري من الدين ،اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة) ()6

[احلديث ]275 :قال رسول اهلل ( :ما خلق اهلل يف األرض شيئا أقل من العقل،
وإن العقل يف األرض أقل من الكربيت األمحر) ()7

[احلديث ]276 :قال رسول اهلل ( :ابن آدم أطع ربك تسمى عاقال ،وال تعصه
( )1أبو الشيخ يف الثواب وابن النجار ،كنز العامل (.)379 /3

( )5البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)379 /3

( )2البيهقي يف شعب اإليامن  ،كنز العامل (.)379 /3

( )6البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)379 /3

( )3أمحد ،كنز العامل (.)379 /3

( )7الروياين وابن عساكر كنز العامل (. )380 /3

( )4أمحد ،كنز العامل (.)379 /3
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فتسمى جاهال) ()1
[احلديث ]277 :قال رسول اهلل ( :قد أفلح من رزق لبا) ( )2

[احلديث ]278 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل تعاىل يبغض املؤمن الذي ال زبر له)
( )3

[احلديث ]279 :قال رسول اهلل ( :أنا الشاهد عىل اهلل أن ال يعثر عاقل إال رفعه،
ثم ال يعثر إال رفعه ،حتى جيعل مصريه إىل اجلنة) ()4

[احلديث ]280 :قال رسول اهلل ( :خذ األمر بالتدبري ،فإن رأيت يف عاقبته خريا
فأمضه ،وإن خفت غيا فأمسك) ()5

[احلديث ]281 :قال رسول اهلل ( :قليل التوفيق خري من كثري العقل ،والعقل يف
أمر الدنيا مرضة ،والعقل يف أمر الدين مرسة) ()6

[احلديث ]282 :قال رسول اهلل ( :دعامة الدين وأساسه املعرفة باهلل ،واليقني
والعقل النافع قيل :وما العقل النافع؟ قال :الكف عن معايص اهلل ،واحلرص عىل طاعة اهلل
عز وجل) ()7

[احلديث ]283 :قال رسول اهلل ( :إن األمحق يصيب بحمقه أعظم من فجور
الفاجر ،وإنام يقرب الناس الزلف عىل قدر عقوهلم) ()8

[احلديث ]284 :قال رسول اهلل ( :إن الرجل لينطلق إىل املسجد فيصيل وصالته
ال تعدل جناح بعوضة ،وإن الرجل ليأيت إىل املسجد فيصيل وصالته تعدل جبل أحد ،إذا
كان أحسنهام عقال؟) قيل :وكيف يكون أحسنهام عقال؟ قال( :أورعهام عن حمارم اهلل،
( )1حلية األولياء ،كنز العامل (.)380 /3

( )5البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)380 /3

( )2البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)380 /3

( )6ابن عساكر كنز العامل (.)381 /3

( )3العقييل يف الضعفاء ،كنز العامل (.)380 /3

( )7الديلمي كنز العامل (.)381 /3

( )4الطرباين ،كنز العامل (.)380 /3

( )8احلكيم كنز العامل (.)381 /3
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وأحرصهام عىل أسباب اخلري ،وإن كان دونه يف العمل ،والتطوع) ()1

[احلديث ]285 :قال رسول اهلل ( :إن الرجل يصوم ويصيل وحيج ويعتمر ،فإذا
كان يوم القيامة أعطي بقدر عقله) ()2

[احلديث ]286 :قال رسول اهلل ( :إن هلل خواص يسكنهم رفيع الدرجات،
ألهنم كانوا يف الدنيا أعقل الناس ،كانت مهتهم املسابقة إىل الطاعة ،وهانت عليهم فضول
الدنيا وزينتها) ()3

[احلديث ]287 :قال رسول اهلل ( :الناس يعملون باخلري ،وإنام يعطون أجورهم
عىل قدر عقوهلم)()4

[احلديث ]288 :قال رسول اهلل ( :تبارك الذي قسم العقل بني عباده أشتاتا ،إن
الرجلني ليستوي عملهام وبرمها وصومهام وصالهتام ،ولكنهام يتفاوتان يف العقل كالذرة يف
جنب أحد ،وما قسم اهلل خللقه حظا هو أفضل من العقل واليقني) ()5

[احلديث ]289 :قال رسول اهلل ( :رأس العقل بعد الدين التودد إىل الناس،
واصطناع اخلري إىل كل بر وفاجر) ()6

[احلديث ]290 :قال رسول اهلل ( :قد يتوجه الرجالن إىل املسجد ،فينرصف
أحدمها وصالته أفضل من اآلخر إذا كان أفضلهام عقال ،وينرصف اآلخر وصالته ال تعدل
مثقال ذرة) ()7

[احلديث ]291 :قال رسول اهلل ( :قليل التوفيق خري من كثري العقل ،والعقل يف

( )1احلكيم كنز العامل (.)381 /3

( )5احلكيم كنز العامل (.)382 /3

( )2اخلطيب ،كنز العامل (.)382 /3

( )6البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)382 /3

( )3اخلطيب يف املتفق واملفرتق وابن النجار كنز العامل (.)382 /3

( )7ابن عساكر كنز العامل (.)382 /3

( )4أبو الشيخ كنز العامل (.)382 /3
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أمر الدنيا مرضة ،والعقل يف أمر الدين مرسة) ()1

[احلديث ]292 :قال رسول اهلل ( :ملا خلق اهلل العقل قال له :أقبل فأقبل .ثم قال
له :أدبر فأدبر ،ثم قال له :أقعد فقعد ،ثم قال له :انطق فنطق ،ثم قال :اصمت فصمت،
فقال :ما خلقت خلقا أحب إىل منك ،وال أكرم ،بك أعرف ،وبك أمحد ،وبك أطاع ،وبك
آخذ ،وبك أعطي ،وإياك أعاتب ،ولك الثواب ،وعليك العقاب وما أكرمتك بيشء أفضل
من الصرب) ()2

[احلديث ]293 :قال رسول اهلل ( :ملا خلق اهلل العقل قال له :أقبل فأقبل ،ثم قال
له :أدبر فأدبر ،فقال :وعزيت ما خلقت خلقا أعجب إىل منك ،بك آخذ ،وبك أعطي ،وبك
الثواب وعليك العقاب) ()3

[احلديث ]294 :قال رسول اهلل ( :ال يعجبنكم إسالم امرئ حتى تعلموا ما
عقدة عقله) ()4

[احلديث ]295 :قال رسول اهلل ( :يا عيل إذا تقرب الناس إىل اهلل يف أبواب الرب
فتقرب إىل اهلل بأنواع العقل ،تسبقهم بالدرجات والزلفى ،عند الناس يف الدنيا وعند اهلل يف
اآلخرة) ()5

[احلديث ]296 :قال رسول اهلل ( :يا عيل :الناس رجالن :فعاقل يصلح للعفو،
وجاهل يصلح للعقوبة) ()6

[احلديث ]297 :قال رسول اهلل ( :اجلنة مائة درجة ،تسعة وتسعون ألهل

( )1ابن عساكر كنز العامل (.)383 /3

( )4البيهقي يف شعب اإليامن ،كنز العامل (.)383 /3

( )2احلكيم كنز العامل (.)383 /3

( )5حلية األولياء ،كنز العامل (.)384 /3

( )3الطرباين ،كنز العامل (.)383 /3

( )6ابن عساكر كنز العامل (.)384 /3
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العقل ،ودرجة لسائر الناس الذين هم دوهنم) ()1

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
ّ
[احلديث ]298 :قال رسول اهلل ّ :
وجل العقل ،فقال
(إن أول خلق خلقه اهلل عزّ
أحب إىل
ثم قال له :أدبر فأدبر ،فقال :وعزّ يت وجاليل ما خلقت خلقا هو ّ
له :أقبل فأقبلّ ،
منك ،بك آخذ ،وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب)()2

إن اهلل عز ّ
[احلديث ]299 :قال رسول اهلل ّ ( :
وجل خلق العقل من نور خمزون
مقرب ،فجعل العلم نفسه،
نبي مرسل وال ملك ّ
مكنون يف سابق علمه ا ّلتي مل ي ّطلع عليه ّ
ثم
والرمحة قلبهّ ،
مههّ ،
والرأفة ّ
والفهم روحه ،والزّ هد رأسه ،واحلياء عينيه ،واحلكمة لسانهّ ،
والرفق،
وقواه بعرشة أشياء :باليقني واإليامن
ّ
حشاه ّ
والصدق والسكينة واألخالق ّ
ّ
ثم قال له :أقبل فأقبل،
ثم قال عزّ
وجل :أدبر فأدبرّ ،
والعط ّية والقنوع والتسليم والشكرّ ،
ثم قال له :تك ّلم فقال :احلمد هلل الذي ليس له ضدّ وال ندّ وال شبيه وال كفو وال عديل وال
ّ
مثل ،ا ّلذي ّ
الرب تبارك وتعاىل :وعزّ يت وجاليل ما
كل يشء لعظمته خاضع ذليل ،فقال ّ
خلقت خلقا أحسن منك وال أطوع يل منك وال أرفع منك وال أْشف منك وال أعزّ منك،
اوحد ،وبك اعبد ،وبك ادعى ،وبك ارجتى ،وبك ابتغى،
بك اؤاخذ ،وبك اعطي ،وبك ّ
فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان
وبك اخاف ،وبك احذر ،وبك الثواب ،وبك العقابّ ،
الرب تبارك وتعاىل :ارفع رأسك وسل تعط ،واشفع تش ّفع ،فرفع
يف سجوده ألف عام فقال ّ
العقل رأسه فقال :إهلي أسألك أن تش ّفعني فيمن خلقتني فيه فقال اهلل ّ
جل جالله ملالئكته:
أين قد ش ّفعته فيمن خلقته فيه)()3
أشهدكم ّ

( )1حلية األولياء ،كنز العامل (.)384 /3

( )3اخلصال ج  2ص .427

( )2املواعظ للصدوق ص .39
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الصيام
الرجل كثري الصالة وكثري ّ
[احلديث ]300 :قال رسول اهلل ( :إذا رأيتم ّ
فال تباهوا به حتّى تنظروا كيف عقله)()1

[احلديث ]301 :قال رسول اهلل ( :إذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا يف
حسن عقله ،فإنّام جيازي بعقله)()2

[احلديث ]302 :قال رسول اهلل ( :ال فقر أشدّ من اجلهل وال مال أعود من
العقل)()3

[احلديث ]303 :قال رسول اهلل ( :قسم العقل عىل ثالثة أجزاء ،فمن كانت فيه
ّ
وجل ،وحسن الطاعة له،
كمل عقله ،ومن مل تكن فيه فال عقل له :حسن املعرفة باهلل عزّ
وحسن البصرية عىل أمره)()4

رب
[احلديث ]304 :قال رسول اهلل ( :يا عيل إذا تقرب العباد إىل خالقهم بال ّ
فتقرب إليه بالعقل تسبقهم ،إنّا معاْش األنبياء نك ّلم الناس عىل قدر عقوهلم)()5

[احلديث ]305 :قال رسول اهلل ( :ما قسم اهلل للعباد شيئا أفضل من العقل،
فنوم العاقل أفضل من سهر اجلاهل ،وإفطار العاقل أفضل من صوم اجلاهل ،وإقامة العاقل
أفضل من شخوص اجلاهل .وال بعث اهلل رسوال وال نب ّيا حتّى يستكمل العقل ويكون
عقله أفضل من عقول مجيع ا ّمته ،وما يضمر رسول اهلل يف نفسه أفضل من اجتهاد مجيع
املجتهدين ،وما أ ّدى العاقل فرائض اهلل حتّى عقل منه ،وال بلغ مجيع العابدين يف فضل
ّ
عبادهتم ما بلغ العاقلّ ،
وجل﴿ :إِن ََّام َيت ََذك َُّر
إن العقالء هم أولو األلباب ا ّلذين قال اهلل عزّ
ُأو ُلو األلباب ﴾ [الرعد)6 ()]19 :

( )1اصول الكايف ج  1ص .26

( )4اخلصال ج  1ص .102

( )2املحاسن ص .194

( )5مشكاة األنوار ص .251

( )3اصول الكايف ج  1ص .25

( )6املحاسن ص .193
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[احلديث ]306 :قال رسول اهلل ( :العقل ما اكتسب به اجلنّة وطلب به رض
الرمحان)()1

[احلديث ]307 :قال رسول اهلل ( :اسرتشدوا العقل ترشدوا ،وال تعصوه
فتندموا)()2
[احلديث ]308 :قال رسول اهلل ( :قوام املرء عقله ،وال دين ملن ال عقل له)()3
[احلديث ]309 :قال رسول اهلل ( :سيد األعامل يف الدارين العقل)()4

ّ
(لكل يشء دعامة ،ودعامة املؤمن عقله..
[احلديث ]310 :قال رسول اهلل :
فبقدر عقله تكون عبادته لر ّبه)( )5

[احلديث ]311 :قيل لرسول اهلل  ما العقل؟ قال( :العمل بطاعة اهللّ ،
العامل
وإن ّ
بطاعة اهلل هم العقالء)()6

[احلديث ]312 :قال رسول اهلل ( :حسب املرء دينه ،ومروءته عقله ،وْشفه
مجاله ،وكرمه تقواه)()7

[احلديث ]313 :قال رسول اهلل ( :ما استودع اهلل عبدا عقال ّإال استنقذه به
يوما)()8

ّ
وجل بيشء أفضل من العقل،
[احلديث ]314 :قال رسول اهلل ( :مل يعبد اهلل عزّ
والرش منه مأمون،
وال يكون املؤمن عاقال حتّى جيتمع فيه عرش خصال :اخلري منه مأمول،
ّ
ّ
ويستقل كثري اخلري من نفسه ،وال يسأم من طلب العلم طول
يستكثر قليل اخلري من غريه،

( )1املواعظ ،للصدوق ص .39

( )5كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .31

( )2كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .31

( )6مشكاة األنوار ص .250

( )3كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .31

( )7روضة الكايف ج  1ص .113

( )4كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .31

( )8نزهة الناظر ص .22
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بطالب احلوائج قبلهّ ،
ربم ّ
أحب إليه من
أحب إليه من العزّ  ،والفقر
الذل
ّ
ّ
عمره ،وال يت ّ
الغنى ،نصيبه من الدّ نيا القوت ،والعاْشة وما العاْشة ال يرى أحدا ّإال قال هو خري منّي
ْش منه وأدنى ،فإذا رأى من
وأتقى؛ إنّام الناس رجالن فرجل هو خري منه وأتقى ،وآخر هو ّ
ْش منه وأدنى قال :عسى خري
هو خري منه وأتقى تواضع له ليلحق به ،وإذا لقي ا ّلذي هو ّ
وْشه ظاهر ،وعسى أن خيتم له بخري ،فإذا فعل ذلك فقد عال جمده ،وساد أهل
هذا باطن ّ
زمانه)()1

[احلديث ]315 :قال رسول اهلل ( :رأس العقل بعد اإليامن باهلل تعاىل التحبب
إىل الناس)()2

[احلديث ]316 :قال رسول اهلل ( :قسم اهلل العقل عىل ثالثة أجزاء ،فمن كانت
فيه كمل عقله ،ومن مل تكن فيه فال عقل له :حسن املعرفة باهلل ،وحسن الطاعة له ،وحسن
الصرب عىل أمره)()3

[احلديث ]317 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل خلق اإلسالم فجعل له عرصة،
وجعل له نورا ،وجعل له حصنا ،وجعل له نارصا ،فأ ّما عرصته فالقرآن ،وأ ّما نوره
فاحلكمة ،وأ ّما حصنه فاملعروف ،وأ ّما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا ،فأح ّبوا أهل بيتي
وشيعتهم وأنصارهم)()4

[احلديث ]318 :قال رسول اهلل ( :ما أهدى مسلم هد ّية ألخيه أفضل من كلمة
حكمة يزيده اهلل هبا هدى ،وير ّده هبا عن ردى)()5

[احلديث ]319 :قال رسول اهلل ( :نعم العط ّية ونعم اهلد ّية كلمة حكمة
( )1اخلصال ج  2ص .433

( )4اصول الكايف ج  2ص . 46

( )2مشكاة األنوار ص .249

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .212

( )3مشكاة األنوار ص .249
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تسمعها)()1

[احلديث ]320 :قال رسول اهلل ( :كلمة احلكمة يسمعها املؤمن فيعمل هبا خري
من عبادة سنة)()2

[احلديث ]321 :قال رسول اهلل ( :غريبتان فاحتملومها كلمة حكمة من سفيه
فاقبلوها ،وكلمة سفه من حكيم فاغفروها)()3

[احلديث ]322 :قال رسول اهلل ّ ( :
السالم قام يف بني
إن عيسى بن مريم عليه ّ
اجلهال فتظلموها ،وال متنعوها أهلها
إرسائيل فقال :يا بني إرسائيل ال حتدثوا باحلكمة ّ
فتظلموهم ،وال تعينوا الظامل عىل ظلمه فيبطل فضلكم ،األمور ثالثة :أمر تبني لك رشده
تبني لك غيه فاجتنبه ،وأمر اختلف فيه فر ّده إىل اهلل عزّ
فاتبعه ،وأمر ّ

وجل)()4
ّ

(أهيا الناس ،ال تعطوا احلكمة غري أهلها
[احلديث ]323 :قال رسول اهلل ّ :
فتظلموها ،وال متنعوها أهلها فتظلموهم ،وال تعاقبوا ظاملا فيبطل فضلكم ،وال تراؤوا
الناس فيحبط عملكم ،وال متنعوا املوجود ّ
فيقل خريكمّ ،أهيا الناسّ ،
إن األشياء ثالثة :أمر
استبان رشده فاتّبعوه ،وأمر استبان غ ّيه فاجتنبوه ،وأمر اختلف عليكم فر ّدوه إىل اهللّ ،أهيا
الناس أال أنبئكم بأمرين خفيف مؤونتهام عظيم أجرمها مل يلق اهلل بمثلهام :طول الصمت،
وحسن اخللق)()5

[احلديث ]324 :قال رسول اهلل ّ :
حيب البرص النافذ عند جميء
(إن اهلل ّ
وحيب
وحيب السامحة ولو عىل مترات،
الشهوات ،والعقل الكامل عند نزول الشبهات،
ّ
ّ
الشجاعة ولو عىل قتل ح ّية)()6

( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .212

( )4أمايل الصدوق ص . 251

( )2نزهة الناظر ص .10

( )5أعالم الدين ص .336

( )3معاين األخبار ص .367

( )6بحار األنوار ج  61ص ّ ،269
الشهاب.
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ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
تم عقل
[احلديث ]325 :قال اإلمام عيل( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من العقل ،وما ّ
والرش منه مأمونان ،والرشد واخلري منه مأموالن،
امرئ حتّى تكون فيه خصال شتّى :الكفر
ّ
وفضل ماله مبذول ،وفضل قوله مكفوف ،نصيبه من الدنيا القوت ،ال يشبع من العلم
دهرهّ ،
أحب إليه من الرشف ،يستكثر
أحب إليه مع اهلل من العزّ مع غريه ،والتواضع ّ
الذل ّ
ّ
ويستقل كثري املعروف من نفسه ،ويرى الناس ك ّلهم خريا منه،
قليل املعروف من غريه،
وإنّه ْشهم يف نفسه ،وهو متام األمر)()1

ّ

السالم
السالم عىل آدم عليه ّ
عيل( :هبط جربيل عليه ّ
[احلديث ]326 :قال اإلمام ّ
خريك واحدة من ثالث ،فاخرت واحدة ودع اثنتني ،فقال له آدم:
فقال :يا آدم ّإين أمرت أن أ ّ
فاين قد اخرتت العقل ،فقال
وما الثالث يا جربيل؟ قال :العقل واحلياء والدّ ين ،قال آدمّ :
جربيل للحياء والدّ ين :انرصفا ،فقاال :يا جربيل إنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيثام كان،
قال جربيل :فشأنكام ،وعرج)()2

[احلديث ]327 :قال اإلمام عيل( :العقل غطاء ستري والفضل مجال ظاهر ،فاسرت
خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلك ،تسلم لك املو ّدة وتظهر لك املح ّبة)()3

بني احفظ عنّي أربعا وأربعا
[احلديث ]328 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :يا ّ
يرضك ما عملت معه ّنّ :
إن أغنى الغنى العقل ،وأكرب الفقر احلمق ،وأوحش الوحشة
ال ّ

( )1اصول الكايف ج  1ص .19

( )3اصول الكايف ج  1ص .22

( )2اخلصال ج  1ص .102
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العجب ،وأكرم احلسب حسن اخللق)()1

[احلديث ]329 :قال اإلمام احلسن :دخلت عىل أيب وهو جيود بنفسه ملّا رضبه ابن
ملجم فجزعت لذلك فقال يل :أجتزع فقلت :وكيف ال أجزع وأنا أراك عىل حالك هذه
فقال( :أال اع ّلمك خصاال أربع إن أنت حفظته ّن نلت هب ّن النجاة ،وإن أنت ض ّيعته ّن فاتك
بني ال غنى أكرب من العقل ،وال فقر مثل اجلهل ،وال وحشة أشدّ من العجب،
الدّ اران :يا ّ
ألذ من حسن اخللق)()2
وال عيش ّ

رسه وال غنى كالعقل وال
[احلديث ]330 :قال اإلمام عيل( :صدر العاقل صندوق ّ
فقر كاجلهل وال مرياث كاألدب ،اعقلوا اخلري إذا سمعتموه عقل رعاية ال عقل روايةّ ،
فإن
رواة العلم كثري ورعاته قليل ،ال مال أعود من العقل وال عقل كالتدبري ،وليس للعاقل أن
يكون شاخصا ّإال يف ثالث :مر ّمة ملعاش أو خطوة يف معاد أو ّ
لذة يف غري حمرم ،ما استودع
إال استنقذه به يوما ما)()3
اهلل امرئا عقال ّ

[احلديث ]331 :قال اإلمام عيل( :من استحكمت يل فيه خصلة من خصال اخلري
احتملته عليها واغتفرت فقد ما سواها ،وال أغتفر فقد عقل وال دينّ ،
ألن مفارقة الدين
إال باألموات)()4
مفارقة األمن فال يتهنّأ بحياة مع خمافة ،وفقد العقل فقد احلياة وال يقاس ّ

[احلديث ]332 :قال لإلمام عيل :صف لنا العاقل ،فقال( :هو ا ّلذي يضع اليشء
مواضعه) فقيل :فصف لنا اجلاهل ،فقال( :قد فعلت)()5

جربت ما
[احلديث ]333 :قال اإلمام عيل( :العقل حفظ التجارب وخري ما ّ
وعظك)()6

( )1هنج البالغة حكمة  37ص .1104

( )4اصول الكايف ج  1ص .31

( )2اصول الكايف ج  1ص .25

( )5هنج البالغة حكمة  227ص .1191

( )3مشكاة األنوار ص .250

( )6هنج البالغة وص ّية  31ص .931
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[احلديث ]334 :قال اإلمام عيل( :العقل عقالن :عقل الطبع وعقل التجربة
وكالمها يؤ ّدي إىل املنفعة ،واملوثوق به صاحب العقل والدين ،ومن فاته العقل واملروءة
فرأس ماله املعصية ،وصديق ّ
وعدوه جهله ،وليس العاقل من يعرف اخلري
كل امرئ عقله،
ّ
الرشين .وجمالسة العقالء تزيد يف الرشف ..والعقل
الرش ،ولك ّن العاقل من يعرف خري ّ
من ّ
الكامل قاهر الطبع السوء .وعىل العاقل أن حييص عىل نفسه مساوهيا يف الدين والرأي
واألخالق واألدب ،فيجمع ذلك يف صدره أو يف كتاب ويعمل يف إزالتها)()1
[احلديث ]335 :قال اإلمام عيل( :العقل حسام قاطع ،قاتل هواك بعقلك)()2
[احلديث ]336 :قال اإلمام عيل( :كامل املرء عقله وقيمته فضله)()3
كل امرئ علمه وعقله)()4
[احلديث ]337 :قال اإلمام عيل( :ينبئ عن قيمة ّ
[احلديث ]338 :قال اإلمام عيل( :من زاد علمه عىل عقله كان وباال عليه)()5
[احلديث ]339 :قال اإلمام عيل( :اإلنسان بعقله)()6
احلق)()7
[احلديث ]340 :قال اإلمام عيل( :العقل رسول ّ
[احلديث ]341 :قال اإلمام عيل( :العقل صديق مقطوع)()8
[احلديث ]342 :قال اإلمام عيل( :املرء صديق ما عقل)()9
[احلديث ]343 :قال اإلمام عيل( :العقل أقوى أساس)()10
[احلديث ]344 :قال اإلمام عيل( :العقل حسام قاطع)()11

( )1مطالب السؤول كام يف (البحار) ج  75ص .6

( )7غرر احلكم ص .41

( )2مشكاة األنوار ص  ،249من كتاب (روضة الواعظني).

( )8غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .47

( )11غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .56
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[احلديث ]345 :قال اإلمام عيل( :العقل ثوب جديد ال يبىل)()1
[احلديث ]346 :قال اإلمام عيل( :العقل رقي إىل ع ّليني)()2

ّ

[احلديث ]347 :قال اإلمام عيل( :العقل ْشف كريم ال يبىل)()3

الرمحن ،واهلوى قائد
[احلديث ]348 :قال اإلمام عيل( :العقل صاحب جيش ّ
جيش الشيطان ،والنّفس متجاذبة بينهام ،فأهيام غلب كانت يف ح ّيزه)()4

ّ

[احلديث ]349 :قال اإلمام عيل( :العقل صديق حممود)()5

حظ الرجل عقله ،إن ّ
[احلديث ]350 :قال اإلمام عيل( :أفضل ّ
ذل أعزّ ه وإن سقط
ضل أرشده وإن تك ّلم سدّ ده)()6
رفعه وإن ّ

[احلديث ]351 :قال اإلمام عيلّ :
حيب العقل القويم والعمل
(إن اهلل سبحانه ّ
املستقيم)()7

[احلديث ]352 :قال اإلمام عيلّ :
(إن أفضل الناس عند اهلل من أحيا عقله وأمات
شهوته وأتعب نفسه لصالح آخرته)()8

[احلديث ]353 :قال اإلمام عيل( :إذا أراد اهلل بعبد خريا منحه عقال قويام وعمال
مستقيام)()9
[احلديث ]354 :قال اإلمام عيل( :تزكية الرجل عقله)()10

ّ

[احلديث ]355 :قال اإلمام عيل( :حسب الرجل عقله ومروءته خلقه)()11

ّ

( )1غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41
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وعدوه جهله)()1
[احلديث ]356 :قال اإلمام عيل( :صديق ّ
كل امرئ عقله
ّ
[احلديث ]357 :قال اإلمام عيل( :عداوة العاقل خري من صداقة اجلاهل)()2
[احلديث ]358 :قال اإلمام عيل( :غاية املرء حسن عقله)()3
إال العقل)()4
[احلديث ]359 :قال اإلمام عيل( :الدّ ين ال يصلحه ّ
[احلديث ]360 :قال اإلمام عيل( :عىل قدر العقل يكون الدّ ين)()5
كل امرئ عقله)()6
[احلديث ]361 :قال اإلمام عيل( :قيمة ّ
إال العقل واألدب)()7
(كل احلسب متناه ّ
[احلديث ]362 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]363 :قال اإلمام عيل( :كامل اإلنسان العقل)()8
(لكل يشء غاية ،وغاية املرء عقله)()9
[احلديث ]364 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]365 :قال اإلمام عيل( :ما آمن املؤمن حتّى عقل)( )10
[احلديث ]366 :قال اإلمام عيل( :مالك األمر العقل)()11

[احلديث ]367 :قال اإلمام عيل( :ما استودع اهلل سبحانه امرؤا عقال ّإال ليستنقذه
به يوما)()12
مروته)()13
[احلديث ]368 :قال اإلمام عيل( :ميزة الرجل عقله ومجاله ّ

ّ

[احلديث ]369 :قال اإلمام عيل( :اعقل عقلك ،واملك أمرك ،وجاهد نفسك،
واعمل لآلخرة جهدك)()14
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]370 :قال اإلمام عيل( :العقل فضيلة اإلنسان)()1
مرجو)()2
[احلديث ]371 :قال اإلمام عيل( :العقل أفضل
ّ
[احلديث ]372 :قال اإلمام عيل( :عنوان فضيلة املرء عقله وحسن خلقه)()3
[احلديث ]373 :قال اإلمام عيل( :غاية الفضائل العقل)()4

[احلديث ]374 :قال اإلمام عيل( :لإلنسان فضيلتان :عقل ومنطق ،فبالعقل
يستفيد وباملنطق يفيد)()5
ب)()6
[احلديث ]375 :قال اإلمام عيل( :ما مجّل الفضائل كال ّل ّ

[احلديث ]376 :قال اإلمام عيل( :ما قسم اهلل سبحانه بني عباده شيئا أفضل من
العقل)()7
كل أمر)()8
[احلديث ]377 :قال اإلمام عيل( :العقل سالح (صالح) ّ
[احلديث ]378 :قال اإلمام عيل( :أفضل النعم العقل)()9

[احلديث ]379 :قال اإلمام عيلّ :
(إن من رزقه اهلل عقال قويام وعمال مستقيام فقد
ظاهر لديه النّعمة وأعظم عليه املنّة)()10
[احلديث ]380 :قال اإلمام عيل( :خري املواهب العقل)()11
[احلديث ]381 :قال اإلمام عيل( :من كامل النعم وفور العقل)()12
[احلديث ]382 :قال اإلمام عيل( :ال نعمة أفضل من عقل)()13
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]383 :قال اإلمام عيل( :العقل ينبوع اخلري)()1
[احلديث ]384 :قال اإلمام عيل( :العقل زين ،احلمق شني)()2
[احلديث ]385 :قال اإلمام عيل( :العقل زين ملن رزقه)()3
[احلديث ]386 :قال اإلمام عيل( :زين الدّ ين العقل)()4
[احلديث ]387 :قال اإلمام عيل( :ال مجال أزين من العقل)()5
[احلديث ]388 :قال اإلمام عيل( :العقل أمجل زينة ،والعلم أْشف مز ّية)()6
[احلديث ]389 :قال اإلمام عيل( :العقل أحسن حلية)()7
[احلديث ]390 :قال اإلمام عيل( :العقل أْشف مز ّية)()8

الرشف بالعقل واألدب ال باملال
[احلديث ]391 :قال اإلمام عيل( :إنّام ّ
واحلسب)()9

الرشف يف اآلخرة
[احلديث ]392 :قال اإلمام عيل( :العقل أغناء الغناء وغاية ّ
والدّ نيا)( )10
[احلديث ]393 :قال اإلمام عيل( :أغنى الغنى العقل)()11
[احلديث ]394 :قال اإلمام عيل( :كفى بالعقل غنى)()12
[احلديث ]395 :قال اإلمام عيل( :ال غنى كالعقل)()13
[احلديث ]396 :قال اإلمام عيل( :ثروة العاقل يف علمه وعمله)()14
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]397 :قال اإلمام عيل( :ال مال أعود من العقل)()1
[احلديث ]398 :قال اإلمام عيل( :عليك بالعقل ،فال مال أعود منه)()2
[احلديث ]399 :قال اإلمام عيل( :ال فقر لعاقل)()3
[احلديث ]400 :قال اإلمام عيل( :صالح الربية العقل)()4
[احلديث ]401 :قال اإلمام عيل( :بالعقل صالح الرب ّية)()5
كل أمر)()6
[احلديث ]402 :قال اإلمام عيل( :بالعقل صالح ّ
كل أمر)()7
[احلديث ]403 :قال اإلمام عيل( :العقل مصلح ّ
[احلديث ]404 :قال اإلمام عيل( :فكر العاقل هداية)()8
[احلديث ]405 :قال اإلمام عيل( :العقل هيدي وينجي ،واجلهل يغوي ويردي)()9
[احلديث ]406 :قال اإلمام عيل( :أين العقول املستصحبة ملصابيح اهلدى)()10
[احلديث ]407 :قال اإلمام عيل( :العقل (العاقل) ال ينخدع)()11
[احلديث ]408 :قال اإلمام عيل( :من اسرتفد العقل أرفده)()12
مسوفا)()13
[احلديث ]409 :قال اإلمام عيل( :كن لعقلك مسعفا وهلواك ّ
[احلديث ]410 :قال اإلمام عيل( :اسرتشد العقل وخالف اهلوى تنجح)()14

[احلديث ]411 :قال اإلمام عيل( :حدّ العقل النّظر يف العواقب ،والرضا بام جيري

( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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به القضاء)()1

[احلديث ]412 :قال اإلمام عيل( :حدّ العقل االنفصال عن الفاين ،واالتّصال
بالباقي)()2

[احلديث ]413 :قال اإلمام عيل( :إنّام العقل يف التّجنّب من اإلثم ،والنّظر يف
العواقب ،واألخذ باحلزم)()3
[احلديث ]414 :قال اإلمام عيل( :أفضل العقل الرشاد)()4
[احلديث ]415 :قال اإلمام عيل( :أفضل العقل جمانبة اهلوى)()5

[احلديث ]416 :قال اإلمام عيل( :أفضل العقل معرفة اإلنسان نفسه ،فمن عرف
ضل)()6
نفسه عقل ،ومن جهلها ّ

[احلديث ]417 :قال اإلمام عيل( :أفضل العقل االعتبار ،وأفضل احلزم
االستظهار ،وأكرب احلمق االغرتار)()7

[احلديث ]418 :قال اإلمام عيل( :أفضل الناس عقال أحسنهم تقديرا ملعاشه،
وأشدّ هم اهتامما بإصالح معاده)()8
الشهوة)()9
[احلديث ]419 :قال اإلمام عيل( :إذا كمل العقل نقصت ّ
[احلديث ]420 :قال اإلمام عيل( :متام العقل (متام العمل) استكامله)()10
ظواهر والبواطن)()11
[احلديث ]421 :قال اإلمام عيل( :حسن العقل مجال ال ّ

( )1غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]422 :قال اإلمام عيل( :حسن العقل أفضل رائد)( )1
[احلديث ]423 :قال اإلمام عيل( :من كمل عقله استهان بالشهوات)()2
[احلديث ]424 :قال اإلمام عيل( :من كامل عقلك استظهارك عىل عقلك)()3
[احلديث ]425 :قال اإلمام عيل( :أعقلكم أطوعكم)()4
[احلديث ]426 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أطوعهم هلل سبحانه)()5
[احلديث ]427 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أقرهبم من اهلل)()6
[احلديث ]428 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس من أطاع العقالء)()7
[احلديث ]429 :قال اإلمام عيل( :أعقل اإلنسان حمسن خائف)()8
[احلديث ]430 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أعذرهم للناس)()9
كل دن ّية)()10
[احلديث ]431 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أبعدهم عن ّ

[احلديث ]432 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس من كان بعيبه بصريا ،وعن عيب
غريه رضيرا)()11

الصمت يف عقوبة
[احلديث ]433 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس من ال يتجاوز ّ
اجلهال)()12
ّ

[احلديث ]434 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس من غلب جدّ ه هزله ،واستظهر عىل
هواه بعقله)()13
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]435 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس من ّ
للحق فأعطاه من نفسه،
ّ
ذل
وعزّ

باحلق فلم هين إقامته (عن إقامته) وحسن العمل به)()1
ّ
[احلديث ]436 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أنظرهم يف العواقب)()2
[احلديث ]437 :قال اإلمام عيل( :غاية العقل االعرتاف باجلهل)()3
[احلديث ]438 :قال اإلمام عيل( :العقل قربة ،احلمق غربة)( )4
[احلديث ]439 :قال اإلمام عيل( :العقل شفاء)()5
[احلديث ]440 :قال اإلمام عيل( :العقل حيسن (يصلح) الرو ّية)()6

ّ

[احلديث ]441 :قال اإلمام عيل( :العقل يوجب احلذر)()7
[احلديث ]442 :قال اإلمام عيل( :العقل حيث كان آلف مألوف)()8
[احلديث ]443 :قال اإلمام عيل( :العقل يف الغربة قربة)()9
[احلديث ]444 :قال اإلمام عيل( :اعقل تدرك)()10
[احلديث ]445 :قال اإلمام عيل( :أسعد الناس العاقل)()11
[احلديث ]446 :قال اإلمام عيل( :أصل العقل الفكر ،وثمرته السالمة)()12

ّ

[احلديث ]447 :قال اإلمام عيل( :أدرك الناس حلاجته ذو العقل املرت ّفق)()13

[احلديث ]448 :قال اإلمام عيلّ :
(إن بذوي العقول من احلاجة إىل األدب كام يظمأ
الزرع إىل املطر)()14
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]449 :قال اإلمام عيل( :إذا تم العقل نقص الكالم)()1

ّ

[احلديث ]450 :قال اإلمام عيل( :بالعقل يستخرج غور احلكمة)()2
[احلديث ]451 :قال اإلمام عيل( :بالعقل تنال اخلريات)()3
[احلديث ]452 :قال اإلمام عيل( :بوفور العقل يتو ّفر احللم)( )4
[احلديث ]453 :قال اإلمام عيل( :بالعقل كامل النّفس)()5
[احلديث ]454 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل االستقامة)()6
احلق)()7
[احلديث ]455 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل لزوم ّ
[احلديث ]456 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل صحبة األخيار)()8
[احلديث ]457 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل العمل للنّجاة)()9
[احلديث ]458 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل مداراة النّاس)()10
الصدق)()11
[احلديث ]459 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل ّ
[احلديث ]460 :قال اإلمام عيل( :ثمرة العقل مقت الدّ نيا وقمع اهلوى)()12

[احلديث ]461 :قال اإلمام عيل( :حفظ العقل بمخالفة اهلوى والعزوف عن
الدّ نيا)( )13
[احلديث ]462 :قال اإلمام عيل( :زيادة العقل تنجي)()14

( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]463 :قال اإلمام عيل( :غريزة العقل تأبى ذميم الفعل)()1
[احلديث ]464 :قال اإلمام عيل( :غطاء العيوب العقل)()2
[احلديث ]465 :قال اإلمام عيل( :كم من ذليل أعزّ ه عقله)()3

الرجل قوي إيامنه بالقدر،
[احلديث ]466 :قال اإلمام عيل( :ك ّلام ازداد عقل ّ
واستخف بالغري)()4
ّ

كل دن ّية (من ّ
[احلديث ]467 :قال اإلمام عيل( :للحازم من عقله عن ّ
كل دن ّية)
زاجر)()5
[احلديث ]468 :قال اإلمام عيل( :لن ينجع األدب حتّى يقارنه العقل)()6

عمن أفشاه إليه،
رسه ّ
[احلديث ]469 :قال اإلمام عيل( :لو عقل املرء عقله ألحرز ّ
ومل يطلع أحدا عليه)()7
عف)()8
[احلديث ]470 :قال اإلمام عيل( :من عقل ّ
[احلديث ]471 :قال اإلمام عيل( :من عقل استقال)()9
[احلديث ]472 :قال اإلمام عيل( :من استعان بالعقل سدّ ده)()10
[احلديث ]473 :قال اإلمام عيل( :من قدّ م عقله عىل هواه حسنت مساعيه)()11
[احلديث ]474 :قال اإلمام عيل( :ال عقل كالتجاهل)()12
[احلديث ]475 :قال اإلمام عيل( :ال أشجع من لبيب)()13
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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إال العاقل)()1
[احلديث ]476 :قال اإلمام عيل( :ال حيلم عن السفيه ّ

ّ

[احلديث ]477 :قال اإلمام عيل( :ال يزكو عند اهلل سبحانه ّإال عقل عارف ونفس
عزوف)()2
[احلديث ]478 :قال اإلمام عيل( :للقلوب خواطر سوء ،والعقول تزجر عنها)()3
[احلديث ]479 :قال اإلمام عيل( :العقل مركب العلم)()4
[احلديث ]480 :قال اإلمام عيل( :العقل أصل العلم وداع ّية الفهم)()5
[احلديث ]481 :قال اإلمام عيل( :إنّك موزون بعقلك فزكّه بالعلم)()6
[احلديث ]482 :قال اإلمام عيل( :بالعقول تنال ذروة العلوم)()7
(كل علم ال يؤ ّيده عقل مض ّلة)()8
[احلديث ]483 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]484 :قال اإلمام عيل( :العقل غريزة تزيد بالعلم بالتّجارب)()9

[احلديث ]485 :قال اإلمام عيل( :العقل والعلم مقرونان يف قرن ال يفرتفان وال
يتباينان)()10

والصرب
[احلديث ]486 :قال اإلمام عيل( :العقل منفعة ،والعلم مرفعة،
ّ
مدفعة)()11
[احلديث ]487 :قال اإلمام عيل( :العقل داعي الفهم)()12
[احلديث ]488 :قال اإلمام عيل( :من عقل فهم)()13
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]489 :قال اإلمام عيل( :العقل ّ
والشهوة ضدّ ان ،ومؤ ّيد العقل العلم،
الشهوة اهلوى ،والنّفس متنازعة بينهام ،فأهيام قهر كانت يف جانبه)()1
ومز ّين ّ

ّ

[احلديث ]490 :قال اإلمام عيل( :العاقل من هجر شهوته وباع دنياه بآخرته)()2

تورع عن الذنوب ،وتنزّ ه عن
[احلديث ]491 :قال اإلمام عيل( :العاقل من ّ
العيوب)()3
[احلديث ]492 :قال اإلمام عيل( :العاقل من عىص هواه ،يف طاعة ر ّبه)()4
[احلديث ]493 :قال اإلمام عيل( :العاقل من غلب هواه ومل يبع آخرته بدنياه)( )5
[احلديث ]494 :قال اإلمام عيل( :العاقل (الكامل) من قمع هواه بعقله)()6
(حق عىل العاقل أن يقهر هواه قبل ضدّ ه)()7
[احلديث ]495 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]496 :قال اإلمام عيل( :العاقل من عقل لسانه)()8

حجته ،وال
[احلديث ]497 :قال اإلمام عيل( :العاقل ال يتك ّلم ّإال بحاجته أو ّ
إال بصالح آخرته)()9
يشتغل ّ
إال عن ذكر اهلل)()10
[احلديث ]498 :قال اإلمام عيل( :العاقل من عقل لسانه ّ
[احلديث ]499 :قال اإلمام عيل( :العاقل من صان لسانه عن الغيبة)()11
[احلديث ]500 :قال اإلمام عيل( :العاقل يطلب الكامل ،اجلاهل يطلب املال)()12
[احلديث ]501 :قال اإلمام عيل( :العاقل من تغمد (تعمد) الذنوب بالغفران)()13

ّ

ّ

( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]502 :قال اإلمام عيل( :العاقل من أحسن صنائعه ،ووضع سعيه يف
مواضعه)()1

[احلديث ]503 :قال اإلمام عيل( :العاقل إذا سكت فكّر ،وإذا نطق ذكر ،وإذا نظر
اعترب)()2

[احلديث ]504 :قال اإلمام عيل( :العاقل من زهد يف دنيا فانية دن ّية (دن ّية فانية)
ورغب يف جنّة سن ّية خالدة عالية)()3

[احلديث ]505 :قال اإلمام عيل( :العاقل من وضع األشياء مواضعها ،واجلاهل
ضدّ

ذلك)()4

[احلديث ]506 :قال اإلمام عيل( :العاقل إذا علم عمل ،وإذا عمل أخلص ،وإذا
أخلص اعتزل)()5
[احلديث ]507 :قال اإلمام عيل( :العاقل جيتهد يف عمله ،ويقرص من أمله)()6

ّ

[احلديث ]508 :قال اإلمام عيل( :العاقل ال يفرط به عنف ،وال يقعد به ضعف)()7

[احلديث ]509 :قال اإلمام عيل( :العاقل من يملك نفسه إذا غضب ،وإذا رغب،
وإذا رهب)()8

[احلديث ]510 :قال اإلمام عيل( :العاقل يتقاض نفسه بام جيب عليه ،وال يتقاض
لنفسه بام جيب له)()9

[احلديث ]511 :قال اإلمام عيل( :العقل أنّك تقتصد فال ترسف ،وتعد فال ختلف،
( )1غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41
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وإذا غضبت حلمت)()1
[احلديث ]512 :قال اإلمام عيل( :العقل أن تقول ما تعرف ،وتعمل بام تنطق به)()2

[احلديث ]513 :قال اإلمام عيل( :العاقل من ال يضيع له نفسا فيام ال ينفعه وال
يقتني ما ال يصحبه)()3
[احلديث ]514 :قال اإلمام عيل( :العاقل من غلب نوازع أهويته)()4
[احلديث ]515 :قال اإلمام عيل( :العاقل من س ّلم إىل القضاء ،وعمل باحلزم)()5
(إن العاقل ال ينخدع للطمع)()6
[احلديث ]516 :قال اإلمام عيلّ :

[احلديث ]517 :قال اإلمام عيلّ :
(إن العاقل من عقله يف إرشاد (يف ارتياد) ومن
رأيه يف ازدياد ،فلذلك رأيه سديد وفعله محيد)()7

[احلديث ]518 :قال اإلمام عيلّ :
(إن العاقل يتّعظ باألدب ،والبهائم ال تتّعظ ّإال
بالرضب)()8

[احلديث ]519 :قال اإلمام عيلّ :
(إن العاقل ينبغي أن حيذر املوت يف هذه الدّ ار،
التأهب قبل أن يصل إىل دار يتمنّى فيها املوت فال جيده)()9
وحيسن له ّ

(حق عىل العاقل العمل للمعاد واالستكثار من
[احلديث ]520 :قال اإلمام عيلّ :
الزاد)()10
استل األحقاد)()11
[احلديث ]521 :قال اإلمام عيل( :إنّام اللبيب من ّ

( )1غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]522 :قال اإلمام عيل( :إنّام البصري من سمع ففكّر ،ونظر فأبرص ،وانتفع
بالعرب)()1

[احلديث ]523 :قال اإلمام عيل( :ثالثة ّ
الرسول والكتاب
تدل عىل عقول أرباهباّ :
واهلد ّية)()2

[احلديث ]524 :قال اإلمام عيل( :حق عىل العاقل أن يستديم االسرتشاد ،ويرتك
االستبداد)()3

مهة اجلاهل يف
[احلديث ]525 :قال اإلمام عيل( :رغبة العاقل يف احلكمة ،و ّ
احلامقة)()4
(كل عاقل مغموم)()5
[احلديث ]526 :قال اإلمام عيلّ :
(كل عاقل حمزون)()6
[احلديث ]527 :قال اإلمام عيلّ :
كل عمل إحسان)()7
[احلديث ]528 :قال اإلمام عيل( :للعاقل يف ّ
كل كلمة نبل)()8
[احلديث ]529 :قال اإلمام عيل( :للعاقل يف ّ
كل عمل ارتياص)()9
[احلديث ]530 :قال اإلمام عيل( :للعاقل يف ّ

[احلديث ]531 :قال اإلمام عيل( :ليس للعاقل أن يكون شاخصا ّإال يف ثالث
لذة يف غري حمرم)()10
حظوة :يف معاد ،أو مرمة ملعاش ،أو ّ

ّ

ّ

[احلديث ]532 :قال اإلمام عيل( :ينبغي للعاقل أن خياطب اجلاهل خماطبة الطبيب

( )1غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41
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املريض)()1

[احلديث ]533 :قال اإلمام عيل( :ستّة ختترب هبا عقول الناس :احللم عند الغضب،
الرغب ،وتقوى اهلل يف ّ
كل حال ،وحسن املداراة ،وق ّلة
والصرب عند الرهب ،والقصد عند ّ
املامراة)( )2
[احلديث ]534 :قال اإلمام عيل( :رأي الرجل ميزان عقله)()3
[احلديث ]535 :قال اإلمام عيل( :رأي العاقل ينجي)()4

[احلديث ]536 :قال اإلمام عيل( :أال ّ
وإن ال ّلبيب من استقبل وجوه اآلراء بفكر
صائب ،ونظر يف العواقب)()5

[احلديث ]537 :قال اإلمام عيل( :حق عىل العاقل أن يضيف إىل رأيه رأي العقالء،
ويضم إىل علمه علوم احلكامء)( )6

ّ

[احلديث ]538 :قال اإلمام عيل( :إذا أنكرت من عقلك شيئا فاقتد برأي عاقل
يزيل ما أنكرته)()7

[احلديث ]539 :قال اإلمام عيل( :العاقل من ّاهتم رأيه ،ومل يثق ّ
تسول له
بكل ما ّ
نفسه)()8
[احلديث ]540 :قال اإلمام عيل( :إذا ق ّلت العقول كثر الفضول)()9
[احلديث ]541 :قال اإلمام عيل( :فقد العقل شقاء)()10

( )1غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]542 :قال اإلمام عيل( :من ال يعقل هين ،ومن هين ،ال يو ّقر)()1
[احلديث ]543 :قال اإلمام عيل( :من ال عقل له ال ترجتيه)()2
دل عىل ضعف عقله)()3
[احلديث ]544 :قال اإلمام عيل( :من ض ّيع عاقال ّ
قل عقله كثر هزله)()4
[احلديث ]545 :قال اإلمام عيل( :من ّ
[احلديث ]546 :قال اإلمام عيل( :من قعد به العقل قام به اجلهل)()5
الذ ّل)()6
[احلديث ]547 :قال اإلمام عيل( :من فاته العقل مل يعده ّ
[احلديث ]548 :قال اإلمام عيل( :من مل يكن له عقل يزينه مل ينبل)()7
[احلديث ]549 :قال اإلمام عيل( :من مل يكمل عقله مل تؤمن بوائقه)()8
[احلديث ]550 :قال اإلمام عيل( :ال يثوب العقل مع ال ّلعب)()9
[احلديث ]551 :قال اإلمام عيل( :ال مرض أضنى من ق ّلة العقل)()10
[احلديث ]552 :قال اإلمام عيل( :ال دين ملن ال عقل له)()11
[احلديث ]553 :قال اإلمام عيل( :ال يوثق بعهد من ال عقل له)()12
[احلديث ]554 :قال اإلمام عيل( :ضالل العقل يبعد من الرشاد ويفسد املعاد)()13

ّ

[احلديث ]555 :قال اإلمام عيل( :إذا أراد اهلل سبحانه إزالة نعمة عن عبد كان أول
يغري عنه عقله ،وأشدّ
ما ّ

يشء عليه فقده)()14

الرجل أن يرى عقله زائدا عىل لسانه
[احلديث ]556 :قال اإلمام عيل( :يعجبني من ّ
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41

( )14غرر احلكم ص .41
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وال يرى لسانه زائدا عىل عقله)()1
[احلديث ]557 :قال اإلمام عيل( :أطع العاقل تغنم)()2

(اهتموا عقولكم ،فإنّه من ال ّثقة هبا يكون
[احلديث ]558 :قال اإلمام عيلّ :
اخلطأ)()3
لوحت للعاقل فقد أوجعته عتابا)( )4
[احلديث ]559 :قال اإلمام عيل( :إذا ّ
شب عقله)()5
[احلديث ]560 :قال اإلمام عيل( :إذا شاب العاقل ّ
أمض عتابه)()6
[احلديث ]561 :قال اإلمام عيل( :تلويح ز ّلة العاقل له من ّ

[احلديث ]562 :قال اإلمام عيل( :رسولك ترمجان عقلك ،واحتاملك دليل
حلمك)()7
[احلديث ]563 :قال اإلمام عيل( :ز ّلة العاقل حمذورة)()8
[احلديث ]564 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا اهلوى بالعقل)()9
أصح من يقني اجلاهل)()10
[احلديث ]565 :قال اإلمام عيل( :ظ ّن العاقل ّ

[احلديث ]566 :قال اإلمام عيل( :ظ ّن ذوي النهى واأللباب أقرب يشء من
الصواب)()11
ّ
[احلديث ]567 :قال اإلمام عيل( :عقوبة العقالء التلويح)()12
اجلهال)()13
[احلديث ]568 :قال اإلمام عيلّ :
(لكل يشء زكاة وزكاة العقل احتامل ّ
( )1غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .41

( )2غرر احلكم ص .41

( )9غرر احلكم ص .41

( )3غرر احلكم ص .41

( )10غرر احلكم ص .41

( )4غرر احلكم ص .41

( )11غرر احلكم ص .41

( )5غرر احلكم ص .41

( )12غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .41

( )13غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .41
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[احلديث ]569 :قال اإلمام عيل( :من ملك عقله كان حكيام)()1

[احلديث ]570 :قال اإلمام عيل( :من غلب عقله شهوته وحلمه غضبه كان جديرا
بحسن السرية)()2

[احلديث ]571 :قال اإلمام عيل( :الناس منقوصون مدخولون ّإال من عصم اهلل
سبحانه :سائلهم متعنّت ،وجميبهم متك ّلف ،يكاد أفضلهم رأيا أن ير ّده عن فضل رأيه
الرض والسخط ،ويكاد أصلبهم عودا تنكاه ال ّلحظة وتستحيله (تستميله) الكلمة
ّ
الواحدة)()3
حب الدّ نيا)( )4
[احلديث ]572 :قال اإلمام عيل( :سبب فساد العقل ّ
الضعيفة)()5
[احلديث ]573 :قال اإلمام عيل( :زخارف الدّ نيا تفسد العقول ّ

ويصم القلب عن سامع
(حب الدّ نيا يفسد العقل،
[احلديث ]574 :قال اإلمام عيل:
ّ
ّ
احلكمة ،ويوجب أليم العقاب)()6

صمت األسامع عن سامع احلكمة،
[احلديث ]575 :قال اإلمام عيل:
ّ
(حلب الدّ نيا ّ
وعميت القلوب عن نور البصرية)()7
أحب شيئا هلج بذكره)()8
[احلديث ]576 :قال اإلمام عيل( :من ّ
[احلديث ]577 :قال اإلمام عيل( :األماين تعمي عيون البصائر)()9

ّ

[احلديث ]578 :قال اإلمام عيل( :كثرة األماين من فساد العقل)()10

( )1غرر احلكم ص .41

( )6غرر احلكم ص .65

( )2غرر احلكم ص .41

( )7غرر احلكم ص .65

( )3غرر احلكم ص .41

( )8غرر احلكم ص .65

( )4غرر احلكم ص .65

( )9غرر احلكم ص .65

( )5غرر احلكم ص .65

( )10غرر احلكم ص .65
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الصواب)()1
[احلديث ]579 :قال اإلمام عيل( :الغضب يفسد األلباب ويبعد من ّ

[احلديث ]580 :قال اإلمام عيل( :غري منتفع باحلكمة عقل معلول بالغضب
والشهوة)()2
ّ

[احلديث ]581 :قال اإلمام عيل( :املستبدّ

متهور يف اخلطأ والغلط)()3
ّ

وهيورك يف املهاوي)()4
[احلديث ]582 :قال اإلمام عيل( :االستبداد برأيك يز ّلك ّ
[احلديث ]583 :قال اإلمام عيل( :قد أخطأ املستبدّ )()5
[احلديث ]584 :قال اإلمام عيل( :قد خاطر من استغنى برأيه)()6
[احلديث ]585 :قال اإلمام عيل( :فساد العقل االغرتار باخلدع)()7
[احلديث ]586 :قال اإلمام عيل( :الناس أعداء ما جهلوا)()8
الصواب)()9
[احلديث ]587 :قال اإلمام عيل( :ر ّبام عمي ال ّلبيب عن ّ
[احلديث ]588 :قال اإلمام عيل( :فاقد البرص فاسد النّظر)()10

الرشد ،وأصابه ذو
[احلديث ]589 :قال اإلمام عيل( :لقد أخطأ العاقل الالهي ّ
االجتهاد واجلدّ )()11
[احلديث ]590 :قال اإلمام عيل( :من غفل جهل)()12
[احلديث ]591 :قال اإلمام عيل( :من ساء ظنّه ساءت طو ّيته)()13

[احلديث ]592 :قال اإلمام عيل( :ينبغي للعاقل أن حيرتس من سكر املال وسكر
( )1غرر احلكم ص .65

( )8غرر احلكم ص .65

( )2غرر احلكم ص .65

( )9غرر احلكم ص .65

( )3غرر احلكم ص .65

( )10غرر احلكم ص .65

( )4غرر احلكم ص .65

( )11غرر احلكم ص .65

( )5غرر احلكم ص .65

( )12غرر احلكم ص .65

( )6غرر احلكم ص .65

( )13غرر احلكم ص .65

( )7غرر احلكم ص .65
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فان ّ
القدرة وسكر العلم وسكر املدح وسكر الشبابّ ،
لكل ذلك رياحا خبيثة تسلب العقل
وتستخف الوقار)()1
ّ
[احلديث ]593 :قال اإلمام عيل( :احلكمة روضة العقالء ونزهة النبالء)()2

[احلديث ]594 :قال اإلمام عيل( :استشعر احلكمة وجتلبب السكينة فإهنام حلية
األبرار)()3
[احلديث ]595 :قال اإلمام عيل( :عليك باحلكمة فإهنا احللية الفاخرة)()4

ّ

يمل ما خال طرائف احلكم)()5
كل يشء ّ
[احلديث ]596 :قال اإلمام عيلّ ( :
[احلديث ]597 :قال اإلمام عيل( :من هلج باحلكمة فقد ْشف نفسه)()6

ّ

[احلديث ]598 :قال اإلمام عيل( :من خزائن الغيب تظهر احلكمة)()7
[احلديث ]599 :قال اإلمام عيل( :الفكر يف غري احلكمة هوس)()8
[احلديث ]600 :قال اإلمام عيل( :ال تسكن احلكمة قلبا مع شهوة)()9

[احلديث ]601 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن كالم احلكيم إذا كان صوابا كان دواء ،وإذا
كان خطاء كان داء)()10

فإن احلكمة ضا ّلة ّ
[احلديث ]602 :قال اإلمام عيل( :خذ احلكمة أنى كانت ّ
كل
مؤمن)()11

[احلديث ]603 :قال اإلمام عيل( :خذ احلكمة ممّن أتاك هبا وانظر إىل ما قال وال

( )1غرر احلكم ص .65

( )7غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )2غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )8غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )3غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )9غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )4غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )10غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )5غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )11غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )6غرر احلكم ص  58و 59و.60
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تنظره إىل من قال)()1

[احلديث ]604 :قال اإلمام عيل( :احلكمة ضا ّلة ّ
كل مؤمن فخذوها ولو من أفواه
املنافقني)()2

[احلديث ]605 :قال اإلمام عيل( :ضا ّلة احلكيم احلكمة فهو يطلبها حيث
كانت)( )3

أحق هبا حيث
[احلديث ]606 :قال اإلمام عيل( :ضا ّلة العاقل احلكمة فهو ّ
كانت)( )4
[احلديث ]607 :قال اإلمام عيل( :احلكيم من جازى اإلساءة باإلحسان)()5
[احلديث ]608 :قال اإلمام عيل( :أعيى ما يكون احلكيم إذا خاطب سفيها)()6

[احلديث ]609 :قال اإلمام عيل( :حدّ احلكمة اإلعراض عن دار الفناء ،والتو ّله
بدار البقاء)()7

[احلديث ]610 :قال اإلمام عيل( :احلكمة شجرة تنبت يف القلب ،وتثمر عىل
اللسان)()8

[احلديث ]611 :قال اإلمام عيلّ ( :أول احلكمة ترك ّ
اللذات وآخرها مقت
الفانيات)()9
إال بعصمة)()10
[احلديث ]612 :قال اإلمام عيل( :ال حكمة ّ

( )1غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )6غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )2غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )7غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )3غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )8غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )4غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )9غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )5غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )10غرر احلكم ص  58و 59و.60
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[احلديث ]613 :قال اإلمام عيل( :قرنت احلكمة بالعصمة)()1
[احلديث ]614 :قال اإلمام عيل( :احلكمة عصمة ،العصمة نعمة)()2
[احلديث ]615 :قال اإلمام عيل( :ثمرة احلكمة الفوز)()3

[احلديث ]616 :قال اإلمام عيل( :ثمرة احلكمة التنزّ ه عن الدنيا والوله بجنّة
املأوى)( )4
[احلديث ]617 :قال اإلمام عيل( :العلم ثمرة احلكمة ،والصواب من فروعها)()5
[احلديث ]618 :قال اإلمام عيل( :باحلكمة يكشف غطاء العلم)()6
[احلديث ]619 :قال اإلمام عيل( :حكمة الدين ترفعه وجهل الرشيف يضعه)()7

ّ

[احلديث ]620 :قال اإلمام عيل( :احلكيم يشفي السائل وجيود بالفضائل)()8

[احلديث ]621 :قال اإلمام عيل( :احلكامء أْشف الناس أنفسا وأكثرهم صربا.
وأرسعهم عفوا وأوسعهم أخالقا)()9

[احلديث ]622 :قال اإلمام عيل( :ال خري يف الصمت عن احلكمة كام أنّه ال خري يف
القول بالباطل)()10
احلق)()11
[احلديث ]623 :قال اإلمام عيل( :رأس احلكمة لزوم ّ
املحق)()12
احلق وطاعة ّ
[احلديث ]624 :قال اإلمام عيل( :رأس احلكمة لزوم ّ

[احلديث ]625 :قال اإلمام عيل( :كيف يصرب عىل مباينة األضداد من مل تعنه

( )1غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )7غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )2غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )8غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )3غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )9غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )4غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )10غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )5غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )11غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )6غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )12غرر احلكم ص  58و 59و.60
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احلكمة؟!)()1
[احلديث ]626 :قال اإلمام عيل( :ك ّلام قويت احلكمة ضعفت الشهوة)()2
[احلديث ]627 :قال اإلمام عيل( :من عرف باحلكمة الحظته العيون بالوقار)()3
[احلديث ]628 :قال اإلمام عيل( :من ثبتت له احلكمة عرف العربة)()4

[احلديث ]629 :قال اإلمام عيل( :من احلكمة طاعتك ملن فوقك وإجاللك من يف
طبقتك وإنصافك ملن دونك)()5

ّ
تستذل
[احلديث ]630 :قال اإلمام عيل( :من احلكمة أن ال تنازع من فوقك وال
من دونك ،وال تتعاطى ما ليس يف قدرتك ،وال خيالف لسانك قلبك ،وال قولك فعلك وال
تتك ّلم فيام ال تعلم وال ترتك األمر عند اإلقبال وتطلبه عند اإلدبار)( )6

[احلديث ]631 :قال اإلمام عيل( :احلكمة ال ّ
حتل قلب املنافق ّإال وهي عىل
ارحتال)()7
[احلديث ]632 :قال اإلمام عيل( :بالعلم تعرف احلكمة)()8
يزل احلكيم)()9
[احلديث ]633 :قال اإلمام عيل( :قد ّ
[احلديث ]634 :قال اإلمام عيل( :قد يقول احلكمة غري احلكيم)()10

[احلديث ]635 :قال اإلمام عيل( :اهليبة خيبة ،والفرصة خلسة ،واحلكمة ضالة
أحق هبا وأهلها)()11
املؤمن ،فاطلبوها ولو عند املرشك تكونوا ّ

( )1غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )7غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )2غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )8غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )3غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )9غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )4غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )10غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )5غرر احلكم ص  58و 59و.60

( )11أمايل الطويس ج  2ص . 238

( )6غرر احلكم ص  58و 59و.60
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 2ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]636 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل ليبغض املؤمن الضعيف الذي ال زبر
له)()1

[احلديث ]637 :قال اإلمام الصادق( :دعامة اإلنسان العقل والعقل منه الفطنة
والفهم واحلفظ والعلم ،وبالعقل يكمل وهو دليله ومبرصه ومفتاح أمره فإذا كان تأييد
عقله من النور كان عاملا ،حافظا ،ذاكرا ،فطنا ،فهام فعلم بذلك كيف ومل وحيث ،وعرف
من نصحه ومن ّ
غشه ،فإذا عرف ذلك جمراه وموصوله ومفصوله وأخلص الوحدان ّية هلل
واإلقرار بالطاعة فإذا فعل ذلك كان مستدركا ملا فات ،وواردا عىل ما هو آت ،يعرف ما هو
وألي يشء هو هاهنا ،ومن أين يأتيه وإىل ما هو صائر ،وذلك ك ّله من تأييد العقل)()2
فيه
ّ
[احلديث ]638 :قال اإلمام الصادق( :من كان عاقال ختم له باجلنّة إن شاء اهلل)()3

[احلديث ]639 :قال اإلمام الصادق( :من كان عاقال كان له دين ،ومن كان له دين
دخل اجلنّة)()4

واحلجة فيام بني
النبي،
[احلديث ]640 :قال اإلمام الصادق:
ّ
ّ
(حجة اهلل عىل العباد ّ
العباد وبني اهلل العقل)()5

[احلديث ]641 :قال اإلمام الصادق( :ليس بني اإليامن والكفر ّإال ق ّلة العقل) قيل:
وكيف ذاك يا ابن رسول اهلل؟ قالّ :
(إن العبد يرفع رغبته إىل خملوق فلو أخلص ن ّيته هلل ألتاه
ا ّلذي يريد يف أرسع من ذلك)()6

[احلديث ]642 :قال اإلمام الصادق( :مخس من مل يك ّن فيه مل يكن فيه كثري
( )1مشكاة األنوار ص .248

( )4ثواب األعامل ص .29

( )2أصول الكايف ج  1ص .25

( )5اصول الكايف ج  1ص .25

( )3ثواب األعامل ص .29

( )6اصول الكايف ج  1ص .32
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مستمتع) قيل :وما هي؟ قال( :العقل والدّ ين واألدب واجلود وحسن اخللق)()1
[احلديث ]643 :قال اإلمام الصادق( :العقل دليل املؤمن)()2

[احلديث ]644 :قال اإلمام الصادق( :مل يقسم اهلل بني الناس شيئا ّ
أقل من مخس:
اليقني ،والقناعة ،والصرب ،والشكر ..وا ّلذي يكمل هذا ك ّله العقل)()3

[احلديث ]645 :قال الصادق( :من كان عاقال كان له دين ،ومن كان له دين دخل
اجلنّة)()4

[احلديث ]646 :ذكر لإلمام الصادق عبادة بعضهم ودينه وفضله ،فقال( :كيف
(إن الثواب عىل قدر العقلّ ،
عقله؟) قيل :ال ندري ،فقالّ :
إن رجال من بني إرسائيل كان
يعبد اهلل يف جزيرة من جزائر البحر خرضاء نرضة كثرية الشجر ظاهرة املاءّ ،
وإن ملكا من
رب أرين ثواب عبدك هذا فأراه اهلل تعاىل ذلك؛ فاستق ّله امللك فأوحى
مر به فقال :يا ّ
املالئكة ّ
إنيس فقال له :من أنت؟ قال :أنا رجل عابد
اهلل تعاىل إليه :أن اصحبه فأتاه امللك يف صورة ّ
فلام
بلغني مكانك وعبادتك يف هذا املكان فأتيتك ألعبد اهلل معك ،فكان معه يومه ذلك ّ
إن مكانك لنزه وما يصلح ّإال للعبادة فقال له العابدّ :
أصبح قال له امللكّ :
إن ملكاننا هذا
عيبا فقال له :وما هو؟ قال :ليس لر ّبنا هبيمة فلو كان له محار رعيناه يف هذا املوضع ّ
فان هذا
احلشيش يضيع ،فقال له ذلك امللك :وما لر ّبك محار؟ فقال :لو كان له محار ما كان يضيع
مثل هذا احلشيش ،فأوحى اهلل إىل امللك :إنّام اثيبه عىل قدر عقله)()5

[احلديث ]647 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك ّ
الصالة كثري
إن يل جارا كثري ّ
احلج ال بأس به فقال( :كيف عقله؟) قيل :جعلت فداك ليس له عقل ،فقال:
الصدقة كثري ّ
ّ
( )1املحاسن ص .191

( )4اصول الكايف ج  1ص .11

( )2اصول الكايف ج  1ص .25

( )5اصول الكايف ج  1ص .11

( )3املحاسن ص .192
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(ال يرتفع بذلك منه)()1

[احلديث ]648 :قال اإلمام الصادقّ :
وقوهتا وعامرهتا
(إن أول األمور ومبدأها ّ
ا ّلتي ال ينتفع بيشء ّإال به العقل ا ّلذي جعله اهلل زينة خللقه ونورا هلم ،فبالعقل عرف العباد
وأهنم املد ّبرون وأنّه الباقي وهم الفانون ،واستد ّلوا
وأهنم خملوقون وأنّه املد ّبر هلم ّ
خالقهم ّ
بعقوهلم عىل ما رأوا من خلقه من سامئه وأرضه وشمسه وقمره وليله وهناره ّ
أن له وهلم
وأن ال ّظلمة يف اجلهل ّ
خالقا ومد ّبرا مل يزل وال يزول ،وعرفوا به احلسن من القبيح ّ
وأن النّور
دهلم عليه العقل) ،قيل له :فهل يكتفي العباد بالعقل دون غريه؟ قالّ :
يف العلم ،فهذا ما ّ
(إن
العاقل لداللة عقله ا ّلذي جعله اهلل قوامه وزينته وهدايته علم ّ
احلق وأنّه هو ر ّبه،
أن اهلل هو ّ
وأن له طاعة ّ
وأن له كراهة ّ
أن خلالقه حم ّبة ّ
وعلم ّ
وأن له معصية فلم جيد عقله يدله عىل ذلك،
وعلم أنه ال يوصل إليه ّإال بالعلم وطلبه وأنّه ال ينتفع بعقله إن مل يصب ذلك بعلمه فوجب
إال به)()2
عىل العاقل طلب العلم واألدب ا ّلذي ال قوام له ّ

[احلديث ]649 :قال اإلمام الصادق( :ال غناء أخصب من العقل ،وال فقر ّ
أحط
من احلمق ،وال استظهار يف أمر بأكثر من املشورة فيه)()3

[احلديث ]650 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :ال يفلح من ال يعقل،
والصدق عزّ
وال يعقل من ال يعلم ،وسوف ينجب من يفهم ،ويظفر من حيلم ،والعلم جنّة ّ
واجلهل ّ
ذل والفهم جمد واجلود نجح وحسن اخللق جملبة للمو ّدة ،والعامل بزمانه ال هتجم
شقي بينهام واهلل
عليه ال ّلوابس ،واحلزم مساءة ال ّظ ّن وبني املرء واحلكمة نعمة العامل واجلاهل ّ
وعدو من تك ّلفه ،والعاقل غفور واجلاهل ختور ،وإن شئت أن تكرم فلن،
و ّيل من عرفه
ّ

( )1اصول الكايف ج  1ص .24

( )3اصول الكايف ج  1ص .29

( )2اصول الكايف ج  1ص .28
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وإن شئت أن هتان فاخشن ،ومن كرم أصله الن قلبه ،ومن خشن عنرصه غلظ كبده ،ومن
تورط ،ومن خاف العاقبة تث ّبت عن التوغّل فيام ال يعلم ،ومن هجم عىل أمر بغري علم
فرط ّ
ّ
جدع أنف نفسه ،ومن مل يعلم مل يفهم ومن مل يفهم مل يسلم ،ومن مل يسلم مل يكرم ،ومن مل
يكرم هيضم ومن هيضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم)()1

الرمحن واكتسب
[احلديث ]651 :قيل لإلمام الصادق :ما العقل؟ قال( :ما عبد به ّ
به اجلنان) قيل :فا ّلذي كان يف معاوية؟ فقال( :تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة
بالعقل ،وليست بالعقل)()2

[احلديث ]652 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تعاىل ركّب العقل يف املالئكة بدون
الشهوة ،وركب الشهوة يف البهائم بدون العقل ،وركبهام مجيعا يف بني آدم ،فمن غلب عقله
عىل شهوته كان خريا من املالئكة ،ومن غلبت شهوته عىل عقله كان ْشا من البهائم)()3

ّ

[احلديث ]653 :قال اإلمام الصادق( :مل يقسم بني العباد ّ
أقل من اخلمس :اليقني
والقنوع والصرب والشكر ،والذي يكمل به هذا كله العقل)()4

ومروته
[احلديث ]654 :قال اإلمام الصادق( :أصل اإلنسان ل ّبه وعقله ودينه
ّ
حيث جيعل نفسه ،واأليام دول ،والناس إىل آدم ْشع سواء)()5

[احلديث ]655 :قال اإلمام الصادق( :ممّا أعطى العقل من اجلند :اخلري وضدّ ه
والرجاء وضدّ ه القنوط ،والعدل
الرش ،واإليامن وضدّ ه الكفر ،والتّصديق وضدّ ه اجلحودّ ،
ّّ
السخطّ ،
والشكر وضدّ ه الكفران ،وال ّطمع وضدّ ه اليأس،
والرضاء وضدّ ه ّ
وضدّ ه اجلورّ ،
والرمحة وضدّ ها الغضب ،والعلم
والرأفة وضدّ ها القسوةّ ،
والتوكّل وضدّ ه احلرصّ ،
( )1اصول الكايف ج  1ص .26

( )4مشكاة األنوار ص .249

( )2اصول الكايف ج  1ص .11

( )5مشكاة األنوار ص .251

( )3مشكاة األنوار ص .251
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وضدّ ه اجلهل ،والفهم وضدّ ه احلمق ،والع ّفة وضدها التهتّك ،والزهد وضدّ ه الرغبة،
والرهبة وضدّ ها اجلرأة ،والتواضع وضده الكرب ،والتؤدة وضدّ ها
والرفق وضدّ ه اخلرقّ ،
ّ
والصمت وضدّ ه اهلذر ،واالستسالم وضدّ ه االستكبار،
السفه،
ّ
الترسع ،واحللم وضدّ ه ّ
ّ
ّ
الشك ،والصرب وضدّ ه اجلزع ،والصفح وضدّ ه االنتقام ،والغنى وضدّ ه
والتسليم وضدّ ه
السهو ،واحلفظ وضدّ ه النسيان ،والتع ّطف وضدّ ه القطيعة ،والقنوع
الفقر ،والتذكّر وضده ّ
وضدّ ه احلرص ،واملؤاساة وضدّ ها املنع ،واملو ّدة وضدّ ها العداوة ،والوفاء وضدّ ه الغدر،
واحلب
والسالمة وضدّ ها البالء،
ّ
والطاعة وضدّ ها املعصية ،واخلضوع وضدّ ه التّطاولّ ،
واحلق وضدّ ه الباطل ،واألمانة وضدها اخليانة،
ّ
وضدّ ه البغض ،والصدق وضدّ ه الكذب،
الشوبّ ،
واإلخالص وضدّ ه ّ
والشهامة وضدّ ها البالدة ،والفهم وضدّ ه الغباوة ،واملعرفة
وضدّ ها اإلنكار ،واملداراة وضدّ ها املكاشفة ،وسالمة الغيب وضدّ ها املامكرة ،والكتامن
والصوم وضدّ ه اإلفطار ،واجلهاد وضدّ ه
والصالة وضدّ ها اإلضاعة،
وضدّ ه اإلفشاء،
ّ
ّ
وبر الوالدين وضده
النّكول،
ّ
واحلج وضدّ ه نبذ امليثاق ،وصون احلديث وضدّ ه النّميمةّ ،
ربج ،والتق ّية
والسرت وضدّ ه الت ّ
الرياء ،واملعروف وضدّ ه املنكرّ ،
العقوق ،واحلقيقة وضدّ ها ّ
وضدّ ها اإلذاعة ،واإلنصاف وضدّ ه احلم ّية ،والتهيئة وضدّ ها البغي ،والنظافة وضدّ ها
والراحة وضدّ ها التّعب،
القذر ،واحلياء وضدّ ها اخللع ،والقصد وضدّ ه العدوانّ ،
الصعوبة ،والربكة وضدّ ها املحق ،والعافية وضدّ ها البالء ،والقوام
والسهولة وضدّ ها ّ
ّ
والسعادة وضدّ ها
وضدّ ه املكاثرة ،واحلكمة وضدّ ها اهلوى ،والوقار وضدّ ه اخل ّفة،
ّ
ّ
الشقاوة ،والتّوبة وضدّ ها اإلرصار ،واالستغفار وضدّ ه االغرتار ،واملحافظة وضدّ ها
التّهاون ،والدّ عاء وضدّ ه االستنكاف ،والنّشاط وضدّ ه الكسل ،والفرح وضدّ ه احلزن،
والسخاء وضدّ ه البخل ..فال جتتمع هذه اخلصال ك ّلها من أجناد
واأللفة وضدّ ها الفرقة ّ
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نبي أو مؤمن قد امتحن اهلل قلبه لإليامن ،وأ ّما سائر ذلك من
نبي أو
ويص ّ
العقل ّإال يف ّ
ّ
موالينا ّ
فإن أحدهم ال خيلو من أن يكون فيه بعض هذه اجلنود حتّى يستكمل وينقى من
جنود اجلهل ،فعند ذلك يكون يف الدّ رجة العليا مع األنبياء واألوصياء ،وإنّام يدرك ذلك
بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة اجلهل وجنوده ،و ّفقنا اهلل وإ ّياكم لطاعته ومرضاته)()1

[احلديث ]656 :قال اإلمام الصادق( :احلكمة ضا ّلة املؤمن فحيثام وجد أحدكم
ضا ّلته فليأخذها)()2

 3ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]657 :قال اإلمام الكاظم( :ما بعث اهلل نبيا قط ّإال عاقال وبعض النبيني
أرجح من بعض ،وما استخلف داود سليامن حتى اخترب عقله ،واستخلف داود عليهام
السالم وهو ابن ثالث عرش سنة ،ومكث يف ملكه أربعني سنة)()3

ّ

[احلديث ]658 :قال اإلمام الكاظم( :من أراد الغنى بال مال وراحة القلب من
فليترضع إىل اهلل يف مسألته بأن يكمل عقله ،فمن عقل قنع بام
والسالمة يف الدّ ين
احلسد ّ
ّ
يكفيه ومن قنع بام يكفيه استغنى ومن مل يقنع بام يكفيه مل يدرك الغنى أبدا)()4

[احلديث ]659 :قال اإلمام الكاظم( :قليل العمل من العاقل مقبول ،مضاعف.
وكثري العمل من أهل اهلوى واجلهل مردود)()5

[احلديث ]660 :قال اإلمام الكاظمّ :
(إن ضوء اجلسد يف عينه ،فإن كان البرص
مضيئا استضاء اجلسد ك ّلهّ .
الروح العقل ،فإذا كان العبد عاقال كان عاملا بر ّبه وإذا
وإن ضوء ّ
كان عاملا بر ّبه أبرص دينهْ ،
وإن كان جاهال بر ّبه مل يقم له دين .وكام ال يقوم اجلسد ّإال بالنّفس
( )1اصول الكايف ج  1ص .22
( )2روضة الكايف ص . 167

( )4حتف العقول ص .388
( )5حتف العقول ص .387

( )3مشكاة األنوار ص .248
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إال بالعقل)()1
الصادقة ،وال تثبت الن ّية الصادقة ّ
احل ّية ،فكذلك ال يقوم الدّ ين ّإال بالنّ ّية ّ

قسم بني العباد أفضل من العقل .نوم
[احلديث ]661 :قال اإلمام الكاظم( :ما ّ
العاقل أفضل من سهر اجلاهل ،وما بعث اهلل نب ّيا ّإال عاقال حتّى يكون عقله أفضل من مجيع
جهد املجتهدين .وما أ ّدى العبد فريضة من فرائض اهلل حتّى عقل عنه)()2

[احلديث ]662 :قيل لإلمام الكاظمّ :
إن عندنا قوما هلم حم ّبة وليست هلم تلك
َربوا َيا
العزيمة يقولون هبذا القول؟ فقال( :ليس أولئك ممن عاتب اهلل إنّام قال اهللَ ﴿ :فا ْعت ِ ُ
ويل ْاألَ ْب َص ِ
ار﴾ [احلرش)3()]2 :
ُأ ِ
[احلديث ]663 :قال اإلمام الكاظمّ :
(إن اهلل خلق قلوب املؤمنني مطو ّية مبهمة عىل
اإليامن فإذا أراد استنارة ما فيها نضحها باحلكمة ،وزرعها بالعلم وزارعها ،والق ّيم عليها
رب العاملني)()4
ّ

 4ـ ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]664 :ذكر عند اإلمام الرضا العقل ،فقال( :ال يعبأ بأهل الدين ممّن ال
عقل له) ،قيل :جعلت فداك ّ
إن ممّن يصف هذا األمر قوما ال بأس هبم عندنا وليست هلم
تلك العقول فقال( :ليس هؤالء ممّن خاطب اهللّ ،
إن اهلل خلق العقل فقال له :أقبل فأقبل،
أحب إىل منك،
وقال له :أدبر فأدبر ،فقال :وعزّ يت وجاليل ما خلقت شيئا أحسن منك أو ّ
بك آخذ وبك اعطي)()5
وعدوه جهله)()6
[احلديث ]665 :قال اإلمام الرضا( :صديق ّ
كل امرئ عقله
ّ

احلجة عىل اخللق اليوم؟ فقال( :العقل
[احلديث ]666 :سئل اإلمام الرضا :ما
ّ
( )1حتف العقول ص .396

( )4اصول الكايف ج  2ص . 421

( )2حتف العقول ص .397

( )5اصول الكايف ج  1ص .27

( )3اصول الكايف ج  1ص .11

( )6اصول الكايف ج  1ص .11
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فيكذبه)( )1
يعرف به الصادق عىل اهلل فيصدّ قه والكاذب عىل اهلل ّ

(التجرع للغصة
[احلديث ]667 :سئل اإلمام الرضا فقيل :ما العقل؟ قال:
ّ
ومداهنة األعداء ومداراة األصدقاء)()2

ّ
[احلديث ]668 :قال اإلمام الرضاّ :
وجل إذا أراد أمرا حال بني املرء
(إن اهلل عزّ
وقلبه ،فإذا وقع القدر نفذ أمر اهلل ر ّد إىل كل ذي عقل عقله)()3

[احلديث ]669 :قال اإلمام الرضاّ :
(إن اهلل تعاىل يبغض القيل والقال ،وإيضاع
املال وكثرة السؤالّ ..
السالم:
إن بني إرسائيل شدّ دوا فشدّ د اهلل عليهم ،قال هلم موسى عليه ّ
ثم
اذبحوا بقرة ،قالوا :ما لوهنا؟ فلم يزالوا شدّ دوا حتّى ذبحوا بقرة يمأل جلدها ذهبا)ّ ،
إن احلكامء ض ّيعوا احلكمة ملا وضعوها عند غري أهلها)()4
قالّ ( :

( )1حتف العقول ص .450

( )3مشكاة األنوار ص .249

( )2مشكاة األنوار ص .249

( )4قصص األنبياء ص .160
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املروءة والفتوة
املروءة والفتوة مصطلحان يقصد هبام الكثري من القيم األخالقية ،ويف درجاهتا
العالية ،وخاصة تلك التي هلا عالقة باخللق؛ فالفتى ،أو صاحب املروءة ،ومثلهام صاحب
النخوة والشهامة ،هو ذلك الذي يبذل نفسه وماله وجهده يف خدمة غريه ،ويتحمل كل
أنواع أذى بنفس لينة سهلة متساحمة طيبة.
وبذلك؛ فإن كل ما ورد يف القرآن الكريم من صفات رسول اهلل  ومواقفه ومثلها
صفات األنبياء ومواقفهم مما يدخل يف هذا الباب.
وقد اشتهر يف العصور اإلسالمية ابتداء من العرص األول التعبري عن أصحاب
املروءة بكوهنم فتيانا ،وبذلك انتقلت الفتوة من معناها اللغوي العادي إىل املعنى الدال عىل
الكثري من القيم األخالقية من املروءة والنبل والشهامة وغريها من املكارم.
وأول من وضع هذا املصطلح القرآن الكريم ،وذلك عند ذكره ألولئك الذين
ضحوا بأنفسهم يف سبيل احلق الذي حيملونه ،ومتثلت فيهم به أمجل األوصاف واألخالق،
﴿س ِم ْعنَا َفتًى َي ْذ ُك ُر ُه ْم ُي َق ُال َل ُه
ومنهم إبراهيم عليه السالم الذي وصفه قومه بقوهلمَ :
ِ
يم ﴾ [األنبياء]60 :
إِ ْب َراه ُ
احل ِّق
ومثله أصحاب الكهف الذي وصفهم رهبم بقوله﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك َن َب َأ ُه ْم بِ ْ َ
َاهم ُهدً ى﴾ [الكهف ،]13 :وقال﴿ :إِ ْذ َأوى ا ْل ِف ْتي ُة إِ َىل ا ْلكَه ِ
ِ
ف َف َقا ُلوا
ْ
َ
َ
إِ َّهنُ ْم ف ْت َي ٌة آ َمنُوا بِ َر ِّهبِ ْم َو ِز ْدن ُ ْ
ِ
ن َأ ْم ِرنَا َر َشدً ا﴾ [الكهف]10 :
َر َّبنَا آتِنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َر ْ َ
مح ًة َو َه ِّي ْئ َلنَا م ْ
ثم أصبح بعد ذلك كلمة تدل عىل املكارم األخالقية الكثرية ،وكان من أسبق
املتحدثني عنها اإلمام الصادق ،فقد روي عن بعض أصحابه أنه قال :تذاكرنا أمر الفتوة
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عنده فقال( :أتظنون أن الفتوة بالفسق والفجور؟ إنام الفتوة طعام موضوع ،ونائل مبذول،
وبرش معروف ،وأذى مكفوف ،فأما تلك فشارة وفسق)()1

وهذا النص يدل عىل أن هذا املصطلح كان معروفا ،لكنه كان منرصفا للفسقة
وغريهم ،فحوله اإلمام إىل حمله الصحيح ..والذي أصبح بعد ذلك عالمة عىل املكارم
الكثرية.
ومن تلك املكارم ما عرب عنه اإلمام الصادق عندما سئل عن الفتوة ،فقال
للسائل(:ما تقول أنت؟) فقال(:إن أعطيت شكرت وإن منعت صربت) ،فقال(:الكالب
عندنا كذلك) ،فقال السائل(:يا ابن رسول اهلل  فام الفتوة عندكم؟) ،فقال(:إن أعطينا
آثرنا ،وإن منعنا شكرنا)()2

وهكذا حتدث كل احلكامء عنها ،وعن صفاهتا ،وقد قال بعضهم يف ذلك( :الفتوة:
هي الصرب عىل املكاره ،أمل تر إىل إبراهيم عليه السالم حني صرب عىل كل بلية فصارت نعمة
وعطية ،وصرب عىل إلقائه إىل النار ،فصارت برد ًا وسالم ًا ،وصرب عىل ذبح ولده ففدى بذبح
عظيم ،وصرب يوسف عليه السالم عىل اجلب والسجن فنال ملك مرص وقال له أخوته:
ك اهلل َع َل ْينَا﴾)()3
آ َثر َ

﴿ َل َقدْ َ

وقال آخر(:حقيقتها هي منزلة اإلحسان إىل الناس ،وكف األذى عنهم ،واحتامل
أذاهم ،فهي استعامل حسن اخللق معهم ،فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق واستعامله)()4

وقال آخر(:الفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كامل املروءة وحسن اخللق واإليثار

( )1معاين االخبار ص . 119

(  )3ابن املعامر البغدادي ،كتاب الفتوة ،ص .138 ،137

(  )2أمحد الكمشخانوي النقشبندي ،جامع األصول يف

(  )4مدارج السالكني.340/2:

األولياء ،ج  2ص .303
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عىل النفس واحتامل األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة عىل ذلك ،حتى تكون فتوته
عىل ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصام لربه عىل نفسه وينصف من نفسه
وال ينتصف وال ينازع فقريا وال غنيا ويستوي عنده املدح والذم والدعاء والطرد وال
حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق املحبة رسا وعلنا فإذا قوي عىل ذلك فهو
الفتى وإذا اجتمع قوم عىل ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو)( )1

وهكذا وردت الكثري من التعريفات التي تربطها ببعض جوانب املروءة واألخالق
احلسنة ،ومنها قول بعضهم( :الفتوة :هي العفو عن زلل اإلخوان)()2
وقال آخر( :الفتوة :هي اإليثار مع االضطرار ولو بالطاعات يوم القيامة)()3

وقال آخر( :الفتوة :هي أن تنظر اخللق كلهم بعني األولياء ،وال تستقبح منهم إال ما
خالف الرشع)()4
وقال آخر( :الفتوة عندي :هي أداء اإلنصاف وترك مطالبة اإلنصاف)()5
وقال آخر( :الفتوة :هي ترك ما هتوى ملا ختشى)()6
وقال آخر( :الفتوة :هي أن تنصف وتنتصف)()7
وقال آخر( :الفتوة :هي ترك دنياك ألخراك ،وخمالفة هواك ،واالنفراد بموالك)()8
وقال آخر( :الفتوة :أن تكون خصم نفسك لربك)()9
(  )1فتاوى السبكي.548/2 :

0

(  )2أبو عبد الرمحن السلمي ،املقدمة يف التصوف

(  )6أمحد الكمشخانوي النقشبندي ،جامع األصول يف

وحقيقته ،ص .39

األولياء ،ج  2ص .303

(  )3ابن املعامر البغدادي ،كتاب الفتوة ،ص .156 ،155

( )7القشريي ،الرسالة القشريية ،ص .177

(  )4أبو عبد الرمحن السلمي ،حقائق التفسري ،ص .753

(  )8ابن املعامر البغدادي ،كتاب الفتوة ،ص .155

(  )5أبو عبد الرمحن السلمي ،طبقات الصوفية ،ص

(  )9كتاب الفتوة ،ص .153 ،152
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وقال آخر( :الفتوة :هي تصديق اهلل فيام وعد وأوعد ،وهو اإليامن عىل احلقيقة ،وأن
ال خيالف ظاهرك باطنك وال باطنك ظاهرك)()1

وقال آخر( :الفتوة :أن يستوي عندك الطارئ واملقيم ،وكذا تكون بيوت الفتيان،
من نزل فيها فقد توسل بأجل ذريعة وأعظم حرمة ،أال ترى اهلل تعاىل كيف وصف بيته
يه وا ْلب ِ
فقال﴿ :سواء ا ْلعاكِ ُ ِ ِ
اد﴾)()2
فف َ َ
َ َ ً َ
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل املروءة والفتوة وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق ،كاإليثار وغريه.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]670 :قال رسول اهلل ( :كرم املؤمن دينه ،ومروءته عقله ،وحسبه
خلقه)()3

إن اهلل عزّ و ّ
[احلديث ]671 :قال رسول اهلل ّ ( :
حيب
حيب الكرماء و ّ
جل كريم ّ
معايل األمور ،ويكره سفسافها( )5())4

[احلديث ]672 :قال رسول اهلل ( :بينام رجل يميش بطريق ،اشتدّ عليه العطش،
ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثري من العطش ،فقال
فوجد بئرا فنزل فيها فرشبّ ،
ثم
الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ا ّلذي كان بلغ يب ،فنزل البئر فمأل خ ّفه ماء ّ
ّ
أمسكه بفيه ،فسقى الكلب فشكر اهلل له .فغفر له) قالوا :يا رسول اهلل! و ّ
إن لنا يف البهائم
(  )1أبو عبد الرمحن السلمي ،حقائق التفسري ،ص .753

( )3احلاكم()123 /1

(  )2أبو عبد الرمحن السلمي ،حقائق التفسري ،ص .869

( )4السفساف :الرديء من كل يشء ،واألمر احلقري.
()5الطرباين يف الكبري واألوسط ،جممع الزوائد()188 /8
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كل ذات كبد رطبة أجر)()1
أجرا؟ فقال( :يف ّ

الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف
[احلديث ]673 :قال رسول اهلل ّ ( :
كالصائم ال يفطر)()2
سبيل اهلل وكالقائم ال يفرت ،و ّ

أي العمل أفضل؟ قال( :إيامن
ّبي ّ :
ذر قال :سألت الن ّ
[احلديث ]674 :عن أيب ّ
الرقاب أفضل؟ قال( :أعالها ثمنا ،وأنفسها عند
باهلل ،وجهاد يف سبيله) .قلتّ :
فأي ّ
أهلها) ،قلت :فإن مل أفعل؟ قال( :تعني صانعا ،أو تصنع ألخرق .قال :فإن مل أفعل؟ قال:
الرش ،فإهنا صدقة تصدّ ق هبا عىل نفسك)()3
(تدع النّاس من ّ

ّ

ّ

[احلديث ]675 :عن شهاب بن ع ّباد أنّه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون:
فرحب
فلام انتهينا إىل القوم أوسعوا لنا فقعدناّ ،
قدمنا عىل رسول اهلل  فاشتدّ فرحهم بناّ ،
ثم نظر إلينا فقال( :من س ّيدكم وزعيمكم؟) فأْشنا مجيعا إىل املنذر
ّبي  ودعا لناّ ،
بنا الن ّ
األشج؟) فكان أول يوم وضع عليه هذا االسم لرضبة
ّبي ( :أهذا
ّ
بن عائذ ،فقال الن ّ
ضم متاعهم،
بحافر محار ،قلنا :نعم ،يا رسول اهلل .فتخ ّلف بعد القوم فعقل رواحلهم ،و ّ
ّبي  وقد
ثم أقبل إىل الن ّ
السفر ،ولبس من صالح ثيابهّ ،
ثم أخرج عيبته( )4فألقى عنه ثياب ّ
ّ
أشج،
فلام دنا منه
األشج ،أوسع القوم له ،وقالوا :هاهنا يا ّ
ّ
ّبي  رجله واتّكأّ ،
بسط الن ّ
أشج) فقعد عن يمني رسول اهلل ،
ّبي  واستوى قاعدا وقبض رجله( :ههنا يا ّ
فقال الن ّ
الصنفا واملنقرية وغري ذلك من قرى
سمى هلم قرية ّ
ّ
فرحب به وألطفه وسأهلم عن بالدهم و ّ
هجر فقال :بأيب وأ ّمي يا رسول اهلل ،ألنت أعلم بأسامء قرانا منّا ،فقالّ ( :إين وطئت بالدكم
فإهنم
ثم أقبل عىل األنصار ،فقال( :يا معرش األنصار ،أكرموا إخوانكم ّ
وفسح يل فيها)ّ ،

( )1البخاري ( )6009ومسلم()2244

( )3البخاري الفتح  )2518(5ومسلم()84

( )2البخاري ( )6007ومسلم()2982

( )4العيبة :ما يوضع فيه الثياب.
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أشباهكم يف اإلسالم أشبه يشء بكم أشعارا وأبشارا ،أسلموا طائعني غري مكرهني وال
فلام أصبحوا قال( :وكيف رأيتم كرامة
موتورين ،إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا)ّ ،
إخوانكم لكم وضيافتهم إ ّياكم؟) .قالوا :خري إخوان أالنوا فراشنا ،وأطابوا مطعمنا،
ّبي ،
وباتوا وأصبحوا يع ّلموننا كتاب ر ّبنا تبارك وتعاىل وسنّة نب ّينا  ،فأعجبت الن ّ
ثم أقبل علينا رجال رجال يعرضنا عىل من يع ّلمنا وع ّلمنا ،فمنّا ،من علم التّح ّيات
وفرح هبا ّ
السورتني والسنن ،فأقبل علينا بوجهه فقال( :هل معكم من
السورة و ّ
وأ ّم الكتاب و ّ
رصة
أزوادكم) .ففرح القوم بذلك ،وابتدروا رواحلهم ،فأقبل كليب ـ رجل منهم ـ معه ّ
يتخرص هبا فوق ّ
الذراع ودون
من متر فوضعها عىل نطع بني يديه وأومأ بجريدة يف يده كان
ّ
ّ
رصة أخرى .فقال:
تسمون هذا التّعضوض( )1قلنا :نعمّ .
الذراعني فقالّ :
ثم أومأ إىل ّ
تسمون هذا
رصة أخرى .فقالّ ( :
الرصفان( ))2قلنا :نعمّ .
تسمون هذا ّ
( ّ
ثم أومأ إىل ّ
ّبي ( :أما إنّه من خري متركم وأنفعه لكم) فرجعنا من وفادتنا
الربين( ))3قلنا :نعم ،فقال الن ّ
ّ
تلك فأكثرنا الغرز منه وعظمت رغبتنا فيه حتّى صار أعظم نخلنا ومترنا الربين)()4

ّ

ّبي  خيال قبل نجد ،فجاءت برجل
[احلديث ]676 :عن أيب هريرة قال :بعث الن ّ
ّبي
من بني حنيفة ،يقال له ثاممة بن أثال ،فربطوه بسارية من سواري املسجد ،فخرج إليه الن ّ
حممد ،إن تقتلني تقتل ذا دم ،وإن تنعم
 ،فقال( :ما عندك يا ثاممة؟) فقال :عندي خري .يا ّ
تنعم عىل شاكرْ ،
ثم قال له:
وإن كنْت تريد املال فسل منه ما شئت .فرتك حتّى كان الغدّ ،
(ما عندك يا ثاممة؟) فقال :ما قلت لك :إن تنعم تنعم عىل شاكر .فرتكه حتّى كان بعد الغد،
فقال( :ما عندك يا ثاممة؟) فقال :عندي ما قلت لك .فقال( :أطلقوا ثاممة) .فانطلق إىل

( )1التّعضوض نوع من أنواع التمر.

( )3الربين :نوع من التمر.

( )2الرصفان :وهو نوع من أجود أنواع التمر وأوزنه.

( )4البخاري ( )4368مسلم()17
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ثم دخل املسجد ،فقال :أشهد أن ال إله ّإال اهلل ،وأشهد
نخل قريب من املسجد فاغتسلّ ،
ّ
حممد ،واهلل ،ما كان عىل األرض وجه أبغض إىل من وجهك ،فقد
حممدا رسول اهلل .يا ّ
أن ّ
أحب الوجوه إ ّيل .واهلل ،ما كان من دين أبغض إىل من دينك ،فأصبح دينك
أصبح وجهك ّ
أحب البالد إ ّيل.
أحب الدّ ين إ ّيل .واهلل ،ما كان من بلد أبغض إىل من بلدك ،فأصبح بلدك
ّ
ّ
و ّ
فبرشه رسول اهلل  ،وأمره أن يعتمر.
إن خيلك أخذتني ،وأنا أريد العمرة ،فام ذا ترى؟ ّ
حممد رسول اهلل ،
فلام قدم مكّة قال له قائل :صبوت؟ قال :ال واهلل ،ولكن أسلمت مع ّ
ّ
وال واهلل ،ال يأتيكم من الياممة ح ّبة حنطة حتّى يأذن فيها النّبي )1()

ّ

فلام أدركته
[احلديث ]677 :عن جابر قال :غزونا مع رسول اهلل  غزوة نجدّ ،
ّ
فتفرق النّاس
القائلة وهو يف واد كثري العضاه( )2فنزل حتت شجرة و
استظل هبا وع ّلق سيفهّ ،
يف ّ
يب قاعد بني
الشجر يستظ ّلون .وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول اهلل  فجئنا .فإذا أعرا ّ
يديه ،فقالّ ( :
إن هذا أتاين وأنا نائم ،فاخرتط سيفي ،فاستيقظت وهو قائم عىل رأيس خمرتط
ثم قعد ،فهو هذا .قال :ومل
سيفي صلتا( ،)3قال :ما يمنعك منّي؟ قلت :اهلل ،فشامه(ّ )4
يعاقبه رسول اهلل )5()

[احلديث ]678 :قال رسول اهلل ( :أنا أوىل النّاس باملؤمنني يف كتاب اهلل عزّ
ّ
وجل ،فأ ّيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوين فأنا ول ّيه .وأ ّيكم ما ترك ماال فليؤثر بامله عصبته
()6

من كان)

[احلديث ]679 :عن أيب هريرة ّ
ّبي  فبعث إىل نسائه فقلن :ما
أن رجال أتى الن ّ

( )1البخاري  )4372(7ومسلم()1764

( )4شامه :أي أغمده.

( )2العضاهة :بالكرس أعظم الشجر أو كل ذات شوك ،واجلمع عضاه

( )5البخاري ( )4139ومسلم()843

وعضون.

( )6مسلم()1619

الصلت من السيوف :الصقيل املايض.
(ّ )3

106

معنا ّإال املاء .فقال رسول اهلل ( :من يضيف هذا؟) فقال رجل من األنصار :أنا فانطلق
به إىل امرأته فقال :أكرمي ضيف رسول اهلل  فقالت :ما عندنا ّإال قوت صبياين .فقال:
ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء ،فه ّيأت طعامها
ه ّيئي طعامك وأصبحي رساجك ّ
كأهنا تصلح رساجها فأطفأته فجعال يريانه
وأصبحت رساجها ّ
ثم قامت ّ
ونومت صبياهناّ ،
ون ع ََىل أنفس ِه ْم َو َل ْو ك َ
ّأهنام يأكالن فباتا طاويني ،فأنزل اهللَ ﴿ :و ُيؤْ ثِ ُر َ
اص ٌة َو َم ْن
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
ون﴾ [احلرش)1 ()]9 :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َفأولئك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ُي َ
[احلديث ]680 :عن املقداد قال :أقبلت أنا وصاحبان يل وقد ذهبت أسامعنا
وأبصارنا من اجلهد فجعلنا نعرض أنفسنا عىل أصحاب رسول اهلل  فليس أحد منهم
ّبي ( :احتلبوا هذا
ّبي  فانطلق بنا إىل أهله .فإذا ثالثة أعنز فقال الن ّ
يقبلنا .فأتينا الن ّ
ال ّلبن بيننا) ،فكنّا نحتلب فيرشب ّ
ّبي  نصيبه ،فيجيء من
كل إنسان منّا نصيبه ،ونرفع للن ّ
ّ
ثم يأيت ْشابه
ثم يأيت املسجد
فيصيل ّ
ال ّليل فيس ّلم تسليام ال يوقظ نائام ويسمع اليقظانّ ،
فيرشب .فأتاين ّ
حممد  يأيت األنصار
الشيطان ذات ليلة وقد ْشبت نصيبي ،فقالّ :
فلام أن وغلت يف
فيتحفونه ويصيب عندهم .ما به حاجة إىل هذه اجلرعة فأتيتها فرشبتهاّ .
بطني ،وعلمت أنّه ليس إليها سبيل ندمت ،وقلت :وحيك ما صنعت؟ أْشبت ْشاب
وعيل شملة إذا
حممد؟ فيجيء فال جيده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك،
ّ
ّ
قدمي خرج رأيس ،وإذا وضعتها عىل رأيس خرج قدماي ،وجعل ال جييئني
وضعتها عىل
ّ
ثم آيت
ّبي  فس ّلم كام كان يس ّلم ّ
النّوم ،وأ ّما صاحباي فناما ومل يصنعا ما صنعت .فجاء الن ّ
املسجد ّ
السامء فقلت:
ثم آيت ْشابه فكشف عنه فلم جيد فيه شيئا .فرفع رأسه إىل ّ
فصىلّ ،
عيل فأهلك .فقال( :اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاين) ،فعمدت :إىل
اآلن يدعو ّ
( )1البخاري ( )3798ومسلم()2054
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عيل وأخذت ّ
ّ
الشفرة( ،)1فانطلقت إىل األعنز ّأهيا أسمن فأذبحها لرسول
الشملة فشددهتا ّ
()2
حممد  ما كانوا
اهلل  فإذا هي حافلة وإذا ه ّن ح ّفل ك ّله ّن فعمدت إىل إناء آلل ّ

يطمعون أن حيتلبوا فيه؛ فحلبت فيه حتّى علته رغوة فجئت إىل رسول اهلل  فقال:
ثم ناولني .فقلت يا رسول
(أْشبتم ْشابكم ال ّليلة؟) قلت يا رسول اهلل :اْشب .فرشب ّ
فلام عرفت ّ
ّبي  قد روي وأصبت دعوته ضحكت
أن الن ّ
ثم ناولنيّ .
اهلل :اْشب .فرشب ّ
ّبي ( :إحدى سوآتك يا مقداد) فقلت :يا رسول اهلل
حتّى ألقيت إىل األرض .فقال الن ّ
ّبي ( :ما هذه ّإال رمحة من اهلل .أفال كنت
كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا .فقال الن ّ
باحلق ما أبايل إذا أصبتها
ّ
آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها) ،فقلت( :وا ّلذي بعثك
()3

وأصبتها معك من أصاهبا من النّاس)

[احلديث ]681 :عن عائشة قالت :جاءتني مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث
مترات ،فأعطت ّ
كل واحدة منهام مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها
فش ّقت التّمرة ا ّلتي كانت تريد أن تأكلها بينهام ،فأعجبني شأهنا ،فذكرت ا ّلذي صنعت
لرسول اهلل  فقالّ ( :
إن اهلل قد أوجب هلا هبا اجلنّة أو أعتقها هبا من النّار)

()4

[احلديث ]682 :قال رسول اهلل ( :طعام االثنني كايف ال ّثالثة ،وطعام ال ّثالثة كايف
األربعة) ،ويف رواية( :طعام الواحد يكفي االثنني ،وطعام االثنني يكفي األربعة ،وطعام
األربعة يكفي ال ّثامنية)

()5

ّبي 
الرمحن بن عوف فآخى الن ّ
[احلديث ]683 :عن أنس بن مالك قال :قدم عبد ّ
األنصاري فعرض عليه أن يناصفه ماله ،فقال :بارك اهلل لك يف
الربيع
ّ
بينه وبني سعد بن ّ
( )1الشفرة :هي السكني العريضة.

( )4مسلم()2630

( )2حافلة :كثرية اللبن.

( )5البخاري ( ،)5392ومسلم()2059 ،2058

( )3مسلم ()2055
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ّبي 
السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه الن ّ
السوق ،فأتى ّ
مالك د ّلوين عىل ّ
( )1
تزوجت أنصار ّية.
الرمحن()2؟ فقالّ :
بعد أ ّيام وعليه ورض من صفرة  ،فقال :مهيم يا عبد ّ
()3

قال( :فام سقت؟) قال :وزن نواة من ذهب قال( :أو مل ولو بشاة)

[احلديث ]684 :عن أنس بن مالك قال :كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال
أحب أمواله إليه بريحاء ،وكانت مستقبلة املسجد ،وكان رسول اهلل 
من نخل ـ وكان
ّ
رب َحتَّى ُتن ِْف ُقوا ِممَّا
فلام أنزلت هذه اآليةَ ﴿ :ل ْن َتنَا ُلوا ا ْل ِ َّ
يدخلها ويرشب من ماء فيها ط ّيبّ ،
ُِ
ون﴾ [آل عمران ]92 :قام أبو طلحة إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهللّ ،
حت ُّب َ
إن اهلل تبارك
وتعاىل يقول ﴿ َلن َتنَا ُلوا ا ْل ِرب حتَّى ُتن ِْف ُقوا ِممَّا ُ ِ
ون﴾ [آل عمرانّ ،]92 :
حت ُّب َ
أحب أموايل
وإن ّ
َّ َ
ْ
وإهنا صدقة هلل أرجو ّبرها وذخرها عند اهلل ،فضعها يا رسول اهلل حيث أراك
إىل بريحاءّ ،
وإين
اهلل .فقال رسول اهلل ( :بخ ذلك مال رابح .ذلك مال رابح ،وقد سمعت ما قلتّ ،
أرى أن جتعلها يف األقربني) ،فقال أبو طلحة :أفعل يا رسول اهلل .فقسمها أبو طلحة يف
()4

عمه)
أقاربه وبني ّ

ّبي  بربدة فقال
[احلديث]685 :عن سهل بن سعد ،قال :جاءت امرأة إىل الن ّ
سهل للقوم ،أتدرون ما الربدة؟ فقال القوم :هي شملة فقال سهل :هي شملة منسوجة فيها
ّبي  حمتاجا إليها فلبسها فرآها
حاشيتها فقالت :يا رسول اهلل أكسوك هذه؟ فأخذها الن ّ
فلام قام
عليه رجل من ّ
الصحابة فقال :يا رسول اهلل ما أحسن هذه فاكسنيها؟ فقال( :نعم) ّ
ثم سألته
ّبي  أخذها حمتاجا إليها ّ
ّبي  المه أصحابه فقالوا :ما أحسنت حني رأيت الن ّ
الن ّ
ّبي ّ 
لعيل
إ ّياها وقد عرفت أنّه ال يسأل شيئا فيمنعه فقال :رجوت بركتها حني لبسها الن ّ
( )1ورض من صفرة :أي أثر من زعفران.

( )3البخاري ( )5072ومسلم()1427

( )2مهيم :كلمة يستفهم هبا ،معناه ما حالك وما شأنك وهي كلمة

( )4البخاري ( )1461ومسلم()998

معربة.
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أك ّفن فيها)

()1

[احلديث ]686 :عن أيب هريرة عن رسول اهلل  أنّه ذكر رجال من بني إرسائيل
سأل بعض بني إرسائيل أن يسلفه ألف دينار ،فقال :ائتني ّ
بالشهداء أشهدهم .فقال كفى
باهلل شهيدا .قال :فائتني بالكفيل .قال :كفى باهلل كفيال .قال :صدقت ،فدفعها إليه عىل
ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه لألجل ا ّلذي
مسمى .فخرج يف البحر فقض حاجتهّ ،
أجل ّ
أجله فلم جيد مركبا .فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه.
ّ
ثم أتى هبا إىل البحر .فقال :اللهم إنّك تعلم ّأين كنت تس ّلفت فالنا
ثم ّ
زجج موضعها(ّ ،)2
ّ
ألف دينار ،فسألني كفيال ،فقلت :كفى باهلل كفيال ،فريض بك .وسألني شهيدا فقلت :كفى
وإين
وإين جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه ا ّلذي له فلم أقدرّ ،
باهلل شهيدا فريض بذلكّ ،
ثم انرصف وهو يف ذلك يلتمس مركبا
أستودعكها .فرمى هبا يف البحر حتّى وجلت فيهّ ،
الرجل ا ّلذي كان أسلفه ينظر ّ
لعل مركبا قد جاء بامله فإذا باخلشبة
خيرج إىل بلده ،فخرج ّ
ثم قدم ا ّلذي كان
فلام نرشها وجد املال ّ
والصحيفةّ ،
ا ّلتي فيها املال .فأخذها ألهله حطباّ ،
أسلفه فأتى باأللف دينار ،فقال :واهلل ما زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك باملك فام
وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه .قال :هل كنت بعثت إىل بيشء؟ قال :أخربك ّأين مل أجد
مركبا قبل ا ّلذي جئت فيه ،قالّ :
فإن اهلل قد أ ّدى عنك ا ّلذي بعثت يف اخلشبة ،فانرصف
باأللف الدّ ينار راشدا)()3

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]687 :قال رسول اهلل ( :جتافوا عقوبة ذوي املروءات ،فو ا ّلذي نفيس

( )1البخاري ()6036

( )3البخاري ()2291

زجج موضعها :سوى موضع النقر وأصلحه.
(ّ )2

110

إن أحدهم ليعثر ويده يف يد اهلل تعاىل)()1
بيده ّ

ست من املروءة :ثالث منها يف احلرض،
[احلديث ]688 :قال رسول اهلل ّ ( :
ّ
وجل ،وعامرة مساجد اهلل،
وثالث منها يف السفر ،فأ ّما ا ّلتي يف احلرض :فتالوة كتاب اهلل عزّ
ّ
ّ
وجل؛ وأ ّما ا ّلتي يف السفر :فبذل الزّ اد ،وحسن اخللق ،واملزاح يف
واختاذ اإلخوان يف اهلل عزّ
غري املعايص)()2

[احلديث ]689 :قال رسول اهلل ( :من عامل الناس فلم يظلمهم ،وحدّ ثهم فلم
يكذهبم ،ووعدهم فلم خيلفهم كانت ممّن حرمت غيبته ،وكملت مروءته ،وظهرت عدالته،
ووجبت اخوته)()3

[احلديث ]690 :قال رسول اهلل ( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن
فرج اهلل عزّ ّ
كان يف حاجة أخيه كان اهلل عزّ ّ
وجل
وجل يف حاجته ،ومن ّفرج عن مسلم كربة ّ
عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن رس مسلام رسه اهلل تعاىل يوم القيامة)()4

ّ

ّ

ّ
وجل يف الدنيا
[احلديث ]691 :قال رسول اهلل ( :من سرت مسلام سرته اهلل عزّ
ّ
فك عن مكروب كربةّ ،
واآلخرة ،ومن ّ
وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة.
فك اهلل عزّ
ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته)()5

[احلديث ]692 :قال رسول اهلل ( :من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا ،أو
فرج عنه كربة ،مل تزل الرمحة ّ
ظال عليه ممدودا ما كان يف ذلك من النظر
قض له حاجة ،أو ّ
سمي املؤمن مؤمنا؟ إليامنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم .أال
يف حاجته ..أال أنبئكم مل ّ
أنبئكم من املسلم؟ من سلم الناس يده ولسانه ،أال أنبئكم باملهاجر؟ من هجر الس ّيئات وما
( )1نزهة الناظر ص .11

( )4نزهة الناظر.41/

( )2اخلصال ج  1ص .324

( )5عوايل الآللئ .375/1

( )3عدّ ة الداعي ص .188
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حرم اهلل عليه ،ومن دفع مؤمنا دفعة ليذ ّله هبا ،أو لطمه لطمة ،أو آيت إليه أمرا يكرهه ،لعنته
املالئكة حتّى يرضيه من ح ّقه ويتوب ويستغفر ،فإ ّياكم والعجلة إىل أحد ،فلع ّله مؤمن وأنتم
أحب إىل
والترسع من سالح الشياطني ،وما من يشء
ال تعلمون وعليكم باألناة واللني،
ّ
ّ
اهلل من األناة واللني)()1

[احلديث ]693 :قال رسول اهلل ( :من أجرى اهلل تعاىل فرجا ملسلم عىل يديه،
فرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة)()2

ّ

فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،
[احلديث ]694 :قال رسول اهلل ( :ومن ّ
فرج اهلل عنه اثنتني وسبعني كربة من كرب اآلخرة واثنتني وسبعني كربة من كرب الدنيا
أهوهنا املغص)()3

[احلديث ]695 :قال رسول اهلل ( :من سعى ملريض يف حاجة قضاها أو مل يقضها
خرج من ذنوبه كيوم ولدته ا ّمه) ،فقال رجل من األنصار :بأيب أنت وأ ّمي يا رسول اهلل،
فإن كان املريض من أهل بيته أو ليس ذاك أعظم أجرا إذا سعى يف حاجة من أهل بيته قال:
(نعم)()4

فأحب اخللق إىل اهلل من نفع
[احلديث ]696 :قال رسول اهلل ( :اخللق عيال اهلل،
ّ
أحب إىل اهلل تعاىل
عيال اهلل ،وأدخل عىل أهل بيت رسورا ،ومشى مع أخ مسلم يف حاجة ّ
من اعتكاف شهرين يف املسجد احلرام)()5

[احلديث ]697 :قال رسول اهلل ( :إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فأرفدوه ،وال
إال عن مكافئ)()6
يقبل الثناء ّ

( )1علل الرشائع.523/

( )4أمايل الصدوق ص .422

( )2نزهة الناظر.40/

( )5األشعثيّات ص .193

( )3أمايل الصدوق.422/

( )6مكارم األخالق ص .15
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السالم:
[احلديث ]698 :قال رسول اهلل ( :أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل داود عليه ّ
يا داود ّ
رب وما هذا
إن العبد ليأتيني باحلسنة يوم القيامة فأحكمه هبا يف اجلنّة .قال داود :يا ّ
العبد ا ّلذي يأتيك باحلسنة يوم القيامة فتحكمه هبا يف اجلنّة؟ قال :عبد مؤمن سعى يف حاجة
أحب قضاءها ،قضيت له أم مل تقض)()1
أخيه املؤمن ّ

ّ
(لكل يشء حيلة وحيلة الرسور يف اآلخرة
[احلديث ]699 :قال رسول اهلل :
أربع خصال :مسح رؤوس اليتامى ،والتع ّطف عىل األرامل ،والسعي يف حوائج املؤمنني،
والتف ّقد للفقراء واملساكني)2()..

اخلدري قال :سمعت رسول اهلل  عند منرصفه
[احلديث ]700 :عن أيب سعيد
ّ
(أهيا النّاس أقبلوا عىل ما ك ّلفتموه من إصالح آخرتكم،
من أحد والناس حمدقون به يقولّ :
التعرض
عام ضمن لكم من دنياكم ،وال تستعملوا جوارح غذيت بنعمته يف ّ
وأعرضوا ّ
بالتقرب إىل طاعته،
مهكم
ّ
لسخطه بمعصيته ،واجعلوا شغلكم يف التامس مغفرته ،وارصفوا ّ
من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من اآلخرة ومل يدرك منها ما يريد ،ومن بدأ بنصيبه من
اآلخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من اآلخرة ما يريد)()3

أي الصدقة أفضل؟ قال:
[احلديث ]701 :عن أيب ذر قال :قلت لرسول اهلل ّ :
مقل إىل فقري يف رس)( )4
(جهد من ّ

ّ

امحر البأس ،وأحجم
[احلديث ]702 :قال اإلمام عيل( :كان رسول اهلل  :إذا ّ
حر السيوف واألسنّة ،فقتل عبيدة بن احلارث يوم
الناس ،قدّ م أهل بيته فوقي هبم أصحابه ّ
بدر ،وقتل محزة يوم احد ،وقتل جعفر يوم مؤتة)()5

( )1أمايل الشيخ الطويس ج  2ص .229

الطويس . 153/2
( )4أمايل
ّ

( )2الفضائل البن شاذان ص .153

( )5هنج البالغة مكتوب .9

( )3عدّ ة الداعي.307/
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[احلديث ]703 :روي ّ
ّبي  جاءه ضيف ومل جيد عنده ما يكرمه به ،فقال:
أن الن ّ
(من يكرم ضيفي هذا وأضمن له عىل اهلل اجلنّة؟) فقال اإلمام عيل( :أنا يا رسول اهلل)،
فلام كان وقت
فأخذه وجاء به إىل فاطمة ومل يكن عندها سوى قرصتني قد هيأهتام لإلفطارّ ،
ثم جاءت إىل املصباح
العشاء أصلحت الزاد ثردة ووضعته بني يدي الضيف واإلمام عيلّ ،
كأهنا تصلحه فأطفأته ،فأخذ اإلمام عيل يرفع يده ويضعها يف الزاد ،يوهم الضيف أنّه يطعم
ّ
عيل
معه وهو ال يأكل شيئا ليكتفي الضيفّ ،
فلام استكفى الضيف آيت باملصباح وبات ّ
السالم طاويني عىل صومهام ،فأنزل اهلل يف ح ّقهامَ ﴿ :و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
وفاطمة عليها ّ
اص ٌة﴾ [احلرش)1()]9 :
َو َل ْو ك َ
َان ِهبِم َخ َص َ

ْ

ثم نام
النبي ّ 
عيل نفسه ،ولبس ثوب ّ
[احلديث ]704 :عن ابن عباس قالْ :شى ّ
مكانه ،وكان املرشكون يرمون رسول اهلل  ،وقد كان رسول اهلل  ألبسه بردة ،وكانت
النبي  وقد لبس بردة ،وجعل
النبي  فجعلوا يرمون عل ّيا ويرونه ّ
قريش تريد أن تقتل ّ
يتضور ولقد
لتتضور وكان صاحبك ال
عيل ،فقالوا :إنّك للئيم ،إنّك
عيل
ّ
ّ
ّ
يتضور فإذا هو ّ
ّ
استنكرناه منك)()2

[احلديث ]705 :عن أيب هريرة :أنّه جاء رجل إىل رسول اهلل  ،فشكا إليه اجلوع،
فبعث رسول اهلل إىل أزواجه فقلن :ما عندنا ّإال املاء ،فقال رسول اهلل ( :من هلذا الرجل
الليلة؟) فقال أمري املؤمنني( :أنا يا رسول اهلل) ،وأتى فاطمة وسأهلا( :ما عندك يا بنت
عيل( :يا بنت
رسول اهلل؟) فقالت( :ما عندنا ّإال قوت الصبية ،لكنّا نؤثر به ضيفنا) ،فقال ّ
حممدّ ،نومي الصبية واطفئي املصباح) ،وجعال يمضغان بألسنتهام ،وملّا فرغ من األكل أتت
ّ
فلام أصبح ّ
النبي
فلام س ّلم ّ
النبيّ ،
صىل مع ّ
فاطمة برسا فوجدت اجلفنة مملوءة من فضل اهللّ ،
احلنبيل. 284/،
البغدادي
(الفتوة) البن املعامر
( )1كتاب
ّ
ّ
ّ

( )2احلاكم يف (املستدرك).4/3 :
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 من صالته نظر إىل أمري املؤمنني وبكى بكاء شديدا ،وقال( :يا أمري املؤمنني ،لقد عجب
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
وق
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
الرب من فعلكم البارحة) اقرأَ :
ّ
صاص ٌة أي جماعة و َم ْن ُي َ
ون﴾ [احلرش ]9 :و َل ْو َ
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
وق ُش َّح
كان ِهبِ ْم َخ َ
ون)()1
َن ْف ِس ِه يعني عل ّيا وفاطمة واحلسن واحلسني َف ُأولئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]706 :عن عمرو بن عثامن ،قال :خرج اإلمام عيل عىل أصحابه وهم
أي موضع؟
يتذاكرون املروءة .فقال( :أين أنتم من كتاب اهلل؟) قالوا :يا أمري املؤمنني يف ّ
اإلحس ِ
ِ
ّ
ان ﴾ [النحل]90 :؛ فالعدل:
فقال( :يف قوله عزّ
وجل﴿ :إِ َّن اهلل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
التفضل)()2
اإلنصاف ،واإلحسان:
ّ

[احلديث ]707 :سئل اإلمام عيل عن املروءة ،فقال( :إطعام الطعام ،وتعاهد
اإلح ِ
ِ
سان ﴾ [النحل:
ّ
اإلخوان،
ثم قرأ﴿ :إِ َّن اهلل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
وكف األذى عن اجلريانّ ،
)3()]90

مهته ،وصدقه عىل قدر
[احلديث ]708 :قال اإلمام عيل( :قدر الرجل عىل قدر ّ
مروءته ،وشجاعته عىل قدر أنفته ،وع ّفته عىل قدر غريته)()4

[احلديث ]709 :قال اإلمام عيل( :من أفضل الدين املروءة ،وال خري يف دين ليس
فيه مروءة)()5

( )1مناقب ابن شهرآشوب .73/2
( )2معاين األخبار ص .257

( )4هنج البالغة حكمة  44ص .1110
( )5غرر احلكم ص .732

( )3بحار األنوار ج  75ص .75
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[احلديث ]710 :قال اإلمام عيل( :املروءة اسم جامع لسائر الفضائل واملحاسن)()1

[احلديث ]711 :قال اإلمام عيل( :لو ّ
ان املروءة مل تشتدّ مؤنتها ويثقل حمملها ما ترك
اللئام األغامر منها مبيت ليلة ،ولكنّها اشتدّ ت مؤنتها وثقل حمملها فحاد عنها اللئام األغامر
ومحلها الكرام األخيار)()2

[احلديث ]712 :قال اإلمام عيل( :من أفضل الدين املروءة ،وال خري يف دين ليس
له مروءة)()3
[احلديث ]713 :قال اإلمام عيل( :ما محل الرجل محال أثقل من املروءة)()4

ّ

[احلديث ]714 :قال اإلمام عيل( :مع ال ّثروة تظهر املروءة)()5
[احلديث ]715 :قال اإلمام عيل( :ميزة الرجل عقله ،ومجاله مروءته)()6

ّ

[احلديث ]716 :قال اإلمام عيل( :مروءة الرجل عىل قدر عقله)()7

ّ

[احلديث ]717 :قال اإلمام عيل( :املروءة انجاز الوعد)()8
[احلديث ]718 :قال اإلمام عيل( :املروءة اجتناب الدّ ن ّية)()9
[احلديث ]719 :قال اإلمام عيل( :إخفاء الفاقة واألمراض من املروءة)()10
حتث عىل املكارم)()11
[احلديث ]720 :قال اإلمام عيل( :املروءة ّ
كل لؤم بر ّية)()12
[احلديث ]721 :قال اإلمام عيل( :املروءة من ّ
كل دن ّية)()13
[احلديث ]722 :قال اإلمام عيل( :املروءة متنع من ّ
( )1غرر احلكم ص . 258

( )8غرر احلكم ص . 258

( )2غرر احلكم ص . 258

( )9غرر احلكم ص . 258

( )3غرر احلكم ص . 258

( )10غرر احلكم ص . 258

( )4غرر احلكم ص . 258

( )11غرر احلكم ص . 258

( )5غرر احلكم ص . 258

( )12غرر احلكم ص . 258

( )6غرر احلكم ص . 258

( )13غرر احلكم ص . 258

( )7غرر احلكم ص . 258
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[احلديث ]723 :قال اإلمام عيل( :املروءة بر ّية من اخليانة والغدر)()1

الرجل ما يشينه ،واكتسابه ما
[احلديث ]724 :قال اإلمام عيل( :املروءة اجتناب ّ
يزينه)()2

[احلديث ]725 :قال اإلمام عيل( :املروءة العدل يف األمرة ،والعفو مع القدرة،
واملواساة يف العرشة والعرسة)()3
الضيوف)()4
[احلديث ]726 :قال اإلمام عيل( :املروءة ّ
بث املعروف ،وقرى ّ

[احلديث ]727 :قال اإلمام عيل( :أ ّول املروءة طاعة اهلل وآخرها التّنزّ ه عن
الدنايا)( )5

[احلديث ]728 :قال اإلمام عيل( :أ ّول املروءة طالقة الوجه وآخرها التّو ّدد إىل
الناس)()6
[احلديث ]729 :قال اإلمام عيل( :أ ّول املروءة البرش وآخرها استدامة الرب)()7

ّ

األخوة)()8
[احلديث ]730 :قال اإلمام عيل( :أْشف املروءة حسن
ّ
[احلديث ]731 :قال اإلمام عيل( :أحسن املروءة حفظ الو ّد)( )9
الشهوة)()10
[احلديث ]732 :قال اإلمام عيل( :أْشف املروءة ملك الغضب واماتة ّ
[احلديث ]733 :قال اإلمام عيل( :أفضل املروءة احتامل جنايات اإلخوان)()11
[احلديث ]734 :قال اإلمام عيل( :أفضل املروءة استبقاء الرجل ماء وجهه)()12

ّ

( )1غرر احلكم ص . 258

( )7غرر احلكم ص . 258

( )2غرر احلكم ص . 258

( )8غرر احلكم ص . 258

( )3غرر احلكم ص . 258

( )9غرر احلكم ص . 258

( )4غرر احلكم ص . 258

( )10غرر احلكم ص . 258

( )5غرر احلكم ص . 258

( )11غرر احلكم ص . 258

( )6غرر احلكم ص . 258

( )12غرر احلكم ص . 258
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[احلديث ]735 :قال اإلمام عيل( :أفضل (أصل) املروءة احلياء وثمرته الع ّفة)()1
[احلديث ]736 :قال اإلمام عيل( :أصل املروءة احلياء وثمرهتا الع ّفة)()2

[احلديث ]737 :قال اإلمام عيل( :افضل املروءة مواساة اإلخوان باألموال،
ومساواهتم يف األحوال)()3
[احلديث ]738 :قال اإلمام عيل( :ال مروءة كالتّنزّ ه عن املآثم)()4

وغض
غض ال ّطرف،
ّ
[احلديث ]739 :قال اإلمام عيل( :ثالث فيه ّن املروءةّ :
الصوت ،وميش القصد)()5
ّ

[احلديث ]740 :قال اإلمام عيل( :ثالث ه ّن مجاع املروءة :عطاء من غري مسألة،
ووفاء من غري عهد ،وجود مع اقالل)()6

[احلديث ]741 :قال اإلمام عيل( :ثالث ه ّن املروءة :جود مع ق ّلة ،واحتامل من
غري مذ ّلة ،وتع ّفف عن املسألة)( )7

الرس ما تستحيي منه
[احلديث ]742 :قال اإلمام عيل( :مجاع املروءة أن ال تعمل يف ّ ّ
يف العالنية)()8

الرجل ما
[احلديث ]743 :قال اإلمام عيل( :خصلتان فيهام مجاع املروءة :اجتناب ّ
يشينه ،واكتسابه ما يزينه)()9
[احلديث ]744 :قال اإلمام عيل( :صدق الرجل عىل قدر مروءته)()10

ّ

( )1غرر احلكم ص . 258

( )6غرر احلكم ص . 258

( )2غرر احلكم ص . 258

( )7غرر احلكم ص . 258

( )3غرر احلكم ص . 258

( )8غرر احلكم ص . 258

( )4غرر احلكم ص . 258

( )9غرر احلكم ص . 258

( )5غرر احلكم ص . 258

( )10غرر احلكم ص . 258
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[احلديث ]745 :قال اإلمام عيل( :عىل قدر املروءة تكون السخاوة)( )1

ّ

[احلديث ]746 :قال اإلمام عيل( :ليس مللول مروءة)()2

[احلديث ]747 :قال اإلمام عيل( :مل يتّصف باملروءة من مل يرع ذ ّمة اوليائه ،وينصف
اعدائه)()3
[احلديث ]748 :قال اإلمام عيل( :من ال مروءة له ال مهة له)( )4

ّ

[احلديث ]749 :قال اإلمام عيل( :من صرب عىل شهوته تناهى يف املروءة)()5
[احلديث ]750 :قال اإلمام عيل( :من ْشائط املروءة التّنزّ ه عن احلرام)()6
[احلديث ]751 :قال اإلمام عيل( :من متام املروءة التّنزّ ه عن الدّ ن ّية)()7

احلق
احلق لك وتذكر ّ
[احلديث ]752 :قال اإلمام عيل( :من متام املروءة أن تنسى ّ
عليك)()8
[احلديث ]753 :قال اإلمام عيل( :مباينة العوام من أفضل املروءة)()9

ّ

[احلديث ]754 :قال اإلمام عيل( :مالك املروءة صدق اللسان وبذل اإلحسان)()10

[احلديث ]755 :قال اإلمام عيل( :ال تكمل املروءة ّاال باحتامل جنايات
املعروف)()11

ّ
(يستدل عىل املروءة بكثرة احلياء وبذل النّدى
[احلديث ]756 :قال اإلمام عيل:
وكف األذى)()12
ّ

( )1غرر احلكم ص . 258

( )7غرر احلكم ص . 258

( )2غرر احلكم ص . 258

( )8غرر احلكم ص . 258

( )3غرر احلكم ص . 258

( )9غرر احلكم ص . 258

( )4غرر احلكم ص . 258

( )10غرر احلكم ص . 258

( )5غرر احلكم ص . 258

( )11غرر احلكم ص . 258

( )6غرر احلكم ص . 258

( )12غرر احلكم ص . 258
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[احلديث ]757 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه( :اعلم ّ
أن مروءة املرء املسلم
مروءتان :مروءة يف حرض ومروءة يف سفر ،فأ ّما مروءة احلرض :فقراءة القرآن ،وجمالسة
العلامء ،والنظر يف الفقه واملحافظة عىل الصالة يف اجلامعات؛ وأ ّما مروءة السفر :فبذل الزّ اد،
وجل يف ّ
ّ
كل مصعد ومهبط ونزول وقيام
وق ّلة اخلالف عىل من صحبك ،وكثرة ذكر اهلل عزّ
وقعود)()1

أحب الناس إليك وأحظاهم لديك
[احلديث ]758 :قال اإلمام عيل( :ليكن
ّ
أكثرهم سعيا يف منافع الناس)()2

[احلديث ]759 :قال اإلمام عيل( :من آثر حمامد اهلل عىل حمامد الناس كفاه اهلل مؤونة
الناس)()3

التحمل عىل األبرار يف كتاب اهلل)،
[احلديث ]760 :قال اإلمام عيل( :قد فرض اهلل
ّ
التحمل؟ قال( :إذا كان وجهك آثر عن وجهه التمست له) وقال يف قول اهلل عز
قيل :وما
ّ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
وجلَ ﴿ :و ُيؤْ ثِ ُر َ
اص ٌة ﴾ [احلرش ]9 :قال( :ال تستأثر عليه بام
َان ِ ِهب ْم َخ َص َ
هو أحوج إليه منك)()4

[احلديث ]761 :قال اإلمام عيل( :ثالثة من حقائق اإليامن :اإلنفاق من اإلقتار،
واإلنصاف من نفسك ،وبذل السالم جلميع العامل)()5

[احلديث ]762 :رأى اإلمام عيل مجاعة فقال( :من أنتم؟) قالوا :نحن قوم
متوكّلون ،فقال( :ما بلغ بكم توكّلكم؟) قالوا :إذا وجدنا أكلنا ،وإذا فقدنا صربنا ،فقال:
(هكذا يفعل الكالب عندنا؟) فقالوا :كيف نفعل يا أمري املؤمنني؟ فقال( :كام نفعله ،إذا
( )1اخلصال ج  1ص .54

( )4املؤمن.44/

( )2غرر احلكم كام يف (تصنيفه) ص .415

( )5األشعثيّات.231/

( )3أعالم الدين.265/
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فقدنا شكرنا ،وإذا وجدنا آثرنا)()1
[احلديث ]763 :قال اإلمام عيل( :اإليثار فضيلة ،واالحتكار رذيلة)()2
[احلديث ]764 :قال اإلمام عيل( :اإليثار اْشف اإلحسان)()3
[احلديث ]765 :قال اإلمام عيل( :اإليثار شيمة األبرار)()4
[احلديث ]766 :قال اإلمام عيل( :اإليثار أْشف الكرم ،وأفضل اإلحسان)()5
[احلديث ]767 :قال اإلمام عيل( :اإليثار أعىل اإلحسان واإليامن)()6
[احلديث ]768 :قال اإلمام عيل( :اإليثار أعىل املكارم)()7
[احلديث ]769 :قال اإلمام عيل( :اإليثار اعىل مراتب الكرم ،وأفضل الشيم)()8
وأجل سيادة)()9
ّ
[احلديث ]770 :قال اإلمام عيل( :اإليثار أفضل عبادة،

[احلديث ]771 :قال اإلمام عيل( :اإليثار أحسن اإلحسان ،وأعىل مراتب
اإليامن)()10
[احلديث ]772 :قال اإلمام عيل( :اإليثار سج ّية األبرار ،وشيمة األخيار)()11
[احلديث ]773 :قال اإلمام عيل( :أفضل السخاء اإليثار)()12
[احلديث ]774 :قال اإلمام عيل( :أحسن الكرم اإليثار)()13
[احلديث ]775 :قال اإلمام عيل( :أعىل مراتب الكرم اإليثار)()14

( )1مستدرك الوسائل  540/1عن تفسري أيب الفتوح.

( )8غرر احلكم (.)395

( )2غرر احلكم (.)395

( )9غرر احلكم (.)395

( )3غرر احلكم (.)395

( )10غرر احلكم (.)395

( )4غرر احلكم (.)395

( )11غرر احلكم (.)395

( )5غرر احلكم (.)395

( )12غرر احلكم (.)395

( )6غرر احلكم (.)395

( )13غرر احلكم (.)395

( )7غرر احلكم (.)395

( )14غرر احلكم (.)395
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يسرتق األحرار)()1
ّ
[احلديث ]776 :قال اإلمام عيل( :باإليثار
يستحق اسم الكرم)()2
ّ
[احلديث ]777 :قال اإلمام عيل( :باإليثار
[احلديث ]778 :قال اإلمام عيل( :باإليثار عىل نفسك متلك الرقاب)()3
[احلديث ]779 :قال اإلمام عيل( :عند اإليثار عىل النفس تتبني جواهر الكرماء)()4

ّ

[احلديث ]780 :قال اإلمام عيل( :غاية املكارم اإليثار)()5
[احلديث ]781 :قال اإلمام عيل( :كفى باإليثار مكرمة)()6
[احلديث ]782 :قال اإلمام عيل( :من آثر عىل نفسه بالغ يف املروءة)()7
استحق اسم الفضيلة)()8
ّ
[احلديث ]783 :قال اإلمام عيل( :من آثر عىل نفسه
[احلديث ]784 :قال اإلمام عيل( :من شيم األبرار محل النفوس عىل اإليثار)()9
[احلديث ]785 :قال اإلمام عيل( :من أحسن اإلحسان اإليثار)()10
التحيل باإليثار)()11
ّ
[احلديث ]786 :قال اإلمام عيل( :من أفضل االختيار
[احلديث ]787 :قال اإلمام عيل( :اإليثار غاية اإلحسان)()12

[احلديث ]788 :قال اإلمام عيل( :كان اإليثار من شعار رسول اهلل  ..وروي ّ
أن
حممد وأ ّمته ،قال :يا موسى ،إنّك لن
موسى بن عمران قال :يا ّ
رب ،أرين بعض درجات ّ
فضلته هبا عليك وعىل مجيع
تطيق ذلك ،لكنّي أريك منزلة من منازله ،جليلة عظيمةّ ،
خلقي ،قال :فكشف له عن ملكوت الساموات ،فنظر إىل منزلة كادت أن تتلف نفسه من

( )1غرر احلكم (.)395

( )7غرر احلكم (.)395

( )2غرر احلكم (.)395

( )8غرر احلكم (.)395

( )3غرر احلكم (.)395

( )9غرر احلكم (.)395

( )4غرر احلكم (.)395

( )10غرر احلكم (.)395

( )5غرر احلكم (.)395

( )11غرر احلكم (.)395

( )6غرر احلكم (.)395

( )12غرر احلكم (.)395
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رب ،بام ذا بلغت به إىل هذه الكرامة؟ قال تعاىل :بخلق
أنوارها وقرهبا من اهلل ،فقال :يا ّ
اختصصته به من بينهم ،وهو اإليثار يا موسى ،ال يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من
وبوأته من جنّتي حيث يشاء)()1
عمره ّإال استحييت من حماسبتهّ ،

[احلديث ]789 :روي عن اإلمام عيل أنّه كان يسقي بيده لنخل قوم من هيود املدينة
حتّى جملت يده ،ويتصدّ ق باألجرة ويشدّ عىل بطنه حجرا(.)2
 2ـ ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]790 :قال اإلمام احلسن( :املروءة :العفاف وإصالح املال)()3

[احلديث ]791 :سئل اإلمام احلسن عن املروءة ،فقال( :العفاف يف الدين ،وحسن
والصرب عىل النائبة)()4
التقدير يف املعيشة ّ

[احلديث ]792 :سئل اإلمام احلسن عن املروءة ،فقال( :حفظ الرجل دينه ،وقيامه
يف إصالح ضيعته ،وحسن منازعته ،وإفشاء السالم ،ولني الكالم ،والتح ّبب إىل الناس)()5

ّ

[احلديث ]793 :سئل اإلمام احلسن عن الكرم ،والنجدة ،واملروءة ،فقال( :أ ّما
فالذب
ربع باملعروف ،واإلعطاء قبل السؤال ،واإلطعام يف املحل وأ ّما النجدة
ّ
الكرم فالت ّ
عن اجلار ،والصرب يف املواطن ،واإلقدام يف الكرهية وأ ّما املروءة فحفظ الرجل دينه،
وإحرازه نفسه من الدنس ،وقيامه بضيعته وأداء احلقوق ،وإفشاء السالم)()6

ّ

الرجل عىل دينه،
[احلديث ]794 :سئل اإلمام احلسن عن املروءة ،فقال:
ّ
(شح ّ
وإصالحه ماله ،وقيامه باحلقوق)()7

( )1جامع السعادات .119/2

( )5مشكاة األنوار ص .210

( )2بحار األنوارْ ، 92/9 :شح هنج البالغة. 7/1 :

( )6نزهة الناظر ص .79

( )3معاين األخبار ص .257

( )7معاين األخبار ص .257

( )4معاين األخبار ص .258
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[احلديث ]795 :عن ميمون بن مهران قال :كنت جالسا عند اإلمام احلسن فأتاه
رجل فقال له :يا ابن رسول اهلل ّ
عيل مال ،ويريد أن حيبسني فقال( :واهلل ما عندي
إن فالنا له ّ
مال فأقيض عنك) قال :فك ّلمه قال :فلبس نعله فقلت له :يا ابن رسول اهلل أنسيت
اعتكافك؟ فقال له( :مل أنس ولكنّي سمعت أيب حيدّ ث عن رسول اهلل  أنّه قال :من سعى
يف حاجة أخيه املسلم
فكأنام عبد اهلل عزّ
ّ

وجل تسعة آالف سنة صائام هناره قائام ليله)()1
ّ

 3ـ ما روي عن اإلمام احلسني:
[احلديث ]796 :قال عقبة بن سمعان :رسنا مع اإلمام احلسني ساعة ،فخفق وهو
عىل ظهر فرسه خفقة ثم انتبه وهو يقول( :إِنَّا هلل وإِنَّا إليه ِ
راج ُع َ
واحل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْلعاملَِنيَ )،
ونَ ْ ،
ّ
مم محدت اهلل واسرتجعت؟
عيل بن احلسني فقالّ :
ففعل ذلك ّ
مرتني أو ثالثا ،فأقبل إليه ابنه ّ
بنيّ ،إين خفقت خفقة فع ّن يل فارس عىل فرس وهو يقول :القوم يسريون واملنايا
قال( :يا ّ
تسري إليهم ،فعلمت ّأهنا أنفسنا نعيت إلينا) ،فقال له :يا أبت ،ال أراك اهلل سوء ألسنا عىل
احلق؟ قال( :بىل واهلل ا ّلذي مرجع العباد إليه) ،فقال :فإنّنا إذا ما نبايل أن نموت حم ّقني ،فقال
ّ
له احلسني( :جزاك اهلل من ولد خري ما جزي ولدا عن والده)()2

[احلديث ]797 :قال اإلمام احلسني يف خطبته عند قرب املساء من تاسوعاء( :أ ّما
أبر وأوصل من أهل
بعدّ ،
فإين ال أعلم أصحابا أوىف وال خريا من أصحايب ،وال أهل بيت ّ
وإين قد أذنت لكم،
وإين ألظ ّن يوما لنا من هؤالء ،أال ّ
بيتي ،فجزاكم اهلل عنّي خريا ،أال ّ
حل ليس عليكم حرج منّي وال ذمام ،هذا الليل قد غشيكم ّ
فانطلقوا مجيعا يف ّ
فاختذوه مجال)
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر( :مل نفعل ذلك لنبقى بعدك؟
عيل واتبعته اجلامعة عليه فتك ّلموا بمثله
ال أرانا اهلل ذلك أبدا) ،بدأهم هبذا القول الع ّباس بن ّ
( )1من ال حيرضه الفقيه ج  2ص .123

( )2بحار األنوار .379/44
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ونحوه ،فقال اإلمام احلسني( :يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا أنتم
فقد أذنت لكم) ،فقالوا :سبحان اهلل ما يقول الناس؟ نقول إنّا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني
عمومتنا خري األعامم ،ومل نرم معهم بسهم ،ومل نطعن معهم برمح ،ومل نرضب معهم بسيف،
وال ندري ما صنعوا ،ال واهلل ما نفعل ذلك ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا ،ونقاتل
معك حتّى نرد موردك ،ق ّبح اهلل العيش بعدك.
وقام إليه مسلم بن عوسجة ،فقال :أنحن ّ
نخيل عنك ،وبام نعتذر إىل اهلل يف أداء
ح ّقك؟ ال واهلل حتّى أطعن يف صدورهم برحمي ،وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمة يف يدي،
ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة ،واهلل ال نخ ّليك حتّى يعلم اهلل أنّا قد
ثم
ثم أحيى ّ
ثم أحرق ّ
ثم أحيى ّ
حفظنا غيبة رسول اهلل فيك ،أما واهلل لو علمت ّأين أقتل ّ
مرة ،ما فارقتك حتّى ألقي محامي دونك ،فكيف ال أفعل ذلك
أذرى ،يفعل ذلك ّ
يب سبعني ّ
ثم هي الكرامة ا ّلتي ال انقضاء هلا أبدا.
وإنّام هي قتلة واحدةّ ،
ثم قتلت حتّى اقتل
ثم نرشت ّ
وقام زهري بن القني فقال :واهلل لوددت ّأين قتلت ّ
مرةّ ،
وأن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك ،وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل
هكذا ألف ّ
بيتك ..وتك ّلم مجاعة أصحابه بكالم يشبه بعضه بعضا يف وجه واحد ،فجزاهم احلسني
خريا وانرصف إىل مرضبه(.)1
فرج اهلل تعاىل عنه
[احلديث ]798 :قال اإلمام احلسني( :ومن ن ّفس كربة مؤمن ّ
حيب املحسنني)()2
كرب الدّ نيا واآلخرة ،ومن أحسن أحسن اهلل إليه ،واهلل ّ

 4ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
حق الرشيك :فإن غاب كفيته وإن حرض
السجاد( :أما ّ
[احلديث ]799 :قال اإلمام
ّ
( )1بحار األنوار .393/44

( )2أعالم الدين.298/
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رعيته وال حتكم دون حكمه وال تعمل برأيك دون مناظرته وحتفظ عليه من ماله وال ختونه
ّ
قوة ّإال باهلل..
فيام عزّ أوهان من أمره ،فإن يد اهلل عزّ
وجل مع الرشيكني ما مل يتخاونا وال ّ
حق مالك :فأن ال تأخذه ّإال من ح ّله وال تنفقه ّإال يف وجهه وال تؤثر عىل نفسك من
وأ ّما ّ
قوة
ال حيمدك ،فأعمل فيه بطاعة ر ّبك وال تبخل فيه فتبوء باحلرسة والندامة مع التبعة وال ّ
حق غريمك ا ّلذي يطالبك :فإن كنت مورسا أعطيته ْ
وإن كنْت معرسا
ّإال باهلل ..وأ ّما ّ
أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ر ّدا لطيفا)()281

[احلديث ]800 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف االعتذار من تبعات العباد( :اللهم
إ ّين أعتذر اليك من مظلوم ظلم بحرضيت فلم أنرصه ،ومن معروف أسدي إىل فلم أشكره،
حق لزمني
حق ذي ّ
ومن ميس ء اعتذر إىل فلم أعذره ،ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره ،ومن ّ
كل إثم عرض يل فلم اهجره)()1
فلم أو ّفره ،ومن عيب مؤمن ظهر يل فلم اسرته ،ومن ّ

[احلديث ]801 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد إذا كان اليوم ا ّلذي يصوم
أكب عىل القدور حتّى جيد
فيه أمر بشاة فتذبح وتق ّطع أعضاء وتطبخ ،فإذا كان عند املساء ّ
ثم
ثم يقول :هاتوا القصاع ،أغرفوا آلل فالن ،وأغرفوا آلل فالنّ ،
ريح املرق وهو صائمّ ،
يؤتى بخبز ومتر فيكون ذلك عشاءه)()2

عيل يباْش القتال بنفسه وكان ال
[احلديث ]802 :قال اإلمام السجاد( :كان اإلمام ّ
يأخذ السلب)()3

[احلديث ]803 :قال اإلمام السجاد( :من ن ّفس عن أخيه كربة ،ن ّفس اهلل عنه كرب
القيامة بالغا ما بلغت)()4

السجاد ّية.412/
( )1الصحيفة
ّ

( )3األشعثيّات.77/

( )2الكايف . 68/4

( )4ثواب األعامل.175/
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 5ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
عام يف أيدي الناس أكثر من سخاء
[احلديث ]804 :قال اإلمام الباقر( :سخاء املرء ّ
النفس والبذل ،ومروءة الصرب يف حال الفاقة واحلاجة والتع ّفف والغنى أكثر من مروءة
اإلعطاء ،وخري املال الثقة باهلل واليأس عام يف أيدي الناس)()1

ّ

[احلديث ]805 :قال اإلمام الباقر( :املعطون ثالثة :اهلل املعطي ،واملعطي من ماله،
والساعي يف ذلك معط)()2

[احلديث ]806 :قال اإلمام الباقر( :ما من عبد يمتنع من معونة أخيه املسلم
والسعي له يف حاجته قضيت أو مل تقض ّإال ابتيل بالسعي يف حاجة من يأثم عليه وال يؤجر،
إال ابتيل بأن ينفق أضعافها فيام أسخط اهلل)()3
وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيام يرض اهلل ّ

أي الصدقة أفضل؟ قال( :جهد ّ
املقل ،أما
[احلديث ]807 :سئل اإلمام الباقرّ :
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
وق ُش َّح
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
سمعت قول اهلل عزّ وجلَ :
ون﴾ [احلرش ]9 :ترى هاهنا فضال؟)()4
َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ّ
وجل جنّة ال يدخلها ّإال ثالثة :رجل
[احلديث ]808 :قال اإلمام الباقر( :هلل عزّ
ّ
حكم يف نفسه
باحلق ،ورجل زار أخاه املؤمن يف اهلل ،ورجل آثر أخاه املؤمن يف اهلل عزّ
وجل)()5
ّ

[احلديث ]809 :قال اإلمام الصادقّ :
احلق وإن
(إن من حقيقة اإليامن أن تؤثر ّ
رضك عىل الباطل وإن نفعك ،وأن ال جيوز منطقك علمك)()6

ّ

حق املؤمن عىل أخيه؟ قال( :أن ال
[احلديث ]810 :سئل اإلمام الصادق :ما أدنى ّ
( )1التهذيب ج  6ص .387

( )4الكايف  ، 18/4من ال حيرضه الفقيه .40/2

( )2اخلصال ج  1ص .134

( )5اخلصال .131/1

( )3حتف العقول ص .293

( )6املحاسن. 205/
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يستأثر عليه بام هو أحوج إليه منه)()1

[احلديث ]811 :قال اإلمام الصادق( :خياركم سمحاؤكم ،وْشاركم بخالؤكم،
رب باإلخوان والسعي يف حوائجهم ،ويف ذلك مرغمة للشيطان،
ومن صالح األعامل ال ّ
وتزحزح عن النريان ،ودخول اجلنان ،يا مجيل ،أخرب هبذا احلديث غرر أصحابك) ،قيل له:
ثم قال( :أما ّ
إن صاحب
البارون باإلخوان يف العرس واليرس)ّ ،
من غرر أصحايب؟ قال( :هم ّ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو
الكثري هيون عليه ذلك ،وقد مدح اهلل صاحب القليل فقالَ :
ون﴾ [احلرش)2 ()]9 :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ك َ
َان ِ ِهب ْم َخ َص َ
[احلديث ]812 :قيل لإلمام الصادق :نخشى أن ال نكون مؤمنني ،قال( :ومل ذاك؟)
فقلت :وذلك إنّا ال نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درمهه وديناره ،ونجد الدينار
والدرهم آثر عندنا من أخ قد مجع بيننا وبينه مواالة أمري املؤمنني ،فقالّ :
(كال إنّكم
مؤمنون ..ولو مل يكن يف األرض مؤمنون كاملون إذا لرفعنا اهلل إليه وأنكرتم األرض
وأنكرتم السامء ،وا ّلذي نفيس بيده إ ّن يف األرض يف أطرافها مؤمنني ما قدر الدنيا ك ّلها
عندهم يعدل جناح بعوضة ..هم الربرة باإلخوان يف حال اليرس والعرس واملؤثرون عىل
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
َان ِهبِ ْم
أنفسهم يف حال العرس ،كذلك وصفهم اهلل فقالَ :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون﴾ [احلرش ]9 :حليتهم طول السكوت
َخ َص َ
واحلج ،والصوم ،واملواساة لإلخوان يف حال اليرس
الرس ،والصالة ،والزكاة،
ّ
بكتامن ّ
والعرس)3()..

[احلديث ]813 :سئل اإلمام الصادق :أي الصدقة أفضل؟ قال( :جهد ّ
املقل ،أما

( )1اخلصال .8/1

الزراد.6/
( )3أصل زيد ّ

الطويس . 66/1
( )2أمايل
ّ
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ّ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
وق ُش َّح
سمعت قول اهلل عزّ
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
وجلَ :
ون﴾ [احلرش]9 :؟)( )1
َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
[احلديث ]814 :عن سامعة قال :سألت اإلمام الصادق عن الرجل ليس عنده ّإال
قوت يومه ،أيعطف من عنده قوت يومه عىل من ليس عنده يشء ،ويعطف من عنده قوت
شهر عىل من دونه ،والسنة عىل نحو ذلك أم ذلك ك ّله الكفاف ا ّلذي ال يالم عليه؟ فقال:
ّ
(هو أمران ،أفضلكم فيه أحرصكم عىل الرغبة واألثرة عىل نفسهّ ،
وجل يقول:
فإن اهلل عزّ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون﴾
َان ِ ِهب ْم َخ َص َ
َ
[احلرش ،]9 :واألمر اآلخر ال يالم عىل الكفاف ،واليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن
تعول)()2

[احلديث ]815 :عن مسعدة بن صدقة ،قال :احتج الصوفية عىل اإلمام الصادق
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
بقوله تعاىلَ :
ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [احلرش ،]9 :فقال( :فقد كان مباحا جائزا ومل يكونوا هنوا عنه وثواهبم منه عىل
ّ
وجل ،وذلك ّ
إن اهلل أمر بخالف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم ،وكان هني
اهلل عزّ
يرضوا بأنفسهم وعياالهتم ،منهم الضعفة
اهلل تبارك وتعاىل رمحة منه للمؤمنني ونظرا لكيال ّ
الصغار والولدان والشيخ الفاين والعجوز الكبرية ا ّلذين ال يصربون عىل اجلوع ،فإن
ثم قال رسول اهلل :
تصدّ قت برغيفي وال رغيف يل غريه ضاعوا وهلكوا جوعا ،فمن ّ
(مخس مترات أو مخس قرص أو دنانري أو دراهم يملكها اإلنسان وهو يريد أن يمضيها
ثم الثالثة عىل قرابته
ثم الثانية عىل نفسه وعيالهّ ،
فأفضلها ما أنفقها اإلنسان عىل والديهّ ،
ثم قال:
ثم اخلامسة يف سبيل اهلل وهو أخسها أجرا)ّ ،
ثم الرابعة عىل جريانه الفقراءّ ،
الفقراءّ ،
( )1جامع السعادات .119/2

( )2الكايف . 18/4
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أن رسول اهلل  قال :ابدأ بمن تعول األدنى فاألدنى)1()..
حدّ ثني أيب ّ

 6ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]816 :قال اإلمام الصادق( :من سعى يف حاجة أخيه املسلم ،طلب وجه
ّ
وجل له ألف ألف حسنة ،يغفر فيها ألقاربه وجريانه وإخوانه ومعارفه،
اهلل كتب اهلل عزّ
ومن صنع إليه معروفا يف الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل له :ادخل النار فمن وجدته فيها
صنع إليك معروفا يف الدنيا فأخرجه بإذن اهلل عزّ

إال أن يكون ناصبا)( )2
وجل ّ
ّ

[احلديث ]817 :قال اإلمام الصادق( :من سعى يف حاجة أخيه املسلم فاجتهد فيها
ّ
حجة وعمرة واعتكاف شهرين يف
فأجرى اهلل عىل يديه قضاءها كتب اهلل عزّ
وجل له ّ
ّ
وجل
املسجد احلرام وصيامهام ،وإن اجتهد فيها ومل جير اهلل قضاءها عىل يديه كتب اهلل عزّ
حجة وعمرة)()3
له ّ

ّ
وجل :اخللق عيايل ،فأح ّبهم إىل
[احلديث ]818 :قال اإلمام الصادق( :قال اهلل عزّ
ألطفهم هبم وأسعاهم يف حوائجهم)()4

[احلديث ]819 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن املسلم إذا جاء أخوه املسلم فقام معه يف
حاجة كان كاملجاهد يف سبيل اهلل عزّ

وجل)()5
ّ

[احلديث ]820 :قال اإلمام الصادق( :من سعى ألخيه املؤمن يف حاجة من حوائج
ّ
وجل له هبا سبعني حاجة من حوائج اآلخرة ،أيرسها أن يزحزحه عن
الدنيا قض اهلل عزّ
النار)()6

[احلديث ]821 :قال اإلمام الصادق( :خياركم سمحاؤكم وْشاركم بخالؤكم،
( )1الكايف . 65/5

( )4اصول الكايف ج  2ص .199

( )2اصول الكايف ج  2ص .197

( )5كتاب املؤمن ص .56

( )3اصول الكايف ج  2ص .198

( )6كتاب املؤمن ص .56

130

رب باإلخوان والسعي يف حوائجهم ،ويف ذلك مرغمة للشيطان
ومن صالح األعامل ال ّ
وتزحزح عن النريان ودخول اجلنان .يا مجيل أخرب هبذا احلديث غرر أصحابك) قال مجيل:
ثم قال( :أما ّ
إن صاحب
البارون باإلخوان يف العرس واليرس)ّ ،
من غرر أصحايب؟ قال( :هم ّ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو
الكثري هيون عليه ذلك ،وقد مدح اهلل صاحب القليل فقالَ :
ون﴾ [احلرش)1 ()]9 :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ك َ
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
[احلديث ]822 :قال اإلمام الصادق( :من كان يف حاجة أخيه املؤمن املسلم كان
اهلل يف حاجته ما كان يف حاجة أخيه)()2

رب باإلخوان والسعي
[احلديث ]823 :قال اإلمام الصادق( :من خالص اإليامن ال ّ
يف حوائجهم يف العرس واليرس)( )3

ّ
وجل خلقي عيايل فأح ّبهم إىل
[احلديث ]824 :قال اإلمام الصادق( :قال اهلل عزّ
أعناهم بامورهم ،وأقومهم بشأهنم ،وأسعاهم يف حوائجهم)()4

[احلديث ]825 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل تعاىل إىل موسى صلوات اهلل
عليهّ :
يتقرب إىل باحلسنة فاحكمه يف اجلنّة ،قال :وما تلك احلسنة؟ قال:
إن من عبادي من ّ
يميش يف حاجة مؤمن)()5

القمي قال :كنّا عند اإلمام الصادق اذ تذاكروا عنده
[احلديث ]826 :عن أيب قتادة ّ
الفتوة ،لع ّلكم تظنّون ّأهنا بالفسوق والفجور! ّ
الفتوة طعام موضوع
كال إنّام ّ
الفتوة فقال( :ما ّ
ّ
ونائل مبذول ويرس مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف ،وأما تلك فشطارة وفسوق)()6

ّ

الفتوة ،فقال( :ما تقول
[احلديث ]827 :سأل شقيق البلخي اإلمام الصادق عن ّ
( )1أمايل الشيخ الطويس ج  1ص .65

( )4مصادقة اإلخوان ص .70

( )2أمايل الطويس ج  1ص .94

( )5قصص األنبياء ص .165

( )3أمايل الطويس ج  2ص . 246

( )6أمايل الطويس .307/1
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أنت؟) فقال شقيق :إن اعطينا شكرنا وإن منعنا صربنا ،فقال اإلمام( :الكالب عندنا
الفتوة عندكم؟ فقال( :إن اعطينا
باملدينة كذلك تفعل) فقال شقيق :يا ابن بنت رسول اهلل ما ّ
آثرنا وإن منعنا شكرنا)()1

ّ
السالم:
[احلديث ]828 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل عزّ
وجل إىل داود عليه ّ
ّ
رب وما تلك احلسنة؟ قال:
أن العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة ،فأدخله اجلنّة .قال :يا ّ
حق عىل من عرفك أن ال يقطع
السالمّ :
يفرج عن املؤمن كربته ولو بتمرة؛ فقال داود عليه ّ
ّ
رجاءه منك)()2

ّ
وجل إشباع
[احلديث ]829 :قال اإلمام الصادق( :من
أحب األعامل إىل اهلل عزّ
ّ
جوعة املؤمن ،أو تنفيس كربته ،أو قضاء دينه)()3

[احلديث ]830 :قال اإلمام الصادق( :أ ّيام مؤمن ن ّفس عن مؤمن كربة وهو معرس
يرس اهلل له حوائجه يف الدّ نيا واآلخرة ،قال :ومن سرت عىل مؤمن عورة خيافها سرت اهلل عليه
ّ
سبعني عورة من عورات الدّ نيا واآلخرة ،قال :واهلل يف عون املؤمن ما كان املؤمن يف عون
أخيه ،فانتفعوا بالعظة وارغبوا يف اخلري)()4

[احلديث ]831 :قال اإلمام الصادق( :من ن ّفس عن مؤمن كربة ن ّفس اهلل عنه كرب
اآلخرة وخرج من قربه وهو ثلج الفؤاد ،ومن أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنّة،
ومن سقاه ْشبة سقاه اهلل من الرحيق املختوم)()5

ّ

فرج اهلل عنه
فرج عن أخيه املسلم كربة ّ
[احلديث ]832 :قال اإلمام الصادق( :من ّ
كربة يوم القيامة ،وخيرج من قربه مثلوج الصدر)()6

( )1الرسالة القشري ّية (ص .115

( )4أصول الكايف .200/2

( )2معاين األخبار.374/

( )5أصول الكايف .199/2

( )3الكايف .51/4

( )6املؤمن.50/
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عيل بن يقطني ،عن أبيه ،قالّ :
ويل علينا باألهواز رجل من
[احلديث ]833 :عن ّ
عيل بقايا من خراج ،كان فيها زوال نعمتي وخروجي من
كتّاب حييى بن خالد ،وكان ّ
ملكي ،فقيل يل :إنّه ينتحل هذا األمر ،فخشيت أن ألقاه خمافة أن ال يكون ما بلغني ح ّقا
فيكون خروجي من ملكي وزوال نعمتي ،فهربت منه إىل اهلل تعاىل ..وأتيت اإلمام الصادق
إن هلل يف ّ
ظل عرشه ّ
الرحيم ّ
ظال
الرمحن ّ
مستجريا ،فكتب إليه رقعة صغرية فيها( :بسم اهلل ّ
بشق مترة)()1
ال يسكنه ّإال من ن ّفس عن أخيه كربة ،وأعانه بنفسه ،أو صنع إليه معروفا ولو ّ

يفرج عن أخيه كربة ّإال ّفرج
[احلديث ]834 :قال اإلمام الصادق( :وما من مؤمن ّ
اهلل عنه كربة من كرب اآلخرة)( )2

فرج عن مؤمن كربة ،جعل اهلل له
[احلديث ]835 :قال اإلمام الصادق( :من ّ
رب العزّ ة)()3
شعلتني من نور عىل الرصاط ،يستيضء بضوئهام عامل ال حيصيه ّإال ّ

مر اإلمام الصادق عىل رجل قد ارتفع
حممد قالّ :
[احلديث ]836 :عن سلمة بن ّ
صوته عىل رجل يقتضيه شيئا يسريا ،فقال :بكم تطالبه ،قال :بكذا وكذا ،فقال اإلمام
الصادق( :أما بلغك أنّه كان يقال :ال دين ملن ال مروءة له)()4

ّ
[احلديث ]837 :قال اإلمام الصادقّ :
خص رسله بمكارم
(إن اهلل عزّ
وجل ّ
األخالق ،فامتحنوا أنفسكم ،فإن كانت فيكم فامحدوا اهلل واعلموا ّ
أن ذلك من خري وإن ال
والصرب،
تكن فيكم فاسألوا اهلل وارغبوا إليه فيها ،قال :فذكر [ها] عرشة :أليقني والقناعةّ ،
والشجاعة واملروءة)()5
والشكر ،واحللم ،وحسن اخللق ،والسخاء ،والغريةّ ،
ّ

ّ

الفتوة فقال( :تظنّون ّ
أن
[احلديث ]838 :تذاكر الناس عند اإلمام الصادق أمر
ّ
( )1أعالم الدين.289/
( )2االختصاص.27/

( )4الكايف ج  6ص .438
( )5اصول الكايف ج  2ص .56

( )3عوايل الآللئ .375/1
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الفتوة واملروءة طعام موضوع ،ونائل مبذول بيشء معروف،
الفتوة بالفسق والفجور ،إنّام ّ
ّ
ثم قال :ما املروءة؟ فقال الناس :ال نعلم ،قال:
وأذى مكفوف ،فأ ّما تلك فش ّطارة وفسقّ ،
مروتان :مروءة يف احلرض ،ومروءة
املروءة واهلل أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ،واملروءة ّ
ّيف السفر ،فأ ّما ا ّلتي يف احلرض :فتالوة القرآن ،ولزوم املساجد ،وامليش مع اإلخوان يف
العدو ،وأ ّما التي يف السفر:
الصديق ،وتكبت
ّ
ترس ّ
احلوائج ،والنعمة ترى عىل اخلادم ّأهنا ّ
فكثرة الزاد وطيبه وبذله ملن كان معك ،وكتامنك عىل القوم أمرهم بعد مفارقتك إ ّياهم،
ّ
السالم :وا ّلذي بعث جدّ ي 
وكثرة املزاح يف غري ما يسخط اهلل عزّ
ثم قال عليه ّ
وجلّ ،
ّ
وجل لريزق العبد عىل قدر املروءةّ ،
باحلق نب ّيا ّ
وإن املعونة تنزل عىل قدر املؤونة،
ّ
إن اهلل عزّ
وإن الصرب ينزل عىل قدر شدّ ة البالء)()1
ّ

مروتان :مروءة احلرض ومروءة
[احلديث ]839 :قال اإلمام الصادق( :املروءة ّ
السفر ،فأما مروءة احلرض فتالوة القرآن ،وحضور املساجد ،وصحبة أهل اخلري ،والنّظر يف
ّ
السفر فبذل الزّ اد ،واملزاح يف غري ما يسخط اهلل وق ّلة اخلالف عىل من
التّف ّقه؛ أ ّما مروءة ّ
صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم)()2

ّ

[احلديث ]840 :قيل لإلمام الصادق :يا ابن رسول اهلل ،فيم املروءة؟ فقالّ :
(أال
يراك حيث هناك ،وال يفقدك من حيث أمرك)()3

اجلامل طيلسانه
[احلديث ]841 :سأل رجل اإلمام احلسن شيئا فأعطاه ،وأعطى ّ
كراه ،وقال( :متام املروءة إعطاء االجرة حلمل الصدقة)()4

[احلديث ]842 :قال اإلمام الصادق( :ليس من املروءة أن حيدّ ث الرجل بام يلقى

( )1من ال حيرضه الفقيه ج  2ص .192

( )3الفقه املنسوب لالمام اإلمام الرضا ص .357

( )2حتف العقول ص .374

( )4إرشاد القلوب ص .136
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يف سفره من خري أو ْش)()1

ّ

 7ـ ما روي عن سائر األئمة:
[احلديث ]843 :قال اإلمام الكاظمّ :
(إن هلل عبادا يف األرض يسعون يف حوائج
الناس ،هم اآلمنون يوم القيامة ،ومن أدخل عىل مؤمن رسورا فرح اهلل قلبه يوم القيامة)()2

ّ

ثم سكت،
[احلديث ]844 :قيل لإلمام الكاظم :أوصني ،فقال( :آمرك بتقوى اهلل) ّ
فشكا إليه السائل الفاقة ،فقال( :صم وتصدّ ق) ،قال :أتصدّ ق ممّا وصلني به إخواين ْ
وإن
كان قليال؟ قال( :تصدّ ق بام رزقك اهلل ولو آثرت عىل نفسك)()3

[احلديث ]845 :قال اإلمام الرضا( :ظهر يف بني إرسائيل قحط شديد سنني
متواترة ،وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها يف فيها لتأكل فنادى السائل :يا أمة اهلل
اجلوع ،فقالت املرأة :أتصدّ ق يف مثل هذا الزمان ،فأخرجتها من فيها فدفعتها إىل السائل،
وكان هلا ولد صغري حيتطب يف الصحراء فجاء الذئب فاحتمله فوقعت الصيحة ،فعدت
السالم فأخرج الغالم من فم الذئب
اال ّم يف أثر الذئب ،فبعث اهلل تبارك وتعاىل جربيل عليه ّ
فدفعه إىل أمه ،فقال هلا جربيل عليه السالم :يا أمة اهلل ،أرضيت لقمة بلقمة)()4

ّ

ّ

فرج اهلل عن قلبه يوم
[احلديث ]846 :قال اإلمام الرضا( :من فرج عن مؤمنّ ،
القيامة)()5

[احلديث ]847 :قال اإلمام اجلواد( :لن يستكمل العبد حقيقة اإليامن حتّى يؤثر
دينه عىل شهوته ،ولن هيلك حتّى يؤثر شهوته عىل دينه)()6

( )1املحاسن ص .358

( )4ثواب األعامل.168/

( )2اصول الكايف ج  2ص .197

( )5أصول الكايف .200/2

( )3الكايف . 18/4

الغمة.
( )6بحار األنوار  81/75عن كشف ّ
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السخاء والكرم
السخاء والكرم من الصفات الرضورية التي ال تكتمل األخالق احلسنة إال هبا،
ذلك أهنام يمدان النفس بكل معاين السامحة والطيبة التي تتولد عنها كل املكارم ،ولذلك
كان نقيضهام ،وهو الشح والبخل املنبع الذي تنبع منه كل الرذائل.
ولذلك مل يكونا جمرد صفتني منفصلتني منفردتني ،وإنام مها مثل الشجرة التي متد
أرض النفس بكل ثامر األخالق الطيبة.
والواقع يدل عىل ذلك؛ حيث أنا نرى الشحيح البخيل يعيش دائام يف حال ضنك
وضيق نفيس ،حرصا عىل ماله أو متاعه أو أمالكه ،حتى أنه يتوهم أن كل من يتودد إليه،
أو يقرتب منه ال يفعل ذلك إال ألجل هنبه وسلبه ،بل إن الشح قد يمتد يف نفسه؛ فال يبقى
مرتبطا باملال واملتاع ،بل يتحول إىل غريمها؛ فيتحول إىل مدد لكل املثالب واملوبقات..
فاحلسد ليس سوى نوع من الشح ،ذلك أن احلسود يتوهم بأن النعم التي تنزلت عىل غريه
كأهنا خرجت من ملكيته إىل ملكية غريه ..وهكذا لكل املثالب؛ فهي مثل األمراض احلسية
يمد بعضها بعضا ،ويزيد بعضها يف قوة اآلخر.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه النفس املمتلئة بالشح يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي
ِ
ِ
يك َِّذب بِالدِّ ِ ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني َف َو ْي ٌل ِّل ْل ُم َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن
ُ ُ
يم َو َال َ ُ
ين َف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َراؤُ َ
اه َ
ون﴾ (املاعون 1:ـ )7
ُه ْم عَن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
ون املَْا ُع َ
فقوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْمنَ ُع َ
ون﴾ ،هي املفتاح الذي تفرس به كل تلك الصفات،
فالبخيل يكذب بالدين ،ألنه يتوهم أن الداعي إىل الدين لص يريد أن يرسق ماله أو راحته
أو أوقاته أو سعادته ..وهو يدع اليتيم طمعا يف ماله ليزيد من خالل ذلك ثروته ..وهو ال
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حيض عىل طعام املسكني ،ألن البخل سد يف قلبه منافذ الرمحة ،فصار ال يرى إال األموال..
وهو لذلك كله إن صىل ال يفعل ذلك لوجه اهلل ،وإنام ليكسب رضا الناس ،ثم يمد يده إىل
أمواهلم أو قلوهبم من خالل ذلك اجلاه الذي يناله..
وهكذا جتتمع يف نفس البخيل كل خالل اللؤم ،حتى يصبح ممتلئا باملثالب ،والتي
قد تطبع عىل قلبه؛ فال يبرص احلق أبدا.
وعىل خالف ذلك الكريم صاحب النفس اململوءة بالطهر والنبل ،والذي ُيمد غريه
بكل ما يستطيع من العطاء؛ فإن مل يستطع اجتهد يف أن حيض عىل الكرم الذي عجز عنه.
وهلذا ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل قيمة الكرم ،وفضله ،ورضورته ،ومنابعه،
ومنها قوله تعاىل يف فضل الكرم ،وبيان ثامره الزكية يف الدنيا واآلخرةَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى
ِ
َوا َّت َقى َو َصدَّ َق بِ ْ
رسى﴾ [الليل]7 - 5 :
رس ُه ل ْل ُي ْ َ
احلُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن العطاء والبذل سيؤدي إىل التقوى والتصديق
واإليامن ،وكل ذلك سيؤدي به إىل اليرسى ،والتي هي جنة الدنيا واآلخرة.
بخالف ذلك ذكر اهلل تعاىل أنواع العرس التي يمر هبا احلريص والبخيل ،وكيف ال
ِ
ِ
اس َت ْغنَى َوك ََّذ َب بِ ْ
رسى
يغني عنه ماله شيئا ،فقالَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
رس ُه ل ْل ُع ْ َ
احلُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
ِ
َو َما ُيغْني َعنْ ُه َما ُل ُه إِ َذا ت ََر َّدى﴾ [الليل]9 ،8 :
وهلذا كله قرن رسول اهلل  الكرم بحسن اخللق ،فقال( :إن اهلل تعاىل استخلص
هذا الدين لنفسه ،وال يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق ،أال فزينوا دينكم هبام)()1

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل السخاء والكرم ،وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
(  )1الطرباين.
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أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]848 :عن أنس بن مالك قال :كان رسول اهلل  أحسن النّاس ،وكان
أجود النّاس ،وكان أشجع النّاس ،ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ،فانطلق ناس قبل
الصوت وهو عىل فرس أليب طلحة
الصوت .فتل ّقاهم رسول اهلل  راجعا ،وقد سبقهم إىل ّ
ّ
عري ،يف عنقه السيف ،وهو يقول( :مل تراعوا ،مل تراعوا()2 ())1

ّ

[احلديث ]849 :عن عبد اهلل بن ع ّباس قال( :كان رسول اهلل  أجود النّاس،
وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه يف ّ
كل ليلة من رمضان
فيدارسه القرآن .فلرسول اهلل  أجود باخلري من الريح املرسلة)()3

ّ

[احلديث ]850 :قال رسول اهلل  فيام يرويه عن اهلل تبارك وتعاىل أنّه قال( :يا
حمرما فال تظاملوا .يا عبادي ك ّلكم ّ
ضال
حرمت ال ّظلم عىل نفيس وجعلته بينكم ّ
عبادي ّإين ّ
ّإال من هديته .فاستهدوين أهدكم .يا عبادي ك ّلكم جائع ّإال من أطعمته فاستطعموين
أطعمكم .يا عبادي ك ّلكم عار ّإال من كسوته فاستكسوين أكسكم .يا عبادي إنّكم ختطئون
بال ّليل والنّهار ،وأنا أغفر ّ
الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم .يا عبادي إنّكم لن تبلغوا
فترضوين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين .يا عبادي لو ّ
أن ّأولكم وآخركم وإنسكم
رضي
ّ
ّ
وجنّكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم .ما زاد ذلك يف ملكي شيئا .يا عبادي لو ّ
أن
ّأولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا عىل أفجر قلب رجل واحد .ما نقص ذلك من

مستقرا أو روعا يرضكم.
( )1مل تراعوا :أي روعا
ّ

( )3البخاري ( )5ومسلم()2308

( )2البخاري ( )2820ومسلم()2307
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ملكي شيئا .يا عبادي لو ّ
أن ّأولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين
فأعطيت ّ
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ممّا عندي ّإال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر.
ثم أو ّفيكم إ ّياها .فمن وجد خريا فليحمد اهلل،
يا عبادي إنّام هي أعاملكم أحصيها لكمّ .
بأين جواد ماجد أفعل ما أريد ،عطائي كالم،
ومن وجد غري ذلك فال يلو ّمن ّإال نفسه ،ذلك ّ
وعذايب كالم ،إذا أردت شيئا فإنّام أقول له كن فيكون)()1

[احلديث ]851 :عن جابر بن عبد اهلل قال( :ما سئل رسول اهلل  شيئا ّ
قط فقال:
ال)()2

[احلديث ]852 :عن أنس ّ
ّبي  غنام بني جبلني .فأعطاه إ ّياه.
أن رجال سأل الن ّ
إن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الفقر)()3
فأتى قومه .فقال( :أي قوم .أسلموا ،فو اهلل ّ

ّ

[احلديث ]853 :قال رسول اهلل ( :بينا رجل بفالة من األرض فسمع صوتا يف
حرة( )4فإذا ْشجة من
سحابة :اسق حديقة فالنّ ،
السحاب فأفرغ ماءه يف ّ
فتنحى ذلك ّ
حيول املاء
تلك ّ
الرشاج( )5قد استوعبت ذلك املاء ك ّله فتت ّبع املاء ،فإذا رجل قائم يف حديقته ّ
السحابة،
بمسحاته( )6فقال له :يا عبد اهلل ،ما اسمك؟ قال :فالن لالسم ا ّلذي سمع يف ّ
السحاب ا ّلذي هذا
فقال له :يا عبد اهلل ،مل تسألني عن اسمي؟ قالّ :إين سمعت صوتا يف ّ
فإين أنظر إىل
ماؤه يقول :اسق حديقة فالن السمك ،فام تصنع فيها؟ قال :أ ّما إذ قلت هذاّ ،
ما خيرج منها فأتصدّ ق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثا وأر ّد فيها ثلثه)()7

[احلديث ]854 :عن جبري بن مطعم أنّه قال :بينام أسري مع رسول اهلل  ومعه

( )1مسلم( )2577الرتمذي( )2495وابن ماجة()4257

( )4احلرة :أرض هبا حجارة سود كثرية.

( )2البخاري ( )6034ومسلم()2311

( )5الرشاج :مسايل املاء.

أمحد()307 /3

( )6املسحاة :آلة حيرف هبا الطني.

( )3مسلم()2312

( )7مسلم()2984
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اضطروه إىل سمرة( )2فخطفت رداءه
النّاس مقفله( )1من حنني فعلقت النّاس يسألونه حتّى
ّ
ثم
ّبي  فقال( :أعطوين ردائي لو كان عدد هذه العضاه( )3نعام لقسمته بينكمّ ،
فوقف الن ّ
ال جتدوين بخيال وال كذوبا وال جبانا)()4

ثم
[احلديث ]855 :عن ابن شهاب قال :غزا رسول اهلل  غزوة الفتح ،فتح مكّةّ .
خرج رسول اهلل  بمن معه من املسلمني .فاقتتلوا بحنني .فنرص اهلل دينه واملسلمني.
ثم مائة .قال ابن
ثم مائةّ .
وأعطى رسول اهلل  يومئذ صفوان بن أم ّية مائة من النّعمّ .
شهاب :حدّ ثني سعيد بن املس ّيبّ :
أن صفوان قال :واهلل! لقد أعطاين رسول اهلل  ما
ألحب النّاس إيل)()5
أعطاين ،وإنّه ألبغض النّاس إيل .فام برح يعطيني حتّى إنّه
ّ

ّ

ّ

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]856 :قال رسول اهلل ّ ( :
حيب اجلود ومعايل األمور،
إن اهلل جواد ّ
ويكره سفسافهاّ ،
وان من أعظم إجالل اهلل تعاىل ثالثة إكرام ذي الش ّيبة يف اإلسالم واإلمام
العادل ،وحامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه)()6

[احلديث ]857 :قال رسول اهلل ( :اجلنّة دار األسخياء وا ّلذي نفيس بيده ال
مان بام أعطى)()7
عاق والديه ،وال ّ
يدخل اجلنّة بخيل وال ّ

(السخي حم ّبب يف الساموات ،حم ّبب يف
[احلديث ]858 :قال رسول اهلل :
ّ
األرض ،والبخيل مبغّض يف الساموات ،مبغّض يف األرض)()8

[احلديث ]859 :قال رسول اهلل ( :السخاء شجرة يف اجلنّة أغصاهنا يف الدنيا من

( )1مقفله :جأي حني قفل عائدا إىل مكة.

( )5مسلم()2313

( )2سمرة :أي أجلأوه إىل شجرة من شجر البادية ذات شوك.

( )6األشعثيّات ص .196

( )3العضاه :هو شجر ذو شوك.

( )7األشعثيّات.251/

( )4البخاري ()2821

( )8الكايف .39/4
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تع ّلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل اجلنّة ،والبخل شجرة يف النار أغصاهنا يف الدنيا من
تع ّلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار)()1

[احلديث ]860 :قال رسول اهلل ( :ملّا خلق اهلل اجلنّة قالت :يا رب ملن خلقتني،
رب)()2
قالّ :
لكل سخي تقي ،قالت :رضيت يا ّ

حيب ّ
كل سخي ،وإن
[احلديث ]861 :قال رسول اهلل ( :يا ع ّيل كن سخيا فإن اهلل ّ
أتاك أمرؤ يف حاجة فاقضها له ،فإن مل يكن له أهال فأنت له أهل)()3

[احلديث ]862 :عن اإلمام الصادق قال( :أتى رجل رسول اهلل  فقال :يا رسول
أي الناس أفضلهم إيامنا قال( :أبسطهم ك ّفا)()4
اهلل ّ

احتج فيقول:
[احلديث ]863 :قال رسول اهلل ( :يؤتى يوم القيامة برجل فيقال:
ّ
وايرس عليهم لكي تنرش
يا ّ
عيل فلم أزل أوسع عىل خلقك ّ
رب خلقتني وهديتني فأوسعت ّ
الرب ّ
جل ثناؤه وتعاىل ذكره :صدق عبدي أدخلوه
وتيرسه ،فيقول ّ
عيل هذا اليوم رمحتك ّ
ّ
اجلنّة)()5

[احلديث ]864 :قال اإلمام عيل( :كان رسول اهلل  أجود الناس ك ّفا ،وأكرمهم
عرشة من خالطه فعرفه أحبه)()6
إال عىل السخاء)()7
[احلديث ]865 :قال رسول اهلل ( :وما جبل ويل اهلل ّ

ّ

[احلديث ]866 :عن اإلمام الصادق قال :أتى رسول اهلل  وفد من اليمن وفيهم
حماجة رسول اهلل  فغضب رسول اهلل 
رجل كان أعظمهم كالما وأشدّ هم استقصاء يف ّ

( )1قرب اإلسناد.55/

( )5حتف العقول.390/

( )2إرشاد القلوب.138/

( )6مكارم األخالق ص .17

( )3روضة الواعظني .385/2

( )7مصباح الرشيعة.34/

( )4حتف العقول.390/
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حتّى التوى عرق الغضب بني عينيه وتر ّبد وجهه وأطرق إىل األرض فأتاه جربيل عليه
السالم ويقول لك :هذا رجل سخي يطعم الطعام فسكن عن
السالم فقال :ر ّبك يقرئك ّ
ّ
أن جربيل أخربين عن اهلل عز ّ
رسول اهلل  الغضب ورفع رأسه وقال له :لوال ّ
وجل أنّك
سخي تطعم الطعام لعاقبتك بام تستحق ،فقال له الرجلّ :
ليحب السخاء؟ فقال:
وإن ر ّبك
ّ
ّ
باحلق ال رددت من
نعم ،فقال :إين أشهد أن ال إله ّإال اهلل وأنّك رسول اهلل ،وا ّلذي بعثك ّ
مايل أحدا)()1

[احلديث ]867 :قال رسول اهلل ( :الرزق إىل السخي أرسع من السكّني إىل ذروة
إن اهلل تعاىل يباهي بمطعم الطعام املالئكة)()2
البعريّ ،

[احلديث ]868 :قال رسول اهلل ( :جتافوا عن ذنب السخيّ ،
فإن اهلل آخذ بيده
ك ّلام عثر ،وفاتح له ك ّلام افتقر)()3

[احلديث ]869 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل تعاىلّ :
إن هذا دين ارتضيته لنفيس،
ولن يصلحه ّإال السخاء وحسن اخللق ،فأكرموه هبام ما استطعتم) ويف رواية اخرى:
(فأكرموه هبام ما صحبتموه)()4

[احلديث ]870 :قال رسول اهلل ( :ما جبل و ّيل اهلل إ ّال عىل السخاء وحسن
اخللق)()5

أي األعامل أفضل؟ فقال( :السخاء وحسن
[احلديث ]871 :سئل رسول اهلل ّ :
اخللق ،فالزمومها تفوزوا)()6

[احلديث ]872 :قال رسول اهلل ( :خلقان حيبهام اهلل السخاء وحسن اخللق،
( )1الكايف .40/4

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .170/1

( )2إرشاد القلوب.137/

( )5األشعثيّات.151/

( )3تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .171/1

( )6إرشاد القلوب.137/
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وخلقان يبغضهام اهلل البخل وسوء اخللق ،ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قولهَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
وق
ون﴾ [التغابن)1 ()]16 :
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
رب :سخاء النفس ،وطيب
[احلديث ]873 :قال رسول اهلل ( :ثالث من أبواب ال ّ
الكالم ،والصرب عىل األذى)()2

[احلديث ]874 :قال رسول اهلل ( :ملّا أرسى يب إىل السامء رأيت مكتوبا عىل
أبواب اجلنّة :من أراد الدخول يف هذه األبواب الثامنية فليمسك بأربع خصال :وهي
وكف األذى عن عباد اهلل)()3
ّ
الصدقة والسخاء وحسن اخللق

[احلديث ]875 :قال رسول اهلل ( :من أ ّدى ما افرتض اهلل عليه فهو أسخى
الناس)()4

[احلديث ]876 :قال رسول اهلل ( :أسخى الناس من أ ّدى زكاة ماله ،وأعظم
الناس يف الدنيا خطرا من مل جيعل الدنيا عنده خطراّ ،
وأقل الناس راحة البخيل ،وأبخل
الناس من بخل بام افرتض اهلل عليه)()5

[احلديث ]877 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل بعبد خريا بعث اهلل إليه ملكا من
خزّ ان اجلنّة فيمسح صدره ،فتستحي نفسه بالزكاة)()6

يسمى سخ ّيا ّإال الباذل يف طاعة اهلل
[احلديث ]878 :قال رسول اهلل ( :ال ّ
ولوجهه ولو كان برغيف أو ْشبة ماء)()7

(السخي بام ملك وأراد به وجه اهلل ،وأ ّما
[احلديث ]879 :قال رسول اهلل :
ّ

( )1إرشاد القلوب.137/

( )5روضة الواعظني .384/2

( )2حتف العقول.8/

( )6األشعثيّات.53/

( )3الفضائل البن شاذان.153/

( )7مصباح الرشيعة.35/

( )4من ال حيرضه الفقيه .34/2
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ّ
فحامل سخط اهلل وغضبه ،وهو أبخل الناس عىل نفسه فكيف لغريه،
املتسخي يف معصية اهلل ّ
وجل﴿ :و َليح ِم ُلن َأ ْث َق َاهلم و َأ ْث َق ًاال مع َأ ْث َق ِ
ّ
اهل ْم
حيث اتّبع هواه ،وخالف أمر اهلل ،قال اهلل عزّ
َ َ
ُْ َ
َ َ ْ َّ
﴾ [العنكبوت)1 ()]13 :
(إن اهلل جاء باإلسالم فوضعه عىل السخاء)()2
[احلديث ]880 :قال رسول اهلل ّ :
[احلديث ]881 :قال رسول اهلل ( :طعام السخي دواء ،وطعام الشحيح داء)()3

ّ

[احلديث ]882 :قال رسول اهلل  لبني سلمة :يا بني سلمة ،من س ّيدكم؟ قالوا:
(وأي داء أدوى من البخل)()4
يا رسول اهلل ،س ّيدنا رجل فيه بخل ،فقال رسول اهلل :
ّ

[احلديث ]883 :قال رسول اهلل ( :خصلتان ال جتتمعان يف مسلم :البخل ،وسوء
اخللق)()5
[احلديث ]884 :قال رسول اهلل ( :ما يمحق اإليامن يشء كتمحيق البخل له)()6
[احلديث ]885 :قال رسول اهلل ( :املؤمن غر كريم ،واملنافق خبث لئيم)()7

ّ

[احلديث ]886 :قال رسول اهلل ( :اجلنّة دار األسخياء ،وا ّلذي نفيس بيده ال
مان بام أعطى)()8
عاق والديه ،وال ّ
يدخل اجلنّة بخيل ،وال ّ

[احلديث ]887 :قال رسول اهلل ( :السخاء شجرة يف اجلنّة ،أغصاهنا يف الدنيا،
من تع ّلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل اجلنّة ،والبخل شجرة يف النار ،أغصاهنا يف الدنيا،
من تع ّلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار)()9

[احلديث ]888 :قال رسول اهلل ( :السخاء اسم شجرة يف اجلنّة ،ترفع يوم
( )1مصباح الرشيعة.35/

( )6املستدرك  509/1عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف.

لب اللباب كام يف املستدرك .508/1
(ّ )2

( )7املستدرك  509/1عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف.

( )3بحار األنوار  ،357/68كتاب اإلمامة والتبرصة.

( )8األشعثيات.251/

( )4الكايف .44/4

( )9قرب اإلسناد.55/

( )5اخلصال .75/1
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سخي إىل اجلنّة بأغصاهنا ،والبخل شجرة يف النار ،تقود بأغصاهنا ّ
القيامة ّ
كل بخيل إىل
كل
ّ
النار)()1

ّ
وجل :حرمت اجلنّة عىل :املنّان،
[احلديث ]889 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عزّ
والبخيل ،والقتّات)()2

(إن اجلنّة تك ّلمت وقالتّ :إين حرام عىل ّ
[احلديث ]890 :قال رسول اهلل ّ :
كل
بخيل ومراء)()3

[احلديث ]891 :قال رسول اهلل ّ :
(إن اهلل تعاىل قال للجنّة :تك ّلمي ،فقالت( :قد
كل بخيل ومراء)()4
أفلح املؤمنون ،ثم قالتّ :إين حرام عىل ّ

ّ

[احلديث ]892 :قال رسول اهلل ( :أقسم اهلل تعاىل بعزّ ته وعظمته وجالله ال
يدخل اجلنّة بخيال وال شحيحا)()5

حمرمة عىل
[احلديث ]893 :قال رسول اهلل ( :رأيت عىل باب اجلنّة مكتوبا :أنت ّ
وعاق ونامم)( )6
ّ
ّ
كل بخيل ومرائي

ّ

[احلديث ]894 :قال رسول اهلل ( :ال يدخل اجلنّة ج ّبار ،وال بخيل ،وال س ّيئ
امللكة)()7

[احلديث ]895 :قال رسول اهلل ( :البخل وعبوس الوجه يكسبان البغضة،
ويباعدان من اهلل ،ويدخالن النار)( )8

[احلديث ]896 :قال رسول اهلل ( :تك ّلم النار يوم القيامة ثالثة :أمريا وقارئا وذا

( )1إرشاد القلوب.139/

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .172/1

( )2أمايل الصدوق.344/

( )6إرشاد القلوب.139/:

( )3بحار األنوار  ،305/69أرسار الصالة.

( )7تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .198/1

(لب اللباب).
( )4املستدرك 510/1 :عن القطب الراوندي يف ّ

( )8املستدرك  509/1عن كتاب (األخالق).
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ثروة من املال ،فتقول لألمري :يا من وهب اهلل له سلطانا فلم يعدل ،فتزدرده كام يزدرد الطري
حب السمسم ،وتقول للقارئ :يا من تز ّين للناس وبارز اهلل باملعايص فتزدرده ،وتقول
ّ
للغني :يا من وهب اهلل له دنيا كثرية واسعة فيضا وسأله الفقري اليسري قرضا فأبى ّإال بخال
ّ
فتزدرده)()1

ّ
وجل من البخل
[احلديث ]897 :قال رسول اهلل ( :وما يشء أبغض إىل اهلل عزّ
اخلل العسل)()2
وسوء اخللق ،وإنّه ليفسد العمل كام يفسد ّ

[احلديث ]898 :قال رسول اهلل ( :خلقان حي ّبهام اهلل :السخاء وحسن اخللق،
وخلقان يبغضهام اهلل :البخل وسوء اخللق ،ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قولهَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
وق
ون﴾ [التغابن)3 ()]16 :
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
[احلديث ]899 :قال رسول اهلل ( :السخي قريب من اهلل قريب من الناس قريب
من اجلنّة بعيد من النار ،والبخيل بعيد من اهلل بعيد من الناس بعيد من اجلنّة قريب من النار،
أحب إىل اهلل من العابد البخيل)()4
واجلاهل السخي ّ

ّ

[احلديث ]900 :قال رسول اهلل ( :يقول اهلل تعاىل :املعروف هد ّية منّي إىل عبدي
فإين أريد به
املؤمن ..وأ ّيام عبد خلقته فهديته إىل اإليامن،
وحسنت خلقه ،ومل أبتله بالبخلّ ،
ّ
خريا)()5

عيلّ :
مر عىل امرأة وهي تبكي عىل
أن رسول اهلل ّ 
[احلديث ]901 :عن اإلمام ّ
ولدها ،وهي تقول :احلمد هلل مات شهيدا ،فقال رسول اهلل ( :ك ّفي أ ّيتها املرأة ،فلع ّله
كان يبخل بام ال يرضه ،ويقول فيام ال يعنيه)()6

ّ

( )1اخلصال .111/1

( )4إرشاد القلوب.136/

( )2مكارم األخالق.17/

( )5أمايل املفيد. 259/

( )3إرشاد القلوب.137/

( )6األشعث ّيات.207/
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[احلديث ]902 :قال رسول اهلل ( :ما طلعت شمس ّ
قط ّإال ليجيئها ملكان،
عجل ملنفق خلفا ،وملمسك تلفا)()1
يقوالن :اللهم ّ
[احلديث ]903 :قال رسول اهلل ( :أبخل الناس من بخل بام افرتض اهلل عليه)()2

[احلديث ]904 :قال رسول اهلل ( :ليس البخيل من أ ّدى الزكاة املفروضة من
حق البخيل من مل يو ّد الزكاة املفروضة من ماله،
ماله ،وأعطى البائنة يف قومه ،إنّام البخيل ّ
يبذر فيام سوى ذلك)()3
ومل يعط البائنة يف قومه ،وهو ّ

الصدقة صدقة تكون عن فضل
[احلديث ]905 :قال رسول اهلل ( :أفضل ّ
الكف)()4
الصدقة صدقة عن ظهر الغنى)()5
[احلديث ]906 :قال رسول اهلل ( :أفضل ّ

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]907 :سئل اإلمام عيل عن السخي فقال( :ا ّلذي يأخذ املال من ح ّله
ويضعه يف ح ّله)()6

يمحص الذنوب وجيلب حم ّبة
[احلديث ]908 :قال اإلمام عيل( :السخاء
ّ
القلوب)()7

[احلديث ]909 :قال اإلمام عيل يويص أصحابه( :أوصيكم باخلشية من اهلل..

( )1مستدرك الوسائل  ،510/1الشيخ ابو الفتوح يف(تفسريه).

( )5الكايف ج  4ص .46

( )2املواعظ للصدوق.106/

( )6األشعثيّات.152/

( )3الكايف .46/4

( )7غرر احلكم الفصل  ،1رقم .1755

( )4الكايف ج  4ص .46
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وليكن نظركم عربا ،وصمتكم فكرا ،وقولكم ذكرا ،وطبيعتكم السخاء ،فإنّه ال يدخل
اجلنّة بخيل ،وال يدخل النار سخي)()1

ّ

رب :سخاء النفس ،وطيب
عيل( :ثالث من أبواب ال ّ
[احلديث ]910 :قال اإلمام ّ
الكالم ،والصرب عىل األذى)()2
[احلديث ]911 :قال اإلمام عيل( :الكرم معدن اخلري)()3
[احلديث ]912 :قال اإلمام عيل( :السخاء أفضل الشيم)()4
[احلديث ]913 :قال اإلمام عيل( :السخاء خلق األنبياء)()5
[احلديث ]914 :قال اإلمام عيل( :اجلود يف اهلل عبادة املقربني)()6

ّ

[احلديث ]915 :قال اإلمام عيل( :السخاء والشجاعة غرائز ْشيفة يضعها اهلل
سبحانه فيمن أح ّبه وامتحنه)()7
[احلديث ]916 :قال اإلمام عيل( :أشجع الناس أسخاهم)()8
[احلديث ]917 :قال اإلمام عيل( :أحسن املكارم اجلود)()9
[احلديث ]918 :قال اإلمام عيل( :أفضل الناس السخي املوقن)()10

ّ

[احلديث ]919 :قال اإلمام عيل( :أفضل الفضائل بذل الرغائب ،وإسعاف
الطالب ،واإلمجال يف املطالب)( )11

حيب ّ
[احلديث ]920 :قال اإلمام عيلّ :
كل سمح اليدين حريز
(إن اهلل سبحانه ّ

( )1حتف العقول.390/

( )7غرر احلكم.375/

( )2األشعثيّات.231/

( )8غرر احلكم.375/

( )3غرر احلكم.375/

( )9غرر احلكم.375/

( )4غرر احلكم.375/

( )10غرر احلكم.375/

( )5غرر احلكم.375/

( )11غرر احلكم.375/

( )6غرر احلكم.375/
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الدين)()1
[احلديث ]921 :قال اإلمام عيل( :بذل اليد بالعط ّية أمجل منقبة وأفضل)()2

[احلديث ]922 :قال اإلمام عيلّ :
(حتل بالسخاء والورع فهام حلية اإليامن وأْشف
خاللك)()3
[احلديث ]923 :قال اإلمام عيل( :خري الناس من كان يف يرسه سخ ّيا شكورا)()4
[احلديث ]924 :قال اإلمام عيل( :ما شكرت النعم بمثل بذهلا)()5

[احلديث ]925 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن باإلنسان أن يقنع بالقليل ،وجيود
باجلزيل)()6

[احلديث ]926 :قال اإلمام عيل( :السخاء يمحص الذنوب وجيلب حم ّبة
القلوب)()7
[احلديث ]927 :قال اإلمام عيل( :سادة أهل اجلنّة األسخياء واملتّقون)()8

[احلديث ]928 :قال اإلمام عيل( :إنّكم إىل إنفاق ما اكتسبتم أحوج منكم إىل
اكتساب ما جتمعون)()9

[احلديث ]929 :قال اإلمام عيل( :إنكم إىل إجراء ما أعطيتم أشدّ حاجة من السائل
إىل ما أخذ منكم)()10

[احلديث ]930 :قال اإلمام عيل( :إنّكم أغبط بام بذلتم من الراغب إليكم فيام

( )1غرر احلكم.375/

( )6غرر احلكم.375/

( )2غرر احلكم.376/

( )7غرر احلكم.378/

( )3غرر احلكم.375/

( )8غرر احلكم.378/

( )4غرر احلكم.375/

( )9غرر احلكم.379/

( )5غرر احلكم.375/

( )10غرر احلكم.379/
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وصله منكم)()1

[احلديث ]931 :قال اإلمام عيل( :بسط اليد بالعطاء جيزل األجر ،ويضاعف
اجلزاء)()2
إال ما أنفقه عىل أخراه)()3
[احلديث ]932 :قال اإلمام عيل( :ليس ألحد من دنياه ّ
[احلديث ]933 :قال اإلمام عيل( :ما أكلته راح ،وما أطعمته فاح)()4
[احلديث ]934 :قال اإلمام عيل( :اجلواد يف الدنيا حممود ،ويف اآلخرة مسعود)()5

[احلديث ]935 :قال اإلمام عيلّ :
استدرت به األرباح الباقية
(إن أجزل ما
ّ
الصدقة)()6

عيل( :سادة الناس يف الدنيا األسخياء ويف اآلخرة
[احلديث ]936 :قال اإلمام ّ
األتقياء)()7
الرشف مز ّية)()8
[احلديث ]937 :قال اإلمام عيل( :السخاء سج ّيةّ ،
[احلديث ]938 :قال اإلمام عيل( :السخاء خلق)()9
[احلديث ]939 :قال اإلمام عيل( :السخاء زين اإلنسان)()10
[احلديث ]940 :قال اإلمام عيل( :السخاء أْشف عادة)()11
[احلديث ]941 :قال اإلمام عيل( :الكريم من جاء باملوجود)( )12
[احلديث ]942 :قال اإلمام عيل( :السخاء إحدى السعادتني)()13

ّ

( )1غرر احلكم.379/

( )8غرر احلكم.375/

( )2غرر احلكم.379/

( )9غرر احلكم.375/

( )3غرر احلكم.379/

( )10غرر احلكم.375/

( )4غرر احلكم.379/

( )11غرر احلكم.375/

( )5غرر احلكم.380/

( )12غرر احلكم.375/

( )6غرر احلكم.380/

( )13غرر احلكم.375/

( )7أمايل الصدوق.32/
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حب املال)()1
[احلديث ]943 :قال اإلمام عيل( :الكرم إيثار عذوبة الثناء عىل ّ

ربعا ،وعن مال غريك
[احلديث ]944 :قال اإلمام عيل( :السخاء أن تكون باملك مت ّ
متورعا)()2

ّ

[احلديث ]945 :قال اإلمام عيل( :السخاء ثمرة العقل ،والقناعة برهان النّبل)()3
بالتحيل باجلود والوفاء بالعهود)()4
ّ
[احلديث ]946 :قال اإلمام عيل( :النّبل

[احلديث ]947 :قال اإلمام عيل( :الكريم من صان عرضه بامله ،واللئيم من صان
ماله بعرضه)()5
[احلديث ]948 :قال اإلمام عيل( :السخاء واحلياء أفضل اخللق)()6

ّ

[احلديث ]949 :قال اإلمام عيل( :ابذل مالك يف احلقوق ،وواس به الصديقّ ،
فإن
السخاء باحلر أخلق)()7

ّ

[احلديث ]950 :قال اإلمام عيل( :أشجع الناس أسخاهم)()8
[احلديث ]951 :قال اإلمام عيل( :أحسن املكارم اجلود)()9
[احلديث ]952 :قال اإلمام عيل( :نعم السج ّية السخاء)()10
[احلديث ]953 :قال اإلمام عيل( :ال فضيلة كالسخاء)()11
إال مع اجلود)()12
[احلديث ]954 :قال اإلمام عيل( :ال فخر يف املال ّ

[احلديث ]955 :قال اإلمام عيل( :أحسن الناس عيشا من عاش الناس يف

( )1غرر احلكم.375/

( )7غرر احلكم.375/

( )2غرر احلكم.375/

( )8غرر احلكم.375/

( )3غرر احلكم.375/

( )9غرر احلكم.375/

( )4غرر احلكم.375/

( )10غرر احلكم.375/

( )5غرر احلكم.375/

( )11غرر احلكم.375/

( )6غرر احلكم.375/

( )12غرر احلكم.375/
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فضله)()1
[احلديث ]956 :قال اإلمام عيل( :أكرم األخالق السخاء ،وأعمها نفعا العدل)()2

ّ

[احلديث ]957 :قال اإلمام عيل( :أفضل الناس يف الدّ نيا األسخياء ،ويف اآلخرة
األتقياء)()3

ربعا ،وعن مال
[احلديث ]958 :قال اإلمام عيل( :أفضل السخاء أن تكون باملك مت ّ
غريك متورعا)()4

ّ

الشيم السخاء والع ّفة والسكينة)()5
[احلديث ]959 :قال اإلمام عيل( :أفضل ّ
وإن إمساكه فتنة)()6
(إن إعطاء هذا املال قنيةّ ،
[احلديث ]960 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]961 :قال اإلمام عيل( :تأميل الناس نوالك خري من خوفهم نكالك)()7
[احلديث ]962 :قال اإلمام عيل( :عليك بالسخاء فإنّه ثمرة العقل)()8
[احلديث ]963 :قال اإلمام عيل( :ليكن سج ّيتك السخاء واإلحسان)()9

يرس
[احلديث ]964 :قال اإلمام عيل( :لو رأيتم السخاء رجال ،لرأيتموه حسنا ّ
الناظرين)()10
[احلديث ]965 :قال اإلمام عيل( :من جاد اصطنع)()11
ّحيل بالسخاء والتع ّفف)()12
[احلديث ]966 :قال اإلمام عيل( :من كامل النّعمة الت ّ
إال بالسخاء والتواضع)()13
[احلديث ]967 :قال اإلمام عيل( :ال يكمل الرشف ّ
( )1غرر احلكم.376/

( )8غرر احلكم.376/

( )2غرر احلكم.376/

( )9غرر احلكم.376/

( )3غرر احلكم.376/

( )10غرر احلكم.376/

( )4غرر احلكم.376/

( )11غرر احلكم.376/

( )5غرر احلكم.376/

( )12غرر احلكم.376/

( )6غرر احلكم.376/

( )13غرر احلكم.376/

( )7غرر احلكم.376/
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[احلديث ]968 :قال اإلمام عيل( :اجلود من كرم الطبيعة)()1
[احلديث ]969 :قال اإلمام عيل( :السخاء عنوان املروءة والنّبل)()2
[احلديث ]970 :قال اإلمام عيل( :الكرم بذل اجلود وإنجاز املوعود)()3

[احلديث ]971 :قال اإلمام عيل( :إنّام رساة الناس أولو األحالم الرغيبة واهلمم
الرشيفة وذووا النّبل)()4
[احلديث ]972 :قال اإلمام عيل( :بكثرة اإلفضال يعرف الكريم)()5
[احلديث ]973 :قال اإلمام عيل( :سنّة الكرام ترادف اإلنعام)()6
[احلديث ]974 :قال اإلمام عيل( :سنّة الكرام اجلود)()7
[احلديث ]975 :قال اإلمام عيل( :عادة الكرام اجلود)()8
[احلديث ]976 :قال اإلمام عيل( :كثرة البذل آية النّبل)()9

(لذة الكرام يف اإلطعامّ ،
[احلديث ]977 :قال اإلمام عيلّ :
ولذة ال ّلئام يف
الطعام)()10
[احلديث ]978 :قال اإلمام عيل( :من كرمت نفسه استهان بالبذل واإلسعاف)()11
[احلديث ]979 :قال اإلمام عيل( :من شيم الكرام بذل النّدى)()12

ومرسة ال ّلئام يف
(مرسة الكرام يف بذل العطاء،
[احلديث ]980 :قال اإلمام عيل:
ّ
ّ
سوء اجلزاء)()13
( )1غرر احلكم.376/

( )8غرر احلكم.377/

( )2غرر احلكم.376/

( )9غرر احلكم.377/

( )3غرر احلكم.377/

( )10غرر احلكم.377/

( )4غرر احلكم.377/

( )11غرر احلكم.377/

( )5غرر احلكم.377/

( )12غرر احلكم.377/

( )6غرر احلكم.377/

( )13غرر احلكم.377/

( )7غرر احلكم.377/
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ّ
(يستدل عىل كرم الرجل بحسن برشه وبذل
[احلديث ]981 :قال اإلمام عيل:
بره)()1

ّ

[احلديث ]982 :قال اإلمام عيل( :السخاء يزرع املحبة)()2
[احلديث ]983 :قال اإلمام عيل( :السخاء يثري الصفاء)()3
[احلديث ]984 :قال اإلمام عيل( :السخاء يكسب املح ّبة ويز ّين األخالق)()4
[احلديث ]985 :قال اإلمام عيل( :رفق املرء وسخاؤه حي ّببه إىل أعدائه)()5
[احلديث ]986 :قال اإلمام عيل( :سبب املح ّبة السخاء)()6

[احلديث ]987 :قال اإلمام عيل( :عليكم بالسخاء وحسن اخللق ،فإهنام يزيدان
الرزق ويوجبان املح ّبة)()7
[احلديث ]988 :قال اإلمام عيل( :يف السخاء املح ّبة)()8

[احلديث ]989 :قال اإلمام عيل( :كثرة السخاء تكثر األولياء وتستصلح
األعداء)()9

والرفق
[احلديث ]990 :قال اإلمام عيل( :ما استجلبت املح ّبة بمثل السخاء ّ
وحسن اخللق)()10
[احلديث ]991 :قال اإلمام عيل( :الكرم إيثار العرض عىل املال)()11
(حصنوا األعراض باألموال)()12
[احلديث ]992 :قال اإلمام عيل:
ّ

( )1غرر احلكم.377/

( )7غرر احلكم.378/

( )2غرر احلكم.378/

( )8غرر احلكم.378/

( )3غرر احلكم.378/

( )9غرر احلكم.378/

( )4غرر احلكم.378/

( )10غرر احلكم.378/

( )5غرر احلكم.378/

( )11غرر احلكم.378/

( )6غرر احلكم.378/

( )12غرر احلكم.378/
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حصنت األعراض بمثل البذل)()1
[احلديث ]993 :قال اإلمام عيل( :ما ّ
[احلديث ]994 :قال اإلمام عيل( :و ّقوا أعراضكم ببذل أموالكم)()2
[احلديث ]995 :قال اإلمام عيل( :وفور الدّ ين والعرض بابتذال األموال)()3
[احلديث ]996 :قال اإلمام عيل( :الكرم أفضل السؤدد)()4

ّ

[احلديث ]997 :قال اإلمام عيل( :إنّام سادة أهل الدنيا واآلخرة األجواد)()5
[احلديث ]998 :قال اإلمام عيل( :باإلفضال تعظم األقدار)()6
[احلديث ]999 :قال اإلمام عيل( :بكثرة االحتامل يكثر الفضل)()7
(تفضل ختدم واحلم تقدّ م)()8
[احلديث ]1000 :قال اإلمام عيلّ :

وتفضل ختدم،
[احلديث ]1001 :قال اإلمام عيل( :و ّفر عرضك بعرضك تكرم،
ّ
واحلم تقدّ م)()9

[احلديث ]1002 :قال اإلمام عيل( :وفور العرض بابتذال املال ،وصالح الدّ ين
بإفساد الدنيا)( )10
[احلديث ]1003 :قال اإلمام عيل( :سبب السيادة السخاء)()11
[احلديث ]1004 :قال اإلمام عيل( :من جاد ساد)()12
[احلديث ]1005 :قال اإلمام عيل( :ال سيادة ملن ال سخاء له)()13
تسرتق األعناق)()14
ّ
[احلديث ]1006 :قال اإلمام عيل( :باإلفضال
( )1غرر احلكم.378/

( )8غرر احلكم.378/

( )2غرر احلكم.378/

( )9غرر احلكم.378/

( )3غرر احلكم.378/

( )10غرر احلكم.378/

( )4غرر احلكم.378/

( )11غرر احلكم.378/

( )5غرر احلكم.378/

( )12غرر احلكم.379/

( )6غرر احلكم.378/

( )13غرر احلكم.379/

( )7غرر احلكم.378/

( )14غرر احلكم.379/
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تفضل خدم)()1
[احلديث ]1007 :قال اإلمام عيل( :من ّ
[احلديث ]1008 :قال اإلمام عيل( :من بذل ماله استعبد)()2
اسرتق الرقاب)()3
ّ
[احلديث ]1009 :قال اإلمام عيل( :من بذل ماله

ّ

[احلديث ]1010 :قال اإلمام عيل( :من سمحت نفسه بالعطاء استعبد أبناء
الدّ نيا)( )4
[احلديث ]1011 :قال اإلمام عيل( :السخاء سرت العيوب)()5
[احلديث ]1012 :قال اإلمام عيل( :غطاء العيوب السخاء والعفاف)()6
طوا معايبكم بالسخاء ،فإنّه سرت العيوب)()7
[احلديث ]1013 :قال اإلمام عيل( :غ ّ
[احلديث ]1014 :قال اإلمام عيل( :السخاء يكسب احلمد)()8

[احلديث ]1015 :قال اإلمام عيل( :اجلواد حمبوب حممود ،وإن مل يصل من جوده
إىل مادحه يشء ،والبخيل ضدّ

ذلك)()9

[احلديث ]1016 :قال اإلمام عيل( :من ِ
يعط باليد الطويلة)()10
يعط باليد القصرية َ
حصن نعمته من
[احلديث ]1017 :قال اإلمام عيل( :من بسط يده باإلنعام ّ
االنرصام)()11
[احلديث ]1018 :قال اإلمام عيل( :البذل يكسب احلمد)()12

[احلديث ]1019 :قال اإلمام عيل( :أنعم تشكر ،وارهب حتذر ،وال متازح

( )1غرر احلكم.379/

( )7غرر احلكم.379/

( )2غرر احلكم.379/

( )8غرر احلكم.379/

( )3غرر احلكم.379/

( )9غرر احلكم.379/

( )4غرر احلكم.379/

( )10غرر احلكم.379/

( )5غرر احلكم.379/

( )11غرر احلكم.379/

( )6غرر احلكم.379/

( )12غرر احلكم.379/
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فتحقر)()1
(إن أفضل ما استجلب به الثناء السخاء)()2
[احلديث ]1020 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]1021 :قال اإلمام عيل( :بتحمل املؤن تكثر املحامد)()3

ّ

[احلديث ]1022 :قال اإلمام عيل( :بالبذل تكثر املحامد)()4
[احلديث ]1023 :قال اإلمام عيل( :جد بام جتد حتمد)()5
الذكر اجلميل فليبذل ماله)()6
أحب ّ
[احلديث ]1024 :قال اإلمام عيل( :من ّ
الذكر بمثل البذل)()7
[احلديث ]1025 :قال اإلمام عيل( :ما شاع ّ
[احلديث ]1026 :قال اإلمام عيل( :أعط تصطنع)()8
[احلديث ]1027 :قال اإلمام عيل( :أسمحكم أربحكم ..أعلمكم أربحكم)()9
تفضلت خدمت)()10
[احلديث ]1028 :قال اإلمام عيل( :إن ّ
[احلديث ]1029 :قال اإلمام عيل( :بالسخاء تزان األفعال)()11
[احلديث ]1030 :قال اإلمام عيل( :ببذل النعمة تستدام النعمة)()12
[احلديث ]1031 :قال اإلمام عيل( :ثمرة الكرم صلة الرحم)()13

[احلديث ]1032 :قال اإلمام عيل( :لن يقدر أحد أن يستديم النعم بمثل شكرها،
وال يزينها بمثل بذهلا)()14

( )1غرر احلكم.380/

( )8غرر احلكم.380/

( )2غرر احلكم.380/

( )9غرر احلكم.380/

( )3غرر احلكم.380/

( )10غرر احلكم.380/

( )4غرر احلكم.380/

( )11غرر احلكم.380/

( )5غرر احلكم.380/

( )12غرر احلكم.380/

( )6غرر احلكم.380/

( )13غرر احلكم.380/

( )7غرر احلكم.380/

( )14غرر احلكم.380/
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[احلديث ]1033 :قال اإلمام عيل( :مل يرزق املال من مل ينفقه)()1
[احلديث ]1034 :قال اإلمام عيل( :من منع العطاء منع الثناء)()2

توجهت إليه
[احلديث ]1035 :قال اإلمام عيل( :من هان عليه بذل األموال ّ
اآلمال)()3
[احلديث ]1036 :قال اإلمام عيل( :من مل يسمح وهو حممود سمح وهو ملوم)()4
[احلديث ]1037 :قال اإلمام عيل( :من مل جيد مل حيمد)()5
[احلديث ]1038 :قال اإلمام عيل( :من مل تعرف الكرم من طبعه فال ترجه)()6

[احلديث ]1039 :قال اإلمام عيل( :من مل يكن له سخاء وال حياء فاملوت خري له
من احلياة)()7
[احلديث ]1040 :قال اإلمام عيل( :ما أكمل السيادة من مل يسمح)()8
[احلديث ]1041 :قال اإلمام عيل( :الكرم بريء من احلسد)( )9

[احلديث ]1042 :قال اإلمام عيل( :السخاء ما كان ابتداء ،فأ ّما ما كان عن مسألة
فحياء وتذمم)()10

ّ

ربعا ،وعن مال غريك
[احلديث ]1043 :قال اإلمام عيل( :كن باملك مت ّ
متورعا)()11

ّ

[احلديث ]1044 :قال اإلمام عيل( :لري عليك أثر ما أنعم اهلل به عليك)()12

( )1غرر احلكم.380/

( )7غرر احلكم.380/

( )2غرر احلكم.380/

( )8غرر احلكم.380/

( )3غرر احلكم.380/

( )9غرر احلكم.381/

( )4غرر احلكم.380/

( )10هنج البالغة حكمة .1112/50

( )5غرر احلكم.380/

( )11غرر احلكم.376/

( )6غرر احلكم.380/

( )12غرر احلكم.376/
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[احلديث ]1045 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن اجلود مع اإلعسار)()1
[احلديث ]1046 :قال اإلمام عيل( :الكريم إذا أيرس أسعف ،وإذا أعرس خ ّفف)()2
[احلديث ]1047 :قال اإلمام عيل( :من مل يعط قاعدا منع قائام)()3
[احلديث ]1048 :قال اإلمام عيل( :من منع املال من حيمده ورثه من ال حيمده)()4

ّ

وكف أذاك)()5
ّ
[احلديث ]1049 :قال اإلمام عيل( :ابذل معروفك،

معجال مهنّأ ،وإن منعت فليكن
[احلديث ]1050 :قال اإلمام عيل( :أعط ما تعطيه ّ
يف إمجال وإعذار)()6
[احلديث ]1051 :قال اإلمام عيل( :بذل العطاء زكاة النّعامء)( )7

تستكثرن العطاء وإن كثرّ ،
ّ
فإن حسن الثناء
[احلديث ]1052 :قال اإلمام عيل( :ال
أكثر منه)()8

[احلديث ]1053 :قال اإلمام عيل( :جودوا يف اهلل وجاهدوا أنفسكم عىل طاعته
يعظم لكم اجلزاء وحيسن لكم احلباء)()9

عيل عن اإليامن ،فقال( :اإليامن عىل أربعة دعائم:
[احلديث ]1054 :سئل اإلمام ّ
الصرب ،واليقني ،والعدل واجلود)()10

[احلديث ]1055 :قال اإلمام عيل( :جود الرجل حي ّببه إىل أضداده وبخله يبغّضه
إىل أوالده)()11

( )1غرر احلكم.376/

( )7غرر احلكم.380/

( )2غرر احلكم.377/

( )8غرر احلكم.380/

( )3غرر احلكم.380/

( )9غرر احلكم ص .369

( )4غرر احلكم.380/

( )10جامع األخبار ص .36

( )5غرر احلكم.380/

( )11غرر احلكم ص .378

( )6غرر احلكم.380/
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[احلديث ]1056 :قال اإلمام عيل( :باجلود يبتنى املجد وجيتلب احلمد)()1
[احلديث ]1057 :قال اإلمام عيل( :اجلود حارس األعراض)()2
[احلديث ]1058 :قال اإلمام عيل( :باجلود تكون السيادة)()3
[احلديث ]1059 :قال اإلمام عيل( :جد تسد واصرب تظفر)()4
[احلديث ]1060 :قال اإلمام عيل( :جود الفقري جي ّله وبخل الغني يذ ّله)()5

ّ

[احلديث ]1061 :قال اإلمام عيل( :اجلود رياسة ،امللك سياسة)()6
[احلديث ]1062 :قال اإلمام عيل( :جودوا بام يفنى تعتاضوا عنه بام يبقى)()7
[احلديث ]1063 :قال اإلمام عيل( :الس ّيد من حتمل املؤونة وجاد باملعونة)()8

ّ

[احلديث ]1064 :قال اإلمام عيل( :أفضل اجلود ما كان عن عرسة)()9

[احلديث ]1065 :قال اإلمام عيل( :ستّة أشياء حسن ،ولكن من ستّة أحسن:
العدل حسن وهو من االمراء أحسن ،والصرب حسن وهو من الفقراء أحسن ،والورع حسن
وهو من العلامء أحسن ،والسخاء حسن وهو من األغنياء أحسن ،والتوبة حسنة وهي من
الشاب أحسن ،واحلياء حسن وهو من النساء أحسن ،وأمري ال عدل له كغيم ال غيث له،
وفقري ال صرب له كمصباح ال ضوء له ،وعامل ال ورع له كشجرة ال ثمرة هلا ،وغني ال سخاء
له كمكان ال نبت له ،وشاب ال توبة له كنهر ال ماء له ،وامرأة ال حياء هلا كطعام ال ملح
له)()10

[احلديث ]1066 :قال اإلمام عيل( :البخل جامع ملساوئ العيوب ،وهو زمام يقاد
( )1غرر احلكم ص .378

( )6غرر احلكم ص .378

( )2غرر احلكم ص .378

( )7غرر احلكم ص .379

( )3غرر احلكم ص .378

( )8غرر احلكم ص .375

( )4غرر احلكم ص .378

( )9غرر احلكم ص .381

( )5غرر احلكم ص .378

( )10إرشاد القلوب.193/
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كل سوء)()1
به إىل ّ
[احلديث ]1067 :قال اإلمام عيل( :البخل عار ،واجلبن منقصة)()2

[احلديث ]1068 :قال اإلمام عيل( :ال تدخل ّن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن
الفضل ،ويعدك الفقر ،وال جبانا يضعفك عن األمور ،وال حريصا يز ّين لك الرشه باجلور،
ن باهلل)()3
ّ
فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتّى جيمعها سوء الظ ّ
[احلديث ]1069 :قال اإلمام عيل( :البخيل خازن لورثته)()4
ن باملعبود)()5
[احلديث ]1070 :قال اإلمام عيل( :البخل باملوجود سوء الظ ّ
[احلديث ]1071 :قال اإلمام عيل( :احلرص والرشه والبخل نتيجة اجلهل)()6

[احلديث ]1072 :قال اإلمام عيل( :البخيل يبخل عىل نفسه باليسري من دنياه،
ويسمح لوراثه بك ّلها)()7

ّ

[احلديث ]1073 :قال اإلمام عيل( :البخيل يسمح من عرضه بأكثر ممّا أمسك من
عرضه ،ويض ّيع من دينه أضعاف ما حفظ من نشبه)()8

[احلديث ]1074 :قال اإلمام عيل( :أربع تشني الرجل :البخل ،والكذب ،والرشه،
وسوء اخللق)()9
[احلديث ]1075 :قال اإلمام عيل( :آفة االقتصاد البخل)()10
[احلديث ]1076 :قال اإلمام عيل( :بئس اخلليقة البخل)()11

( )1هنج البالغة حكمة .1266/370

( )7غرر احلكم.292/

( )2هنج البالغة حكمة .1089/3

( )8غرر احلكم.292/

( )3هنج البالغة عهد .998/53

( )9غرر احلكم.292/

( )4غرر احلكم.292/

( )10غرر احلكم.292/

( )5غرر احلكم.292/

( )11غرر احلكم.292/

( )6غرر احلكم.292/
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[احلديث ]1077 :قال اإلمام عيل( :جتنّبوا البخل والنفاق ،فهام من أذ ّم
األخالق)()1

[احلديث ]1078 :قال اإلمام عيل( :مل يو ّفق من بخل عىل نفسه بخريه ،وخ ّلف ماله
لغريه)()2
[احلديث ]1079 :قال اإلمام عيل( :من بخل بام ال يملكه فقد بالغ يف الرذيلة)()3
[احلديث ]1080 :قال اإلمام عيل( :من مل يدع وهو حممود ،يدع وهو مذموم)()4

[احلديث ]1081 :قال اإلمام عيل( :من مل يقدّ م ماله آلخرته وهو مأجور ،خ ّلفه
وهو مأثوم)()5

[احلديث ]1082 :قال اإلمام عيل( :من بخل عىل املحتاج بام لديه ،كثر سخط اهلل
عليه)()6
[احلديث ]1083 :قال اإلمام عيل( :من سوء اخللق :البخل ،وسوء التقايض)()7
الشح)( )8
[احلديث ]1084 :قال اإلمام عيل( :من أقبح اخلالئق
ّ
[احلديث ]1085 :قال اإلمام عيل( :ما أقبح البخل مع اإلكثار)()9
[احلديث ]1086 :قال اإلمام عيل( :ما أقبح البخل بذوي النبل)()10
[احلديث ]1087 :قال اإلمام عيل( :ما عقد إيامنه من بخل بإحسانه)()11
[احلديث ]1088 :قال اإلمام عيل( :ما اجتلب سخط اهلل بمثل البخل)()12

( )1غرر احلكم.292/

( )7غرر احلكم.292/

( )2غرر احلكم.292/

( )8غرر احلكم.292/

( )3غرر احلكم.292/

( )9غرر احلكم.292/

( )4غرر احلكم.292/

( )10غرر احلكم.292/

( )5غرر احلكم.292/

( )11غرر احلكم.292/

( )6غرر احلكم.292/

( )12غرر احلكم.292/
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[احلديث ]1089 :قال اإلمام عيل( :ما عقل من بخل بإحسانه)()1

املتعجل الفقر ا ّلذي منه هرب،
[احلديث ]1090 :قال اإلمام عيل( :ويح البخيل
ّ
والتارك الغنى ا ّلذي إ ّياه طلب)()2
الشح)( )3
[احلديث ]1091 :قال اإلمام عيل( :ال سوأة أسوأ من
ّ
[احلديث ]1092 :قال اإلمام عيل( :ال سوأة أسوأ من البخل)()4

[احلديث ]1093 :قال اإلمام عيل( :لو رأيتم البخل رجال لرأيتموه شخصا
مشوها)()5
ّ

يغض
مشوهاّ ،
[احلديث ]1094 :قال اإلمام عيل( :لو رأيتم البخل رجال لرأيتموه ّ
كل قلب)()6
كل برص ،وينرصف عنه ّ
عنه ّ
الشح عدم النصيح)()7
[احلديث ]1095 :قال اإلمام عيل( :من لزم
ّ
[احلديث ]1096 :قال اإلمام عيل( :من بخل عىل نفسه كان عىل غريه أبخل)()8
[احلديث ]1097 :قال اإلمام عيل( :ال مروءة لبخيل)()9
[احلديث ]1098 :قال اإلمام عيل( :أبخل الناس بقرضه أسخاهم بعرضه)()10

[احلديث ]1099 :قال اإلمام عيل( :أبخل الناس من بخل عىل نفسه بامله وخ ّلفه
لوراثه)()11

ّ

[احلديث ]1100 :قال اإلمام عيل( :البخل عار واجلبن منقصة ،كن سمحا وال

( )1غرر احلكم.292/

( )7غرر احلكم.293/

( )2غرر احلكم.292/

( )8غرر احلكم.293/

( )3غرر احلكم.292/

( )9غرر احلكم.293/

( )4غرر احلكم.292/

( )10غرر احلكم.293/

( )5غرر احلكم.293/

( )11غرر احلكم.293/

( )6غرر احلكم.293/
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فإن احلرمان ّ
مبذرا ،وكن مقدّ را وال تكن مقرتا ،وال تستحي من إعطاء القليلّ ،
تكن ّ
أقل
منه)()1

[احلديث ]1101 :قال اإلمام عيل( :عجبت للبخيل يستعجل الفقر ا ّلذي هرب منه
ويفوته الغنى ا ّلذي إ ّياه طلب ،يعيش يف الدنيا عيش الفقراء وحياسب يف اآلخرة حساب
األغنياء)()2
[احلديث ]1102 :قال اإلمام عيل( :البخل يزري بصاحبه)()3
[احلديث ]1103 :قال اإلمام عيل( :البخل يكسب الذم)()4

ّ

[احلديث ]1104 :قال اإلمام عيل( :البخل ّ
يذل مصاحبه ،ويعزّ

جمانبه)()5

تعجل الفقر)()6
[احلديث ]1105 :قال اإلمام عيل( :من قبض يده خمافة الفقر فقد ّ
(الشح يكسب املس ّبة)()7
[احلديث ]1106 :قال اإلمام عيل:
ّ
[احلديث ]1107 :قال اإلمام عيل( :احذروا البخل ،فإنّه لؤم ومس ّبة)()8
[احلديث ]1108 :قال اإلمام عيل( :البخيل ذليل بني أعزّ ته)( )9
[احلديث ]1109 :قال اإلمام عيل( :البخل يكسب العار ،ويدخل النار)()10

[احلديث ]1110 :قال اإلمام عيل( :الباخل يف الدنيا مذموم ،ويف اآلخرة ّ
معذب
ملوم)()11

ّ
والتحيل بالبخل ،فإنّه يزري بك عند
[احلديث ]1111 :قال اإلمام عيل( :إ ّياك

( )1مشكاة األنوار.232/

( )7غرر احلكم.293/

( )2مشكاة األنوار.232/

( )8غرر احلكم.293/

( )3غرر احلكم.293/

( )9غرر احلكم.293/

( )4غرر احلكم.293/

( )10غرر احلكم.293/

( )5غرر احلكم.293/

( )11غرر احلكم.293/

( )6غرر احلكم.293/
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القريب(الغريب) ،ويم ّقتك إىل النسيب القريب)()1
ذل)()2
[احلديث ]1112 :قال اإلمام عيل( :من بخل بامله ّ

[احلديث ]1113 :قال اإلمام عيل( :ما ّ
أذل النفس كاحلرص ،وال شان العرض
كالبخل)()3
[احلديث ]1114 :قال اإلمام عيل( :البخل فقر)()4
متعجل الفقر)()5
[احلديث ]1115 :قال اإلمام عيل( :البخيل
ّ
[احلديث ]1116 :قال اإلمام عيل( :البخل أحد الفقرين)()6

والشح ،فإنّه جلباب املسكنة ،وزمام يعاد
[احلديث ]1117 :قال اإلمام عيل( :إ ّياك
ّ
كل دناءة)()7
إىل ّ
فتقرت ،وال ترسف فتنفرط)()8
[احلديث ]1118 :قال اإلمام عيل( :ال تبخل ّ

[احلديث ]1119 :قال اإلمام عيل( :تسعة أشياء من تسعة أنفس أقبح من غريهم:
ضيق الذرع من امللوك ،والبخل من األغنياء ،ورسعة الغضب من العلامء ،والصبا من
الكهول ،والقطيعة من الرؤوس ،والكذب من القضاة ،والدمانة من األطباء ،والبذاء من
النساء)()9
[احلديث ]1120 :قال اإلمام عيل( :أبعد اخلالئق من اهلل تعاىل البخيل الغني)()10

ّ

[احلديث ]1121 :قال اإلمام عيل( :البخل بإخراج ما افرتضه اهلل سبحانه من

( )1غرر احلكم.293/

( )6غرر احلكم.293/

( )2غرر احلكم.293/

( )7غرر احلكم.293/

( )3غرر احلكم.293/

( )8غرر احلكم.293/

( )4غرر احلكم.293/

( )9نوادر الراوندي.55/

( )5غرر احلكم.293/

( )10غرر احلكم.292/
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األموال أقبح البخل)()1
[احلديث ]1122 :قال اإلمام عيل( :أقبح البخل منع األموال من مستح ّقها)()2

[احلديث ]1123 :قال اإلمام عيل( :خيار خصال النساء ْشار خصال الرجال:
مزهوة مل متكّن من نفسها ،وإذا كانت بخيلة حفظت
الزهو واجلبن والبخل ،فإذا كانت املرأة
ّ
كل يشء يعرض هلا)()3
ماهلا ومال بعلها ،وإذا كانت جبانة فرقت من ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
ريب أن آوي األخ من
[احلديث ]1124 :قال اإلمام السجادّ :
(إين ألستحي من ّ
إخواين فأسأل اهلل له اجلنّة ،وأبخل عليه بالدينار والدرهم ،فإذا كان يوم القيامة قيل يل :لو
كانت اجلنّة لك لكنت هبا أبخل وأبخل وأبخل)()4

[احلديث ]1125 :قال اإلمام السجاد( :الذنوب ا ّلتي تكشف الغطاء :االستدانة
بغري ن ّية األداء ،واإلرساف يف النفقة عىل الباطل ،والبخل عىل األهل والولد وذوي
األرحام ،وسوء اخللق ،وق ّلة الصرب ،واستعامل الضجر والكسل ،واالستهانة بأهل
الدين)()5

 3ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
يتعوذ
[احلديث ]1126 :عن أيب بصري قال :قلت لإلمام الباقر :كان رسول اهلل ّ 
حممد ،يف ّ
نتعوذ باهلل من البخل،
كل صباح ومساء ،ونحن ّ
من البخل ،فقال( :نعم يا أبا ّ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
يقول اهللَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
ون﴾ [التغابن ،]16 :وسأخربك عن عاقبة
البخلّ :
أشحاء عىل الطعام ،فأعقبهم البخل داء ال دواء له يف
إن قوم لوط كانوا أهل قرية ّ
( )1غرر احلكم.295/
( )2غرر احلكم.295/

( )4مصادقة اإلخوان.62/
( )5معاين األخبار.270/

( )3هنج البالغة حكمة .1191/226
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فروجهم) ،فقلت :وما أعقبهم؟ فقالّ :
(إن قرية قوم لوط كانت عىل طريق السيارة إىل
فلام كثر ذلك عليهم ضاقوا بذلك
الشام ومرص ،فكانت السيارة تنزل هبم فيضيفوهنمّ ،
ذرعا ،بخال ولؤما ،فدعاهم البخل إىل أن كانوا إذا نزل هبم الضيف فضحوه من غري شهوة
هبم إىل ذلك ،وإنّام كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتّى ينكل النازل عنهم ،فشاع أمرهم يف
القرية وحذرهم النازلة ،فأورثهم البخل بالء ال يستطيعون دفعه عن أنفسهم من غري شهوة
ثم قال:
هلم إىل ذلك ،حتّى صاروا يطلبونه من الرجال يف البالد ويعطوهنم عليه اجلعل)ّ ،
(فأي داء أدأى من البخل ،وال أرض عاقبة ،وال أفحش عند اهلل تعاىل؟)()1
ّ

ّ

 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1127 :قال اإلمام الصادق لبعض جلسائه( :أال أخربك بيشء يقرب من
اهلل ويقرب من اجلنّة ويباعد من النار؟) فقال :بىل ،فقال( :عليك بالسخاء ّ
فإن اهلل خلق
خلقا برمحته لرمحته فجعلهم للمعروف أهال وللخري موضعا وللناس وجها ،يسعى إليهم
لكي حييوهم كام حييي املطر األرض املجدبة أولئك هم املؤمنون اآلمنون يوم القيامة)()2

[احلديث ]1128 :قال اإلمام الصادق( :طلبت اجلنّة فوجدهتا يف السخاء ،وطلبت
العافية فوجدهتا يف العزلة)()3
[احلديث ]1129 :قال اإلمام الصادق( :جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل)()4

[احلديث ]1130 :قال اإلمام الصادق( :السخاء من أخالق األنبياء وهو عامد
مهة عاليةّ ،
ألن السخاء
اإليامن ،وال يكون مؤمن ّإال سخ ّيا ،وال يكون سخ ّيا ّإال ذو يقني و ّ
شعاع نور اليقني ،ومن عرف ما قصد ،هان عليه ما بذل)()5

( )1علل الرشائع.548/
( )2الكايف .41/4

( )4نزهة الناظر.108/
( )5مصباح الرشيعة.34/

( )3مستدرك الوسائل  ،357/2جمموعة الشهيد.
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[احلديث ]1131 :قال اإلمام الصادق( :من يضمن يل أربعة بأربعة أبيات يف اجلنّة؟
السالم يف العامل ،واترك املراء ْ
وإن
أنفق وال ختف فقرا ،وأنصف الناس من نفسك ،وأفش ّ
كنْت حم ّقا)()1

[احلديث ]1132 :قال اإلمام الصادق( :من عرف اهلل خاف اهلل ،ومن خاف اهلل
سخت نفسه عن الدنيا)()2

السالم:
[احلديث ]1133 :قال اإلمام الصادق( :أربعة من أخالق األنبياء عليهم ّ
الرب ،والسخاء ،والصرب عىل النائبة ،والقيام بح ّق املؤمن)()3

ّ

لنحب من كان عاقال فهام ،فقيها،
[احلديث ]1134 :قال اإلمام الصادق( :إنّا
ّ
ّ
حليام ،مداريا ،صبورا ،صدوقا ،وف ّياّ ..
خص األنبياء بمكارم األخالق،
إن اهلل عزّ
وجل ّ
ّ
وجل وليسأله
فمن كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك ،ومن مل تكن فيه
فليترضع إىل اهلل عزّ
ّ
إ ّياها) ،قيل :وما ه ّن؟ قال( :ه ّن الورع والقناعة والصرب والشكر واحللم واحلياء والسخاء
والشجاعة والغرية والرب وصدق احلديث وأداء األمانة)()4

ّ

ّ
[احلديث ]1135 :قال اإلمام الصادقّ :
وجل وجوها خلقهم من خلقه
(إن هلل عزّ
ّ
حيب مكارم األخالق،
وأرضه لقضاء حوائج إخواهنم يرون احلمد جمدا ،واهلل عزّ
وجل ّ
السالم أن قال له :يا حممد إنّك لعىل خلق عظيم)
وكان فيام خاطب اهلل تعاىل به نب ّيه عليه ّ
قال( :السخاء وحسن اخللق)()5

ّ
[احلديث ]1136 :قال اإلمام الصادقّ :
وجل ارتض لكم اإلسالم دينا،
(إن اهلل عزّ
فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق)()6

( )1من ال حيرضه الفقيه .34/2

( )4أصول الكايف .56/2

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .185/1

( )5أمايل الطويس .308/1

( )3حتف العقول.375/

( )6أصول الكايف .56/2
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[احلديث ]1137 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :عليك بالسخاء
وحسن اخللق ،فإهنام يزينان الرجل كام تزين الواسطة القالدة)( )1

[احلديث ]1138 :قال اإلمام الصادق( :ما من عبد حسن خلقه ،وبسط يده ّإال
كان يف ضامن اهلل ال حمالة ،وممن هيديه حتى يدخله اجلنّة)()2

[احلديث ]1139 :قال اإلمام الصادق( :ال يكمل إيامن العبد حتّى يكون فيه
خصال أربع :حيسن خلقه ،وتسخو نفسه ،ويمسك الفضل من قوله ،وخيرج الفضل من
ماله)()3

ّ
[احلديث ]1140 :قال اإلمام الصادقّ :
خص رسله بمكارم
(إن اهلل عزّ
وجل ّ
األخالق فامتحنوا أنفسكم ،فإن كانت فيكم فامحدوا اهلل واعلموا ّ
أن ذلك من خري ،وإن ال
تكن فيكم فاسألوا اهلل وارغبوا إليه فيها :اليقني والقناعة والصرب والشكر واحللم وحسن
اخللق والسخاء والغرية والشجاعة واملروءة والصدق وأداء األمانة)()4

السخي املبذر ا ّلذي ينفق ماله يف غري ح ّقه،
[احلديث ]1141 :قال الصادق( :ليس
ّ
ّ
وجل ما افرتض عليه يف ماله من الزكاة وغريها .والبخيل
ولكنّه ا ّلذي يؤ ّدي إىل اهلل عزّ
ا ّلذي ال يؤ ّدي ّ
حق اهلل عزّ

وجل عليه يف ماله)()5
ّ

[احلديث ]1142 :سئل اإلمام الصادق عن حدّ السخاء ،فقال( :خترج من مالك
احلق ا ّلذي أوجبه اهلل عليك ،فتضعه يف موضعه)()6
ّ

(السخي الكريم ،ا ّلذي ينفق ماله يف
[احلديث ]1143 :قال اإلمام الصادق:
ّ

( )1أمايل الطويس .308/1

( )4أصول الكايف .56/2

( )2مشكاة األنوار.230/

( )5أمايل الطويس .89/2

( )3أمايل الطويس .235/1

( )6الكايف .38/4

169

حق)()1
ّ

[احلديث ]1144 :قال اإلمام الصادق( :السخاء أن تسخو نفس العبد عن احلرام
أن تطلبه ،فإذا ظفر باحلالل طابت نفسه أن ينفقه يف طاعة اهلل عزّ

وجل)()2
ّ

[احلديث ]1145 :قال اإلمام الصادق( :البخيل من بخل بالسالم)()3

[احلديث ]1146 :قال اإلمام الصادق( :خياركم سمحاؤكم وْشاركم
بخالؤكم)()4

[احلديث ]1147 :قال اإلمام الصادق( :احلسد ما حق احلسنات ،والزهو جالب
املقت ،والعجب صارف عن طلب العلم ،داع إىل التخ ّبط يف اجلهل ،والبخل أذ ّم األخالق،
والطمع سج ّية س ّيئة)()5

[احلديث ]1148 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن حليم ال جيهل وإن جهل عليه
حيلم ،وال يظلم وإن ظلم غفر ،وال يبخل وإن بخل عليه صرب)()6

[احلديث ]1149 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن املؤمن ال تكون سج ّيته الكذب والبخل
والفجور ،ولكن ر ّبام أمل بيشء من هذا ال يدوم عليه) ()7

ّ

[احلديث ]1150 :قال اإلمام الصادق( :ما كان يف شيعتنا فال يكون فيهم من يسأل
بك ّفه ،وال يكون فيهم بخيل ،وال يكون فيهم مأبون)()8

[احلديث ]1151 :قال اإلمام الصادق( :حسب البخيل من بخله سوء الظ ّن بر ّبه،
من أيقن باخللف جاد بالعط ّية)( )9
( )1معاين األخبار.256/

( )6أصول الكايف . 235/2

( )2معاين األخبار.256/

( )7اخلصال .129/1

( )3مشكاة األنوار.231/

( )8اخلصال .131/1

( )4اخلصال .96/1

( )9االختصاص.234/

( )5نزهة الناظر.140/
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[احلديث ]1152 :قال اإلمام الصادق( :ثالث إذا ك ّن يف الرجل فال حترج أن تقول:
إنّه يف جهنّم :اجلفاء واجلبن والبخل ،وثالث إذا ك ّن يف املرأة فال حترج أن تقولّ :إهنا يف
جهنّم :البذاء واخليالء والفجر)()1

[احلديث ]1153 :قال اإلمام الصادق( :الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكرب ،وعينها
احلرص ،وأ ذهنا الطمع ،ولساهنا الرياء ،ويدها الشهوة ،ورجلها العجب ،وقلبها الغفلة،
وكوهنا الفناء ،وحاصلها الزوال ،فمن أح ّبها أورثته الكرب ،ومن استحسنها أورثته احلرص،
ومن طلبها أورثته الطمع ،ومن مدحها ألبسته الرياء ،ومن أرادها مكّنته من العجب ،ومن
ركن إليها أولته الغفلة ،ومن أعجبه متاعها افتنته وال تبقى له ،ومن مجعها وبخل هبا ر ّدته
إىل مستقرها وهي النار)()2

ّ

[احلديث ]1154 :قال اإلمام الصادق( :جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل)()3

ّ

[احلديث ]1155 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تعاىل ريض لكم اإلسالم دينا،
فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق)()4

ّ
وجل ﴿ :ك ََذلِ َك ُي ِرهيِ ُم اهلل
[احلديث ]1156 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عزّ
َأعْام َهلم حرس ٍ
ات َع َل ْي ِه ْم َو َما ُه ْم بِ َخ ِار ِجنيَ ِم َن الن ِ
َّار﴾ [البقرة( : ]167 :هو الرجل يدع ماله ال
َ ُْ َ ََ
ثم يموت فيدعه ملن يعمل فيه بطاعة اهلل أو يف معصية اهلل ،فإن
ينفقه يف طاعة اهلل بخالّ ،
عمل به يف طاعة اهلل رآه يف ميزان غريه فرآه حرسة وقد كان املال لهْ ،
وإن كان عمل به يف
قواه بذلك املال حتّى عمل به يف معصية اهلل عزّ
معصية اهلل ّ

وجل)()5
ّ

[احلديث ]1157 :قال اإلمام الصادق( :عجبت ملن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه
( )1اخلصال .158/1
( )2مصباح الرشيعة.139/

( )4مشكاة األنوار.232/
( )5الكايف .42/4

(الدرة الباهرة).
( )3بحار األنوار  357/68عن
ّ
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يرضه ،وال اإلمساك مع اإلدبار
أو يبخل هبا وهي مدبرة عنه ،فال اإلنفاق مع اإلقبال ّ
ينفعه)()1

[احلديث ]1158 :قال اإلمام الصادق( :مخس ه ّن كام أقول :ليست لبخيل راحة،
لكذاب مروءة ،وال يسود سفيه)()2
لذة ،وال مللوك وفاء ،وال ّ
وال حلسود ّ

ّ
[احلديث ]1159 :قال اإلمام الصادقّ :
الغني الظلوم،
وجل يبغض
(ان اهلل عزّ
ّ
ثم قال( :أتدري ما الصعلوك املختال؟) قيل :القليل
والشيخ الفاجر ،والصعلوك املختال)ّ ،
املال ،قال( :ال ،ولكنّه الغني ا ّلذي ال يتقرب إىل اهلل تعاىل بيشء من ماله)()3

ّ

ّ

[احلديث ]1160 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن البخيل من كسب ماال من غري ح ّله،
وأنفقه يف غري ح ّقه)()4

 5ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1161 :قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه( :ليكن نظركم عربا،
وصمتكم فكرا ،وقولكم ذكرا ،وطبيعتكم السخاء ،فإنّه ال يدخل اجلنّة بخيل ،وال يدخل
النار سخي)()5

ّ

(السخي :احلسن اخللق يف كنف اهلل ال
[احلديث ]1162 :قال اإلمام الكاظم:
ّ
ّ
وجل نب ّيا وال وص ّيا ّإال سخ ّيا ،وما كان
يستخىل اهلل منه حتّى يدخله اجلنّة ،وما بعث اهلل عزّ
إال سخ ّيا ،وما زال أيب يوصيني بالسخاء حتّى مض)()6
أحد من الصاحلني ّ

[احلديث ]1163 :سئل اإلمام الكاظم عن اجلواد ،فقالّ :
(إن لكالمك وجهني فإن
فإن اجلواد ا ّلذي يؤ ّدي ما افرتض اهلل عليهْ ،
كنت تسأل عن املخلوق ّ
وإن كنْت تسأل عن
( )1مشكاة األنوار.231/

( )4معاين األخبار.245/

( )2اخلصال .271/1

( )5حتف العقول.390/

( )3كتاب حسني بن عثامن بن ْشيك.109/

( )6الكايف .39/4
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اخلالق فهو اجلواد إن أعطى وهو اجلواد إن منع ،ألنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك ،وإن
منعك منعك ما ليس لك)()1

[احلديث ]1164 :قال اإلمام الكاظمّ :
(إن هلل عبادا يف األرض يسعون يف حوائج
فرح اهلل قلبه يوم
الناس ،هم اآلمنون يوم القيامة ،ومن أدخل عىل مؤمن رسورا ّ
القيامة)()64

 6ـ ما روي عن سائر األئمة:
واملروة؟ فقال( :أ ّما
[احلديث ]1165 :سئل اإلمام احلسن عن الكرم ،والنجدة،
ّ
فالذب
ربع باملعروف ،واإلعطاء قبل السؤال ،واإلطعام يف املحل ،وأ ّما النجدة:
ّ
الكرم :فالت ّ
املروة :فحفظ الرجل دينه،
عن اجلار ،والصرب يف املواطن ،واإلقدام يف الكرهية ،وأ ّما ّ
وإحرازه نفسه من الدنس ،وقيامه بضيعته ،وأداء احلقوق ،وإفشاء السالم)()2

ّ

[احلديث ]1166 :سئل اإلمام احلسن عن البخل؟ فقال( :هو أن يرى الرجل ما
أنفقه تلفا ،وما أمسكه ْشفا)()3

[احلديث ]1167 :قال اإلمام الباقر( :سخاء املرء عام يف أيدي الناس أكثر من سخاء
ومروة الصرب يف حال الفاقة واحلاجة والتع ّفف والغنى أكثر من مروءة
النفس والبذل،
ّ
اإلعطاء ،وخري املال الثقة باهلل واليأس عام يف أيدي الناس)()4

ّ
والسخي ّ
وجل يأخذ
[احلديث ]1168 :قال اإلمام الرضا( :إ ّياك
فإن اهلل عزّ
ّ
بيده)( )5

(السخي يأكل طعام الناس ليأكلوا من
[احلديث ]1169 :قال اإلمام الرضا:
ّ
( )1الكايف .38/4

( )4التهذيب .387/6

( )2نزهة الناظر.79/

( )5االختصاص.253/

( )3نزهة الناظر.33/
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لئال يأكلوا من طعامه)()1
طعامه ،والبخيل ال يأكل من طعام الناس ّ

حر وال
[احلديث ]1170 :قال اإلمام الرضا( :إ ّياكم والبخل فإنّه عاهة ال يكون يف ّ
مؤمن ،إنّه خالف اإليامن)()2

[احلديث ]1171 :قال اإلمام الرضا( :السخاء شجرة يف اجلنّة ،أغصاهنا يف الدنيا،
فمن تع ّلق بغصن منها أ ّدته إىل اجلنّة ،والبخل شجرة يف النار ،أغصاهنا يف الدنيا ،فمن تع ّلق
بغصن من أغصاهنا أ ّدته إىل النار ،أعاذنا اهلل وإ ّياكم من النار)()3

[احلديث ]1172 :قال اإلمام العسكري( :اعلم أن للحياء مقدارا ،فإن زاد عىل
ذلك فهو ضعف ،وللجود مقدارا فإن زاد عىل ذلك فهو رسف ،وللحزم مقدارا ،فإن زاد
عىل ذلك فهو جبن ،ولالقتصاد مقدارا ،فإن زاد عليه فهو بخل ،وللشجاعة مقدارا فإن زاد
التهور)()4
عليها فهو ّ

( )1الكايف .41/4

( )3فقه اإلمام الرضا.362/

( )2فقه اإلمام الرضا.338/

( )4نزهة الناظر ص .144
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الرفق والسامحة
الرفق والسامحة واللني واللطف وغريها من األخالق الكريمة من األركان
الرضورية التي يقوم عليها بنيان األخالق القرآنية والنبوية؛ فال يمكن للغليظ اخلشن
املتعصب املتطرف أن يكون صاحب خلق حسن ،ألن النفوس تنفر منه ،والنفور يتناىف مع
األخالق.
وهلذا وصف اهلل تعاىل من ْشفهم بكوهنم [عباد الرمحن] ،وكيف كانوا يتكلمون،
وكيف كانوا يسريون ،وكيف كان اهلدوء والسالم ينبعث من مجيع مواقفهم حتى مع
ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم
أعدائهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وع َبا ُد َّ
اجل ِ
ون َر َّبنَا ْ ِ
ون لِ َر ِّ ِهب ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما َوا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما َوا َّل ِذي َن َيبِي ُت َ
اه ُل َ
ف َعنَّا
ارص ْ
َْ
ت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َقا ًما َوا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
اهبا ك َ
رس ُفوا
َان غ ََرا ًما إِ َّهنَا َسا َء ْ
ع ََذ َ
اب َج َهن ََّم إِ َّن ع ََذ َ َ
ْ
آخ َر َو َال َي ْق ُت ُل َ
ني َذلِ َك َق َوا ًما َوا َّل ِذي َن َال َيدْ ُع َ
رتوا َوك َ
ون َم َع اهلل إِ َهلًا َ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي
َان َب ْ َ
َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
احل ِّق َو َال َيزْ ُن َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك َي ْل َق َأ َثا ًما﴾ [الفرقان]68-63 :
َح َّر َم اهلل إِ َّال ِب ْ َ
وهذه اآليات الكريمة تدل عىل شمول السامحة واللني لكل اجلهات ،ابتداء من
األرض التي يسريون عليها بكل تواضع ،وانتهاء باهلل تعاىل عندما يسجدون له ويقومون،
ثم بعد ذلك يطلبون منه أن يقيهم العذاب ،ويف ذلك دليل عىل انتفاء الغرور والعجب
عنهم.
كام وصفهم بذلك يف قوله عند بيانه لتأثري قراءة القرآن الكريم يف النفوس املطمئنة:
﴿اهلل نَزَّ َل َأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم ُث َّم تَلِنيُ
احلديث كتَا ًبا ُمت ََش ِ ً
ْ َ َ َ
اهبا َم َث َ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهلل َذلِ َك ُهدَ ى اهلل َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهلل َف َام َل ُه ِم ْن
ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
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ٍ

َهاد﴾ [الزمر]23 :

وهكذا؛ فإن السامحة والرفق من األخالق التي ال يمكن تقسيمها أو األخذ ببعض
أجزائها ،وترك غريه ..بل هي خلق شامل مستوعب لكل املجاالت ،وإال كان جمرد ادعاء،
وهلذا كان رسول اهلل  يف قمة السامحة واللني ،ومع كل الناس ،سواء كانوا مؤمنني أو غري
مؤمنني ،كم وصفه اهلل تعاىل بذلك يف قولهَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهلل لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَلِ َ
يظ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
ا ْل َق ْل ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ

ِ

ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
َفت ََوك َّْل ع ََىل اهلل إِ َّن اهلل ُحي ُّ

وقد ذكر اإلمام عيل يف وصفه لرسول اهلل  الكثري من مظاهر لينه وسامحته ،فقال:
(كان  دائم البرش ،سهل اخللقّ ،لني اجلانب ،ليس ّ
بفظ وال غليظ ،وال ّ
صخاب وال
فحاش ،وال ع ّياب وال مدّ اح ،يتغافل عام ال يشتهي ،فال يؤيس منه راجيه ،وال خي ّيب فيه
ّ
مؤ ّمليه .قد ترك نفسه من ثالث :من املراء ،واإلكثار ،وما ال يعنيه .وترك الناس من ثالث:
يعريه ،وال يطلب عثراته وال عورته ،وال يتكلم إال فيام رجا ثوابه .إذا
كان ال يذم أحدا وال ّ
تكلم أطرق جلساؤه كأنام عىل رؤوسهم ال ّطري ،فإذا سكت تكلموا ،وال يتنازعون عنده
احلديث ،من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ ،حديثهم عنده حديث أوهلم ،يضحك مما
يضحكون منه ،ويتعجب مما يتعجبون منه .ويصرب للغريب عىل اجلفوة يف مسألته ومنطقه،
حتى أن كان أصحابه ليستجلبوهنم ،وكان يقول :إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فأرفدوه،
وكان ال يقبل الثناء إال من مكافئ ،وال يقطع عىل أحد كالمه حتى جيوز ،فيقطعه بنهي أو
قيام)()1

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل الرفق والسامحة وما يرتبط
( )1مكارم االخالق.8 :
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هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1173 :قال رسول اهلل ّ ( :
الرفق ال يكون يف يشء ّإال زانه ،وال
إن ّ
إال شانه)()1
ينزع من يشء ّ

فشق عليهم
[احلديث ]1174 :قال رسول اهلل ( :اللهم من ويل من أمر أمتي شيئا ّ
فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أمتي شيئا فرفق هبم فارفق به)()2

الرفق فقد أعطي ح ّظه
[احلديث ]1175 :قال رسول اهلل ( :من أعطي ح ّظه من ّ
ظه من اخلري)()3
من اخلري ،ومن حرم ح ّظه من الرفق حرم ح ّ

ّ

[احلديث ]1176 :قال رسول اهلل ( :من حيرم الرفق حيرم اخلري)()4

ّ

صىل أحدكم للنّاس فليخ ّفف ّ
[احلديث ]1177 :قال رسول اهلل ( :إذا ّ
فإن منهم
فليطول ما شاء)()5
الضعيف والسقيم والكبري وإذا ّ
صىل أحدكم لنفسه
ّ
ّ

ّ

[احلديث ]1178 :قال رسول اهلل ( :إ ّياكم أن تتّخذوا ظهور دوا ّبكم منابرّ ،
فإن
اهلل إنّام ّ
بشق األنفس وجعل لكم األرض،
سخرها لكم لتب ّلغكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه ّإال ّ
فعليها فاقضوا حاجتكم)()6

[احلديث ]1179 :قال رسول اهلل ( :إ ّياكم والوصال) قالوا :فإنّك تواصل يا

( )1مسلم()2594

( )5البخاري ( )703ومسلم()467

( )2مسلم()1828

( )6أبو داود( )2567وقال حمقق جامع األصول(:)528 /4

( )3الرتمذي()213

إسناده حسن.

( )4مسلم()2592
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ريب ويسقيني فاكلفوا من
رسول اهلل ،قال( :إنّكم لستم يف ذلك مثيل ّإين أبيت يطعمني ّ
العمل ما تطيقون)()1

[احلديث ]1180 :قال رسول اهلل ( :من ن ّفس عن مؤمن كربة من كرب الدّ نيا
يرس اهلل عليه يف الدّ نيا
يرس عىل معرس ّ
ن ّفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ّ
واآلخرة ،ومن سرت مسلام سرته اهلل يف الدّ نيا واآلخرة واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف
عون أخيه)()2
[احلديث ]1181 :قال رسول اهلل ( :يرسوا وال تعرسوا وسكّنوا وال تن ّفروا)()3

ّ

ّ

[احلديث ]1182 :قال رسول اهلل ( :اسمح يسمح لك)()4

[احلديث ]1183 :قال رسول اهلل ( :دخل رجل اجلنّة بسامحته قاضيا
ومتقاضيا)()5

[احلديث ]1184 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل رجال سمحا إذا باع ،وإذا اشرتى،
وإذا اقتض)()6

[احلديث ]1185 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن الدين يرس ،ولن يشا ّد الدّ ين أحد ّإال
غلبه ،فسدّ دوا ،وقاربوا ،وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدّ جلة)()7

ّ

[احلديث ]1186 :قال رسول اهلل ( :من أقال مسلام ،أقال اهلل عثرته)()8

[احلديث ]1187 :قال رسول اهلل ( :من أنظر معرسا أو وضع له ،أظ ّله اهلل يوم
إال ظ ّله)()9
ظل ّ
ظل عرشه ،يوم ال ّ
القيامة حتت ّ

( )1البخاري ( )1966ومسلم()1103

( )6البخاري ()2076

( )2مسلم()2699

( )7البخاري ()39

( )3البخاري ( )6125مسلم()1734

()8أبو داود( )3460وابن ماجة()2199

( )4أمحد()248 /1

( )9الرتمذي()1306

( )5أمحد()210 /2
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ّبي  يف نفر من قومي
[احلديث ]1188 :عن مالك بن احلويرث قال :أتيت الن ّ
فلام رأى شوقنا إىل أهالينا ،قال( :ارجعوا فكونوا
فأقمنا عنده عرشين ليلة وكان رحيام رفيقا ّ
الصالة فليؤ ّذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم)()1
فيهم وع ّلموهم وص ّلوا ،فإذا حرضت ّ

ّ

[احلديث ]1189 :عن عائشة ّ
السا ّم عليكم .فقالت
ّبي  ،فقالواّ :
أن هيود أتوا الن ّ
بالرفق وإ ّياك
عائشة :عليكم ولعنكم اهلل وغضب اهلل عليكم .قال( :مهال يا عائشة عليك ّ
والعنف والفحش) قالت :أو مل تسمع ما قالوا؟ .قال( :أو مل تسمعي ما قلت رددت عليهم
فيستجاب يل فيهم وال يستجاب هلم يف)()2

ّ

[احلديث ]1190 :عن ظهري بن رافع قال :لقد هنانا رسول اهلل  عن أمر كان بنا
حق .قال :دعاين رسول اهلل  قال( :ما تصنعون
رافقا .قيل :ما قال رسول اهلل  فهو ّ
الربيع( )3وعىل األوسق من التّمر ّ
والشعري .قال( :ال
بمحاقلكم؟) قلت :نؤاجرها عىل ّ
تفعلوا ،ازرعوها ،أو أزرعوها أو أمسكوها) ،قال رافع :قلت سمعا وطاعة)()4

[احلديث ]1191 :عن أنس بن مالك قال :كان رسول اهلل  يف مسري له فحدا
احلادي؛ فقال رسول اهلل ( :أرفق يا أنجشة وحيك بالقوارير)()5

أن رسول اهلل ؛ قال هلا( :يا عائشة أرفقي ّ
[احلديث ]1192 :عن عائشة ّ
فإن اهلل
إذا أراد بأهل بيت خريا ّ
الرفق) ،ويف رواية( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا
دهلم عىل باب ّ
أدخل عليهم الرفق)()6

ّ

[احلديث ]1193 :عن سعد بن أيب و ّقاص قال :استأذن عمر عىل رسول اهلل 
فلام استأذن عمر قمن يبتدرن
وعنده نساء من قريش يك ّلمنه ويستكثرنه عالية أصواهت ّن ّ
( )1البخاري ( )628ومسلم()674

( )4البخاري ()2339

( )2البخاري ()6030

( )5البخاري ()6209

( )3الربيع :النهر الصغري.

( )6أمحد ()104 /6
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احلجاب فأذن له رسول اهلل  ،ورسول اهلل  يضحك فقال عمر :أضحك اهلل سنّك يا
رسول اهلل ،فقال رسول اهلل ( :عجبت من هؤالء ّ
فلام سمعن صوتك
الاليت ك ّن عندي ّ
عدوات
ابتدرن احلجاب) قال عمر :فأنت يا رسول اهلل ّ
ثم قال عمر :أي ّ
أحق أن هيبنّ ،
ّ
وأفظ من رسول اهلل
أنفسه ّن أهتبنني وال هتبن رسول اهلل  .قلن( :نعم .أنت أغلظ
)1()

اخلدري قال :أخربين من هو خري منّي ّ
أن رسول
[احلديث ]1194 :عن أيب سعيد
ّ
لعامر حني جعل حيفر اخلندق وجعل يمسح رأسه ويقول( :بؤس ابن سم ّية
اهلل  قال ّ
تقتلك فئة باغية)()2

[احلديث ]1195 :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :أخرب رسول اهلل  أنّه
يقول :ألقوم ّن ال ّليل وألصوم ّن النّهار ما عشت .فقال رسول اهلل ( :أنت ا ّلذي تقول
ذلك؟) ،فقلت له :قد قلته يا رسول اهلل .فقال رسول اهلل ( :فإنّك ال تستطيع ذلك فصم
الشهر ثالثة أ ّيامّ ،
وأفطر ،ونم وقم ،وصم من ّ
فإن احلسنة بعرش أمثاهلا وذلك مثل صيام
فإين أطيق
فإين أطيق أفضل من ذلك .قال( :صم يوما وأفطر يومني) قلتّ :
الدّ هر) قلتّ :
السالم:
أفضل من ذلك يا رسول اهلل ،قال( :صم يوما وأفطر يوما ،وذلك صيام داود عليه ّ
فإين أطيق أفضل من ذلك .قال رسول اهلل  ال أفضل من
الصيام) قال :قلت ّ
وهو أعدل ّ
أحب
ذلك قال عبد اهلل بن عمرو :ألن أكون قبلت ال ّثالثة األيام ا ّلتي قال رسول اهلل 
ّ
إىل من أهيل ومايل)()3

فأرس
[احلديث ]1196 :عن عبد اهلل بن جعفر قال :أردفني رسول اهلل  ذات يوم ّ

( )1البخاري ( )3683ومسلم()2396

( )3البخاري ( ،)1976ومسلم()1159

( )2مسلم()2915
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فلام
إىل حديثا ال أحدّ ث به أحدا من النّاس؛ فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا مجلّ ،
رب هذا
ّبي  فمسح ذفراه( ،)1فقال( :من ّ
ّبي  ح ّن وذرفت عيناه ،فأتاه الن ّ
رأى الن ّ
اجلمل .ملن هذا اجلمل؟) فجاء فتى من األنصار فقال يل يا رسول اهلل .فقال( :أفال تتّقي اهلل
يف هذه البهيمة ا ّلتي م ّلكك اهلل إ ّياها ،فإنّه شكى إىل أنّك جتيعه وتدئبه( )3())2

[احلديث ]1197 :عن أيب هريرة قال :أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن اخل ّطاب
عيل فمشيت غري بعيد فخررت لوجهي من
فاستقرأته آية من كتاب اهلل فدخل داره وفتحها ّ
اجلهد واجلوع ،فإذا رسول اهلل  قائم عىل رأيس فقال( :يا أبا هريرة) فقلت :ل ّبيك رسول
بعس من
اهلل وسعديك ،فأخذ بيدي فأقامني وعرف ا ّلذي يب ،فانطلق يب إىل رحله ،فأمر يل ّ
ثم قال( :عد) فعدت
هر) فعدت فرشبتّ ،
ثم قال( :عد فاْشب يا أبا ّ
لبن فرشبت منه ّ
فرشبت حتّى استوى بطني فسار كالقدح( ،)4قال :فلقيت عمر وذكرت له ا ّلذي كان من
أمري ،وقلت له ّ
أحق به منك يا عمر ،واهلل لقد استقرأتك اآلية وألنا
توىل ذلك من كان ّ
أحب من أن يكون يل مثل محر النّعم)()5
أقرأ هلا منك .قال عمر :واهلل ألن أكون أدخلتك ّ

[احلديث ]1198 :عن عبد اهلل بن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم
كل قريب هني سهل)()6
بمن حيرم عىل النّار ،وبمن حترم عليه النّار ،عىل ّ

ّ

[احلديث ]1199 :عن أيب هريرة ّ
أن أعرابيا بال يف املسجد فثار إليه النّاس ليقعوا به
فقال هلم رسول اهلل ( :دعوه وأهريقوا عىل بوله ذنوبا من ماء أو سجال( )7من ماء فإنّام
بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين)()8

ّ

ّ

( )1ذفراه :ذفرى البعري املوضع الذي يعرق من قفاه.

( )5البخاري ()5375

( )2تدئبه :تتعبه وتشقيه.

( )6الرتمذي())2488

( )3أبو داود()2549

( )7السجل :الدلو اململوءة الكبرية.

( )4القدح :بكرس القاف وسكون الدال :السهم الذي ال ريش له.

( )8البخاري ()6128
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[احلديث ]1200 :عن أيب هريرة ّ
أن رجال شكا إىل رسول اهلل  قسوة قلبه ،فقال
له( :إن أردت تليني قلبك فأطعم املسكني ،وامسح رأس اليتيم)()1

[احلديث ]1201 :عن عائشة ّ
ّبي  دخل عليها وعندها امرأة ،قال( :من
أن الن ّ
هذه؟) ،قالت :فالنة تذكر من صالهتا .قال( :مه عليكم بام تطيقون فو اهلل ال ّ
يمل اهلل حتّى
أحب الدّ ين إليه ما داوم عليه صاحبه)()2
مت ّلوا وكان ّ

[احلديث ]1202 :عن أنس ّ
ّبي  رأى شيخا هيادى بني ابنيه ،قال( :ما بال
أن الن ّ
إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغني) ،وأمره أن يركب)()3
هذا؟) قالوا :نذر أن يميش ،قالّ ( :

ّ

[احلديث ]1203 :عن عثامن بن أيب العاصّ ،
ّبي  قال له( :أ ّم قومك) ،قال:
أن الن ّ
ثم وضع ك ّفه يف
قلت يا رسول اهللّ ،إين أجد يف نفيس شيئا ،قال( :ادنه) فج ّلسني بني يديه ّ
ثم قال( :أ ّم قومك فمن
ثم قالّ ( :
كتفيّ ،
حتول) فوضعها يف ظهري بني ّ
صدري بني ثدييّ ،
الضعيفّ ،
وإن فيهم املريضّ ،
فإن منهم الكبريّ ،
أ ّم قوما فليخ ّفف ّ
وإن فيهم ذا
وإن فيهم ّ
فليصل كيف شاء)()4
ّ
احلاجة ،وإذا ّ
صىل أحدكم وحده

ثم وجده فقالّ :إين
[احلديث ]1204 :عن أيب قتادة أنّه طلب غريام له فتوارى عنه ّ
رسه أن ينجيه اهلل
معرس فقال :اهلل؟ قال :اهلل .قالّ :
فإين سمعت رسول اهلل  يقول( :من ّ
من كرب يوم القيامة فلين ّفس عن معرس أو يضع عنه)()5

[احلديث ]1205 :عن عائشة ّأهنا قالت :جاءتني مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها
ثالث مترات فأعطت ّ
كل واحدة منهام مترة ،ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها
فش ّقت التّمرة ا ّلتي كانت تريد أن تأكلها بينهام فأعجبني شأهنا ،فذكرت ا ّلذي صنعت
( )1احلاكم يف املستدرك( )263 /2وهو يف الصحيحة لأللباين()854

هيادى يميش بينهام متوكئا عليهام لضعفه.

( )2البخاري ()43

( )4مسلم()468

( )3البخاري ( ،)1865ومسلم()1642

( )5مسلم()1563
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إن اهلل قد أوجب هلا هبا اجلنّة ،أو أعتقها هبا من النّار)()1
لرسول اهلل  فقالّ ( :

[احلديث ]1206 :عن أنس بن مالك ّ
ّبي  قالّ ( :إين ألدخل يف الصالة وأنا
أن الن ّ
فأجتوز ممّا أعلم من شدّ ة وجد أمه من بكائه)()2
الصبي
ّ
أريد إطالتها فأسمع بكاء ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1207 :عن حذيفة قال :قال رسول اهلل ( :تل ّقت املالئكة روح رجل
ممّن كان قبلكم ،فقالوا :أعملت من اخلري شيئا؟ .قال :ال .قالوا :تذكّر .قال :كنت أداين
ّ
جتوزوا
النّاس فامر فتياين أن ينظروا املعرس
ويتجوزوا عن املورس .قال :قال اهلل عزّ
وجلّ :
ّ
عنه)()3

[احلديث ]1208 :عن جابر بن عبد اهلل قال :كان رسول اهلل  يف سفر فرأى رجال
قد اجتمع النّاس عليه ،وقد ظ ّلل عليه .فقال( :ماله؟) قالوا :رجل صائم فقال رسول اهلل
( :ليس من الرب أن تصوموا يف السفر)()4

ّ

ّ

خري رسول اهلل  بني أمرين ّإال أخذ
[احلديث ]1209 :عن عائشة ّأهنا قالت( :ما ّ
أيرسمها ما مل يكن إثام فإن كان إثام كان أبعد النّاس منه وما انتقم رسول اهلل  لنفسه ّإال
أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل هبا)()5

مر رسول اهلل  ببعري قد حلق ظهره
[احلديث ]1210 :عن سهل بن احلنظل ّية قالّ :
ببطنه ،فقال( :اتّقوا اهلل يف هذه البهائم املعجمة( ،)6فاركبوها صاحلة ،وكلوها صاحلة)()7

[احلديث ]1211 :عن أيب هريرة ّ
فهم به
ّبي  يتقاضاه فأغلظّ ،
أن رجال أتى الن ّ
أصحابه ،فقال رسول اهلل ( :دعوهّ ،
ثم قال( :أعطوه سنّا مثل
فإن لصاحب ّ
احلق مقاال)ّ ،

( )1مسلم()2630

( )5البخاري ( ،)3560ومسلم()2327

( )2البخاري ( )709ومسلم()470

( )6املعجمة :التي ال تنطق.

( )3البخاري ( )2077مسلم()1560

( )7أبو داود()2548

( )4البخاري ( ،)1946ومسلم()115

183

سنّه) ،قالوا :يا رسول اهلل ّإال أمثل من سنّه .فقال( :اعطوه ّ
فإن من خريكم أحسنكم
قضاء)()1

أحب إىل
أي األديان
ّ
[احلديث ]1212 :عن ابن ع ّباس قال :قيل لرسول اهلل ّ :
اهلل ،قال( :احلنف ّية السمحة)()2

ّ

[احلديث ]1213 :عن عائشة قالت :نزول األبطح ليس بسنّة .إنّام نزله رسول اهلل
 ألنّه كان أسمح خلروجه إذا خرج)()3

[احلديث ]1214 :عن عمرو بن عبسة قال :أتيت رسول اهلل  فقلت :يا رسول
حر وعبد) قلت :ما اإلسالم؟ قال( :طيب الكالم،
اهلل ،من تبعك عىل هذا األمر؟ قالّ ( :
أي اإلسالم أفضل؟
والسامحة) قلتّ :
وإطعام ال ّطعام) ،قلت :ما اإليامن؟ قالّ ( :
الصرب ّ
أي اإليامن أفضل؟ قال( :خلق حسن)
قال( :من سلم املسلمون من لسانه ويده) قلتّ :
أي اهلجرة أفضل؟ قال( :أن هتجر
الصالة أفضل؟ قال( :طول القنوت) قلتّ :
أي ّ
قلتّ :
ّ
فأي اجلهاد أفضل؟ قال :من عقر جواده وأهريق دمه) ،قلت:
ما كره ر ّبك عزّ
وجل .قلتّ :
الصالة املكتوبة مشهودة حتّى يطلع
ثم ّ
ّ
الساعات أفضل؟ قال( :جوف ال ّليل اآلخرّ .
أي ّ
الفجر ،فإذا طلع الفجر فال صالة ّإال الركعتني حتّى ّ
الصبح
تصيل الفجر ،فإذا ص ّليت صالة ّ
الشمس ،فإذا طلعت ّ
الصالة حتّى تطلع ّ
فإهنا تطلع يف قرين شيطان،
فأمسك عن ّ
الشمس ّ
وإن الك ّفار يص ّلون هلا)()4
ّ

[احلديث ]1215 :عن عبد اهلل بن أيب قتادة؛ ّ
أن أبا قتادة طلب غريام له فتوارى عنه.
فإين سمعت رسول اهلل  يقول:
ثم وجده .فقالّ :إين معرس .فقال :اهلل؟ قال :اهلل .قالّ :
ّ

( )1البخاري ( )2306ومسلم()1601

( )3البخاري ( ،)1765ومسلم()1311

( )2أمحد()236 /1

( )4أمحد()385 /4
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(من رسه أن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة فلين ّفس عن معرس ،أو يضع عنه)()1

ّ

[احلديث ]1216 :عن عائشة قالت :سمع رسول اهلل  صوت خصوم بالباب
عالية أصواهتم وإذا أحدمها يستوضع اآلخر ويسرتفقه يف يشء ،وهو يقول :واهلل! ال أفعل.
فخرج عليهام رسول اهلل  فقال( :أين ّ
املتأيل عىل اهلل ،ال يفعل املعروف؟) فقال :أنا يا
أحب)()2
أي ذلك ّ
رسول اهلل! فله ّ

[احلديث ]1217 :عن أيب رافع ،موىل رسول اهلل  قال :استسلف رسول اهلل 
الرجل بكره.
بكرا .فجاءته إبل من ّ
الصدقة .قال أبو رافع :فأمرين رسول اهلل  أن أقيض ّ
فقلت :ال أجد يف اإلبل ّإال مجال خيارا رباع ّيا .فقال رسول اهلل ( :أعطه إ ّياهّ .
فإن خيار
النّاس أحسنهم قضاء)()3

[احلديث ]1218 :عن جابر بن عبد اهلل ّ
ّبي  أه ّلت بعمرة..
أن عائشة يف ّ
حجة الن ّ
الرمحن
وكان رسول اهلل  رجال سهال( )4إذا هويت اليشء تابعها عليه .فأرسلها مع عبد ّ
بن أيب بكر فأه ّلت بعمرة ،من التّنعيم)()5

[احلديث ]1219 :عن الرباءّ :
ّبي  ملّا أراد أن يعتمر أرسل إىل أهل مكّة
أن الن ّ
يستأذهنم ليدخل مكّة ،فاشرتطوا عليه أن ال يقيم هبا ّإال ثالث ليال ،وال يدخلها ّإال بجل ّبان
عيل بن أيب طالب،
السالح( ،)6وال يدعو منهم أحدا .قال :فأخذ يكتب ّ
ّ
الرشط بينهم ّ
حممد رسول اهلل .فقالوا :لو علمنا أنّك رسول اهلل مل نمنعك
فكتب :هذا ما قاض عليه ّ
حممد بن عبد
حممد بن عبد اهلل .فقال :أنا واهلل ّ
ولتابعناك ،ولكن اكتب :هذا ما قاض عليه ّ

( )1مسلم()1563

( )5مسلم()1213

( )2البخاري ( )2705ومسلم()1557

السالح هو ألطف من اجلراب يكون من األدم ،يوضع فيه
( )6جلبّان ّ

( )3الرتمذي()1318

السيف مغمدا ،ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه يف الرحل.

( )4سهال :أي سهل اخللق كريم الشامئل ،لطيفا.
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عيل:
لعيل :امح رسول اهلل .فقال ّ
اهلل ،وأنا واهلل رسول اهلل .قال :وكان ال يكتب ،قال :فقال ّ
فلام دخل ومضت
ّبي  بيدهّ .
واهلل ال أحماه أبدا .قال :فأرنيه ،قال :فأراه إ ّياه ،فمحاه الن ّ
عيل لرسول اهلل  ،فقال( :نعم)
األيام أتوا عل ّيا فقالوا :مر صاحبك فلريحتل .فذكر ذلك ّ
فارحتل)()1

[احلديث ]1220 :عن أيب هريرة قال :كان لرجل عىل رسول اهلل  س ّن من اإلبل،
فجاءه يتقاضاه ،فقال( :أعطوه) ،فطلبوا سنّه ،فلم جيدوا ّإال سنّا فوقها ،فقال( :أعطوه)،
ّبي ّ ( :
إن خياركم أحسنكم قضاء)()2
فقال :أوفيتني أوىف اهلل بك ،فقال الن ّ
ويف روايةّ :
فهم به أصحابه ،فقال( :دعوه،
أن رجال تقاض رسول اهلل  فأغلظ له ّ
احلق مقاال ،واشرتوا له بعريا فأعطوه إ ّياه)()3
ّ
فإن لصاحب ّ

[احلديث ]1221 :قال رسول اهلل ( :الت ّّأين من اهلل والعجلة من ّ
الشيطان ،وما
أحب إىل اهلل من احلمد)()4
أحد أكثر معاذير من اهلل ،وما يشء ّ

عيل بن أيب طالب قال :بعثني رسول اهلل  إىل اليمن
[احلديث ]1222 :عن ّ
الس ّن وال علم يل بالقضاء؟ فقالّ ( :
إن اهلل
قاضيا ،فقلت يا رسول اهلل ،ترسلني وأنا حديث ّ
سيهدي قلبك ويث ّبت لسانك ،فإذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقضنيّ حتّى تسمع من
يتبني لك القضاء) قال :فام زلت قاضيا ،أو ما
اآلخر كام سمعت من ّ
األول؛ فإنّه أحرى أن ّ
()5

شككت يف قضاء بعد)

()6

[احلديث ]1223 :قال رسول اهلل ( :التّؤدة

( )1البخاري ( ،)3184واللفظ له ومسلم()1783

يف ّ
كل يشء ّإال يف عمل

( )4أبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب)418 /3( ،

( )2البخاري ()2393

( )5أبو داود( ،)3582ابن ماجة()2310

( )3البخاري ( ،)2390واللفظ له ومسلم()1601

التأين والتمهل يقال :اتّئد يف أمرك(أي متهل وتأنّ )
( )6والتؤدة هي ّ
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اآلخرة)()1

األويس قال :سمع رسول اهلل  رجال
[احلديث ]1224 :عن فضالة بن عبيد
ّ
يمجد اهلل ومل ّ
ّبي  ،فقال رسول اهلل ( :عجلت ّأهيا
يدعو يف صالته مل ّ
يصل عىل الن ّ
ثم ع ّلمهم رسول اهلل  .وسمع رسول اهلل  رجال ّ
ّ
فمجد اهلل ومحده
يصيل ّ
املصيل) ّ
()2

ّ
ّبي  ،فقال رسول اهلل ( :ادع جتب وسل تعط)
وصىل عىل الن ّ

[احلديث ]1225 :قال رسول اهلل ( :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل ،فيقول :قد
()3

ريب فلم يستجب يل)
دعوت ّ

السمت احلسن والتّؤدة واالقتصاد جزء
[احلديث ]1226 :قال رسول اهلل ّ ( :
()4

من أربعة وعرشين جزءا من الن ّّبوة)

(ملوي)
يب
ّ
[احلديث ]1227 :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :جاء أعرا ّ
جريء إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،أخربنا عن اهلجرة ،إليك أينام كنت ،أو لقوم
ثم قال( :أين
خاصة أم إىل أرض معلومة أم إذا ّ
ّ
مت انقطعت؟ .قال :فسكت عنه يسريا ّ
السائل؟) قال :ها هو ذا يا رسول اهلل .قال( :اهلجرة أن هتجر الفواحش ما ظهر منها وما
ّ
ثم قال :جاء رجل إىل
ثم أنت مهاجر وإن ّ
بطن وتقيم ّ
مت باحلرض)ّ ،
الصالة وتؤيت الزّ كاة ّ
ّبي  ،فقال :يا رسول اهلل ،أخربنا عن ثياب أهل اجلنّة خلقا ختلق أم نسجا تنسج
الن ّ
ثم
مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عاملا؟) ّ
فضحك بعض القوم ،فقال رسول اهلل ّ ( :
السائل؟) قال :هو ذا أنا يا رسول اهلل ،قال( :بل تش ّقق
ّ
ثم قال( :أين ّ
أكب رسول اهلل ّ ،
()5

مرات)
عنها ثامر اجلنّة ثالث ّ
( )1أبو داود()4810

( )4الرتمذى .)2010(4

( )2النسائي( ،)44 /3الرتمذي()347 /6

( )5أمحد()225 -224 /2

( )3البخاري ( ،)6340ومسلم()2735
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 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1228 :قال رسول اهلل ( :لو كان الرفق خلقا يرى ما كان ممّا خلق اهلل
يشء أحسن منه)()1

[احلديث ]1229 :قال رسول اهلل ّ :
(إن الرفق مل يوضع عىل يشء ّإال زانه ،وال
إال شأنه)()2
نزع من يشء ّ
[احلديث ]1230 :قال رسول اهلل ( :الرفق يمن ،واخلرق شؤم)()3

[احلديث ]1231 :قال رسول اهلل ّ :
(إن يف الرفق الزيادة والربكة ،ومن حيرم
الرفق حيرم اخلري)()4

[احلديث ]1232 :قال رسول اهلل ّ :
حيب الرفق ويعني عليه ،فإذا ركبتم
(إن اهلل ّ
الدواب العجف فأنزلوها منازهلا ،فإن كانت األرض جمدبة فانجوا عنها ،وإن كانت خمصبة
ّ
فأنزلوها منازهلا)()5

[احلديث ]1233 :قال رسول اهلل ّ :
إن اهلل تعاىل ليبغض املؤمن الضعيف ا ّلذي
ال رفق له)()6

[احلديث ]1234 :قال رسول اهلل ّ :
(إن يف الرفق الزيادة والربكة ،ومن حيرم
الرفق حيرم اخلري)()7

[احلديث ]1235 :قال رسول اهلل ( :الرفق كرم ،واحللم زين ،والصرب خري
مركب)()8

( )1أصول الكايف .120/2

( )5أصول الكايف .120/2

( )2أصول الكايف .119/2

( )6األشعثيّات.150/

( )3أصول الكايف .119/2

( )7أصول الكايف .119/2

( )4أصول الكايف .119/2

لعيل بن بابويه ،كام يف(البحار) .414/66
( )8اإلمامة والتبرصةّ ،
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[احلديث ]1236 :قال رسول اهلل ( :العلم خليل املؤمن ،واحللم وزيره ،والعقل
دليله ،والعمل قائده ،والرفق والده ،والرب أخوه ،والصرب أمري جنوده)()1

ّ

[احلديث ]1237 :قال رسول اهلل ( :أ ّيام امرأة مل ترفق بزوجها ومحلته عىل ما ال
يقدر عليه ،وما ال يطيق مل تقبل منها حسنة ،وتلقى اهلل وهو عليها غضبان)()2

[احلديث ]1238 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه بني اهلل له بيتا يف اجلنّة :من
أوى اليتيم ،ورحم الضعيف ،وأشفق عىل والديه ،ورفق بمملوكه)()3

[احلديث ]1239 :قال رسول اهلل ( :الكسوة تظهر الغني ،واإلحسان إىل اخلادم
العدو)()4
يكبت
ّ

[احلديث ]1240 :عن أنس بن مالك قال( :خدمت رسول اهلل  تسع سنني فام
قط)()5
هال فعلت كذا وكذا وال عاب عيل شيئا ّ
قطّ :
أعلمه قال يل ّ

ّ

[احلديث ]1241 :قال رسول اهلل ( :ما اصطحب اثنان ّإال كان أعظمهام أجرا أو
أح ّبهام إىل اهلل عزّ

وجل أرفقهام بصاحبه)()6
ّ

[احلديث ]1242 :دخل رسول اهلل  غيضة ومعه صاحب له فقطع غصنني
أحدمها أعوج واآلخر مستقيم ودفع إىل صاحبه املستقيم وحبس لنفسه األعوج فقال
أحق هبذا منّي يا رسول اهلل ،قالّ :
(كال ما من مؤمن صاحب صاحبا ّإال وهو
الرجل :أنت ّ
مسؤول عنه يوم القيامة ولو ساعة من هنار)()7

(حق املسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض
[احلديث ]1243 :قال رسول اهلل ّ :

( )1الشهاب كام يف(البحار) .367/66

( )5مكارم األخالق.16/

الصدوق.422/
( )2أمايل ّ

( )6أصول الكايف .120/2

( )3من ال حيرضه الفقيه .254/4

( )7مشكاة األنوار 193/نقال عن(املحاسن).

( )4حتف العقول.40/
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ثالثا)()1

[احلديث ]1244 :قال رسول اهلل ( :إذا كنتم يف سفر فمرض أحدكم فأقيموا
عليه ثالثة أ ّيام)()2

أحب إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله
[احلديث ]1245 :قال رسول اهلل ( :ما من عمل ّ
من اإليامن باهلل والرفق بعباده ،وما من عمل أبغض إىل اهلل تعاىل من اإلْشاك باهلل تعاىل
والعنف عىل عباده)()3

[احلديث ]1246 :عن اإلمام الصادق عن آبائهّ :
(إن رسول اهلل  :أبرص ناقة
معقولة وعليها جهازها ،فقال :أين صاحبها؟ مروه فليستعدّ

غدا للخصومة)()4

[احلديث ]1247 :قال رسول اهلل ( :ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر ّإال
من كان فيه ثالث :رفقا بام يأمر به ،رفيقا بام ينهى عنه ،عدال فيام يأمر به ،عدال فيام ينهى
عنه ،عاملا بام يأمر به ،عاملا بام ينهى عنه)()5

[احلديث ]1248 :قال رسول اهلل ّ :
(إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال
املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى)()6
تبغّض إىل نفسك عبادة اهلل ّ
فإن
ّ

[احلديث ]1249 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا ف ّقههم يف الدين
ورزقهم الرفق يف معايشهم والقصد يف شأهنم ،وو ّقر صغريهم كبريهم ،وإذا أراد هبم غري
ذلك تركهم مهال)()7

[احلديث ]1250 :قال رسول اهلل ( :التو ّدد إىل الناس نصف العقل ،والرفق

( )1أصول الكايف .670/2

( )5األشعثيّات.88/

( )2قرب اإلسناد.64/

( )6املجازاة النبو ّية كام يف(البحار) .218/68

( )3نوادر الراوندي كام يف البحار .54/72

( )7األشعثيّات.149/

( )4املحاسن.361/

190

نصف العيش ،وما عال امرؤ يف اقتصاد)()1

[احلديث ]1251 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا أرشدهم للرفق
والتأين)()2
ّ
[احلديث ]1252 :قال رسول اهلل ( :الرفق نصف العيش)()3

[احلديث ]1253 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا ارشدهم الرفق
والتأين ومن حرم الرفق فقد حرم اخلري)()4

[احلديث ]1254 :قال رسول اهلل ( :إذا أردت أمرا فعليك بالرفق والتؤدة حتّى
جيعل اهلل لك منه فرجا)()5
حيب الرفق يف األمور ك ّلها)()6
[احلديث ]1255 :قال رسول اهلل ّ :
(إن اهلل رفيق ّ

[احلديث ]1256 :قال رسول اهلل ( :الرفق رأس احلكمة ،اللهم من ويل شيئا من
شق عليهم فاشقق عليه)()7
أمور أمتي فرفق هبم فارفق به ،ومن ّ

[احلديث ]1257 :قال رسول اهلل ( :السامح شجرة يف اجلنّة أغصاهنا يف الدنيا،
من تع ّلق بغصن من أغصاهنا قادته إىل اجلنّة ..والبخل شجرة يف النار أغصاهنا يف الدنيا،
فمن تع ّلق بغصن من أغصاهنا قادته إىل النار)()8

[احلديث ]1258 :قال رسول اهلل ّ :
حيب البرص النافذ عند جميء
(إن اهلل ّ
وحيب
وحيب السامحة ولو عىل مترات،
الشهوات ،والعقل الكامل عند نزول الشبهات،
ّ
ّ
الشجاعة ولو عىل قتل ح ّية)()9
( )1األشعثيّات.149/

( )6كتاب األخالق أليب القاسم الكويف كام يف(املستدرك) .305/2

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .247/2

( )7عوايل الآللئ .371/1

( )3مشكاة األنوار.179/

( )8روضة الواعظني ج  2ص .385

( )4كتاب األخالق أليب القاسم الكويف كام يف(املستدرك) .305/2

( )9بحار األنوار ج  61ص  269عن الشهاب.

( )5كتاب األخالق أليب القاسم الكويف كام يف(املستدرك) .305/2
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[احلديث ]1259 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابهّ :
حيب اإلنفاق
(إن اهلل ّ
ويبغض اإلقتار ،فأنفق وأطعم ،وال تصرب صربا فيعرس عليك الطلب ،واعلم ّ
حيب
أن اهلل ّ
وحيب الشجاعة ولو عىل
وحيب السامحة ولو عىل مترات،
النظر النافذ عند جميء الشبهات،
ّ
ّ
قتل ح ّية)()1
أي اإليامن أفضل؟ قال( :الصرب والسامحة)()2
[احلديث ]1260 :قيل :يا رسول اهلل ّ

[احلديث ]1261 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل عبدا سمحا قاضيا ،وسمحا
مقتضيا)()3
[احلديث ]1262 :قال رسول اهلل ( :األناة من اهلل ،والعجلة من الشيطان)()4

[احلديث ]1263 :قال رسول اهلل ( :إنّام أهلك الناس العجلة ،ولو ّ
أن الناس
تث ّبتوا مل هيلك أحد)()5

[احلديث ]1264 :قال رسول اهلل ( :من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا ،أو
فرج عنه كربة ،مل تزل الرمحة ّ
ظال عليه ممدودا ما كان يف ذلك من النظر
قض له حاجة ،أو ّ
سمي املؤمن مؤمنا؟ إليامنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم،
ثم قال( :أال أنبئكم مل ّ
يف حاجته)ّ ،
أال أنبئكم من املسلم؟ من سلم الناس يده ولسانه ،أال أنبئكم باملهاجر؟ من هجر السيئات
حرم اهلل عليه ،ومن دفع مؤمنا دفعة ليذ ّله هبا ،أو لطمه لطمة ،أو آيت إليه أمرا يكرهه
وما ّ
لعنته املالئكة حتّى يرضيه من ح ّقه ،ويتوب ويستغفر ،فإ ّياكم والعجلة إىل أحد ،فلع ّله
والترسع من سالح الشياطني ،وما من
مؤمن وأنتم ال تعلمون ،وعليكم باألناة واللني،
ّ
أحب إىل اهلل من األناة واللني)()6
يشء ّ

( )1نزهة الناظر ص .21

( )4املحاسن ص  215كتاب مصابيح الظلم باب .8

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .170

( )5املحاسن ص  215كتاب مصابيح الظلم باب .8

( )3بحار األنوار ج  100ص  ،104كتاب اإلمامة والتبرصة.

( )6علل الرشائع ص .523
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[احلديث ]1265 :عن اإلمام الصادق عن آبائهّ :
أن رجال أتى رسول اهلل ،فقال :يا
رسول اهلل أوصني ،فقال له :هل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حتّى قال ذلك ثالثا يف ك ّلها
فإين أوصيك إذا مهمت بأمر فتد ّبر
يقول الرجل :نعم يا رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل ّ :
عاقبته ،فإن يكن رشدا فامضه ،وإن يكن غ ّيا فانته عنه)()1

[احلديث ]1266 :عن اإلمام الباقر قال :أتى رجل رسول اهلل  ،فقال :ع ّلمني
عام يف أيدي الناس فإنّه الغنى احلارض) قال :زدين يا
يا رسول اهلل ،فقال( :عليك باليأس ّ
رسول اهلل ،قال( :إ ّياك وال ّطمع فإنّه الفقر احلارض) قال :زدين يا رسول اهلل ،قال( :إذا مهمت
بأمر فتد ّبر عاقبته ،فإن يك خريا ورشدا فاتّبعه ،وإن يك غ ّيا فدعه)()2

[احلديث ]1267 :قال رسول اهلل ( :اذا مهمت بأمر فتد ّبر عاقبته ،فإن كان خريا
وإن كان ْشا فانته عنه)()3
فارسع إليهْ ،

ّ

[احلديث ]1268 :قال رسول اهلل ( :من نظر يف العواقب سلم يف النوائب)()4

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1269 :قال اإلمام عيل( :رأس العلم الرفق وآفته اخلرق)()5

ارتج امرؤ ،وأحجم عليه الرأي ،وأعيت به
[احلديث ]1270 :قال اإلمام عيل( :ما ّ
إال كان الرفق مفتاحه)()6
احليلّ ،

( )1قرب اإلسناد ص .32

( )4عوايل الآللئ ج  1ص .296

( )2املحاسن ص  16كتاب اإلشكال والقرائن باب .10

( )5حتف العقول.89/

( )3كنز الكراجكي ج  2ص .31

( )6نزهة الناظر.106/
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[احلديث ]1271 :قال اإلمام عيل( :خري األعامل ما زانه الرفق)()1
[احلديث ]1272 :قال اإلمام عيل( :الرفق عنوان النبل)()2
[احلديث ]1273 :قال اإلمام عيل( :الرفق عنوان سداد)()3
[احلديث ]1274 :قال اإلمام عيل( :الرفق أخو املؤمن)()4
[احلديث ]1275 :قال اإلمام عيل( :الرفق باألتباع من كرم الطباع)()5

[احلديث ]1276 :قال اإلمام عيل( :الرفق مفتاح الصواب ،وشيمة ذوي
األلباب)()6
طف يف احليلة أجدى من الوسيلة)()7
[احلديث ]1277 :قال اإلمام عيل( :التل ّ

[احلديث ]1278 :قال اإلمام عيل( :اخلط الشدّ ة برفق وارفق ما كان الرفق
أوفق)()8

[احلديث ]1279 :قال اإلمام عيل( :أفضل الناس أعملهم بالرفق ،وأكيسهم
احلق)()9
أصربهم عىل ّ

[احلديث ]1280 :قال اإلمام عيلّ ( :
حيب السهل النفس
إن اهلل سبحانه وتعاىل ّ
السمح اخلليقة القريب األمر)()10
[احلديث ]1281 :قال اإلمام عيل( :إذا ملكت فارفق)( )11
[احلديث ]1282 :قال اإلمام عيل( :إذا عاقبت فارفق)()12

( )1تصنيف غرر احلكم.156/

( )7تصنيف غرر احلكم.243/

( )2تصنيف غرر احلكم.243/

( )8تصنيف غرر احلكم.243/

( )3تصنيف غرر احلكم.243/

( )9تصنيف غرر احلكم.243/

( )4تصنيف غرر احلكم.243/

( )10تصنيف غرر احلكم.244/

( )5تصنيف غرر احلكم.243/

( )11تصنيف غرر احلكم.243/

( )6تصنيف غرر احلكم.243/

( )12تصنيف غرر احلكم.243/
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[احلديث ]1283 :قال اإلمام عيل( :إذا كان الرفق خرقا كان اخلرق رخصا)()1
[احلديث ]1284 :قال اإلمام عيل( :بالرفق يتم املروءة)()2

ّ

[احلديث ]1285 :قال اإلمام عيل( :خري اخلالئق الرفق)()3
[احلديث ]1286 :قال اإلمام عيل( :رأس العلم الرفق)()4

بالرفق فإنّه مفتاح الصواب وسج ّية أويل
[احلديث ]1287 :قال اإلمام عيل( :عليك ّ
األلباب)()5
لكل دين خلق وخلق اإليامن الرفق)()6
[احلديث ]1288 :قال اإلمام عيلّ ( :
[احلديث ]1289 :قال اإلمام عيل( :ليكن أحظى الناس عندك أعملهم بالرفق)()7
[احلديث ]1290 :قال اإلمام عيل( :نعم الرفيق الرفق)()8
[احلديث ]1291 :قال اإلمام عيل( :نعم اخلليقة استعامل الرفق)()9
[احلديث ]1292 :قال اإلمام عيل( :ال جيتمع العنف والرفق)()10
[احلديث ]1293 :قال اإلمام عيل( :ال سج ّية أْشف من الرفق)()11
[احلديث ]1294 :قال اإلمام عيل( :ارفق تو ّفق)()12
[احلديث ]1295 :قال اإلمام عيل( :بالرفق تدرك املقاصد)()13
[احلديث ]1296 :قال اإلمام عيل( :بالرفق تدوم الصحبة)()14

( )1تصنيف غرر احلكم.243/

( )8تصنيف غرر احلكم.243/

( )2تصنيف غرر احلكم.243/

( )9تصنيف غرر احلكم.243/

( )3تصنيف غرر احلكم.243/

( )10تصنيف غرر احلكم.243/

( )4تصنيف غرر احلكم.243/

( )11تصنيف غرر احلكم.243/

( )5تصنيف غرر احلكم.243/

( )12تصنيف غرر احلكم.243/

( )6تصنيف غرر احلكم.243/

( )13تصنيف غرر احلكم.243/

( )7تصنيف غرر احلكم.243/

( )14تصنيف غرر احلكم.243/
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[احلديث ]1297 :قال اإلمام عيل( :عليك بالرفق ،فمن رفق يف أفعاله تم أمره)()1

ّ

[احلديث ]1298 :قال اإلمام عيل( :لن ملن غالظك فإنّه يوشك أن يلني لك)()2
[احلديث ]1299 :قال اإلمام عيل( :من عامل بالرفق وفق)()3
[احلديث ]1300 :قال اإلمام عيل( :من استعمل الرفق غنم)( )4
[احلديث ]1301 :قال اإلمام عيل( :من تر ّفق يف األمور أدرك أربه منها)()5
[احلديث ]1302 :قال اإلمام عيل( :من استعمل الرفق استدر الرزق)()6

ّ

[احلديث ]1303 :قال اإلمام عيل( :من عالمات اإلقبال سداد األقوال ،والرفق يف
األفعال)()7
إال زانه)()8
[احلديث ]1304 :قال اإلمام عيل( :ما كان الرفق يف يشء ّ

[احلديث ]1305 :قال اإلمام عيل( :ما استجلبت املح ّبة بمثل السخاء والرفق
وحسن اخللق)()9
[احلديث ]1306 :قال اإلمام عيل( :ال ندم لكثري الرفق)()10

ويسهل شديد
ييرس الصعاب
ّ
[احلديث ]1307 :قال اإلمام عيل( :الرفق ّ
األسباب)()11
[احلديث ]1308 :قال اإلمام عيل( :بالرفق هتون الصعاب)()12
تسهل بالرفق)()13
[احلديث ]1309 :قال اإلمام عيل( :كم من صعب ّ

ّ

( )1تصنيف غرر احلكم.243/

( )8تصنيف غرر احلكم.243/

( )2تصنيف غرر احلكم.243/

( )9تصنيف غرر احلكم.243/

( )3تصنيف غرر احلكم.243/

( )10تصنيف غرر احلكم.243/

( )4تصنيف غرر احلكم.243/

( )11تصنيف غرر احلكم.243/

( )5تصنيف غرر احلكم.243/

( )12تصنيف غرر احلكم.243/

( )6تصنيف غرر احلكم.243/

( )13تصنيف غرر احلكم.243/

( )7تصنيف غرر احلكم.243/

196

[احلديث ]1310 :قال اإلمام عيل( :من استعمل الرفق الن له الشديد)()1
يسهل األسباب)()2
[احلديث ]1311 :قال اإلمام عيل( :الرفق يف املطالب ّ
[احلديث ]1312 :قال اإلمام عيل( :الرفق مفتاح النجاح)()3
[احلديث ]1313 :قال اإلمام عيل( :الرفق مفتاح الصواب)()4

[احلديث ]1314 :قال اإلمام عيل( :الرفق ّ
يفل حدّ

املخالفة)( )5

[احلديث ]1315 :قال اإلمام عيل( :اليمن مع الرفق)()6
[احلديث ]1316 :قال اإلمام عيل( :الرفق يؤ ّدي إىل السلم)()7
[احلديث ]1317 :قال اإلمام عيل( :الرفق لقاح الصالح وعنوان النجاح)()8
[احلديث ]1318 :قال اإلمام عيل( :أفضل يشء الرفق)()9
[احلديث ]1319 :قال اإلمام عيل( :أكرب الرب الرفق)()10

ّ

عيل( :من أوى اليتيم ورحم الضعيف وارتفق عىل
[احلديث ]1320 :قال اإلمام ّ
ويرس عليه رمحته ،ومن
والده ورفق عىل ولده ورفق بمملوكه ،أدخله اهلل تعاىل يف رضوانه ّ
كف غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رمحه وأدى أمانته ،جعله اهلل تعاىل يف نوره
ّ
األعظم يوم القيامة)()11

عيل( :من سافر منكم بدا ّبة فليبدأ حني ينزل بعلفها
[احلديث ]1321 :قال اإلمام ّ
وسقيها)()12

( )1تصنيف غرر احلكم.243/

( )7تصنيف غرر احلكم.243/

( )2تصنيف غرر احلكم.243/

( )8تصنيف غرر احلكم.250/

( )3تصنيف غرر احلكم.243/

( )9تصنيف غرر احلكم.250/

( )4تصنيف غرر احلكم.243/

( )10تصنيف غرر احلكم.250/

( )5تصنيف غرر احلكم.243/

( )11األشعثيّات.166/

( )6تصنيف غرر احلكم.243/

( )12املحاسن.361/
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[احلديث ]1322 :قال اإلمام عيل قبل موته يويص اإلمام احلسن( :ارفق يا ولدي
بأسريك وارمحه ،وأحسن إليه وأشفق عليه ،أال ترى إىل عينيه قد طارتا يف أم رأسه ،وقلبه
يرجف خوفا ورعبا وفزعا) ،فقال له اإلمام احلسن :يا أباه قد قتلك هذا ال ّلعني الفاجر
بني نحن أهل بيت ال نزداد عىل
بالرفق به؟! فقال له( :نعم يا ّ
وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا ّ
الذنب إلينا ّإال كرما وعفوا ،والرمحة والشفقة من شيمتنا ال من شيمته ،بح ّقي عليك
بني ممّا تأكله ،واسقه ممّا ترشب ،وال تق ّيد له قدما ،وال ّ
مت
تغل له يدا ،فإن أنا ّ
فأطعمه يا ّ
فإين سمعت
قتص منه بأن تقتله وترضبه رضبة واحدة وحترقه بالنار ،وال مت ّثل بالرجل ّ
فا ّ
جدّ ك رسول اهلل  يقول :إ ّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور ،وإن أنا عشت فأنا أوىل بالعفو
عنه ،وأنا أعلم بام أفعل به ،فإن عفوت فنحن أهل بيت ال نزداد عىل املذنب إلينا ّإال عفوا
وكرما)()1

[احلديث ]1323 :قال اإلمام عيل( :خادع نفسك يف العبادة ،وارفق هبا وال تقهرها،
وخذ عفوها ونشاطها ّإال ما كان مكتوبا عليك من الفريضة ،فإنّه ال بدّ من قضائها
وتعاهدها عند حم ّلها ،وإ ّياك أن ينزل بك املوت وأنت آبق من ر ّبك يف طلب الدنيا)()2

[احلديث ]1324 :قال اإلمام عيل( :كن سمحا وال تكن ّ
مبذرا ،وكن مقدّ را وال
مقرتا)()3
تكن ّ

فإين أعلم ّ
عيل بن
[احلديث ]1325 :قال عمرو بن العاص يف جواب معاويةّ :
أن ّ
احلق وأنا عىل ضدّ ه فقال معاوية :مرص واهلل أعمتك ،ولو ال مرص أللفيتك
أيب طالب عىل ّ
ثم ضحك معاوية ضحكا ذهب به ّ
مم تضحك يا أمري املؤمنني
كل مذهب قالّ :
بصرياّ .

( )1بحار األنوار .287/42

( )3هنج البالغه حكمة  32ص .1103

( )2هنج البالغة ،مكتوب .1070/69

198

أضحك اهلل سنّك ،قال( :أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت عل ّيا وإبدائك سوءتك،
أما واهلل يا عمرو لقد واقعت املنايا ورأيت املوت عيانا ولو شاء لقتلك ،ولكن أبى ابن أيب
إال تكرما)()1
طالب يف قتلك ّ

ّ

[احلديث ]1326 :عن السدي قال :ملّا برز رسول اهلل  بأحد إىل املرشكني ،أمر
الرماة فقاموا بأصل اجلبل يف وجوه خيل املرشكني وقال هلم( :ال تربحوا مكانكم إن رأيتم
خوات
قد هزمناهم ،فإنّا ال نزال غالبني ما ثبتّم مكانكم) وأ ّمر عليهم عبد اهلل بن جبري أخا ّ
ثم ّ
حممد
إن طلحة بن عثامن صاحب لواء املرشكني قام فقال :يا معرش أصحاب ّ
بن جبريّ ،
ّ
إنّكم تزعمون ّ
وتعجلكم بسيوفنا إىل اجلنّة فهل
تعجلنا بسيوفكم إىل النار
أن اهلل عزّ
ّ
وجل ّ
عيل بن أيب طالب
تعجله اهلل بسيفي إىل اجلنّة أو ّ
منكم أحد ّ
تعجلني بسيفه إىل النار ،فقام إليه ّ
ّ
يعجلني
يعجلك اهلل عزّ
وجل بسيفي إىل النار أو ّ
فقال( :وا ّلذي نفيس بيده ال أفارقك حتّى ّ
عم،
عيل فقطع رجله فبدت عورته فقال :انشدك اهلل والرحم يا بن ّ
بسيفك إىل اجلنّة) فرضبه ّ
جتهز عليه؟ قالّ :
عمي
لعيل أصحابه :ما منعك أن ّ
(إن ابن ّ
فرتكه ّ
فكرب رسول اهلل  وقال ّ
ناشدين حني انكشفت عورته فاستحييت منه)()2
(التأين حزم)()3
[احلديث ]1327 :قال اإلمام عيل:
ّ
ّأين يوجب االستظهار)()4
[احلديث ]1328 :قال اإلمام عيل( :الت ّ
ّأين استظهار)()5
[احلديث ]1329 :قال اإلمام عيل( :يف الت ّ
حري باإلصابة)()6
املتأين
[احلديث ]1330 :قال اإلمام عيلّ ( :
ّ

( )1مروج الذهب ج  2ص . 47

( )4تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )2األغاين ج  14ص . 31

( )5تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )3تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )6تصنيف غرر احلكم ص . 477
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املتأين مصيب وإن هلك)()1
[احلديث ]1331 :قال اإلمام عيلّ ( :
متأن أو كاد ،أخطأ مستعجل أو كاد)()2
[احلديث ]1332 :قال اإلمام عيل( :أصاب ّ
التأين يف الفعل يؤمن اخلطل)()3
[احلديث ]1333 :قال اإلمام عيلّ ( :
ّأين تسهل املطالب)()4
[احلديث ]1334 :قال اإلمام عيل( :بالت ّ
ّأين تسهل األسباب)()5
[احلديث ]1335 :قال اإلمام عيل( :بالت ّ
املتأين أفضل من بدهية العجل)()6
[احلديث ]1336 :قال اإلمام عيل( :رو ّية ّ
حري باإلصابة)()7
[احلديث ]1337 :قال اإلمام عيل( :عليك باألناة ّ
املتأين
فإن ّ
ّ
[احلديث ]1338 :قال اإلمام عيل( :من اتّأد أمن من الزلل)()8
[احلديث ]1339 :قال اإلمام عيل( :ال تكن فيام تورد كحاطب ليل وغثاء سيل)()9
[احلديث ]1340 :قال اإلمام عيل( :ال إصابة ملن ال أناة له)()10

(أهيا الناس ،ثالث ال دين هلم :ال دين ملن دان
[احلديث ]1341 :قال اإلمام عيلّ :
بجحود آية من كتاب اهلل ،وال دين ملن دان بفرية باطل عىل اهلل ،وال دين ملن دان بطاعة من
(أهيا الناس ال خري يف دين ال تف ّقه فيه ،وال خري يف دنيا ال
ثم قالّ :
عىص اهلل تبارك وتعاىل)ّ ،
تد ّبر فيها ،وال خري يف نسك ال ورع فيه)()11

[احلديث ]1342 :قال اإلمام عيل( :من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ،
تعرض ملفظعات النوائب ،والتدبري قبل
تورط يف األمور غري ناظر يف العواقب فقد ّ
ومن ّ

( )1تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )7تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )2تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )8تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )3تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )9تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )4تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )10تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )5تصنيف غرر احلكم ص . 477

( )11املحاسن ص  5كتاب اإلشكال والقرائن باب .1

( )6تصنيف غرر احلكم ص . 477
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العمل يؤمنك من الندم ،والعاقل من وعظته التجارب ،ويف التجارب علم مستأنف ،ويف
تق ّلب األحوال علم جواهر الرجال)()1
[احلديث ]1343 :قال اإلمام عيل( :التدبري قبل العمل يؤمنك من الندم)()2

تورط يف األمور بغري نظر يف العواقب فقد
[احلديث ]1344 :قال اإلمام عيل( :من ّ
تعرض للنّوائب ،التدبري قبل العمل يؤمنك الندم)()3

ّ

[احلديث ]1345 :قال اإلمام عيل( :من نظر يف العواقب سلم من النوائب)()4
[احلديث ]1346 :قال اإلمام عيل( :من عجل ندم عىل العجل)()5
[احلديث ]1347 :قال اإلمام عيل( :الفكر يف العواقب ينجي من املعاطب)()6

تورط يف األمور من غري نظر يف
[احلديث ]1348 :قال اإلمام عيل( :أال ومن ّ
العواقب فقد تعرض ملفدحات النوائب)()7

ّ

[احلديث ]1349 :قال اإلمام عيل( :إذا قدّ مت الفكر يف أفعالك حسنت عواقبك
كل أمر)()8
يف ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1350 :عن اإلمام الصادق قال( :لقد سافر اإلمام السجاد عىل راحلة
عرش حجج ما قرعها بسوط)()9

(حج اإلمام السجاد عىل راحلة عرش
[احلديث ]1351 :عن اإلمام الصادق قالّ :
حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فام قرعها بسوط)()10

( )1من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .275

( )6غرر احلكم ص .54

( )2عيون األخبار ج  2ص . 54

( )7غرر احلكم ص .164

( )3حتف العقول ص .90

( )8غرر احلكم ص .319

( )4غرر احلكم ص .630

( )9املحاسن.361/

( )5غرر احلكم ص .631

( )10املحاسن.361/
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(حق اخلصم املدّ عي عليك ،فإن كان ما
السجادّ :
[احلديث ]1352 :قال اإلمام
ّ
يدّ عي عليك ح ّقا كنت شاهده عىل نفسك وال تظلمه وأوفيته ح ّقهْ ،
وإن كان ما يدّ عي
قوة ّإال
عليك باطال رفقت به وال تأت يف أمره غري الرفق وال تسخط ر ّبك يف أمره وال ّ
وحق خصمك ا ّلذي تدّ عي عليه ،فإن كنت حم ّقا يف دعواك أمجلت معاملته وال جتحد
باهللّ ..
ح ّقهْ ،
وإن كنْت مبطال يف دعواك اتّقيت اهلل عزّ

وجل وتبت إليه وتركت الدعوى)()1
ّ

[احلديث ]1353 :قال اإلمام السجاد( :كان آخر ما أوىص به اخلرض موسى بن
ّ
تعري ّن أحدا بذنبّ ،
وجل
أحب األمور إىل اهلل عزّ
وإن ّ
السالم أن قال له :ال ّ
عمران عليهام ّ
ثالثة :القصد يف اجلدة ،والعفو يف املقدرة ،والرفق بعباد اهلل ،وما رفق أحد بأحد يف الدنيا
ّإال رفق اهلل عزّ

وجل به يوم القيامة .ورأس احلكمة خمافة اهلل تبارك وتعاىل)()2
ّ

 3ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
لكل يشء قفال وقفل اإليامن الرفق)()3
(إن ّ
[احلديث ]1354 :قال اإلمام الباقرّ :
[احلديث ]1355 :قال اإلمام الباقر( :من قسم له الرفق قسم له اإليامن)()4

(إن اهلل عزّ ّ
[احلديث ]1356 :قال اإلمام الباقرّ :
حيب الرفق ويعطي عىل
وجل رفيق ّ
الرفق ما ال يعطي عىل العنف)( )5

[احلديث ]1357 :قال اإلمام الباقر( :من أعطى اخللق والرفق ،فقد أعطي اخلري
ك ّله والراحة وحسن حاله يف دنياه وآخرته ،ومن حرم الرفق واخللق كان ذلك له سبيال إىل
إال من عصمه اهلل تعاىل)()6
كل ْش وبل ّية ّ
ّ

ّ

[احلديث ]1358 :قال اإلمام الباقر( :أربع من ك ّن فيه كمل إسالمه ،وأعني عىل
( )1مكارم األخالق.423/

( )4أصول الكايف .118/2

( )2اخلصال .111/1

( )5أصول الكايف .119/2

( )3أصول الكايف .118/2

( )6حلية األولياء . 186/3
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إيامنه ،وحم ّصت عنه ذنوبه ،ولقي ر ّبه وهو عنه راض ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب
ح ّطها اهلل عنه ،وهي :الوفاء بام جيعل هلل عىل نفسه ،وصدق اللسان مع الناس ،واحلياء ممّا
يقبح عند اهلل وعند الناس ،وحسن اخللق مع األهل والناس ..وأربع من ك ّن فيه من املؤمنني
حمل الرشف ّ
أسكنه اهلل يف أعىل ع ّل ّيني ،يف غرف فوق غرف ،يف ّ
كل الرشف :من أوي اليتيم
ونظر له فكان له أبا رحيام ،ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه ،ومن أنفق عىل والديه ورفق
وبرمها ومل حيزهنام ،ومن مل خيرق بمملوكه ،وأعانه عىل ما يك ّلفه ،ومل يستسعه فيام ال
هبام ّ
يطيق)()1

[احلديث ]1359 :قال اإلمام الباقر( :أربع من ك ّن فيه بني اهلل له بيتا يف اجلنّة؛ من
أوى اليتيم ،ورحم الضعيف ،وأشفق عىل والديه وأنفق عليهام ،ورفق بمملوكه)()2

[احلديث ]1360 :عن اإلمام الباقر قالّ :
(إن أيب رضب غالما له قرعة واحدة
عيل بن احلسني تبعثني يف
بسوط ،وكان بعثه يف حاجة فأبطأ عليه فبكى الغالم ،وقال :اهلل يا ّ
بني اذهب إىل قرب رسول اهلل ّ 
فصل ركعتني
ثم ترضبني؟ ..فبكى أيب ،وقال :يا ّ
حاجتك ّ
حر
ثم قال للغالم( :اذهب فأنت ّ
لعيل بن احلسني خطيئته يوم الدينّ ،
ّ
ثم قل :اللهم اغفر ّ
لوجه اهلل) قال أبو بصري :فقلت له :جعلت فداك كان العتق ك ّفارة للذنب؟ فسكت(.)3
[احلديث ]1361 :قال اإلمام الباقر( :إذا رست يف أرض خمصبة فارفق بالسري ،وإذا
فعجل السري)()4
رست يف أرض جمدبة ّ

 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1362 :قال اإلمام الصادق( :من كان رفيقا يف أمره نال ما يريد من

( )1أمايل املفيد.166/

( )3كتاب الزهد.43/

( )2املحاسن.8/

( )4املحاسن.361/
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الناس)()1

حيب الرفق فمن
[احلديث ]1363 :قال اإلمام الصادق( :إ ّن اهلل تبارك وتعاىل رفيق ّ
رفقه بعباده تسليله أضغاهنم ومضا ّدهتم هلواهم وقلوهبم ،ومن رفقه هبم أنّه يدعهم عىل
األمر يريد إزالتهم عنه رفقا هبم لكيال يلقى عليهم عرى اإليامن ومثاقلته مجلة واحدة
فيضعفوا ،فإذا أراد ذلك نسخ األمر باآلخر فصار منسوخا)()2

[احلديث ]1364 :قال اإلمام الصادق( :ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثامن خصال:
وقور عند اهلزاهز ،صبور عند البالء ،شكور عند الرخاء ،قانع بام رزقه اهلل ،ال يظلم
األعداء ،وال يتحامل لألصدقاء بدنه منه يف تعب ،والناس منه يف راحةّ ،
إن العلم خليل
املؤمن ،واحللم وزيره ،والصرب أمري جنوده ،والرفق أخوه ،وال ّلني والده)()3

مر قطار لإلمام الصادق فرأى زاملة قد
[احلديث ]1365 :عن محّاد ّ
اللحام ،قالّ :
حيب العدل)()4
مالت فقال( :يا غالم اعدل عىل هذا اجلمل ّ
فإن اهلل ّ

[احلديث ]1366 :قال اإلمام الصادق( :ليس منّا من مل حيسن صحبة من صحبه،
ومرافقة من رافقه ،ومماحلة من ماحله ،وخمالقة من خالقه)()5

ّ
وجل بأهل بيت خريا
[احلديث ]1367 :قال اإلمام الصادق( :إذا أراد اهلل عزّ
رزقهم الرفق يف املعيشة)()6

[احلديث ]1368 :قال اإلمام الصادق( :أ ّيام أهل بيت اعطوا ح ّظهم من الرفق فقد
وسع اهلل عليهم يف الرزق؛ والرفق يف تقدير املعيشة خري من السعة يف املال ،والرفق ال يعجز
ّ

( )1أصول الكايف .120/2

( )4املحاسن.361/

( )2أصول الكايف .118/2

( )5الكايف .286/4

( )3اخلصال .406/2

( )6الكايف .88/5
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عنه يشء ،والتبذير ال يبقى معه يشءّ ،
إن اهلل عزّ

حيب الرفق)()1
ّ
وجل ّ

[احلديث ]1369 :قال اإلمام الصادق( :ما زوي الرفق عن أهل بيت ّإال زوي
عنهم اخلري)()2

أي اخلصال باملرء أمجل؟ فقال( :وقار بال
[احلديث ]1370 :قيل لإلمام الصادقّ :
مهابة ،وسامح بال طلب مكافاة ،وتشاغل بغري متاع الدنيا)()3

[احلديث ]1371 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :خياركم
رب باإلخوان والسعي يف حوائجهم
سمحاؤكم ،وْشاركم بخالؤكم ،ومن خالص اإليامن ال ّ
ّ
البار باإلخوان ليح ّبه الرمحن ويف ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النريان ودخول
وإن ّ
اجلنان ..أخرب هبذا غرر أصحابك) قلت :جعلت فداك من غرر أصحايب؟ قال( :هم
ثم قال( :أما ّ
إن صاحب الكثري هيون عليه ذلك وقد
البارون باإلخوان يف العرس واليرس)ّ ،
ّ
ّ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
وجل يف ذلك صاحب القليل فقال يف كتابه ﴿ َو ُيؤْ ثِ ُر َ
َان
مدح اهلل عزّ
ون﴾ [احلرش)4 ()]9 :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ِ ِهب ْم َخ َص َ
[احلديث ]1372 :قال اإلمام الصادق( :ليس حلاقن رأي ،وال مللول صديق ،وال
حلسود غنى ،وليس بحازم من مل ينظر يف العواقب ،والنظر يف العواقب تلقيح للقلوب)()5

[احلديث ]1373 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :وقف عند ّ
كل أمر
حتّى تعرف مدخله من خمرجه قبل أن تقع فيه فتندم)()6

 5ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1374 :قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه( :عليك بالرفقّ ،
فإن
( )1أصول الكايف .119/2

( )4الكايف .41 /4

( )2أصول الكايف .119/2

( )5أمايل الطويس ج  1ص .307

( )3اصول الكايف .240 /2

( )6حتف العقول ص .304
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إن الرفق والرب وحسن اخللق يعمر الديار ويزيد يف الرزق)()1
الرفق يمن ،واخلرق شومّ ،

ّ

[احلديث ]1375 :قال اإلمام الكاظم( :إنّه كان يف بني إرسائيل رجل مؤمن وكان
فلام أن مات الكافر بني اهلل له بيتا
له جار كافر وكان يرفق باملؤمن ويوليه املعروف يف الدنياّ ،
حرها ويأتيه الرزق من غريها ،وقيل له :هذا بام كنت تدخل عىل
يف النار من طني فكان يقيه ّ
جارك املؤمن فالن بن فالن من الرفق وتو ّليه من املعروف يف الدنيا)()2

[احلديث ]1376 :قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه( :ارفق هبم ّ
فإن كفر
أحدهم يف غضبه ،وال خري فيمن كان كفره يف غضبه)()3
[احلديث ]1377 :قال اإلمام الكاظم( :الرفق نصف العيش)()4

 6ـ ما روي عن سائر األئمة:
[احلديث ]1378 :قال اإلمام احلسن( :السامحة :البذل يف العرس واليرس)()5

( )1حتف العقول.395/
( )2ثواب األعامل.203/

( )4أصول الكايف .120/2
( )5معاين األخبار ص .256

( )3أصول الكايف .119/2
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املداراة والتقية
املداراة والتقية من األخالق الكريمة التي أيسء فهمها نتيجة اخلطأ يف األغراض
املرتبطة هبا ،ولذلك يمكن اعتبارها من املشتبهات التي حتتاج إىل حل وتوضيح.
زيادة عىل ذلك؛ فهي قد ختتلط مع املداهنة ،والتي تعني السكوت عن املنكر ،وعدم
السعي لتغيريه إرضا للواقع فيه.
زيادة عىل ذلك؛ فإنه قد اشتهر القول بأهنا خاصة باملدرسة الشيعية ،ولذلك صار
النفور منها من لدن املدرسة السنية شديدا.
وهلذا؛ فإننا ـ قبل إيراد األحاديث املرتبطة هبا ـ نذكر هنا ما يدل عليها من القرآن
الكريم ،ومن اتفاق مجيع العلامء من املدرستني عىل مرشوعيتها ،بل رضورهتا.
فعند الرجوع للقرآن الكريم ،نجد أن للمداراة والتقية غرضان ْشعيان ممتلئان
بالقيم األخالقية العالية ،أوهلام حفظ الوحدة اإلسالمية والعالقات بني املسلمني ،وثانيهام
حفظ القائمني عىل اإلسالم والدعاة إليه.
أما املقصد األول؛ فيشري إليه قوله تعاىل عىل لسان هارون عليه السالم يف حواره مع
يت َأ ْن َت ُق َ
ول
أخيه موسى عليه السالمَ ﴿ :ق َال َيا ا ْب َن ُأ َّم َال َت ْأ ُخ ْذ بِلِ ْح َيتِي َو َال بِ َر ْأ ِيس إِ ِّين َخ ِش ُ
ني بنِي إِ ِ
ب قَ ْوِل﴾ [طه]94 :
رسائ َيل َو َمل ْ ت َْر ُق ْ
َف َّر ْق َت َب ْ َ َ
ْ َ
وذلك جوابا عن ذلك العتاب الذي تلقاه من أخيه بسبب عدم شدته مع السامري

وأصحابه ،وقال له يف ذلكَ ﴿ :ق َال َيا َه ُار ُ
ون َما َمنَ َع َك إِ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض ُّلوا َأ َّال َتتَّبِ َع ِن َأ َف َع َص ْي َت
ول َف َّر ْق َت َب ْ َ ِ ِ
يت َأ ْن َت ُق َ
رسائِ َيل
َأ ْم ِري َق َال َيا ا ْب َن ُأ َّم َال َت ْأ ُخ ْذ بِلِ ْح َيتِي َو َال بِ َر ْأ ِيس إِ ِّين َخ ِش ُ
ني َبني إ ْ َ
ب َق ْو ِيل﴾ [طه]94-92 :
َو َمل ْ ت َْر ُق ْ

207

وقد قبل موسى عليه السالم العلة التي ذكرها هارون ،لكوهنا علة ْشعية ،فالفتنة
الناجتة من التفرقة والرصاع كانت أكرب من تلك الوثنية التي وقع فيها السامري وأصحابه.
وهكذا نجد رسول اهلل  يامرس هذا النوع من التقية حرصا عىل وحدة األمة
اإلسالمية يف بداية نشأهتا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث عن عائشة قالت:
سألت رسول اهلل  عن ِ
احل ِ
جر ،فقال :هو من البيت ،قلت :ما منعهم أن يدخلوه فيه؟
قال :عجزت هبم النفقة ،قلت :فام شأن بابه مرتفع ًا ،ال ُيصعد إليه إال بس ّلم؟ قال( :ذلك
فعل قومك ،ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا ،ولوال ّ
أن قومك حديثو عهد بكفر
أغريه فأدخل فيه ما انتقص منه ،وجعلت بابه
خمافة أن تنفر قلوهبم ،لنظرت هل ّ
باألرض)()1

ويدخل يف هذا الباب كل األحاديث الواردة يف الدعوة للمداراة والصرب والتحمل،
كام يف احلديث املعروف عن رسول اهلل  أنه قال( :املؤمن الذي خيالط الناس ،ويصرب عىل
أذاهم أعظم أجر ًا من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب عىل أذاهم)( ،)2وال يمكن
للمؤمن أو غريه أن يصرب عىل الناس دون أن يدارهيم أو يتعامل معهم بام يشتهون من
املعاملة ،وإن مل يكن راضيا عن ذلك.
وتفعيال هلذه النصوص وغريها ،نجد أئمة اهلدى جييزون أن يرتك املوايل هلم ما يراه
من أحكام ْشعية حتى لو كانت مبطلة لعمله حرصا عىل عدم صدع وحدة األمة ..فالتقية
بمفهومها عندهم ال تعني احلرص عىل النفس فقط حتى ال تؤذى ،بل تعني كذلك احلرص
عىل حفظ وحدة صف األمة ،وعدم التسبب يف وقوع الشقاق بينها.

( )1البخاري  ، 179 : 2ابن ماجة .2955 / 985 : 2

.89 :

( )2سنن ابن ماجة  ،4032 / 1338 : 2والسنن الكربى للبيهقي 10
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فمن الروايات يف ذلك ما رواه جابر اجلعفي ،قال :سألت اإلمام الباقر( :إن يل
جريان ًا ،بعضهم يعرف هذا األمر ـ أي والية أهل البيت  ـ وبعضهم ال يعرف ،قد سألوين
ِّ
وصل هبم،
موسع ًا يل؟ فقال( :أ ّذن هلم،
أن أؤ ّذن هلم ،وأصيل هبم ،فخفت أن ال يكون ذلك َّ
وحتر األوقات)()1

َّ

وهكذا يفتي كبار علامء الشيعة ومراجعهم يف القديم واحلديث ،فمن املتقدمني قال
(ويستحب حضور مجاعة العامة ،كاخلاصة ،بل
الشهيد األول حممد بن مكي العاميل:
ّ
كم ْن صىل خلف رسول اهلل‘ فيه.
أفضل ،فقد روي :من صىل معهم يف الصف األول كان َ
رس ًا ،ولو مثل حديث النفس ،وتسقط لو فجأه
ويتأكد مع املجاورة .ويقرأ يف اجلهرية ّ
ركوعهم ،فيتم فيه إن أمكن ،وإال سقط)()2

ّ

ومن املتأخرين قال السيد ْشف الدين املوسوي( :حاشا أمري املؤمنني ـ علي ًا ـ أن
ّ
تقرب ًا هلل وأدا ًء ملا أمره اهلل به ،وصالته خلفهم ـ أي اخللفاء ـ ما كانت إال خالصة
يصيل إال ُّ
فتقربنا إىل اهلل عزّ ّ
أئمة مجاعة
وجل بالصالة خلف كثري من ّ
لوجهه الكريم ،وقد اقتدينا به عّ ،
أهل السنّة ،خملصني يف تلك الصلوات هلل تعاىل .وهذا جائز يف مذهب أهل البيت .و ُيثاب
ّ
املصيل منّا خلف اإلمام السني كام ُيثاب بالصالة خلف الشيعي .واخلبري بمذهبنا يعلم أنّا
نشرتط العدالة يف إمام اجلامعة إذا كان شيع ّي ًا ،فال جيوز االئتامم بالفاسق من الشيعة ،وال
بمجهول احلال ،أما السنّي فقد جيوز االئتامم به مطلق ًا)()3

ّ

ونفس املوقف نجده عند الكثري من أئمة املدرسة السنية ،فقد روي عن الشافعي أنه
صىل الصبح يف مسجد أيب حنيفة ،وكان الشافعي يرى القنوت يف صالة الصبح ،ويرى

( )1جامع أحاديث الشيعة ،حديث رقم .10996

الفقهية ،الصالة .651 :10

( )2حممد بن مكي العاميل ،الدروس الرشعية ،ضمن سلسلة الينابيع

( )3أجوبة مسائل موسى جار اهلل .73 :4
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اجلهر بالبسملة ،لكنه مل يقنت ومل جيهر ببسم اهلل تأدب ًا مع أيب حنيفة واحرتاما ألصحابه(..)1
وقد ذكر القرطبي أن ذلك كان شأن أئمة املذاهب الفقهية ،فقال( :كان أبو حنيفة
وأصحابه والشافعي وغريهم يصلون خلف أئمة أهل املدينة من املالكية وإن كانوا ال
يقرؤون البسملة ال رس ًا وال جهر ًا ..وصىل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه
مالك بأنه ال يتوضأ َّ
فصىل خلفه أبو يوسف ومل ُيعد ،رغم أنه يرى أن خروج الدم بحجامة
أو غريها ينقض الوضوء)()2

أما اهلدف الثاين من املداراة والتقية؛ فهو حفظ الدعاة إىل اإلسالم ،وقد ذكر القرآن
الكريم مثاال لذلك بمؤمن آل فرعون ،الذي أخرب أنه كان يكتم إيامنه ،واستطاع بسبب
عام عزم عليه من جرم عظيم.
ذلك أن يثني فرعون ّ
ومن هذا الباب ورد يف القرآن الكريم من إجازة التقية للمؤمنني الذين يتعرضون
للبالء حرصا عليهم ،ألنه ال يمكن أن تستمر الدعوة اإلسالمية من دوهنم ،قال تعاىلَ ﴿ :ال
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
يت ِ
ِ
َّخ ِذ املُْؤْ ِمنُ َ
يش ٍء إِ َّال
َ
ون ا ْلكَاف ِري َن َأ ْول َيا َء م ْن ُدون املُْؤْ مننيَ َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َك َف َل ْي َس م َن اهلل يف َ ْ
ِ
ِ
ِ
ري﴾ [آل عمران]28 :
َأ ْن َت َّت ُقوا من ُْه ْم ُت َقا ًة َو ُ َ
حي ِّذ ُر ُك ُم اهلل َن ْف َس ُه َوإ َىل اهلل املَْص ُ
وهلذا مارس الصحابة املستضعفون التقية يف عهد رسول اهلل  ،فقد روي يف كتب
السرية يف شأن تعذيب املرشكني للمستضعفني من املسلمني ..( :فأخذهم املرشكون
وألبسوهم أدراع احلديد وصهروهم يف الشمس ،فام منهم أحد إال وقد وآتاهم عىل ما أرادوا
إال بالالً)()3

عامر بن يارس ّ
فعذبوه حتّى باراهم يف بعض ما
ويف حديث آخر( :أخذ املرشكون ّ

( )1طبقات احلنفية ()433/1

( )3سنن ابن ماجة .53 : 1

( )2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ()375/23
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النبي  :كيف جتد قلبك؟ قال :مطمئنّ ًا باإليامن،
النبي  ،فقال ّ
أرادوا ،فشكا ذلك إىل ّ
قال النبي ( :فإن عادوا فعد)()1

ّ

عامر :يا رسول اهلل ّ
إن عامر ًا كفر ،فقال( :كال،
ويف رواية أنه قيل لرسول اهلل  عن ّ
ّ
عامر رسول اهلل
عامر ًا ميلء إيامن ًا من فرقه إىل قدمه ،واختلط اإليامن بلحمه ودمه) ،فأتى ّ
إن ّ
 وهو يبكي ،فجعل رسول اهلل  يمسح عينيه ويقول :ما لك؟ إن عادوا لك ،فعد هلم
بام قلت)()2

وهكذا استمرت ممارستهم هلا يف كل املراحل حتى بعد مرور مرحلة االستضعاف؛
أن عيون ًا ملسيلمة ّ
فقد روى احلسن البرصي ّ
الكذاب أخذوا رجلني من املسلمني فأتوه هبام،
فقال ألحدمها :أتشهد ّ
حممد ًا رسول اهلل؟ قال :نعم .قال :أتشهد ّاين رسول اهلل ،فأبى ومل
أن ّ
يشهد ،فقتل ُه .وقال مثل ذلك للثاين فشهد ملسيلمة ّ
النبي ،
الكذاب بام أراد ،فأطلقه ،فأتى ّ
وأخربه بام جرى ،فقال رسول اهلل ( :أ ّما صاحبك فمض عىل إيامنه ،وأ ّما أنت فأخذت
بالرخصة)()3

وقد استمر الصحابة يف ممارسة هذا النوع من التقية بعد وفاة رسول اهلل  ،فقد
لنكرش يف وجوه أقوام ،وإن قلوبنا لتلعنهم)()4
روي عن أيب الدرداء أنّه كان يقول( :إنّا ّ

وروي عن أيب هريرة قال( :حفظت من رسول اهلل  وعاءين :فأ ّما أحدمها فبثثته،
وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)()5

ّ

وقد ذكر ابن حجر العسقالين أن التقية هي التي محلت أبا هريرة عىل فعل ذلك ،فقد
قال( :ومحل العلامء الوعاء الذي مل يبثه عىل األحاديث التي فيها تبيني أسامي ُامراء السوء،
( )1جامع البيان ،الطربي .122 : 14
( )2سنن ابن ماجة .53 : 1

( )4رواه البخاري .37 : 8
( )5رواه البخاري .41 : 1

( )3تفسري القرطبي ()189 /10
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وأحواهلم ،وزمنهم .وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه وال يرصح به خوف ًا عىل نفسه
منهم ،كقوله( :أعوذ باهلل من رأس الستني ،وإمارة الصبيان) .يشري إىل خالفة يزيد بن
الهنا كانت سنة ستني من اهلجرة) ،ثم نقل عن ابن املنري قوله( :وانام أراد أبو هريرة
معاويةّ ،
بقولهُ ( :قطع) أيَ :قطع أهل اجلور رأسه ،إذا سمعوا عيبه لفعلهم ،وتضليله لسعيهم)()1

وحكى الرسخيس ممارسة حذيفة بن اليامن للتقية ،فقال( :وقد كان حذيفة ريض اهلل
عنه ممن يستعمل التقية عىل ما روي أنّه يداري رجالً ،فقيل له :إنّك منافق!! فقال :ال،
ولكني أشرتي ديني بعضه ببعض خمافة أن يذهب ك ّله)()2

وهكذا وردت يف الروايات ممارسة الكثري من الصحابة وغريهم التقية يف عهد
معاوية ومن بعده من األمراء الظلمة ،فعن سعيد بن جبري قال( :كنت مع ابن عباس
بعرفات ،فقال ما يل ال اسمع الناس يلبون؟ قلت :خيافون من معاوية ،فخرج ابن عباس
من فسطاطه ،فقال :لبيك اللهم لبيك ،لبيك فإهنم تركوا السنة من بغض عيل)()3

وهكذا استمر القول بالتقية والعمل هبا عند التابعني ومن بعدهم ،وبناء عىل ذلك
أجازها الفقهاء من مجيع املذاهب اإلسالمية.
ومن األمثلة عىل ذلك قول أيب يوسف القايض صاحب أيب حنيفة( :مخسة جيب عىل
ملتأول ،واملريض ،واملرأة ،والعامل ليقبس من
النّاس مداراهتم :امللك املس ّلط ،والقايض ّ
علمه)()4
وقال ّ
افعي(:)5
الش ّ
ّملـا عفوت ومل أحقـد عىل أحـد

هم العداوات
أرحت نفيس من ّ

( )1فتح الباري.175 : 1 ،

( )4املرجع السابق()477 /3

( )2املبسوط  ،الرسخيس ..46 : 24

( )5أدب الدنيا والدين()223

( )3سنن النسائي .253 : 5
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عـدوي عنـد رؤيتـه
ّإين أح ّيي
ّ

الرشـــ عنـّي بــال ّتـح ّـي ـات
ألدفع ّ ّ

و أظهر البرش لإلنسان أبغضه

حمب ـات
كــأنّام قــد حشـــــا قلبي ّ

النـّ اس داء وداء النـّ اس قرهبم

و يف اعـتـزاهلـم قـطـع املـو ّدات

وقال ابن ح ّبان( :من التمس رضا مجيع النّاس التمس ما ال يدرك ،ولكن يقصد
العاقل رضا من ال جيد من معاْشته بدّ ا ،وإن دفعه الوقت إىل استحسان أشياء من العادات
كان يستقبحها واستقباح أشياء كان يستحسنها ،ما مل يكن مأثامّ ،
فإن ذلك من املداراة ،وما
أكثر من دارى فلم يسلم فكيف توجد السالمة ملن ال يداري)()1
ّ
وقال ابن ب ّطال( :املداراة من أخالق املؤمنني ،وهي من أقوى أسباب األلفة بينهم.
إن املداراة هي املداهنة ،وهذا غلطّ ،
فإن قال بعضهم ّ
ألن املداراة مندوب إليها ،واملداهنة
حمرمة ،والفرق بينهام ّ
اليشء ،ويسرت باطنه وقد
أن املداهنة من الدّ هان ،وهو ا ّلذي يظهر ّ
ّ
الرضا بام هو فيه من غري إنكار عليه ،واملداراة:
بأهنا معاْشة الفاسق وإظهار ّ
فرسها العلامء ّ
ّ
الرفق باجلاهل يف التّعليم وبالفاسق يف النّهي عن فعله ،وترك اإلغالظ عليه حيث ال
هي ّ
يظهر ما هو فيه ،واإلنكار عليه بلطف القول والفعل ،وال س ّيام إذا احتيج إىل تأ ّلفه)(.)2
املاورديّ ( :
إن اإلنسان إن كان مأمورا بتأ ّلف األعداء ،ومندوبا إىل مقاربتهم،
وقال
ّ
فإنّه ال ينبغي له أن يكون هلم راكنا وهبم واثقا ،بل يكون منهم عىل حذر ،ومن مكرهم عىل
حترزّ ،
فإن العداوة إذا استحكمت يف ال ّطباع صارت طبعا ال يستحيل ،وجب ّلة ال تزول ،وإ ّنام
ّ
يستكفي بالتّأ ّلف إظهارها( ،)3ويستدفع به أرضارها ،كالنّار يستدفع باملاء إحراقها،
متأججة يف يابس احلطب ال يقرهبا ّإال تالف ،وال
ويستفاد به إنضاجها ،وإن كانت حمرقة ّ

( )1روضة العقالء()72 -71

( )3يستكفي :أي يستكفئ من قوهلم كفأ القدر غطاه.

( )2فتح الباري()545 /10
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إال هالك)()1
يدنو منها ّ

الرجل يف غري مقامه ،مثل أن حيتاج
وقال ابن
ّ
اجلوزي( :من االبتالء العظيم إقامة ّ
الرت ّدد إليه ،وإىل خمالطته من ال يصلح ،وإىل أعامل ال تليق
الصالح إىل مداراة ال ّظامل و ّ
الرجل ّ
ّ
به ،وإىل أمور تقطع عليه مراده ا ّلذي يؤثره ،فقد يقال للعامل :تر ّدد عىل األمري و ّإال خفنا
عليك سطوته ،فيرت ّدد فريى ما ال يصلح له وال يمكنه أن ينكر أو حيتاج إىل يشء من الدّ نيا
يرصح لينال بعض ح ّقه ،وحيتاج إىل مداراة
وقد منع ح ّقه ،فيحتاج أن ّ
يعرض بذكر ذلك أو ّ
الرضورات)(.)2
مهه لتلك ّ
من تصعب مداراته ،بل يتشتّت ّ
يب(:)3
وقال أبو سليامن اخل ّطا ّ
مــا دمــت ح ّـي ـا فــدار ال ّـن ـاس كـ ّلـهـم

فـإنّام أنـت يف دار املـداراة

من يدر دارى ومن مل يدر سوف يرى

عام قليل نديام للنّدامات
ّ

ّنوخي(:)4
وقال القايض الت
ّ
العـدو بوجـه ال قطوب بـه
الق
ّ

يكـاد يقطر من ماء البشـــاشـــات

فـأحزم النـّاس من يلقى أعـاديـه

يف جسم حقد وثوب من مو ّدات

الرفق يمن وخري القول أصدقه
ّ

وكـثـرة املـزح مـفـتــاح الـعــداوات

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل املداراة والتقية وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:

( )1أدب الدنيا والدين( )405بترصف.

( )3اآلداب الرشعية()54 /1

( )2صيد اخلاطر()291 -290

( )4أدب الدنيا والدين()223
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 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1379 :عن سويد بن حنظلة قال :خرجنا نريد رسول اهلل  ،ومعنا
فتحرج القوم أن حيلفوا ،وحلفت أنّه أخيّ ،
فخىل سبيله.
عدو له،
وائل بن حجر ،فأخذه ّ
ّ
فأتينا رسول اهلل  ،فأخربته ّ
حترجوا أن حيلفوا ،وحلفت أنّه أخي ،قال:
أن القوم ّ
(صدقت ،املسلم أخو املسلم)()1

[احلديث ]1380 :عن عائشة ،قالت( :سألت النبي  ،عن اجلَدْ ِر (ِ )2أمن البيت
هو؟ قال( :نعم) ،فقلت :فام هلم مل يدخلوه يف البيت؟ قالّ :
إن قومك قرصت هبم النفقة.
قلت :فام شأن بابه مرتفع ًا؟ قال( :فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا،
أن قومك حديثو عهد باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم أن ُأ ِ
ولوال ّ
دخ َل اجلَدْ َر يف البيت
وأن الصق بابه يف األرض)()3

وهذا احلديث يدل عىل أن النبي  كان يتقي قومه يف عدم رد ِ
احل ْجر إىل قواعد
إبراهيم عليه السالم خمافة أن تنفر قلوهبم ،حلداثة عهدهم بالكفر وقرهبم من ْشك
اجلاهلية.
وهلذا فشل ابن الزبري يف هتديم الكعبة وإعادة بنائها وإدخال احلجر يف البيت ،إذ هدم
عبدامللك بن مروان ما بناه ابن الزبري وأخرج احلجر من البيت ليعيده إىل ما كان عليه يف
عهد من مل يتمكن اإلسالم يوم ًا يف قلوب أكثرهم (.)4
[احلديث ]1381 :عن عائشة ،قالت :قال يل رسول اهلل ( :لوال حداثة ِ
قوم ِك
بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته عىل أساس إبراهيم عليه الصالة والسالم فإن قريش ًا

( )1أبو داود( )3256احلاكم ()300 /4
( )2اجلدْ ر ِ
واحل ْج ُر بمعنى واحد ،واملرادِ :ح ْجر الكعبة املرشفة.
َ ُ

( )3البخاري .1584 / 190 /2
( )4انظر :مسند أمحد .25620 / 360 /7
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وجعلت له َخ ْلف ًا أي :باب ًا من اخللف) ()1
استقرصت بناءه
ُ
ْ

[احلديث ]1382 :عن عروة بن الزبري ،أن عائشة أخربته أن رج ً
ال استأذن يف
الدخول إىل منزل النبي فقال رسول اهلل ( :إئذنوا له فبئس ابن العشرية ،أو بئس أخو
نت له يف
العشرية ،فلام دخل أالن له الكالم ،فقلت له :يا رسول اهلل! قلت ما قلت ثم ألِ َ
القول؟ فقال( :أي عائشةّ ،
ْش الناس منزلة عند اهلل من تركه أو َو َد َع ُه الناس اتقاء
إن َّ
فحشه) ()2

[احلديث ]1383 :عن ابن بريدة ،عن أبيه ،قال( :كنّا عند رسول اهلل  فأقبل رجل
قلت :نعم،
فلام قام ،قال( :يا بريدة أتعرف هذا)؟ ُ
وقربهّ ،
من قريش ،فأدناه رسول اهلل ّ ،
هذا أوسط قريش حسب ًا ،وأكثرهم ماالً؛ ثالث ًا ،فقلت :يا رسول اهلل أنبأتك بعلمي فيه،
فأنت أعلم .فقال رسول اهلل ( :هذا ممن ال يقيم اهلل له يوم القيامة وزن ًا) ()3

[احلديث ]1384 :عن ابن أيب مليكة ّ
مزردة
ّبي  أهديت له أقبية من ديباج ّ
أن الن ّ
ّ
بالذهب ،فقسمها ىف أناس من أصحابه ،وعزل منها واحدا ملخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه
ّبى  صوته فأخذ قباء فتل ّقاه
املسور بن خمرمة ،فقام عىل الباب ،فقال :ادعه يل ،فسمع الن ّ
به واستقبله بأزراره فقال :يا أبا املسور ،خبأت هذا لك ،وكان يف خلقه يشء)()4

قال الكرماين يف ْشح احلديث( :قال رسول اهلل  خبأت هذا لك .وكان ملتصق ًا
بالثوب ّ
وأن رسول اهلل  كان يري خمرمة أزاره ليطيب قلبه به ،ألنّه كان يف خلق خمرمة
نوع من الشكاسة) ()5

[احلديث ]1385 :قال رسول اهلل ( :كيف أنتم يف قوم مرجت عهودهم
( )1البخاري .1585 / 190 /2
( )2البخاري . 38 /8

( )4البخاري ()3127
( )5صحيح البخاري برشح الكرماين .7 /22

( )3املعجم األوسط للطرباين .1304 / 165 /2
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وأماناهتم وصاروا حثالة؟ وش ّبك بني أصابعه ،قالوا :كيف نصنع؟ قال :اصربوا وخالقوا
الناس بأخالقهم ،وخالفوهم بأعامهلم) ()1

[احلديث ]1386 :عن أيب عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس ،أنه قال( :أخذ
املرشكون عامر بن يارس فعذبوه حتى باراهم يف بعض ما أرادوا ،فشكا ذلك إىل النبي 
فقال النبي ( :كيف جتد قلبك؟ قال :مطمئن ًا باإليامن ،قال النبي ( :فإن عادوا فعد)
( )2

[احلديث ]1387 :عن حذيفة قال :قال رسول اهلل ( :ال ينبغي للمؤمن أن يذل
نفسه ،قالوا :وكيف يذل نفسه؟ قال :يتعرض من البالء ملا ال يطيق) ()3

[احلديث ]1388 :عن ابن عباس قال :بعث رسول اهلل  رسية فيها املقداد بن
األسود ،فلام أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا ،وبقي رجل له مال كثري مل يربح ،فقال :أشهد
أن ال إله ّإال اهلل ،فأهوى إليه املقداد فقتله ،فقال له رجل من أصحابه :قتلت رج ً
ال قال :ال
إله ّإال اهلل ،واهلل ليذكرن ذلك للنبي  .فلام قدموا عىل النبي  ،قالوا :يا رسول اهلل! َّ
إن
ال شهد أن ال إله ّإال اهلل فقتله املقداد؟ فقال :ادعوا يل املقداد ،فقال :يا مقداد قتلت رج ً
رج ً
ال
قال :ال إله ّإال اهلل ،فكيف لك بـ (ال إله ّإال اهلل)؟ قال :فأنزل اهللَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا
ِ
رض ْب ُت ْم ِيف َس ِب ِ
الس َال َم َل ْس َت ُمؤْ ِمنًا َت ْب َت ُغ َ
ون ع ََر َض
يل اهلل َف َت َب َّينُوا َو َال َت ُقو ُلوا َمل ْن َأ ْل َقى ِإ َل ْي ُك ُم َّ
َ َ

احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َف ِعنْدَ اهلل َمغَانِ ُم كَثِ َري ٌة ك ََذلِ َك ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اهلل َع َل ْي ُك ْم َف َت َب َّينُوا إِ َّن اهلل ك َ
َان
َْ
بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ًريا﴾ [النساء ]94 :فقال رسول اهلل ( :كان رج ً
ال مؤمن ًا خيفي إيامنه مع قوم
من الكفار فقتلته ،وكذلك كنت أنت ختفي إيامنك بمكة) ()4

[احلديث ]1389 :عن جابر بن عبداهلل قال :قال رسول اهلل َ ( :م ْن لكعب بن
( )1كشف األستار  ،جممع الزوائد .113 /4

( )3الرتمذي .522 /4

( )2تفسري الطربي .122 /14

( )4املعجم الكبري للطرباين .24 /12
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ب ْ
أن
األْشف فإنّه قد آذى اهللَ ورسو َل ُه؟ فقام حممد بن َم ْس َل َم َة ،فقال :يا رسول اهلل! ُأحت ُّ
أن أقول شيئ ًا .قال :قل.فأتاه حممد بن مسلمة ،فقالّ :
فأذن يل ْ
أق ُت َل ُه؟ قال :نعم .قال ْ
إن هذا
الرجل قد سألنا صدق ًة وإنّه قد عنانا ،وإين قد أتيتك أستسلفك)1( )..
َ
[احلديث ]1390 :قال رسول اهلل ( :مداراة النّاس صدقة)()2

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
ريب بمداراة الناس كام أمرين بأداء
[احلديث ]1391 :قال رسول اهلل ( :أمرين ّ
الفرائض)()3

[احلديث ]1392 :قال رسول اهلل ( :إنّا أمرنا معاْش األنبياء بمداراة الناس كام
امرنا بإقامة الفرائض)()4

[احلديث ]1393 :قال رسول اهلل ( :أمرت بمداراة الناس كام أمرت بتبليغ
الرسالة)()5

[احلديث ]1394 :قال رسول اهلل ( :ما وضع الرفق عىل يشء ّإال زانه ،وال وضع
اخلرق عىل يشء ّإال شانه ،فمن أعطي الرفق أعطي خري الدنيا واآلخرة ،ومن حرمه حرم
خري الدنيا واآلخرة)()6

[احلديث ]1395 :قال رسول اهلل ( :مداراة الناس نصف اإليامن ،والرفق هبم
نصف العيش)()7
[احلديث ]1396 :قال رسول اهلل ( :من عاش مداريا مات شهيدا)()8

()1البخاري .115 /5

( )5حتف العقول ص .48

( )2ابن حبان()471 /)216 /2

( )6نوادر الراوندي ص .4

( )3اصول الكايف ج  2ص .117

( )7اصول الكايف ج  2ص .117

( )4أمايل الطويس ج  2ص . 135

( )8روضة الواعظني ج  2ص .380
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[احلديث ]1397 :قال رسول اهلل ( :مداراة الناس صدقة)( )1

[احلديث ]1398 :قال رسول اهلل ( :من مل يأت يوم القيامة بثالث فقد خرس:
ّ
وجل عليه ،وحلم ير ّد به جهل السفهاء ،وخلق يداري به
حرم اهلل عزّ
عام ّ
ورع حيجزه ّ
الناس)()2

[احلديث ]1399 :قال رسول اهلل ( :رأس العقل بعد اإليامن باهلل مداراة الناس
حق)()3
يف غري ترك ّ

[احلديث ]1400 :قال رسول اهلل ( :أعقل الناس أشدّ هم مداراة للناس ،أحزم
الناس أكظمهم غيظا)()4

[احلديث ]1401 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابهّ :
(إن الناس لو
قارضتهم قارضوك ،وإن تركتهم مل يرتكوك ،وإن هربت منهم أدركوك) قال :فاصنع ماذا؟
قال( :اقرضهم عرضك ليوم فقرك)()5

يتم له عمل :ورع
[احلديث ]1402 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل يكن فيه مل ّ
حيجزه عن معايص اهلل ،وخلق يداري به الناس ،وحلم ير ّد به جهل اجلاهل)()6

[احلديث ]1403 :قال اإلمام الصادق( :كان فيام أوىص به رسول اهلل  عل ّيا :يا
عيل س ّيد األعامل
عيل أهناك عن ثالث خصال عظام :احلسد ،واحلرص ،والكذب ..يا ّ
ّ
ّ
وجل ،وذكر اهلل تبارك
ثالث خصال :إنصافك الناس من نفسك ،ومواساة األخ يف اهلل عزّ
وتعاىل عىل ّ
عيل ثالث فرحات للمؤمن يف الدنيا :لقاء اإلخوان ،واإلفطار يف
كل حال ..يا ّ

( )1روضة الواعظني ج  2ص .380

عيل بن طاووس يف فتح
( )5مستدرك الوسائل ج  2ص  ،92السيّد ّ

( )2مكارم األخالق ص .468

األبواب.

( )3حتف العقول ص .42

( )6اصول الكايف ج  2ص .116

( )4روضة الواعظني ج  2ص .379
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عيل ثالث من مل تكن فيه مل يقم له عمل :ورع حيجزه
الصيام،
ّ
والتهجد من آخر الليل ..يا ّ
عن معايص اهلل عزّ

وجل ،وخلق يداري به الناس ،وحلم ير ّد به جهل اجلاهل)1()..
ّ

[احلديث ]1404 :قال رسول اهلل ّ ( :
فضلهم اهلل عىل خلقه أمجعني
إن األنبياء إنّام ّ
لشدّ ة مداراهتم ألعداء دين اهلل ،وحسن تق ّيتهم ألجل إخواهنم يف اهلل)()2

[احلديث ]1405 :قال اإلمام عيلّ :
(إن مداراة أعداء اهلل من أفضل صدقة املرء عىل
نفسه وإخوانه ..كان رسول اهلل  يف منزله إذ استأذن عليه عبد اهلل بن أيب بن سلول ،فقال
وبرش يف وجهه،
فلام دخل أجلسه ّ
رسول اهلل  :بئس أخو العشرية ،ائذنوا له .فأذنوا لهّ .
فلام خرج قالت له عائشة :يا رسول اهلل قلت فيه ما قلت ،وفعلت به من البرش ما فعلت!
ّ
إن ْش الناس عند اهلل يوم القيامة من يكرم اتّقاء ْشه)()3
فقال رسول اهلل ( :يا عويشّ ،

ّ

[احلديث ]1406 :قال رسول اهلل ( :ال حتدّ ثوا الناس بام ال يعرفون أحت ّبون أن
يكذب اهلل ورسوله)()4
ّ

[احلديث ]1407 :قال رسول اهلل ( :طوبى لعبد نؤمة عرفه اهلل ومل يعرفه الناس،
أولئك مصابيح اهلدى ،وينابيع العلم ،تنجيل عنهم ّ
كل فتنة مظلمة ،ليسوا باملذاييع البذر،
وال باجلفاة املرائني)()5

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1408 :قال اإلمام عيل( :إنّام أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إىل رصاط ا ّلذين
( )1اخلصال ج  1ص .124

( )4غيبة النعامين ص .34

( )2التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص .355

( )5اصول الكايف ج  2ص .225

( )3التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص .354
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ملحمد وآله الطاهرين ،وأصحابه
أنعم عليهم باإليامن باهلل وتصديق رسوله وبالوالية
ّ
ْش عباد اهلل ،ومن الزيادة يف آثام أعداء
ّ
اخلريين املنتجبني ،وبالتق ّية احلسنة ا ّلتي يسلم هبا من ّ
اهلل وكفرهم ،بأن تدارهيم وال تعزهيم بأذاك وأذى املؤمنني ،وباملعرفة بحقوق اإلخوان من
حممد  وعادى من عاداهم ّإال كان قد
حممدا وآل ّ
املؤمنني ،فإنّه ما من عبد وال أمة واىل ّ
ّاختذ من عذاب اهلل حصنا منيعا وجنّة حصينة ،وما من عبد وال أمة دارى عباد اهلل فأحسن
ّ
وجل نفسه تسبيحا،
املداراة فلم يدخل هبا يف باطل ومل خيرج هبا من ّ
حق ّإال جعل اهلل عزّ
رسنا ،واحتامل الغيظ ملا يسمعه من أعدائنا ثواب
وزكّى عمله ،وأعطاه بصرية عىل كتامن ّ
املتشحط بدمه يف سبيل اهلل)1()..
ّ

[احلديث ]1409 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه( :دار املؤمن ما استطعت،
فإن ظهره محى اهلل ،ونفسه كريمة عىل اهلل ،وظامله خصم اهلل فال تكن خصمه)()2
ّ

[احلديث ]1410 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :اعلم ّ
أن رأس العقل بعد
ّ
وجل مداراة الناس ،وال خري فيمن ال يعاْش باملعروف من ال بدّ من
اإليامن باهلل عزّ
فإين وجدت مجيع ما يتعايش به الناس وبه
معاْشته حتّى جيعل اهلل إىل اخلالص منه سبيالّ ،
يتعاْشون ملء مكيال ،ثلثاه استحسان وثلثه تغافل ،وما خلق اهلل عزّ ّ
وجل شيئا أحسن من
ابيضت الوجوه وبالكالم اسو ّدت الوجوه ،واعلم ّ
أن الكالم
الكالم وال أقبح منه ،بالكالم ّ
يف وثاقك ما مل تتك ّلم به ،فإذا تك ّلمت به رصت يف وثاقه)3()..
[احلديث ]1411 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :دار الفاسق عن دينك)()4

ّ

[احلديث ]1412 :قال اإلمام عيل( :السلم ع ّلة السالمة وعالمة االستقامة)()5

( )1معاين األخبار ص .36

( )3من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .5

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص  ،92عن كتاب قضاء احلقوق

( )4أمايل الطويس ج  1ص .7

للصوري.

( )5غرر احلكم ص .445
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[احلديث ]1413 :قال اإلمام عيلّ ( :
ان أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس
يف عيشه)()1
[احلديث ]1414 :قال اإلمام عيل( :مجال احلكمة الرفق ،وحسن املداراة)()2
[احلديث ]1415 :قال اإلمام عيل( :رأس احلكمة مداراة الناس)()3
[احلديث ]1416 :قال اإلمام عيل( :عنوان العقل مداراة الناس)()4

[احلديث ]1417 :قال اإلمام عيل( :كن ل ّينا من غري ضعف ،شديدا من غري
عنف)()5

[احلديث ]1418 :قال اإلمام عيل( :كامل احلزم استصالح األضداد ،ومداجاة
األعداء)()6
[احلديث ]1419 :قال اإلمام عيل( :من عقل سمح)()7

[احلديث ]1420 :قال اإلمام عيل( :من مل يصلحه حسن املداراة ،أصلحه سوء
املكافاة)( )8
[احلديث ]1421 :قال اإلمام عيل( :مداراة الرجال من أفضل األعامل)()9

[احلديث ]1422 :قال اإلمام عيل( :مداراة األمحق من أشدّ

العناء)()10

[احلديث ]1423 :قال اإلمام عيل( :معاجلة النزال تظهر شجاعة األبطال)()11

[احلديث ]1424 :قال اإلمام عيل( :وجدت املساملة ما مل يكن وهن يف اإلسالم

( )1غرر احلكم ص .445

( )7غرر احلكم ص .445

( )2غرر احلكم ص .445

( )8غرر احلكم ص .445

( )3غرر احلكم ص .445

( )9غرر احلكم ص .445

( )4غرر احلكم ص .445

( )10غرر احلكم ص .445

( )5غرر احلكم ص .445

( )11غرر احلكم ص .445

( )6غرر احلكم ص .445
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أنجع من القتال)()1
[احلديث ]1425 :قال اإلمام عيل( :السلم ثمرة احللم)()2
[احلديث ]1426 :قال اإلمام عيل( :املداراة أمحد اخلالل)()3
[احلديث ]1427 :قال اإلمام عيل( :سالمة الدين والدنيا يف مداراة الناس)()4

[احلديث ]1428 :قال اإلمام عيل( :دار الناس تأمن غوائلهم ،وتسلم من
مكائدهم)()5

[احلديث ]1429 :قال اإلمام عيل( :دار الناس تستمتع بإخائهم ،والقهم بالبرش
متت أضغاهنم)()6
[احلديث ]1430 :قال اإلمام عيل( :سالمة العيش يف املداراة)()7
[احلديث ]1431 :قال اإلمام عيل( :سامل الناس تسلم دنياك)( )8
[احلديث ]1432 :قال اإلمام عيل( :سامل الناس تسلم ،واعمل لآلخرة تغنم)()9

عود نفسك السامح ،وجتنّب اإلحلاح يلزمك
[احلديث ]1433 :قال اإلمام عيلّ ( :
الصالح)()10
[احلديث ]1434 :قال اإلمام عيل( :من عامل بالرفق غنم)()11
[احلديث ]1435 :قال اإلمام عيل( :من دارى الناس سلم)()12
وقل أعداؤه)()13
[احلديث ]1436 :قال اإلمام عيل( :من سامل الناس كثر أصدقاؤه ّ
( )1غرر احلكم ص .445

( )8غرر احلكم ص .445

( )2غرر احلكم ص .445

( )9غرر احلكم ص .445

( )3غرر احلكم ص .445

( )10غرر احلكم ص .445

( )4غرر احلكم ص .445

( )11غرر احلكم ص .445

( )5غرر احلكم ص .445

( )12غرر احلكم ص .445

( )6غرر احلكم ص .445

( )13غرر احلكم ص .445

( )7غرر احلكم ص .445
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[احلديث ]1437 :قال اإلمام عيل( :من سامل الناس سرتت عيوبه ،ومن تت ّبع عيوب
الناس كشف عيوبه)()1
[احلديث ]1438 :قال اإلمام عيل( :من دارى الناس أمن مكرهم)()2
[احلديث ]1439 :قال اإلمام عيل( :من عامل الناس باجلميل كافؤوه به)()3
[احلديث ]1440 :قال اإلمام عيل( :من سامل الناس ربح السالمة)()4

[احلديث ]1441 :قال اإلمام عيل( :من ريض من الناس باملساملة سلم من
غوائلهم)()5

[احلديث ]1442 :قال اإلمام عيل( :من عامل الناس باملساحمة استمتع بصحبتهم،
وبالسامحة سلم من غوائلهم)()6
[احلديث ]1443 :قال اإلمام عيل( :من مل يدار من فوقه مل يدرك بغيته)()7
[احلديث ]1444 :قال اإلمام عيل( :من استصلح األضداد بلغ املراد)()8

[احلديث ]1445 :قال اإلمام عيل( :مقاربة الرجال يف خالئقهم أمن من
غوائلهم)()9
[احلديث ]1446 :قال اإلمام عيل( :أبق يبق عليك)()10

[احلديث ]1447 :قال اإلمام عيل( :أحسن إىل من متلك ر ّقه حيسن إليك من مت ّلك
(يملك)( )11ر ّقك)()12

( )1غرر احلكم ص .445

( )7غرر احلكم ص .445

( )2غرر احلكم ص .445

( )8غرر احلكم ص .445

( )3غرر احلكم ص .445

( )9غرر احلكم ص .445

( )4غرر احلكم ص .445

( )10غرر احلكم ص .445

( )5غرر احلكم ص .445

( )11غرر احلكم ص .445

( )6غرر احلكم ص .445

( )12غرر احلكم ص .445
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[احلديث ]1448 :قال اإلمام عيل( :أحت ّبون أن يكذب اهلل ورسوله؟ حدّ ثوا الناس
ما يعرفون وأمسكوا عام ينكرون)()1

ّ

[احلديث ]1449 :قال اإلمام عيل( :قولوا اخلري تعرفوا به ،واعملوا باخلري تكونوا
من أهله ،وال تكونوا عجال مرائني مذاييعّ ،
فإن خياركم ا ّلذين إذا نظر إليهم ذكر اهلل،
املشاؤون بالنميمة ،املفرقون بني األح ّبة ،املبتغون للرباء املعايب)()2
وْشاركم ّ

ّ

[احلديث ]1450 :قال اإلمام عيل( :إذاعة رس أودعته غدر)()3

ّ

[احلديث ]1451 :قال اإلمام عيل( :أقبح الغدر إذاعة الرس)()4

ّ

عيل يوما حلذيفة بن اليامن( :يا حذيفة ال حتدّ ث الناس
[احلديث ]1452 :قال اإلمام ّ
بام ال يعلمون فيطغوا ويكفرواّ ،
إن من العلم صعبا شديدا حممله لو محلته اجلبال عجزت
عن محلهّ ،
إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إىل من يتلوه بغيا وحسدا
فضل اهلل به عرتة ويص رسول اهلل )5()
ملا ّ

[احلديث ]1453 :قال اإلمام عيل( :حدّ ثوا الناس بام يعرفون ودعوا ما ينكرون،
يسب اهلل ورسوله؟ قال( :يقولون إذا
يسب اهلل ورسوله؟) قالوا :وكيف
أحت ّبون أن
ّ
ّ
حدّ ثتموهم بام ينكرون ،لعن اهلل قائل هذا ،وقد قاله اهلل ورسوله )6()

[احلديث ]1454 :قال اإلمام عيلّ :
(إن حديثكم هذا وأمره تشمئزّ منه قلوب
اجلاهلني ،فمن عرفه فزيدوه ومن أنكره فذروه)()7

رسنا فدفنه يف
[احلديث ]1455 :قال اإلمام عيل( :رحم اهلل عبدا يسمع من مكنون ّ

( )1غيبة النعامين ص  .33مستدرك الوسائل . 384 /2

( )5غيبة النعامين ص .142

( )2اصول الكايف .225 /2

( )6دعائم اإلسالم ج  1ص .60

( )3غرر احلكم ص .321

( )7دعائم اإلسالم ج  1ص .60

( )4غرر احلكم ص .183
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قلبه)()1

[احلديث ]1456 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابهّ :
(كل مصدور ينفث،
فمن نفث إليك منّا بأمر فاسرته بسرت ،وإ ّياك أن تبديه ،فليس لك من إبدائه توبة ،فإذا مل
تكن لك توبة فاملصري إىل لظى)()2

حممد
رس آل ّ
[احلديث ]1457 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه( :إذاعة ّ
السالم ال يقبل اهلل تعاىل منها وال حيتمل أحد عليها ،يا كميل وما قالوه لك مطلقا
عليهم ّ
فال تعلمه ّإال مؤمنا مو ّفقا ،يا كميل ال تعلم الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها ،فيبدوكم
هبا يوم يعاقبون عليها)()3

 2ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1458 :عن سفيان بن عيينة قال :قلت للزهري لقيت اإلمام السجاد؟
عدوا يف
الرس ،وال ّ
قال( :نعم لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه ،واهلل ما علمت له صديقا يف ّ
ألين مل أر أحدا ْ
وإن كان حي ّبه ّإال وهو لشدّ ة معرفته
العالنية ،فقيل له وكيف ذلك؟ قالّ :
إال وهو لشدّ ة مداراته له يداريه)()4
وإن كان يبغضه ّ
بفضله حيسده ،وال رأيت أحدا ْ

[احلديث ]1459 :قال اإلمام السجاد( :وددت واهلل ّأين افتديت خصلتني يف الشيعة
لنا ببعض حلم ساعدي :النزق ،وق ّلة الكتامن)()5

حتملوهم ما
[احلديث ]1460 :قال اإلمام السجاد( :حدّ ثوا الناس بام يعرفون وال ّ
ال يطيقون فتعزّ وهنم بنا)()6

 3ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
( )1دعائم اإلسالم ج  1ص .61

( )4علل الرشائع ص .230

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص . 384

( )5اصول الكايف ج  2ص .221

( )3مستدرك الوسائل ج  2ص . 384

( )6غيبة النعامين ص .15
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[احلديث ]1461 :قال اإلمام الباقر( :من أطاب الكالم مع موافقيه ليؤنسهم،
وبسط وجهه ملخالفيه ليأمنهم عىل نفسه وإخوانه ،فقد حوى من اخلري والدرجات العالية
عند اهلل ما ال يقادر قدره غريه)( )1

ّ
والكذابني
[احلديث ]1462 :قال اإلمام الباقر( :إ ّياكم وأصحاب اخلصومات
فإهنم تركوا ما أمروا به ..خالقوا الناس بأخالقهم ،وزايدوا يف أمواهلم ..إنّا ال نعدّ الرجل
ّ
عاقال حتّى يعرف حلن القول ،ثم قرأ و َل َت ْع ِر َفن َُّهم ِيف َحل ِن ا ْل َق ْو ِ
ل)()2
ّ

ْ

ْ

ّ
وجل
[احلديث ]1463 :قال اإلمام الباقر( :يف التوراة مكتوب ـ فيام ناجى اهلل عزّ
رسي يف رسيرتك ،وأظهر يف
به موسى بن عمران عليه ّ
السالم :يا موسى اكتم مكتوم ّ
تستسب يل عندهم بإظهار مكتوم
وعدوك من خلقي وال
لعدوي
عالنيتك املداراة عنّي
ّ
ّ
ّ
وعدوي يف س ّبي)()3
عدوك
ّ
رسي فترشك ّ

ّ

[احلديث ]1464 :قال اإلمام الباقر( :حيرش العبد يوم القيامة وما ندى دما فيدفع
رب إنّك
إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك ،فيقال له :هذا سهمك من دم فالن ،فيقول :يا ّ
تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما ،فيقول :بىل ولكنّك سمعت من فالن رواية كذا وكذا
فرويتها عليه فنقلت عليه حتّى صارت إىل فالن اجل ّبار فقتله عليها ،وهذا سهمك من
دمه)()4

[احلديث ]1465 :قال اإلمام الباقر( :يف حكمة آل داود :ينبغي للمسلم أن يكون
مالكا لنفسه ،مقبال عىل شأنه ،عارفا بأهل زمانه ،فاتّقوا اهلل وال تذيعوا حديثنا)()5

(ليقو شديدكم
[احلديث ]1466 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه:
ّ
( )1التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص .355
( )2مشكاة األنوار ص .68

( )4اصول الكايف ج  2ص .370
( )5اصول الكايف ج  2ص .224

( )3اصول الكايف ج  2ص .117
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ضعيفكم ،وليعد غن ّيكم عىل فقريكم ،وال تب ّثوا رسنا ،وال تذيعوا أمرنا)()1

ّ

[احلديث ]1467 :قال اإلمام الباقرّ :
(ان أمرنا هذا مستور مقنّع بامليثاق من هتكه
أذ ّله اهلل)()2

السالم :إهلي فمن
[احلديث ]1468 :قال اإلمام الباقر( :قال موسى بن عمران عليه ّ
ينزل دار القدس عندك؟ قال :ا ّلذين ال تنظر أعينهم إىل الدنيا ،وال يذيعون أرسارهم يف
احلق يف قلوهبم والصدق عىل ألسنتهم فأولئك يف
الدين وال يأخذون يف احلكومة الرشاّ ،
سرتي يف الدنيا ويف دار القدس عندي يف اآلخرة)()3

 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
النبي 
السالم إىل
ّ
[احلديث ]1469 :قال اإلمام الصادق( :جاء جربيل عليه ّ
فقال :يا حممد ربك يقرئك السالم ويقول لك :دار خلقي)()4

ّ

ّ

الفجار
رسا ،وخالطوا ّ
[احلديث ]1470 :قال اإلمام الصادق( :خالطوا األبرار ّ
جهارا ،وال متيلوا عليهم فيظلموكم ،فإنّه سيأيت عليكم زمان ال ينجو فيه من ذوي الدين
إال من ظنّوا أنّه أبله ،وصرب نفسه عىل أن يقال له إنّه أبله ال عقل له)()5
ّ

ّ

[احلديث ]1471 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن قوما من الناس ق ّلت مداراهتم للناس
فأنفوا من قريش ،وأيم اهلل ما كان بأحساهبم بأسّ ،
وإن قوما من غري قريش حسنت
يكف عنهم يدا
ّ
كف يده عن الناس فإنّام
ثم قال( :من ّ
مداراهتم فأحلقوا بالبيت الرفيع)ّ ،
واحدة ،ويك ّفون عنه أيدي كثرية)()6

[احلديث ]1472 :قال اإلمام الصادق( :كامل األدب واملروءة يف سبع خصال:
( )1اصول الكايف ج  2ص .222

( )4اصول الكايف ج  2ص .116

( )2بصائر الدرجات ص .28

( )5اصول الكايف ج  2ص .117

( )3أمايل املفيد ص .85

( )6اصول الكايف ج  2ص .117
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العقل ،واحللم ،والصرب ،والرفق ،والصمت ،وحسن اخللق ،واملداراة)( )1

[احلديث ]1473 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :صانع املنافق
بلسانك ،وأخلص و ّدك للمؤمن ،وإن جالسك هيودي فأحسن جمالسته)()2

[احلديث ]1474 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا﴾

[البقرة( :]83 :قولوا للناس ك ّلهم حسنا مؤمنهم وخمالفهم ،أ ّما املؤمنون فيبسط هلم وجهه،
يكف ْشورهم
وأ ّما املخالفون فيك ّلمهم باملداراة الجتذاهبم إىل اإليامن ،فإن استرت من ذلك ّ
عن نفسه وعن إخوانه املؤمنني)()3

[احلديث ]1475 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :عليكم بتقوى اهلل
السالم ،وإطعام
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن الصحبة ملن صحبكم ،وإفشاء ّ
فإن أيب حدّ ثني ّ
الطعام ،ص ّلوا يف مساجدهم ،وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهمّ ،
أن
شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم ،إن كان فقيه كان منهمْ ،
وإن كان مؤ ّذن فهو
وإن كان صاحب أمانة كان منهمْ ،
وإن كان إمام كان منهمْ ،
منهمْ ،
وإن كان صاحب وديعة
كان منهم ،وكذلك أحببونا إىل الناس وال تبغضونا إليهم)()4

[احلديث ]1476 :قال اإلمام الصادق( :اتّقوا اهلل وال حتملوا الناس عىل أكتافكم،
إن اهلل يقول يف كتابهَ ﴿ :و ُقو ُلوا لِلن ِ
ّ
َّاس ُح ْسنًا ﴾ [البقرة ]83 :وعودوا مرضاهم ،واشهدوا
جنائزهم ،وص ّلوا معهم يف مساجدهم حتّى النفس ،وحتّى يكون املباينة)()5

[احلديث ]1477 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بالصالة يف املساجد ،وحسن
اجلوار للناس ،وإقامة الشهادة ،وحضور اجلنائز أنّه ال بدّ لكم من الناس ّ
أن أحدا ال يستغني
عيل بن طاووس يف فتح
( )1مستدرك الوسائل ج  2ص  ،92السيّد ّ

( )3التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص .353

األبواب.

( )4صفات الشيعة ص .28

( )2من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .289

( )5تفسري الع ّيايش ج  1ص .48
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عن الناس بجنازته ،فأ ّما نحن نأيت جنائزهم ،وإنّام ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من
ثم
تأمتّون ،به والناس ال بدّ لبعضهم من بعض ما داموا عىل هذه احلال حتّى يكون ذلكّ ،
كل قوم إىل أهل أهوائهم)()1
ينقطع ّ

[احلديث ]1478 :قال اإلمام الصادق يويص شيعته( :خالقوا الناس بأحسن
أخالقكم ،ص ّلوا يف مساجدهم ،وعودوا مرضاهم ،واشهدوا جنائزهم ،وإن استطعتم أن
األئمة واملؤ ّذنني فافعلوا ،فإنّكم إذا فعلتم ذلك ،قال الناس :هؤالء الفالن ّية ،رحم
تكونوا ّ
اهلل فالنا ما أحسن ما كان يؤ ّدب أصحابه)()2

العدو يف دوالهتم تق ّية،
[احلديث ]1479 :قال اإلمام الصادق( :كظم الغيظ عن
ّ
وحرز ملن أخذ هبا ،وحترز من التعريض للبالء يف الدنيا)()3

ّ

عيل
[احلديث ]1480 :قال اإلمام الصادق( :خالطوا الناس فإنّه مل ينفعكم ّ
حب ّ
وفاطمة فإنّه ليس يشء أبغض إليهم من ذكر عيل وفاطمة)()4

ّ

فلام خرجت دعاين
[احلديث ]1481 :عن مرازم قال :محلني اإلمام الصادق رسالة ّ
إال خري وإن شتمونا)()5
فقال( :يا مرازم مل ال يكون بينك وبني الناس ّ

[احلديث ]1482 :قال اإلمام الصادق( :إنّه ليس احتامل أمرنا التصديق له والقبول
السالم ،وقل هلم :رحم اهلل
فقط ،من احتامل أمرنا سرته وصيانته عن غري أهله فاقرؤوهم ّ
عبدا اجرت مو ّدة الناس إلينا ،حدّ ثوهم بام يعرفون ،واسرتوا عنهم ما ينكرون)()6

ّ

[احلديث ]1483 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :يا سليامن إنّكم عىل

( )1أمايل املفيد ص .185

( )4مشكاة األنوار ص .68

( )2دعائم اإلسالم ج  1ص .66

( )5مشكاة األنوار ص .68

( )3مشكاة األنوار ص .42

( )6اصول الكايف ج  2ص .222
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دين من كتمه أعزّ ه اهلل ،ومن أذاعه أذله اهلل)()1

رسنا س ّلط اهلل
[احلديث ]1484 :قال اإلمام الصادق( :من استفتح هناره بإذاعة ّ
عليه حر احلديد وضيق املجالس)()2

ّ

ّ
[احلديث ]1485 :قال اإلمام الصادقّ :
وجل ع ّري قوما باإلذاعة يف قوله
(إن اهلل عزّ
اخلو ِ
ِ
ّ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه﴾ [النساء ،]83 :فإ ّياكم
عزّ
وجلَ ﴿ :وإِ َذا َجا َء ُه ْم َأ ْم ٌر م َن ْاألَ ْم ِن َأ ِو ْ َ ْ
واإلذاعة)()3

ون ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
[احلديث ]1486 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عزّ ّ
وجلَ ﴿ :و َي ْق ُت ُل َ
َري
رسهم
َحق﴾ [آل عمران( :]112 :أما واهلل ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم وأفشوا ّ
فقتلوا)()4

[احلديث ]1487 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن من أمرنا مستور مقنع بامليثاق ،فمن
هتك علينا أذ ّله اهلل)()5

الرس ّ
شاك ،وقائله عند غري أهله
[احلديث ]1488 :قال اإلمام الصادق( :مذيع ّ
كافر ،ومن متسك بالعروة الوثقى فهو ناج) قلت :ما هو؟ قال( :التسليم)()6

ّ

[احلديث ]1489 :قال اإلمام الصادق( :نفس املهموم لنا املغتم لظلمنا تسبيح،
ومهه ألمرنا عبادة ،وكتامنه لرسنا جهاد يف سبيل اهلل)()7

ّ

ّ

عيل شيئا
[احلديث ]1490 :سئل اإلمام الصادق عن حديث فقال( :هل كتمت ّ
ّ
فلام رأى ما يب ،قال( :أ ّما ما حدّ ثت به أصحابك فال بأس ،إنّام اإلذاعة
قط؟) فبقيت أتذكّرّ ،

( )1اصول الكايف ج  2ص .222

( )5اصول الكايف ج  2ص .226

( )2اصول الكايف ج  2ص .372

( )6اصول الكايف ج  2ص .371

( )3اصول الكايف ج  2ص .369

( )7اصول الكايف ج  2ص .226

( )4اصول الكايف ج  2ص .371
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أن حتدّ ث به غري أصحابك)()1

[احلديث ]1491 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم كَا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
ون
ِ
بِآي ِ
ون ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ات اهلل َو َي ْق ُت ُل َ
ون﴾ [آل عمران ،]112 :واهلل
َري َحق َذل َك بِ َام ع َ
َ
ما قتلوهم بأيدهيم وال رضبوهم بأسيافهم ،ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فاخذوا
عليها فقتلوا فصار قتال واعتداء ومعصية)()2

[احلديث ]1492 :قال اإلمام الصادق( :من أذاع علينا حديثا فهو بمنزلة من
جحدنا ح ّقنا) ،وقال( :املذيع حلديثنا كاجلاحد له)()3

[احلديث ]1493 :قال اإلمام الصادق( :ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن
قتلنا قتل عمد)()4
[احلديث ]1494 :قال اإلمام الصادق( :من أذاع علينا حديثنا سلبه اهلل اإليامن)()5

[احلديث ]1495 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابهّ :
(إن احتامل أمرنا
ليس بمعرفته وقبولهّ ،
السالم
عمن ليس من أهله ،فاقرأهم ّ
ورسه ّ
إن احتامل أمرنا هو صونه ّ
استجر مو ّدة الناس إىل نفسه وإلينا
ورمحة اهلل ـ يعني الشيعة ـ وقل :قال لكم :رحم اهلل عبدا
ّ
ويكف هلم ما ينكرون)()6
ّ
بأن يظهر هلم ما يعرفون

[احلديث ]1496 :قال اإلمام الصادق( :أمر الناس بخصلتني فض ّيعومها فصاروا
منهام عىل غري يشء :الصرب والكتامن)()7

[احلديث ]1497 :قال اإلمام الصادق( :ال تذيعوا أمرنا وال حتدّ ثوا به ّإال أهله ،فإ ّن

( )1املحاسن ص .258

( )5اصول الكايف ج  2ص .370

( )2اصول الكايف ج  2ص .371

( )6غيبة النعامين ص .34

( )3اصول الكايف ج  2ص .370

( )7اصول الكايف ج  2ص .222

( )4اصول الكايف ج  2ص .370

232

املذيع علينا أمرنا أشدّ

عدونا ،انرصفوا رمحكم اهلل وال تذيعوا رسنا)()1
علينا مؤنة من ّ

ّ

[احلديث ]1498 :قال اإلمام الصادقّ :
عري قوما باإلذاعة فقالَ ﴿ :وإِ َذا
(إن اهلل ّ
اخلو ِ
ِ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه﴾ [النساء ]83 :فإ ّياكم واإلذاعة)()2
َجا َء ُه ْم َأ ْم ٌر م َن ْاألَ ْم ِن َأ ِو ْ َ ْ
[احلديث ]1499 :قال اإلمام الصادق( :املذيع ملا أراد اهلل سرته مارق من الدين)()3

[احلديث ]1500 :قال اإلمام الصادق لرجل قدم عليه من الكوفة( :ما حال
شيعتنا؟) فاخربه فقال اإلمام الصادق( :ليس احتامل أمرنا بالتصديق والقبول فقطّ ،
إن
رت
السالم وقل هلم :رحم اهلل عبدا اج ّ
احتامل أمرنا سرته وصيانته من غري أهله ،فأقرئهم ّ
وسرت عنهم ما ينكرون)()4
مو ّدة الناس إلينا وإىل نفسه ،فحدّ ثهم بام يعرفونّ ،

[احلديث ]1501 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :ال يكون العبد مؤمنا
حتّى يكون فيه ثالث سنن :سنّة من اهلل ،وسنّة من رسوله وسنّة من اإلمام؛ فأ ّما السنّة من
ِ
َامل ا ْل َغ ْي ِ
جل وعزّ فهو أن يكون كتوما لألرسار يقول اهلل ّ
اهلل ّ
ب َف َال ُي ْظ ِه ُر ع ََىل
جل ذكره﴿ :ع ُ
ِ
حدً ا﴾ [اجلن)5()..]26 :
َغ ْي ِبه َأ َ
[احلديث ]1502 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابهّ :
(إن أمرنا ليس بقبوله
السالم ورمحة اهلل وبركاته وقل
فقط ،ولكن بصيانته وكتامنه عن غري أهله ،اقرأ أصحابنا ّ
هلم :رحم اهلل امرئ اجرت مو ّدة الناس إلينا ،فحدّ ثهم بام يعرفون وترك ما ينكرون)()6

ّ

كف،
[احلديث ]1503 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :أي حبيب ّ
فان ّ
خالقوا الناس بأخالقهم وخالفوهم بأعاملكمّ ،
لكل امرئ ما اكتسب وهو يوم القيامة
أحب ،ال حتملوا الناس عليكم وعلينا فادخلوا يف دمهاء الناسّ ،
فإن لنا أ ّياما ودولة
مع من ّ
( )1املحاسن ص .255

( )4دعائم اإلسالم ج  1ص .61

( )2املحاسن ص .256

( )5حتف العقول ص .312

( )3اصول الكايف ج  2ص .372

( )6أمايل الطويس ج  1ص .84
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يأيت هبا اهلل إذا شاء) فسكت حبيب فقال( :أفهمت يا حبيب؟ ال ختالفوا أمري فتندموا)
قال :لن اخالف أمرك(.)1
[احلديث ]1504 :قال اإلمام الصادق( :ليس هذا األمر معرفته وواليته فقط حتّى
عام صمتنا ،فإنّكم إذا قلتم
عمن ليس من أهله وحيسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا ّ
تسرته ّ
ما نقول وس ّلمتم لنا فيام سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنّا وقال اهللَ ﴿ :فإِ ْن آ َمنُوا بِ ِم ْث ِل َما
اق َفس َيك ِْفيك َُهم اهلل َو ُه َو الس ِم ُ ِ
آمنْ ُتم بِ ِه َف َق ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِنَّام ُهم ِيف ِش َق ٍ
يم﴾
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ُ
َ
َ ْ
َ ْ
[البقرة)2()]137 :

مفضلّ ،
إن هذا
[احلديث ]1505 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :يا ّ
ْشفه اهلل ويؤ ّدي ح ّقه
ويرشفه كام ّ
األمر ليس بالقول فقط ،ال واهلل حتّى يصونه كام صانه اهلل ّ
كام أمر اهلل)()3

[احلديث ]1506 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :يا ّ
معىل اكتم أمرنا
وال تذعه فإنّه من كتم أمرنا ومل يذعه أعزّ ه اهلل به يف الدنيا ،وجعله نورا بني عينيه يف اآلخرة
يقوده إىل اجلنّة ،يا ّ
معىل من أذاع أمرنا ومل يكتمه أذ ّله اهلل به يف الدنيا ،ونزع النور من بني
معىل ّ
عينيه يف اآلخرة ،وجعله ظلمة تقوده إىل النار ،يا ّ
إن التق ّية من ديني ودين آبائي ،وال
دين ملن ال تق ّية له ،يا مع ّىل ّ
حيب أن يعبد يف العالنية ،يا ّ
معىل
الرس كام ّ
إن اهلل ّ
حيب أن يعبد يف ّ
إن املذيع ألمرنا كاجلاحد له)()4
ّ

عيل
[احلديث ]1507 :سئل اإلمام الصادق عن حديث كثري فقال( :هل كتمت ّ
شيئا ّ
فلام رأى ما يب قال( :أ ّما ما حدّ ثت به أصحابك فال بأس به ،إنّام
قط؟) فبقيت أ ّذكّرّ ،

( )1أمايل املفيد ص .26

( )3غيبة النعامين ص .37

( )2غيبة النعامين ص .15

( )4اصول الكايف ج  2ص .223
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اإلذاعة أن حتدّ ث به غري أصحابك)( )1

حر
رسنا أهل البيت أذاقه اهلل ّ
[احلديث ]1508 :قال اإلمام الصادق( :من أفشى ّ
احلديد)()2

[احلديث ]1509 :قال اإلمام الصادق( :إ ّياكم إ ّياكم عىل دين ،من كتمه أعزّ ه اهلل،
ومن أذاعه أذ ّله اهلل)()3
[احلديث ]1510 :قال اإلمام الصادق( :ال خري فيمن ال تق ّية له)()4

[احلديث ]1511 :قال اإلمام الصادق( :الناطق علينا بام نكره أشدّ مؤنة علينا من
املذيع)()5
[احلديث ]1512 :قال اإلمام الصادق( :ك ّفوا ألسنتكم ،والزموا بيوتكم)6()..

[احلديث ]1513 :قال اإلمام الصادق يف قول اهللُ ﴿ :أو َلئِ َك ُيؤْ ت َْو َن َأ ْج َر ُه ْم َم َّرت ْ ِ
َني
ون بِ ْ ِ
ربوا﴾ [القصص( :]54 :بام صربوا عىل التق ّية) ﴿ َو َيدْ َر ُء َ
الس ِّي َئ َة ﴾ [القصص:]54 :
احلَ َسنَة َّ
بِ َام َص َ ُ
(احلسنة التق ّية ،واإلذاعة الس ّيئة)()7

[احلديث ]1514 :سئل اإلمام الصادق عن عذاب القرب ،فقالّ :
(إن اإلمام الباقر
حدّ ثناّ :
ثم عاد فسكت فأدبر
إن رجال أتى سلامن الفاريس فقال :حدّ ثني ،فسكت عنهّ ،
ون ما َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن
َ َ ِّ
الرجل وهو يقول ويتلو هذه اآلية﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْك ُت ُم َ َ
َّاس ِيف ا ْلكِت ِ
َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
الال ِعنُ َ
َاب ُأو َلئِ َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهلل َو َي ْل َعنُ ُه ُم َّ
ون﴾ [البقرة ]159 :فقال له:
أقبل ،إنّا لو وجدنا أمينا حلدّ ثناه)8()..

( )1مشكاة األنوار ص .41

( )5املحاسن ص .256

( )2جامع األخبار ص .96

( )6اصول الكايف ج  2ص .225

( )3جامع األخبار ص .95

( )7املحاسن ص .256

( )4جامع األخبار ص .95

( )8تفسري الع ّيايش ج  1ص .71
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[احلديث ]1515 :قال اإلمام الصادق( :خالطوا الناس بام يعرفون ،ودعوهم ممّا
ينكرونه وال حتملوا عىل أنفسكم وعليناّ ،
إن أمرنا صعب مستصعب ال حيتمله ّإال ملك
مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليامن)()1

ّ

ّ

[احلديث ]1516 :قال اإلمام الصادق يف أوصاف املؤمنني( :قلوهبم خائفة وجلة
لرس اهلل؛ إن وجدوا له أهال نبذوا إليه نبذا،
من اهلل ،ألسنتهم مسجونة ،وصدورهم وعاء ّ
وإن مل جيدوا أهال ألقوا عىل ألسنتهم أقفاال غ ّيبوا مفاتيحها وجعلوا عىل أفواههم أوكية
صلب صالب أصلب من اجلبال ال ينحت منه يشء)()2

[احلديث ]1517 :قال اإلمام الصادق( :طوبى لعبد نؤمة عرف الناس ،فصاحبهم
ببدنه ومل يصاحبهم يف أعامهلم بقلبه ،فعرفوه يف الظاهر وعرفهم يف الباطن)()3

السالم
[احلديث ]1518 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :اقرأ موالينا ّ
وأعلمهم أن جيعلوا حديثنا يف حصون حصينة وصدور فقيهة وأحالم رزينة وا ّلذي فلق
احل ّبة وبرأ النسمة ما الشاتم لنا عرضا والناصب لنا حربا بأشدّ مؤنة من املذيع علينا حديثنا
عند من ال حيتمله)()4

[احلديث ]1519 :قال اإلمام الصادق( :من أذاع علينا حديثا فهو بمنزلة من
جحدنا ح ّقنا)()5

(إين ألحدّ ث الرجل احلديث ،فينطلق
[احلديث ]1520 :قال اإلمام الصادقّ :
فاستحل به لعنه والرباءة منه)()6
ّ
فيحدّ ث به عنّي كام سمعه،

[احلديث ]1521 :قال اإلمام الصادق( :قوم يزعمون ّإين إمامهم واهلل ما أنا هلم
( )1بصائر الدرجات ص .26

( )4االختصاص ص .252

الزراد ص .7
( )2كتاب زيد ّ

( )5غيبة النعامين ص .38

( )3معاين األخبار ص .380

( )6غيبة النعامين ص .38

236

بإمام لعنهم اهلل ك ّلام سرتت سرتا هتكوه ،أقول كذا وكذا فيقولون إنّام عنى كذا وكذا أنا إمام
من أطاعني)()1

[احلديث ]1522 :قال اإلمام الصادق( :أما واهلل لو كانت عىل أفواهكم أوكية
كل امرئ منكم بام له ،واهلل لو وجدت أتقياء لتك ّلمت واهلل املستعان)()2
حلدثت ّ

ثم
رسا فقد نصب لنا العداوةّ ،
[احلديث ]1523 :قال اإلمام الصادق( :من أذاع لنا ّ
ثم وصلنا بجبال من ذهب مل يزدد
رسنا ّ
قال :سمعت أيب رضوان اهلل عليه يقول :من أذاع ّ
إال بعدا)()3
منّا ّ

[احلديث ]1524 :قال اإلمام الصادق( :رحم اهلل قوما كانوا رساجا ومنارا ،كانوا
دعاة إلينا بأعامهلم وجمهود طاقتهم ،ليس كمن يذيع أرسارنا)()4

[احلديث ]1525 :قيل لإلمام الصادق :أهلذا األمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي
إليه؟ قال( :بىل ولكنّكم أذعتم فزاد اهلل فيه)()5

[احلديث ]1526 :روي أن قوما اجتمعوا عند اإلمام الصادق؛ فتك ّلموا فيام هم فيه
يرسكم هذا ا ّلذي
وذكروا الفرج وقالوا :متى نراه يكون ،يا ابن رسول اهلل؟ فقال( :أ ّ
تتمنّون)؟ قالوا :إي واهلل ،قال( :أفتخ ّلفون األهل واألح ّبة وتركبون اخليل وتلبسون
السالح؟) قالوا :نعم ،قال( :وتقاتلون أعداءكم؟) قالوا :نعم ،قال( :قد سألناكم ما هو
أي يشء هو ،جعلت فداك؟
أيرس من هذا فلم تفعلوه) فسكت القوم ،فقال رجل منهمّ :
قال( :قلنا لكم :اسكتوا ،فإنّكم إن كففتم رضينا ،وإن خالفتم اوذينا ،فلم تفعلوا)()6

 5ـ ما روي عن اإلمام الرضا:
( )1غيبة النعامين ص .38

( )4حتف العقول ص .301

( )2غيبة النعامين ص .38

( )5كتاب الغيبة للشيخ الطويس ص .263

( )3دعائم اإلسالم ج  1ص .58

( )6دعائم اإلسالم ج  1ص .60
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[احلديث ]1527 :قال اإلمام الرضا( :ال يكون املؤمن مؤمنا حتّى يكون فيه ثالث
رسه قال اهلل
خصال :سنّة من ر ّبه ،وسنّة من نب ّيه ،وسنّة من ول ّيه ،فأ ّما السنّة من ر ّبه فكتامن ّ
ِ
ب َف َال ُي ْظ ِهر ع ََىل َغ ْيبِ ِه َأ َحدً ا إِ َّال م ِن ارت ََض ِم ْن رس ٍ
َامل ا ْل َغ ْي ِ
ّ
ول ﴾ [اجلن،]26 :
عزّ
َ ُ
َ ْ
ُ
وجل﴿ :ع ُ
ّ
وأ ّما السنّة من نب ّيه فمداراة الناس ّ
وجل أمر نب ّيه  بمداراة الناس فقالُ ﴿ :خ ِذ
فإن اهلل عزّ

ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِنيَ ﴾ [األعراف ،]199 :وأ ّما السنّة من ول ّيه فالصرب يف
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ

البأساء والرضاء)()1

ّ

[احلديث ]1528 :قال اإلمام الرضا( :عليكم بتقوى اهلل والورع واالجتهاد وأداء
حممد  ص ّلوا يف عشائركم ،وصلوا
األمانة وصدق احلديث وحسن اجلوار ،فبهذا جاء ّ
أرحامكم ،وعودوا مرضاكم ،وأحرضوا جنائزهم ،كونوا زينا وال تكونوا شينا ،ح ّببونا إىل
كل قبيح)()2
كل مو ّدة ،ادفعوا عنّا ّ
الناس وال تبغضونا ،جروا إلينا ّ

ّ

 6ـ ما روي عن سائر األئمة:
[احلديث ]1529 :قال اإلمام الكاظم( :إن كان يف يدك هذه يشء فإن استطعت أن
ال تعلم هذه فافعل) ،وكان عنده إنسان فتذاكروا اإلذاعة ،فقال( :احفظ لسانك تعزّ  ،وال
فتذل)()3
متكّن الناس من قياد رقبتك ّ

[احلديث ]1530 :عن بكر بن صالح قال :كتب صهر يل إىل اإلمام اجلواد ّ
أن أيب
ناصب خبيث الرأي وقد لقيت منه شدّ ة وجهدا فرأيك جعلت فداك يف الدعاء يل ،وما ترى
جعلت فداك؟ أفرتى أن اكاشفه أم اداريه؟ فكتب( :قد فهمت كتابك ،وما ذكرت من أمر
أبيك ،ولست أدع الدعاء لك إن شاء اهلل ،واملداراة خري لك من املكاشفة ،ومع العرس يرس

( )1اصول الكايف ج  2ص .241

( )3اصول الكايف ج  2ص .225

( )2فقه اإلمام الرضا ص .356
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فاصرب ّ
فإن العاقبة للمتّقني ،ث ّبتك اهلل عىل والية من تو ّليت ،نحن وأنتم يف وديعة اهلل ا ّلتي
ال تضيع ودائعه) ،قال بكر :فعطف اهلل بقلب أبيه حتّى صار ال خيالفه يف يشء()1

( )1أمايل املفيد ص .191
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الرأفة والرمحة
الرأفة والرمحة من األركان التي تقوم عليها األخالق احلسنة ،فال يمكن للجايف
القايس الغليظ ،مهام كان له من املكارم أن يعترب صاحب خلق حسن ،ذلك أن قسوته
وغلظته ستفسد عليه كل ما بنته سائر أخالقه.
وهلذا كان أكثر الناس مواجهة لألنبياء واألولياء هم أولئك الطغاة املستكربين
املستبدين الذين خلت قلوهبم من الرمحة؛ كام أخرب اهلل تعاىل عن مثاهلم وقدوهتم فرعون
حني ذكر جرائمه الناشئة عن قسوته ،فقال﴿ :إِ َّن فِ ْرع َْو َن ع ََال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َج َع َل َأ ْه َل َها ِش َي ًعا
ِ ِ
ف َطائِ َف ًة ِمنْهم ي َذبح َأبنَاء ُهم ويستَحيِي نِساء ُهم إِ َّنه ك َ ِ
ن﴾ [القصص]4 :
َي ْست َْض ِع ُ
َان م َن املُْ ْفسدي َ
َ َ ْ ُ
ُ ْ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ

ومثلهم أولئك الذين سامهم اهلل تعاىل أصحاب األخدود ،وقال عنهمُ ﴿ :قتِ َل
ات ا ْلو ُق ِ
َّار َذ ِ
َأصحاب ْاألُ ْخدُ ِ
ود الن ِ
ود إِ ْذ ُه ْم َع َل ْي َها ُق ُعو ٌد َو ُه ْم ع ََىل َما َي ْف َع ُل َ
ون بِاملُْؤْ ِمنِنيَ ُش ُهو ٌد
َ
ْ َ ُ
يد ا َّل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
احل ِم ِ
ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َواهلل
َّ َ َ
ُ ُ
َو َما َن َق ُموا من ُْه ْم إِ َّال َأ ْن ُيؤْ منُوا بِاهلل ا ْل َع ِز ِيز ْ َ

ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
اب َج َهن ََّم َو َهل ُ ْم
يشء َش ِهيدٌ إِ َّن ا َّلذي َن َف َتنُوا املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ منَات ُث َّم َمل ْ َي ُتو ُبوا َف َل ُه ْم ع ََذ ُ
ْ
احل ِر ِ
يق﴾ [الربوج]10-4 :
ع ََذ ُ
اب ْ َ
ومنهم أولئك الذين مل يرض قسوة قلوهبم كل ما صبوه من ألوان اإلهانة والتحقري
لنبي اهلل إبراهيم عليه السالم ،وإنام أضافوا إليه رميه يف النريان ،لتناسبها مع النريان التي
آهل َت ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم َف ِ
ِ
اعلِنيَ ُق ْلنَا َيا ن َُار ُك ِ
وين
ْ
ْرصوا َ ْ
تغيل يف قلوهبم ،قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َح ِّر ُقو ُه َوان ُ ُ
ِ
َاه ُم ْاألَ ْخ َ ِ
ن﴾ [األنبياء]70-68 :
يم َو َأ َرا ُدوا ِب ِه َك ْيدً ا َف َج َع ْلن ُ
رسي َ
َب ْر ًدا َو َس َال ًما ع ََىل ِإ ْب َراه َ
وهكذا كان حال مجيع األنبياء عليهم السالم الذي تفنن قساة القلوب من أقوامهم
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْست َِفزُّ ون ََك
يف مواجهتهم وحرهبم ،ومنهم رسول اهلل  الذي قال عنه ربهَ :
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

م َن ْاألَ ْر ِ
ض ل ُي ْخ ِر ُج َ
ون خ َال َف َك إِ َّال َقل ً
وك من َْها َوإِ ًذا َال َي ْل َب ُث َ
يال﴾ [اإلرساء]76 :
﴿سنَّ َة َم ْن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
ثم ذكر أن ذلك سنة األنبياء والصاحلني مع أقوامهم ،قال تعاىلُ :
َق ْب َل َك ِم ْن ُر ُسلِنَا َو َال َ ِ
جتدُ لِ ُسنَّتِنَا َحت ِْو ً
يال﴾ [اإلرساء]77 :
وهذا كله يدل عىل أن اإليامن احلقيقي باهلل وبوسائط هدايته ال يكون إال يف القلوب
الرحيمة اللينة ،وأما غريها ،فهي وإن ادعت اإليامن ،فإنه يظل جمرد دعوى ،كام قال تعاىل
عن األعراب القساة الذين تومهوا أهنم بإقامة بعض الشعائر التعبدية قد صاروا من
ِ
اب آ َمنَّا ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف
املؤمننيَ ﴿ :قا َلت ْاألَع َْر ُ
ْ
م﴾ [احلجرات]14 :
ُق ُلوبِ ُك ْ

وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن تلك الرمحة التي أودعها يف قلوب أتباع املسيح عليه السالم،
ليستحقوا هبا مجيل اتباعه ،فقالَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِيف ُق ُل ِ
مح ًة﴾ [احلديد]27 :
وب ا َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
ورس ذلك يعود إىل أن اإليامن باهلل ورسله واهلداة إليه ،ينرش قيمه يف نفس املؤمن،
فيذعن هلا ،ويتحول سلوكه إىل نسخة موافقة إليامنه ،ولذلك يستحيل عىل من يؤمن برمحة
اهلل ،ولطفه بعباده ،وحلمه عليهم ،وحنانه ومودته ..ثم بعد ذلك يكون قاسيا أو غليظا،
ذلك أن من مقتضيات عبوديته للرؤوف الرحيم حتليه بالرأفة والرمحة ،كام عرب بعض
احلكامء عن ذلك ،فقال( :عبد الرؤوف :هو من جعله اهلل تعاىل مظهر ًا لرأفته ورمحته ،فهو
أرأف خلق اهلل بالناس إال يف احلدود الرشعية؛ ألنه يرى احلد وما أوجبه عليه من الذنب
الذي جرى عىل يده بحكم اهلل وقضائه رمحة منه عليه ،وإن كانت ظاهرة نقمة ،وهذا مما ال
يعرفه إال خاصة اخلاصة بالذوق؛ فإقامة احلد عليه ظاهر ًا عني الرأفة به باطن ًا)( )1

وهلذا يرد يف القرآن الكريم كثريا وصف اهلل تعاىل بالرأفة والرمحة ،ويف املجاالت
(  )1كامل الدين القاشاين ،اصطالحات الصوفية ،ص
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املختلفة ،ال لتتقرر تلك املعاين باعتبارها أوصافا هلل تعاىل فقط يف نفوس املؤمنني ،وإنام
لتتحول إىل قيم أخالقية تضبط سلوكهم.
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل الرأفة والرمحة وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1531 :عن أسامة بن زيد قال :كان رسول اهلل  يأخذين فيقعدين عىل
فإين
ثم يقول( :اللهم ارمحهام ّ
يضمهامّ ،
ثم ّ
عيل عىل فخذه اآلخرّ ،
فخذه ويقعد احلسن بن ّ
أرمحهام)()1

األشجعي قالّ :
صىل رسول اهلل  عىل
[احلديث ]1532 :عن عوف بن مالك
ّ
جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول( :اللهم اغفر له وارمحه ،وعافه واعف عنه ،وأكرم
ووسع مدخله ،واغسله باملاء وال ّثلج والربد ،ون ّقه من اخلطايا كام ن ّقيت ال ّثوب
نزلهّ ،
األبيض من الدّ نس ،وأبدله دارا خريا من داره ،وأهال خريا من أهله ،وزوجا خريا من
زوجه ،وأدخله اجلنّة ،وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النّار) قال :حتّى متنّيت أن أكون
أنا ذلك امل ّيت)()2

ّبي  ونحن
[احلديث ]1533 :عن مالك بن احلويرث قال :أتينا الن ّ

شببة()3

عمن تركنا يف أهلنا
متقاربون ،فأقمنا عنده عرشين ليلة ،فظ ّن أنّا اشتقنا أهلنا ،وسألنا ّ

( )1البخاري ()6003

( )3شببة :مجع شاب ،مثل بررة مجع بار.

( )2مسلم()963
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فأخربناه ،وكان رقيقا رحيام ،فقال( :ارجعوا إىل أهليكم فع ّلموهم ،ومروهم ،وص ّلوا كام
الصالة فليؤ ّذن لكم أحدكم ،ثم ليؤمكم أكربكم)()1
رأيتموين ّ
أصيل ،وإذا حرضت ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1534 :قال رسول اهلل ( :إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل ،وليقل
له أخوه ـ أو صاحبه ـ يرمحك اهلل ،فإذا قال يرمحك اهلل ،فليقل هيديكم اهلل ويصلح بالكم)()2

يسمي لنا نفسه أسامء.
[احلديث ]1535 :عن أيب موسى قال :كان رسول اهلل ّ 
فقال( :أنا حممد ،وأمحد ،واملق ّفي ،واحلاْش ،ونبي التّوبة ،ونبي الرمحة)()3

ّ

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1536 :قال رسول اهلل ( :ملّا خلق اهلل اخللق كتبّ :
إن رمحتي تغلب
غضبي)()4

[احلديث ]1537 :قال رسول اهلل ( :أهل اجلنّة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدّ ق
مو ّفق .ورجل رحيم رقيق القلب ّ
لكل ذي قربى ومسلم .وعفيف متع ّفف ذو عيال ..وأهل
الضعيف ا ّلذي ال زبر له( ،)5ا ّلذين هم فيكم تبعا ال يتبعون أهال وال ماال.
النّار مخسةّ :
واخلائن ا ّلذي ال خيفى له طمع وإن ّ
دق ّإال خانه .ورجل ال يصبح وال يميس ّإال وهو
الفحاش)()7
خيادعك عن أهلك ومالك) وذكر البخل أو الكذبّ ،
والشنظري(ّ )6

الفاريس قال :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل خلق يوم
[احلديث ]1538 :عن سلامن
ّ
الساموات واألرض مائة رمحةّ ،
السامء واألرض .فجعل منها يف
كل رمحة طباق ما بني ّ
خلق ّ
األرض رمحة ،فبها تعطف الوالدة عىل ولدها والوحش وال ّطري بعضها عىل بعض ،فإذا كان
يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة)()8

ّ

( )1البخاري ( )6008ومسلم()674

( )5ال زبر له :أي ال عقل له يزبره ويمنعه مما ال ينبغي.

( )2البخاري ( ،)6224ومسلم( )2992مثله من حديث أيب موسى.

( )6الشنظري :فرسه يف احلديث بأنه الفحاش ،وهو اليسء اخللق.

( )3مسلم()2355

( )7مسلم()2865

( )4البخاري ( ،)7404ومسلم()2751

( )8مسلم()2753
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حتاجت اجلنّة والنّار ،فقالت النّار :أوثرت
[احلديث ]1539 :قال رسول اهلل ّ ( :
واملتجربين .وقالت اجلنّة :ما يل ال يدخلني ّإال ضعفاء النّاس وسقطهم؟ قال اهلل
باملتكربين
ّ
ّ
تبارك وتعاىل للجنّة :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من عبادي .وقال للنّار :إنّام أنت عذاب
ّ
أعذب بك من أشاء من عبادي .وال يظلم اهلل عزّ

وجل من خلقه أحدا)()1
ّ

[احلديث ]1540 :قال رسول اهلل ( :ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوا ّدهم
وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى)()2

ّ

ّ

ّبي  فقال :تق ّبلون
[احلديث ]1541 :عن عائشة قالت :جاء أعرا ّ
يب إىل الن ّ
الصبيان فام نق ّبلهم ،فقال النّبي ( :أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة)()3
ّ

ّ

ّ

الرمحة مائة جزء ،فأمسك عنده
[احلديث ]1542 :قال رسول اهلل ( :جعل اهلل ّ
تسعة وتسعني .وأنزل يف األرض جزءا واحدا ،فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق .حتّى ترفع
الدّ ا ّبة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)()4

[احلديث ]1543 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل رجال سمحا إذا باع ،وإذا اشرتى،
وإذا اقتض)()5

[احلديث ]1544 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل رجال قام من ال ّليل ّ
ثم
فصىلّ ،
أيقظ امرأته فص ّلت ،فإن أبت نضح يف وجهها املاء ،ورحم اهلل امرأة قامت من ال ّليل
فصىل ،فإن أبى نضحت يف وجهه املاء)()6
فص ّلت ،ثم أيقظت زوجها ّ

ّ

[احلديث ]1545 :قال رسول اهلل ( :الرامحون يرمحهم الرمحن)()7

ّ

ّ

( )1البخاري ( )4850ومسلم()2846

( )5البخاري ()2076

( )2البخاري ( )6011ومسلم()2586

( )6أبو داود( )1308وابن ماجة()1336

( )3البخاري ( )5998ومسلم()2317

( )7أبو داود( )4941والرتمذي()1924

( )4البخاري ( ،)6000ومسلم()2752
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[احلديث ]1546 :قال رسول اهلل ( :سدّ دوا( )1وقاربوا( )2وأبرشوا ،فإنّه ال
يتغمدين اهلل
يدخل أحدا اجلنّة عمله) ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال( :و ال أناّ ،إال أن ّ
بمغفرة ورمحة)()3

[احلديث ]1547 :قال رسول اهلل ( :كانت امرأتان معهام ابنامها ،جاء ّ
الذئب
فذهب بابن إحدامها ،فقالت صاحبتها :إنّام ذهب بابنك ،وقالت األخرى :إنّام ذهب بابنك،
فتحاكمتا إىل داود ،فقض به للكربى .فخرجتا عىل سليامن بن داود فأخربتاه فقال :آتوين
الصغرى :ال تفعل يرمحك اهلل ،هو ابنها ،فقض به
بالسكّني أش ّقه بينهام .فقالت ّ
ّ
للصغرى)()4
ّ
إال من شقي)()5
[احلديث ]1548 :قال رسول اهلل ( :ال تنزع الرمحة ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1549 :قال رسول اهلل ( :ال يرحم اهلل من ال يرحم النّاس)()6

[احلديث ]1550 :عن أيب هريرة قال :قام رسول اهلل  يف صالة وقمنا معه ،فقال
ّبي  قال
يب وهو يف ّ
أعرا ّ
فلام س ّلم الن ّ
وحممدا وال ترحم معنا أحداّ .
الصالة :اللهم ارمحني ّ
حجرت واسعا) يريد رمحة اهلل)()7
يب( :لقد ّ
لألعرا ّ

[احلديث ]1551 :عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :لن تؤمنوا حتّى
ترمحوا) قالوا :ك ّلنا رحيم يا رسول اهلل ،قال( :إنّه ليس برمحة أحدكم صاحبه ،ولكنّها رمحة
النّاس ،رمحة العامة)()8

ّ

يلمي ،فقال :وقع يف نفيس يشء
[احلديث ]1552 :عن أ ّ
يب بن كعب أنّه جاءه ابن الدّ ّ

( )1سددوا :اطلبوا السداد أي الصواب.

( )5الرتمذي( )1923وأبو داود()4942

( )2قاربوا :ال تفرطوا يف العبادة.

( )6البخاري ( )7376ومسلم()2319

( )3البخاري ( )6467ومسلم()2816

( )7البخاري ()6010

( )4البخاري ( ،)3427ومسلم()1720

()8األدب للبيهقي ()167
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من القدر ،فحدّ ثني بيشء ّ
أن اهلل ّ
لعل اهلل أن يذهبه من قلبي ،فقال( :لو ّ
عذب أهل سامواته
وأهل أرضه ّ
عذهبم وهو غري ظامل هلم ،ولو رمحهم كانت رمحته خريا هلم من أعامهلم ،ولو
أنفقت مثل أحد ذهبا يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منك حتّى تؤمن بالقدر ،وتعلم ّ
أن ما أصابك
مل يكن ليخطئكّ ،
مت عىل غري هذا لدخلت النّار)،
وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،ولو ّ
ثم أتيت حذيفة بن اليامن ،فقال
ثم أتيت عبد اهلل بن مسعود ،فقال مثل ذلك ،قالّ :
قالّ :
مثل ذلك ،قال :ثم أتيت زيد بن ثابت ،فحدّ ثني عن النّبي  مثل ذلك)()1

ّ

ّ

[احلديث ]1553 :قال رسول اهلل ( :لو تعلمون قدر رمحة اهلل التّكلتم)()2

[احلديث ]1554 :قال رسول اهلل ( :ليس منّا من مل يرحم صغرينا ،ويعرف
ْشف كبرينا)()3

عيل وعنده
[احلديث ]1555 :عن أيب هريرة قال :ق ّبل رسول اهلل  احلسن بن ّ
ّميمي جالسا ،فقال األقرعّ :
إن يل عرشة من الولد ما ق ّبلت منهم أحدا،
األقرع بن حابس الت ّ
فنظر إليه رسول اهلل  ،ثم قال( :من ال يرحم ال يرحم)()4

ّ

أحب ّ
أن يل الدّ نيا وما فيها هبذه اآلية
[احلديث ]1556 :قال رسول اهلل ( :ما
ّ
ِ
ِ ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهلل إِ َّن اهلل َيغ ِْف ُر ُّ
وب َمجِي ًعا
الذ ُن َ
﴿ ُق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
حيم﴾ [الزمر)5()]53 :
ُ َ
الر ُ
ُ َّ
[احلديث ]1557 :عن عمران بن حصني قال :كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل
فأرست ثقيف رجلني من أصحاب رسول اهلل  ،وأرس أصحاب رسول اهلل  رجال
حممد،
من بني عقيل ،وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول اهلل  وهو يف الوثاق .قال :يا ّ
( )1أبو داود( )4699وابن ماجة( ،)77وأمحد()185 /5
( )2البزار ،جممع الزوائد()213 /10

( )4البخاري ( )5997ومسلم()2318
( )5رواه أمحد()275 /5

( )3الرتمذي( )1920وأمحد()257 /1
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اج .فقال ـ إعظاما
فأتاه .فقال( :ما شأنك؟) فقال :بم أخذتني؟ ،وبم أخذت سابقة احل ّ
حممد،
حممد ،يا ّ
ثم انرصف عنه فناداه .فقال :يا ّ
لذلك ـ( :أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ّ
وكان رسول اهلل  رحيام رقيقا .فرجع إليه فقال( :ما شأنك؟) قالّ :إين مسلم .قال( :لو
قلتها وأنت متلك أمرك ،أفلحت ّ
حممد،
حممد ،يا ّ
ثم انرصف فناداه فقال :يا ّ
كل الفالح)ّ ،
فأتاه فقال( :ما شأنك؟) قالّ :إين جائع فأطعمني .وظمآن فاسقني .قال( :هذه حاجتك)
ففدي بالرجلني)()1

ّ

[احلديث ]1558 :قال رسول اهلل ( :من مل يشكر القليل مل يشكر الكثري ،ومن مل
يشكر النّاس مل يشكر اهلل ،التّحدّ ث بنعمة اهلل شكر ،وتركها كفر ،واجلامعة رمحة والفرقة
عذاب)()2

تصيل عىل أحدكم ما دام يف ّ
[احلديث ]1559 :قال رسول اهلل ( :املالئكة ّ
مصاله
صىل فيه ما مل حيدث ،تقول :اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه)( )3
ا ّلذي ّ

[احلديث ]1560 :عن شدّ اد بن أوس أنّه قال :ثنتان حفظتهام عن رسول اهلل ،
إن اهلل كتب اإلحسان عىل ّ
قالّ ( :
كل يشء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا
ّ
الذبح ،وليحدّ

أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته)()4

ّبي  ذات ليلة ،حتّى ذهب عا ّمة
[احلديث ]1561 :عن عائشة قالت :أعتم( )5الن ّ
أشق عىل أمتي)()6
ال ّليل ،وحتّى نام أهل املسجد ثم خرج ّ
فصىل ،فقال( :إنّه لوقتها لوال أن ّ

ّ

صىل أحدكم للنّاس فليخ ّففّ ،
[احلديث ]1562 :قال رسول اهلل ( :إذا ّ
فإن يف

( )1مسلم()1641

( )4مسلم()1955

( )2أمحد()278 /4

( )5أعتم :أخر العشاء حتى اشتد الظالم.

( )3البخاري ( )445ومسلم()649

( )6البخاري ( )569ومسلم()638
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الضعيف والسقيم وذا احلاجة)()1
النّاس ّ

ّ

[احلديث ]1563 :عن عبد اهلل بن مسعود قال :كنّا مع رسول اهلل  يف سفر،
فانطلق حلاجته فرأينا

محّرة()2

احلمرة فجعلت
معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت
ّ

ّبي  فقال( :من فجع هذه بولدها؟ ر ّدوا ولدها إليها) ،ورأى قرية نمل
تفرش( ،)3جاء الن ّ
ّ
حرق هذه؟) قلنا :نحن ،قال( :إنّه ال ينبغي أن ّ
يعذب بالنّار ّإال
حرقناها ،فقال( :من ّ
قد ّ
رب النّار)()4
ّ

[احلديث ]1564 :عن أنس بن مالك أنّه دخل دار احلكم بن أ ّيوب فرأى غلامنا ـ
أو فتيانا ـ نصبوا دجاجة يرموهنا ،فقال أنس( :هنى النّبي  أن تصرب البهائم( )6())5

ّ

أطول فيها.
الصالة أريد أن ّ
[احلديث ]1565 :قال رسول اهلل ّ ( :إين ألقوم يف ّ
أشق عىل أمه)()7
فأجتوز يف صاليت كراهية أن ّ
الصبي
ّ
فأسمع بكاء ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1566 :عن أيب هريرة أنّه قال :قيل :يا رسول اهلل ،ادع عىل املرشكني.
إين مل أبعث ل ّعانا ،وإنّام بعثت رمحة)()8
قالّ ( :

ّبي  وإمامة بنت أيب العاص
[احلديث ]1567 :عن أيب قتادة قال( :خرج علينا الن ّ
فصىل ،فإذا ركع وضعها ،وإذا رفع رفعها)()9
عىل عاتقه ّ

بالسواك
[احلديث ]1568 :قال رسول اهلل ( :لوال أن ّ
أشق عىل أمتي ألمرهتم ّ
مع ّ
كل صالة)()10

( )1البخاري ( )702ومسلم()467

( )6البخاري ( ،)5513ومسلم()1959

( )2احلمرة :طائر صغري يشبه العصفور.

( )7البخاري ( )707ومسلم()470

( )3تفرش :هو أن تفرش جناحيها وتقرب من األرض وترفرف.

( )8مسلم()2599

( )4سنن أيب داود( )5268وقال األلباين( )988 /3حديث(:)4388

( )9البخاري ( )5996ومسلم()543

صحيح.

( )10البخاري ( )887ومسلم()252

( )5تصرب البهائم :أي حتبس لرتمى حتى متوت.

248

[احلديث ]1569 :عن أنس بن مالك قال :دخلنا مع رسول اهلل  عىل أيب سيف
وشمه،
السالم .فأخذ رسول اهلل  إبراهيم فق ّبله
ّ
القني( ،)1وكان ظئرا( )2إلبراهيم عليه ّ
ثم دخلنا عليه بعد ذلك ـ وإبراهيم جيود بنفسه ـ فجعلت عينا رسول اهلل  تذرفان ،فقال
ّ
ثم أتبعها
الرمحن بن عوف :وأنت يا رسول اهلل؟ فقال( :يا ابن عوف ّإهنا رمحةّ .
له عبد ّ
بأخرى ،فقال رسول اهلل ّ ( :
إن العني تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول ّإال ما يرض ر ّبنا،
وإنّا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون)()3

ّبي  :هل أتى عليك يوم كان أشدّ من
[احلديث ]1570 :عن عائشة ّأهنا قالت للن ّ
يوم أحد؟ .قال( :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ
عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم جيبني إىل ما أردت فانطلقت .وأنا
مهموم عىل وجهي ،فلم أستفق ّإال وأنا بقرن ال ّثعالب ،فرفعت رأيس ،فإذا أنا بسحابة قد
أظ ّلتني فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين ،فقالّ :
إن اهلل قد سمع قول قومك لك وما ر ّدوا
عليك ،وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال فس ّلم
حممد ،فقال :ذلك فيام شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال
ثم قال :يا ّ
عيلّ ،
ّ
النّبي ( :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل ال يرشك به شيئا)()4

ّ

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1571 :قال رسول اهلل ّ :
(إن اهلل عزّ

كل رحيم)()5
حيب ّ
ّ
وجل رحيم ّ

[احلديث ]1572 :قال رسول اهلل ( :من ال يرحم ال يرحم)()6

( )1القني :احلداد .ويطلق عىل كل صانع.

( )4البخاري ( )3231ومسلم()1795

( )2ظئرا إلبراهيم :الظئر :زوج املرضعة ،وإبراهيم هو ابن النبي .

( )5أمايل الطويس .130/2

( )3البخاري ( ،)1303ومسلم( )2315بسياق خمتلف ويف أوله قال

( )6املواعظ للصدوق.53/

أنس :ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول اهللّ .
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[احلديث ]1573 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل تعاىل :إن كنتم تريدون رمحتي،
فارمحوا خلقي)()1
[احلديث ]1574 :قال رسول اهلل ( :من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل تعاىل)()2

[احلديث ]1575 :سئل رسول اهلل  :هل من رجل يدخل اجلنّة بغري حساب؟
كل رحيم صبور)()3
قال( :نعم ّ

عيل قال :بينام رسول اهلل  جالس ونحن حوله إذ
[احلديث ]1576 :عن اإلمام ّ
أرسلت ابنة له ،تقولّ :
إن ابني يف السوق ،فإن رأيت أن تأتيني ،فقال :رسول اهلل 
س َذائِ َق ُة املَْو ِ
إن هلل تعاىل ما اعطى ،وهلل ما أخذ و ﴿ ُك ُّل َن ْف ٍ
للرسول انطلق إليها فاعلمها ّ
ت
ْ
َن الن ِ
ور ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َم ْن زُ ْح ِز َح ع ِ
اجلَنَّ َة َف َقدْ َفازَ َو َما ْ
َّار َو ُأ ْد ِخ َل ْ
احلَ َيا ُة
َوإِن ََّام ُت َو َّف ْو َن ُأ ُج َ
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
ثم ر ّدت القول ،فقالت :هو أطيب لنفيس أن تأتيني،
الدُّ ْن َيا إِ َّال َمت ُ
ور﴾ [آل عمرانّ ،]185 :
فأقبل رسول اهلل  ونحن معه فانتهى إىل الصبي ّ
وإن نفسه ليقعقع بني جنبيه كأ ّهنا يف شن
فبكى رسول اهلل  فقلنا :يا رسول اهلل تبكي وتنهانا عن البكاء ،فقال( :مل أهنكم عن البكاء
ولكن هنيتكم عن النوح ،وإنّام هذه رمحة جيعلها اهلل يف قلب من يشاء من خلقه ويرحم اهلل
من يشاء وإنّام يرحم اهلل من عباده الرمحاء)()4

[احلديث ]1577 :قال رسول اهلل ّ :
(إن هلل تعاىل ابنية يف األرض فأح ّبها إىل اهلل
ورق وصلب ،وهي القلوب ،فأ ّما ما ّ
تعاىل ما صفي منها ّ
رق منها فر ّقة عىل اإلخوان ،وأ ّما
احلق ال خياف يف اهلل لومة الئم ،وأ ّما ما صفي منها فصفت
ما صلب منها فقول الرجل يف ّ
من الذنوب)()5

( )1عوايل الآللئ .377/1
( )2األشعثيّات.167/

( )4األشعثيّات.208/
( )5األشعثيّات.196/

( )3مسكّن الفؤاد.50/
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[احلديث ]1578 :قال رسول اهلل ( :تصعد احلفظة بعمل العبد من صالة وزكاة
وحج وعمرة فيتجاوزون به إىل السامء السادسة ،فيقول امللك :قفوا أنا صاحب الرمحة
ّ
وارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه ،واطمسوا عينيه ألن صاحبه مل يرحم شيئا إذا أصاب
ريب أن ال أدع عمله
رض يف الدنيا شمت به أمرين به ّ
عبدا من عباد اهلل ذنب لآلخرة أو ّ
جياوزين)()1

[احلديث ]1579 :قال رسول اهلل ( :من أنكر منكم قساوة قلبه ،فليدن يتيام
فيالطفه وليمسح رأسه ،يلني قلبه بإذن اهلل عزّ

فإن لليتيم ح ّقا)()2
ّ
وجلّ ،

[احلديث ]1580 :قال قال رسول اهلل ( :ليس منّا من مل يو ّقر كبرينا ،ويرحم
صغرينا ،ويعرف فضلنا أهل البيت)()3

[احلديث ]1581 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه بني اهلل له بيتا يف اجلنّة :من
آوى اليتيم ،ورحم الضعيف ،وأشفق عىل والديه ،ورفق بمملوكه)()4
[احلديث ]1582 :قال رسول اهلل ( :اتّقوا اهلل يف الضعيفني :النساء ،واليتيم)()5

(حق املرأة عىل زوجها أن يسدّ جوعتها،
[احلديث ]1583 :قال رسول اهلل ّ :
وأن يسرت عورهتا ،وال يقبح هلا وجها ،فإذا فعل ذلك فقد أ ّدى واهلل ح ّقها)()6

[احلديث ]1584 :قال رسول اهلل ( :وا ّلذي نفيس بيده ،ال يضع اهلل الرمحةّ ،إال
خاصة ،ذاك
عىل رحيم) قيل :يا رسول اهلل ك ّلنا رحيم ،قال( :ليس ا ّلذي يرحم نفسه وأهله ّ
ا ّلذي يرحم املسلمني)()7

( )1عدّ ة الداعي. 243/

( )5عدّ ة الداعي.91/

( )2من ال حيرضه الفقيه .119/1

( )6عدّ ة الداعي.91/

( )3األشعثيّات.183/

( )7عوايل الآللئ .376/1

( )4من ال حيرضه الفقيه . 254/4
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[احلديث ]1585 :قال رسول اهلل ( :من ضحك عىل جنازة أهانه اهلل تعاىل يوم
القيامة عىل رؤوس اخلالئق وال يستجاب دعاؤه ،ومن ضحك يف املقربة رجع عليه من
ترحم عليهم نجا من النار)()1
الوزر مثل جبل احد ،ومن ّ

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1586 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه( :يا كميل ّ
إن اهلل كريم
حليم عظيم رحيم د ّلنا عىل أخالقه وأمرنا باألخذ هبا ومحل الناس عليها ،فقد أ ّديناها غري
مكذبني وقبلناها غري مرتابني)()2
متخ ّلفني وأرسلناها غري منافقني وصدّ قناها غري ّ

[احلديث ]1587 :قال اإلمام عيل( :عجبت ملن يرجو رمحة من فوقه كيف ال يرحم
من دونه)()3
[احلديث ]1588 :قال اإلمام عيل( :من مل َيرحم مل ُيرحم)()4
[احلديث ]1589 :قال اإلمام عيل( :من مل يرحم الناس منعه اهلل رمحته)()5
[احلديث ]1590 :قال اإلمام عيل( :كام ترحم ترحم)()6

[احلديث ]1591 :قال اإلمام عيل( :من مل تسكن الرمحة قلبه ّ
قل لقاؤها له عند
حاجته)()7
[احلديث ]1592 :قال اإلمام عيل( :من الكرام تكون الرمحة)()8

( )1إرشاد القلوب.175/

( )5غرر احلكم.449/

( )2حتف العقول.175/

( )6غرر احلكم.449/

( )3غرر احلكم.449/

( )7غرر احلكم.449/

( )4غرر احلكم.449/

( )8غرر احلكم.449/
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اجلهال)()1
[احلديث ]1593 :قال اإلمام عيل( :من أوكد أسباب العقل رمحة ّ
[احلديث ]1594 :قال اإلمام عيل( :أوىل الناس بالرمحة املحتاج إليها)()2

أحق الناس بالرمحة عامل جيري عليه حكم
[احلديث ]1595 :قال اإلمام عيلّ ( :
جاهل ،وكريم يستويل عليه لئيم ،وبر تس ّلط عليه فاجر)()3

ّ

تستدر به الرمحة أن تضمر جلميع الناس
[احلديث ]1596 :قال اإلمام عيل( :أبلغ ما
ّ
الرمحة)()4

[احلديث ]1597 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا ..منها
رمحة الضعفاء)()5

عيل( :من آوى اليتيم ،ورحم الضعيف ،وارتفق عىل
[احلديث ]1598 :قال اإلمام ّ
ويرس عليه رمحته،
والده ،ورفق عىل ولده ،ورفق بمملوكه ،أدخله اهلل تعاىل يف رضوانهّ ،
كف غضبه ،وبسط رضاه ،وبذل معروفه ،ووصل رمحه ،وأدى أمانته ،جعله اهلل تعاىل
ومن ّ
يف نوره األعظم يوم القيامة)()6
[احلديث ]1599 :قال اإلمام عيل( :رمحة الضعفاء تستنزل الرمحة)()7

عيل( :إذا عجز عن الضعفاء نيلك فلتسعهم
[احلديث ]1600 :قال اإلمام ّ
رمحتك)()8

 2ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1601 :عن سامعة قال :سألت اإلمام الصادق عن قوم عندهم فضول

( )1غرر احلكم.449/

( )5أصول الكايف .239/2

( )2غرر احلكم.449/

( )6األشعثيّات. 166/

( )3غرر احلكم.449/

( )7غرر احلكم.449/

( )4غرر احلكم.449/

( )8غرر احلكم.320/
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وبإخواهنم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة ،وما يسعهم أن يشبعوا وجيوع إخواهنمّ ،
فإن
وحيق عىل
الزمان شديد ،فقال( :املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال خيذله ،وال حيرمه ّ
املسلمني االجتهاد له ،والتواصل عىل العطف ،واملواساة ألهل احلاجة ،والتع ّطف منكم،
مهمني ملا غاب عنكم من أمرهم ،عىل ما مض
يكونون عىل أمر اهلل رمحاء بينهم مرتامحنيّ ،
عليه [معرش] االنصار عىل عهد رسول اهلل )1()

[احلديث ]1602 :قال اإلمام الصادق( :تواصلوا وتباذلوا وت ّباروا وترامحوا
وكونوا إخوانا بررة كام أمركم اهلل تعاىل)()2

(حيق عىل املسلمني االجتهاد يف التواصل،
[احلديث ]1603 :قال اإلمام الصادقّ :
والتعاون عىل التعاطف ،واملواساة ألهل احلاجة ،وتعاطف بعضهم عىل بعض حتّى تكونوا
ّ
مغتمني ملا غاب عنكم من
كام أمركم اهلل عزّ
وجلُ ﴿ :ر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ﴾ [الفتح ]29 :مرتامحنيّ ،
أمرهم عىل ما مض عليه معرش األنصار عىل عهد رسول اهلل )3()

 3ـ ما روي عن سائر األئمة:
حق الصغري :رمحته يف تعليمه ،والعفو عنه،
السجادّ ( :
[احلديث ]1604 :قال اإلمام
ّ
والسرت عليه ،والرفق به ،واملعونة له)()4

[احلديث ]1605 :قال اإلمام الباقر( :أربع من ك ّن فيه بني اهلل له بيتا يف اجلنّة ،من
أوي اليتيم ،ورحم الضعيف ،وأشفق عىل والديه وأنفق عليهام ،ورفق بمملوكه)()5

( )1كتاب املؤمن.43/

( )4مكارم األخالق.423/

( )2مستدرك الوسائل .95/2

( )5املحاسن.8/

( )3أصول الكايف .175/2
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أداء األمانة
أداء األمانة والوفاء بالعقود من مكارم األخالق الرضورية؛ ذلك أن الغدر واخليانة
من صفات املنافقني ،ويستحيل أن جيتمعا مع سائر األخالق ،ذلك أهنام ينطلقان من منبع
الكذب والبهتان والزور ،وهو منبع يتعارض مع الصدق واألمانة ،اللتني يتأسس عليهام
اإليامن واإلسالم وكل مقامات الدين ..فالدين كله صدق وأمانة ..ومن ال صدق وال أمانة
له ال حظ له من الدين.
ولذلك سمى اهلل تعاىل كل التكاليف التي كلف هبا خلقه [أمانة] ،فقال﴿ :إِنَّا ع ََر ْضنَا
ْاألَما َن َة ع ََىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
مح َل َها ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
اإلن َْس ُ
ان إِ َّن ُه
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َ
َان َظ ُلو ًما َج ُه ً
ك َ
وال﴾ [األحزاب]72 :
وبذلك؛ فإن كل الدين وقيمه الرفيعة أمانة من اهلل تعاىل لعباده ،والتقصري يف تنفيذ
أي جزء منه خيانة هلذه األمانة العظيمة..
والدين كذلك عقد بني العبد وربه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْو ُفوا
بِا ْلع ُق ِ
ود﴾ [املائدة ، ]1 :فالعقود التي جيب الوفاء هبا ال تتوقف عىل عقود البيع والرشاء ،بل
ُ
تعم مجيع العقود التي يعقدها العبد مع ربه ،كام عرب عن ذلك ابن عباس بقوله( :العهود ما
أحل اهلل وما حرم ،وما فرض وما حد يف القرآن كله ،وال تغدروا وال تنكثوا)
وهلذا كتب رسول اهلل  كتاب ًا لعمرو ابن حزم ،حني بعثه إىل اليمن يفقه أهلها
ويعلمهم السنّة ،ويأخذ صدقاهتم ،فكتب له كتاب ًا وعهد ًا ،وأمره فيه بأمره ،فكتب( :بسم
ِ
ِ
ن آ َمنُوا َأ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُقود﴾ [املائدة:
اهلل الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهلل ورسوله ﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َ
 ،]1عهد من حممد رسول اهلل  لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن ،أمره بتقوى اهلل يف أمره
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كله؛ فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون) ()1

وهكذا يقرن القرآن الكريم بني التكاليف الرشعية املختلفة والعقود والعهود
﴿و َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُلغَ َأ ُشدَّ ُه
واملواثيق ،كام قال تعاىلَ :
َان َم ْس ُئ ً
َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
وال﴾ [اإلرساء]34 :
ولذلك كان الغدر هو خمالفة تلك العقود واملعاهدات واملواثيق ،وهو يتفق يف ذلك
مع اخليانة ،فكالمها يتناقضان ال مع العقود البسيطة فقط ،وإنام مع مجيع التكاليف الرشعية،
بل مع غريها أيضا.
فاهلل تعاىل أودع عباده الكثري من األمانات ،كالصحة والعافية والوقت واألرسة
واملجتمع وغريها ..فكل تفريط يف التكاليف املرتبطة هبذه األمانات خيانة ..وكل خمالفة
للعقود املرتبطة هبا غدر..
وهلذا نجد أكثر املواضع التي يثني اهلل تعاىل فيها عىل عباده الصاحلني ،يذكر وفاءهم
ِ
احل ُّق ك ََم ْن ُه َو َأع َْمى
بالعهود والعقود ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأن ََّام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ْ َ
إِن ََّام َيت ََذك َُّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اق َوا َّل ِذي َن َي ِص ُل َ
ون املِْي َث َ
ون بِ َع ْه ِد اهلل َو َال َينْ ُق ُض َ
اب ا َّل ِذي َن ُيو ُف َ
ون َما َأ َم َر

ِ
ون سوء ِْ
ِ
احل َس ِ
ربوا ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َر ِّهبِ ْم
اهلل بِه َأ ْن ُي َ
اب َوا َّلذي َن َص َ ُ
وص َل َو َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم َو َخيَا ُف َ ُ َ
ون بِ ْ ِ
ِ
و َأ َقاموا الص َال َة و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
الس ِّي َئ َة ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم ُع ْق َبى
َ
َّ
احل َسنَة َّ
رسا َوع ََالن َي ًة َو َيدْ َر ُء َ َ
َ
َ ُ
َاه ْم ًّ
الدَّ ِ
ار﴾ [الرعد]22-19 :
فهذه اآليات الكريمة جتعل الوفاء بالعهود أول صفات هؤالء الصاحلني من أويل
األلباب ،ثم تذكر بعدها صفاهتم ،وكأهنا تعتربها نتيجة لذلك الوفاء.
ومثل ذلك ما ورد يف أوصاف األبرار الذين وصف اهلل نعيمهم ،فقال﴿ :إِ َّن ْاألَ ْب َر َار
(  )1رواه ابن جرير وابن أيب حاتم.
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ِ
سك َ ِ
ون ِم ْن َك ْأ ٍ
وهنَا َت ْف ِج ًريا ُيو ُف َ
رش ُب َ
ون
َان مزَ ُ
رش ُب ِ َهبا ع َبا ُد اهلل ُي َف ِّج ُر َ
اج َها كَا ُف ً
ورا َع ْينًا َي ْ َ
َي ْ َ
ْش ُه ُم ْستَطِ ًريا َو ُي ْط ِع ُم َ
ون َي ْو ًما ك َ
بِالن َّْذ ِر َو َخيَا ُف َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا إِن ََّام
َان َ ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ورا﴾ [اإلنسان]9-5 :
ُن ْطع ُم ُك ْم ل َو ْجه اهلل َال ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو َال ُش ُك ً
ويف مقابل ذلك يذكر اهلل الغادرين واخلائنني ،ثم يذكر بعدها ما ينجر عن غدرهم
وخيانتهم من اآلثام ،قال تعاىل ﴿ :وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ا َّل ِذي َن َينْ ُق ُض َ
ون ع َْهدَ اهلل ِم ْن
َ َ ُ
ض ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
بع ِد ِمي َث ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ارس َ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ون﴾
ُ َ
ون َما َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
َْ
اخل ُ
ون عَهدَ اهلل ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ِ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ون َما َأ َم َر اهلل ِب ِه َأ ْن
ْ َْ
﴿وا َّلذي َن َينْ ُق ُض َ ْ
[البقرة ،]27-26 :وقالَ :
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
ض ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِار﴾ [الرعد ،]25 :وقالَ ﴿:فبِ َام
ُي َ
ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا ِممَّا
َن ْق ِض ِه ْم ِمي َثا َق ُه ْم َل َعن ُ
َ ْ ََ
وهب ْم َقاس َي ًة ُ َ
َّاه ْم َو َج َع ْلنَا ُق ُل َ ُ
ِ
ُذك ُِّروا بِه﴾ [املائدة]13 :

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل أداء األمانة وما يرتبط هبام
من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1606 :قال رسول اهلل ( :آية املنافق ثالث :إذا حدّ ث كذب ،وإذا
()1

وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان)

[احلديث ]1607 :قال رسول اهلل ( :أ ّد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن من
( )2

خانك)

( )1البخاري ( ،)33ومسلم()59

( )2أبو داود( )3535والرتمذى()1264
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ثم التفت فهي
الرجل احلديث ّ
[احلديث ]1608 :قال رسول اهلل ( :إذا حدّ ث ّ
()1

أمانة)

[احلديث ]1609 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه كان منافقا خالصا ،ومن
كانت فيه خصلة منه ّن كانت فيه خصلة من النّفاق حتّى يدعها :إذا اؤمتن خان ،وإذا حدّ ث
()2

كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)

[احلديث ]1610 :قال رسول اهلل ( :اإلمام ضامن واملؤ ّذن مؤمتن( )3اللهم أرشد
األئمة واغفر للمؤ ّذنني)
ّ

()4

[احلديث ]1611 :قال رسول اهلل ّ ( :
ّفحش .وا ّلذي
إن اهلل يبغض الفحش والت ّ
خيون األمني ،ويؤمتن اخلائن حتّى يظهر الفحش
الساعة حتّى ّ
حممد بيده ال تقوم ّ
نفس ّ
حممد بيده ّ
إن مثل املؤمن لكمثل
والت ّ
ّفحش .وقطيعة األرحام وسوء اجلوار .وا ّلذي نفس ّ
حممد بيده ّ
القطعة من ّ
إن مثل
تغري ومل تنقص .وا ّلذي نفس ّ
الذهب ،نفخ عليها صاحبها فلم ّ
املؤمن لكمثل النّحلة أكلت ط ّيبا .ووضعت ط ّيبا .ووقعت فلم تكرس ومل تفسد) ،وقال:
إن يل حوضا ما بني ناحيتيه كام بني أيلة إىل مكّةّ ،
(أال ّ
وإن فيه من األباريق مثل الكواكب،
هو أشدّ بياضا من ال ّلبن وأحىل من العسل .من ْشب منه ال يظمأ بعدها أبدا)

()5

[احلديث ]1612 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن من أعظم األمانة عند اهلل يوم القيامة:
()6

أْش النّاس)
الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليهّ ،
ّ
رسها) ويف رواية( :من ّ
ثم ينرش ّ

[احلديث ]1613 :قال رسول اهلل ( :اخلازن األمني ا ّلذي يؤ ّدي ما أمر به ط ّيبة

( )1الرتمذي  )1959(4أبو داود )4868(4

( )4الرتمذي )207(1

( )2البخاري ( )34ومسلم()58

()5أمحد( )238 ،199 ،162 /2وابن ماجة )4036(2

( )3يعنى أن املؤذن أمني الناس عىل صالهتم وصيامهم.

( )6مسلم()1437
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نفسه أحد املتصدّ قني)()1

[احلديث ]1614 :قال رسول اهلل ( :مخس من جاء هب ّن مع إيامن دخل اجلنّة :من
الصلوات اخلمس عىل وضوئه ّن وركوعه ّن وسجوده ّن ومواقيته ّن .وصام
حافظ عىل ّ
()2

وحج البيت إن استطاع إليه سبيال وأعطى الزّ كاة ط ّيبة هبا نفسه .وأدى األمانة)
رمضان.
ّ

[احلديث ]1615 :قال رسول اهلل ( :كيف بكم ،وبزمان يوشك أن يأيت يغربل
()4

()3

ثم تبقى حثالة
فيه غربلةّ ،

النّاس

()5

من النّاس قد مرجت

عهودهم وأماناهتم،

فاختلفوا هكذا) وش ّبك بني أصابعه ـ قالوا :كيف بنا يا رسول اهلل إذا كان ذلك؟ قال:
خاصتكم ،وتذرون أمر
(تأخذون بام تعرفون ،وتدعون ما تنكرون ،وتقبلون عىل
ّ
()6

عوا ّمكم)

()7

[احلديث ]1616 :قال رسول اهلل ( :املستشار مؤمتن)

[احلديث ]1617 :قال رسول اهلل ( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.
()8

واملؤمن من أمنه النّاس عىل دمائهم وأمواهلم)

[احلديث ]1618 :عن عبد اهلل بن ع ّباس قال :أخربين أبو سفيان ّ
أن هرقل قال له:
والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء
بالصالة
ّ
سألتك ما ذا يأمركم فزعمت أنّه يأمر ّ
()9

نبي)
األمانة .قال :وهذه صفة ّ

األنصاريّ :
أن أباه استشهد يوم أحد وترك
[احلديث ]1619 :عن جابر بن عبد اهلل
ّ
فلام حرض جذاذ النّخل أتيت رسول اهلل  فقلت :يا
ّ
ست بنات وترك عليه دينا ،قالّ ( :
( )1البخاري ( ،)2260ومسلم()1023

( )6ابن ماجة( )3958أبو داود ()4343

( )2أبو داود ()429 /1

( )7الرتمذي( )2823 ،2822وأبو داود()5128

( )3يغربل الناس :يذهب خيارهم ويبقى ْشارهم.

( )8الرتمذي  )2627(5النسائي()105 ،104 /8

( )4حثالة من الناس :احلثالة الرديء من كل يشء.

( )9البخاري ( ،)6ومسلم()1773

( )5مرجت :اختلفت وفسدت.
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رسول اهلل ،قد علمت ّ
أحب أن يراك
أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثريا ّ
وإين ّ
الغرماء .قال( :اذهب فبيدر ّ
فلام نظروا إليه أغروا يب
ثم دعوته ّ
كل متر عىل ناحية .ففعلت ّ
ثم جلس عليه
مراتّ .
فلام رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثالث ّ
الساعةّ .
تلك ّ
ثم قال( :ادع أصحابك) فام زال يكيل هلم حتّى أ ّدى اهلل أمانة والدي .وأنا واهلل راض أن
ّ
يؤ ّدي اهلل أمانة والدي ،وال أرجع إىل أخوايت مترة .فسلم ـ واهلل ـ البيادر ك ّلها حتّى ّإين أنظر
إىل البيدر ا ّلذي عليه رسول اهلل  كأنّه مل ينقص مترة واحدة)

( )1

[احلديث ]1620 :عن أم سلمة يف حديث هجرة احلبشة ،ومن كالم جعفر يف
ّجايش ،فقال لهّ ( :أهيا امللك ،كنّا قوما أهل جاهل ّية ،نعبد األصنام ،ونأكل امليتة،
خماطبة الن
ّ
الضعيف ،فكنّا عىل ذلك
ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،يأكل
القوى منّا ّ
ّ
لنوحده
حتّى بعث اهلل إلينا رسوال منّا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إىل اهللّ ،
ونعبده ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ،وأمرنا بصدق
والكف عن املحارم والدّ ماء ،وهنانا
ّ
الرحم ،وحسن اجلوار،
احلديث .وأداء األمانة ،وصلة ّ
عن الفواحش ،وقول الزّ ور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف املحصنة ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده
والصيام ،قال :فعدّ د عليه أمور اإلسالم.
بالصالة والزّ كاة
ّ
وال نرشك به شيئا ،وأمرنا ّ
()2

فصدّ قناه وآمنّا ،واتّبعناه عىل ما جاء به)

[احلديث ]1621 :عن أيب هريرة قال :بينام النّبي  يف جملس حيدّ ث القوم جاء
الساعة؟ فمض رسول اهلل  حيدّ ث ،فقال بعض القوم :سمع ما قال
أعرا ّ
يب فقال :متى ّ
السائل عن
فكره ما قال ،وقال بعضهم :بل مل يسمع .حتّى إذا قض حديثه قال( :أين أراه ّ
الساعة) ،قال :كيف
الساعة؟) قال :ها أنا يا رسول اهلل .قال( :فإذا ض ّيعت األمانة فانتظر ّ
ّ
( )1البخاري ()2781

( )2أمحد()202 /1
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()1

الساعة)
وسد األمر إىل غري أهله فانتظر ّ
إضاعتها؟ قال( :إذا ّ

[احلديث]1622 :عن حذيفة بن اليامن قال :حدّ ثنا رسول اهلل  حديثني رأيت
أحدمها وأنا أنتظر اآلخر :حدّ ثنا ّ
ثم علموا من
الرجالّ ،
أن األمانة نزلت يف جذر قلوب ّ
الرجل النّومة فتقبض األمانة من
السنّة .وحدّ ثنا عن رفعها .قال( :ينام ّ
ثم علموا من ّ
القرآن ّ
( )2
قلبه ّ
ثم ينام النّومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر املجل(،)3
فيظل أثرها مثل أثر الوكت
ّ
()4

كجمر دحرجته عىل رجلك فنفط

()5

فرتاه منتربا

وليس فيه يشء ،ويصبح النّاس

يتبايعون ،فال يكاد أحد يؤ ّدي األمانة ،فيقالّ :
للرجل ما
إن يف بني فالن رجال أمينا .ويقال ّ
عيل زمان
أعقله ،وما أظرفه! وما أجلده! وما يف قلبه مثقال ح ّبة خردل من إيامن .ولقد آيت ّ
عيل اإلسالمْ ،
عيل ساعيه،
وإن كان نرصان ّيا ر ّده ّ
وال أبايل أ ّيكم بايعت لئن كان مسلام ر ّده ّ
وأ ّما اليوم فام كنت أبايع ّإال فالنا وفالنا)

( )6

[احلديث ]1623 :عن عبد اهلل بن مسعود قال :كنت أرعى غنام لعقبة بن أيب معيط
فمر يب رسول اهلل  وأبو بكر ،فقال( :يا غالم ،هل من لبن؟) قال قلت :نعم .ولكنّي
ّ
مؤمتن .قال( :فهل من شاة مل ينز عليها الفحل؟) فأتيته بشاة ،فمسح رضعها ،فنزل لبن،
ثم أتيته بعد
ثم قال ّ
للرضع( :اقلص) فقلص ،قالّ :
فحلبه يف إناء ،فرشب وسقى أبا بكرّ .
هذا .فقلت :يا رسول اهلل ،ع ّلمني من هذا القول ،فمسح رأيس ،وقال( :يرمحك اهلل ،فإنّك
غل ّيم مع ّلم)

()7

للرجل إذا أراد سفرا :ادن
[احلديث ]1624 :عن عبد اهلل بن عمر أنّه كان يقول ّ

( )1البخاري ()59

( )5منتربا :مرتفعا.

( )2الوكت :هو األثر اليسري أو سواد يسري.

( )6البخاري ( ،)7086ومسلم()143

( )3املجل :أثر العمل يف اليد.

( )7أمحد )3598(5

( )4نفط :إذا صار بني اجللد واللحم ماء.
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منّي أو ّدعك كام كان رسول اهلل  يو ّدعنا( :أستودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم
()1

عملك)

باحلق كالغازي يف
ّ
الصدقة
[احلديث ]1625 :قال رسول اهلل ( :العامل عىل ّ
()2

سبيل اهلل حتّى يرجع إىل بيته)

الكندي قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :من
[احلديث ]1626 :عن أيب زرارة
ّ
استعملناه منكم عىل عمل ،فكتمنا خميطا فام فوقه ،كان غلوال يأيت به يوم القيامة) ،فقام إليه
كأين أنظر إليه .فقال :يا رسول اهلل اقبل عنّي عملك ،قال :وما
رجل أسود من األنصار ّ
لك؟ قال :سمعتك تقول :كذا وكذا .قال :وأنا أقوله اآلن .من استعملناه منكم عىل عمل
()3

فليجئ بقليله وكثرية .فام أويت منه أخذ ،وما هني عنه انتهى)

عيل بن أيب طالب إىل رسول
[احلديث ]1627 :عن أيب سعيد
ّ
اخلدري قال :بعث ّ
حتصل من تراهبا()6فقسمها بني أربعة نفر:
اهلل  من اليمن بذهيبة( )4يف أديم مقروظ( ،)5مل ّ
والرابع إ ّما علقمة وإ ّما عامر بن ال ّطفيل.
بني عيينة بن بدر ،وأقرع بن حابس ،وزيد اخليلّ ،
ّبي  فقال( :أال
فقال رجل من أصحابه :كنّا نحن ّ
أحق هبذا من هؤالء .فبلغ ذلك الن ّ
السامء صباحا ومساء؟) قال :فقام رجل غائر
السامء ،يأتيني خرب ّ
تأمنوين وأنا أمني من يف ّ
العينني ،مرشف الوجنتني( ،)7ناشز اجلبهة(ّ )8
مشمر اإلزار.
الرأسّ ،
كث ال ّلحية ،حملوق ّ
أحق أهل األرض أن يتّقي اهلل؟) قال:
فقال :يا رسول اهلل اتّق اهلل! قال( :ويلك :أولست ّ
ثم ّ
الرجل .قال خالد بن الوليد :يا رسول اهلل أال أرضب عنقه؟ قال( :ال؛ لع ّله أن يكون
وىل ّ
ّ
( )1الرتمذي( )3443وأبو داود()2600

ثمر شجر العضاه.

( )2احلاكم()406 /1

تصف من تراب معدهنا.
ّ
حتصل من تراهبا :مل متيز ومل
( )6مل ّ

( )3مسلم( )1833أبو داود()3581

( )7مرشف الوجنتني :أي غليظهام .والوجنتان تثنية وجنة وهي ما

( )4ذهيبة :تصغري ذهبة وأنثها عىل معنى القطعة.

ارتفع من حلم اخلد.

( )5أديم مقروظ :أي يف جلد مدبوغ بالقرظ ،والقرظ حب يؤخذ من

( )8ناشز اجلبهة :أي مرتفعها.
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يصيل) فقال خالد :وكم من ّ
ّ
مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه .قال رسول اهلل ّ ( :إين مل
مقف( )2فقال( :إنّه خيرج
ثم نظر إليه وهو ّ
أومر أن أن ّقب قلوب النّاس( )1وال ّ
أشق بطوهنم) ّ
من ضئضئ( )3هذا قوم يتلون كتاب اهلل رطبا ال جياوز حناجرهم يمرقون من الدّ ين كام
()5 ( )4

الرم ّية ،لئن أدركتهم ألقتلنّهم قتل ثمود )
السهم من ّ
يمرق ّ

[احلديث ]1628 :عن عائشة قالت :كان عىل رسول اهلل  ثوبان قطر ّيان غليظان.
فكان إذا قعد فعرق ،ثقال عليه ،فقدم بزّ ( )6من ّ
اليهودي .فقلت :لو بعثت إليه
الشام لفالن
ّ
فاشرتيت منه ثوبني إىل امليرسة .فأرسل إليه فقال :قد علمت ما يريد .إنّام يريد أن يذهب
()7

باميل أو بدرامهي .فقال رسول اهلل ( :كذب قد علم ّأين من أتقاهم هلل وآداهم لألمانة)
 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

[احلديث ]1629 :قال رسول اهلل ( :حا ّفتا الرصاط يوم القيامة الرحم واألمانة،
مر اخلائن لألمانة القطوع للرحم
مر الوصول للرحم ،املؤ ّدي لألمانة نفذ إىل اجلنّة ،وإذا ّ
فإذا ّ
مل ينفعه معهام عمل وتك ّفأ به الرصاط يف النار)()8

فبرشه بغنم له قد ولدت،
[احلديث ]1630 :عن اإلمام الباقر ،قال :أتى أبا ذر رجل ّ
حب ذلك ،فام
يرسين كثرهتا ،فام أ ّ
فقال :يا أبا ذر ابرش ،فقد ولدت غنمك وكثرت ،فقال :ما ّ
ّ
أحب إىل ممّا كثر وأهلىّ ،إين سمعت رسول اهلل  يقول( :عىل حا ّفتي
قل منها وكفى
ّ
مر عليه املوصل للرحم واملؤ ّدي لألمانة مل يتك ّفأ
الرصاط يوم القيامة الرحم واألمانة ،فإذا ّ
به يف النار)()9
( )1مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس :أي أفتش وأكشف.

( )6البزّ  :الثياب وقيل :رضب من الثياب .لسان العرب« بزز)

مقف :أي ذهب موليا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.
( )2وهو ّ

( )7الرتمذي )1213(3

( )3ضئضء هذا :هو أصل اليشء .وهو باملعجمتني واملهملتني.

( )8أصول الكايف . 152/2

( )4قتل ثمود :يعني االستئصال.

(( )9كتاب الزهد) 40/:و.41

( )5البخاري ( )4351واللفظ له ،مسلم()1064
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[احلديث ]1631 :قال رسول اهلل ّ :
عيل شفاعة
(إن أقربكم منّي غدا وأوجبكم ّ
أصدقكم لسانا ،وآداكم لألمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()1

[احلديث ]1632 :عن اإلمام عيل قال :قيل يا رسول اهلل  ما أفضل حال أعطي
للرجل؟ فقال( :اخللق احلسنّ ،
عيل شفاعة أصدقكم حديثا،
إن أدناكم منّي وأوجبكم ّ
وأعظمكم أمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()2
[احلديث ]1633 :قال رسول اهلل ( :ليس منّا من أخلف باألمانة)()3

[احلديث ]1634 :قال رسول اهلل ( :األمانة جتلب الرزق ،واخليانة جتلب
الفقر)()4

[احلديث ]1635 :قال رسول اهلل ( :ال تنظروا إىل كثرة صالهتم وصومهم،
احلج واملعروف وطنطنتهم بالليل ،ولكن انظروا إىل صدق احلديث وأداء األمانة)()5
وكثرة ّ

[احلديث ]1636 :قال رسول اهلل ( :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد
له ،وال صالة ملن ال يتم ركوعها وسجودها)()6

ّ

[احلديث ]1637 :قال رسول اهلل ( :ال تزال أمتي بخري ما حتا ّبوا وهتا ّدوا وأ ّدوا
األمانة واجتنبوا احلرام وو ّقروا الضيف وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة ،فإذا مل يفعلوا ذلك
ابتلوا بالقحط والسنني)()7

[احلديث ]1638 :قال رسول اهلل ( :ال تزال أمتي بخري ما مل تر األمانة مغنام،
والصدقة مغرما)()8

( )1أمايل الصدوق. 508/

( )5عيون األخبار . 51/2

( )2األشعثيّات.150/

( )6األشعثيّات.36/

( )3الكايف .133/5

( )7عيون األخبار . 29/2

( )4الكايف .133/5

( )8نزهة الناظر.15/
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[احلديث ]1639 :قال رسول اهلل  :أال أنبئكم باملؤمن؟ املؤمن من ائتمنه
املؤمنون عىل أمواهلم وأمورهم ،واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملهاجر من
هجر الس ّيئات وترك ما حرمه اهلل عليه)()1

ّ

[احلديث ]1640 :قال رسول اهلل ّ :
(إن من مكارم األخالق صدق احلديث،
وإعطاء السائل وصدق الناس ،وصلة الرحم ،وأداء األمانة ،والتذ ّمم للجار ،والتذ ّمم
للصاحب ،وإقراء الضيف)()2

[احلديث ]1641 :قال رسول اهلل ( :صنائع املعروف تقي مصارع السوء،
الرب ،وصلة الرحم تزيد يف العمر وتدفع ميتة السوء وتنفي
الرس تطفئ غضب ّ
وصدقة ّ
كف غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رمحه وأدى
الفقر وتزيد يف العمر ،ومن ّ
أمانته أدخله اهلل تعاىل يف النور األعظم ،ومن مل يتعزّ بعزاء اهلل تق ّطعت نفسه حرسات ،ومن
أن هلل عنده نعمة ّإال يف مطعم ومرشب ّ
مل ير ّ
قل عمله وكثر جهله ،ومن نظر إىل ما يف أيدي
الناس طال حزنه ودام أسفه)()3

الضحاك قال :سأل رجل عن ابن عباس ما ا ّلذي أخفى اهلل
[احلديث ]1642 :عن
ّ
تبارك وتعاىل من اجلنة وقد أخرب عن أزواجها وعن خدمها وطيبها وْشاهبا وثمرها وما
ذكر اهلل تبارك وتعاىل من أمرها وأنزله يف كتابه ،فقال ابن عباس :هي جنّة عدن خلقها اهلل
ثم أطبق عليها فلم يرها خملوق من أهل الساموات واألرض حتّى يدخلها
يوم اجلمعة ّ
مرات :تك ّلمي فقالت :طوبى للمؤمنني ،قال ّ
ّ
جل جالله:
أهلها ،قال هلا عزّ
وجل ثالث ّ
ست خصال فإنّه منهم:
طوبى للمؤمنني وطوبى لك ،قال رسول اهلل ( :أال من كان فيه ّ

( )1نزهة الناظر.15/

( )3الدين.294/

( )2األشعث ّيات.151/
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وبر والديه ،ووصل رمحه ،واستغفر من
من صدق حديثه ،وأنجز موعوده ،وأدى أمانتهّ ،
ذنبه ،فهو مؤمن)()1

(ست من عمل بواحدة منه ّن جادلت عنه
[احلديث ]1643 :قال رسول اهلل :
ّ
رب قد كان يعمل يب يف الدنيا :الصالة ،والزكاة،
يوم القيامة حتّى تدخله اجلنّة ،تقول :أي ّ
واحلج ،والصيام ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم)()2
ّ

[احلديث ]1644 :قال رسول اهلل ( :املؤمن من أمنه املسلمون عىل أمواهلم
ودمائهم ،واملسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه ،واملهاجر من هجر الس ّيئات)()3

[احلديث ]1645 :قال رسول اهلل ّ :
عيل شفاعة
(إن أدناكم منّي وأوجبكم ّ
أصدقكم حديثا ،وأعظمكم أمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()4

كف غضبه ،وبسط رضاه ،وبذل
[احلديث ]1646 :قال رسول اهلل ( :من ّ
معروفه ،ووصل رمحه ،وأدى أمانته ،أدخله اهلل عزّ

وجل يوم القيامة يف نوره األعظم)()5
ّ

[احلديث ]1647 :قال رسول اهلل ( :اكفلوا يل ستّة ،أكفل لكم باجلنّة :إذا حتدّ ث
غضوا أبصاركم ،وك ّفوا
أحدكم فال يكذب ،وإذا وعد فال خيلف ،وإذا اؤمتن فال خينّ ،
أيديكم ،واحفظوا فروجكم)()6
[احلديث ]1648 :قال رسول اهلل ( :ليس منّا من خان باألمانة)()7

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:

( )1أمايل الصدوق. 273/

( )5نزهه الناظر.14/

( )2أمايل الطويس . 9/1

( )6نزهة الناظر.27/

( )3من ال حيرضه الفقيه . 254/4

( )7مشكاة األنوار.52/

( )4األشعث ّيات.150/
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 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1649 :قال اإلمام عيل( :من أوى اليتيم ورحم الضعيف وارتفق عىل
كف
ويرس عليه رمحته ،ومن ّ
والده ورفق عىل ولده ورفق مملوكه أدخله اهلل تعاىل يف رضوانه ّ
غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رمحه وأدى أمانته جعله اهلل تعاىل يف نوره األعظم
يوم القيامة)()1
[احلديث ]1650 :قال اإلمام عيل( :األمانة جتر الرزق ،واخليانة جتر الفقر)()2

ّ

ّ

[احلديث ]1651 :قال اإلمام عيل( :أ ّد األمانة إذا ائتمنت ،وال تتّهم غريك إذا
ائتمنته فإنّه ال إيامن ملن ال أمانة له)()3

[احلديث ]1652 :قال أمري املؤمنني( :أصل الدين أداء األمانة ،والوفاء
بالعهود)()4

زوجه اهلل من
[احلديث ]1653 :قال اإلمام عيل( :ثالث من كانت فيه واحدة منها ّ
ّ
وجل ،ورجل عفا
احلور العني :رجل ائتمن عىل أمانة خف ّية شه ّية فأ ّداها خمافة من اهلل عزّ
كل صالة)()5
عن قاتله ،ورجل قرأ (قل هو اهلل أحد) عرش مرات يف دبر ّ

ّ

[احلديث ]1654 :قال اإلمام عيل( :أربع إذا ك ّن فيك مل تبل ما فاتك من الدنيا:
حفظ أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وع ّفة يف طعمة)
[احلديث ]1655 :قال اإلمام عيل( :أربع من اعطيه ّن أعطي خري الدنيا واآلخرة:
صدق حديث ،وأداء أمانة ،وع ّفة بطن ،وحسن خلق)()6

[احلديث ]1656 :قال اإلمام عيلّ :
(إن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا ..منها:
( )1األشعثيّات.166/

( )4غرر احلكم الفصل  1رقم .1777

( )2حتف العقول.221/

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .226/2

( )3غرر احلكم الفصل  2رقم .171

( )6غرر احلكم الفصل  1رقم .2151
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أداء األمانة)()1

[احلديث ]1657 :قال اإلمام عيلّ :
املتوسلون اإليامن باهلل..
يتوسل به
ّ
(إن أفضل ما ّ
وأ ّدوا األمانة إىل من ائتمنكم)()2
[احلديث ]1658 :قال اإلمام عيل( :األمانة إيامن ،البشاشة إحسان)()3
[احلديث ]1659 :قال اإلمام عيل( :األمانة صيانة)()4
[احلديث ]1660 :قال اإلمام عيل( :األمانة فوز ملن رعاها)()5
[احلديث ]1661 :قال اإلمام عيل( :األمانة فضيلة ملن أداها)( )6
[احلديث ]1662 :قال اإلمام عيل( :األمانة تؤ ّدي إىل الصدق)()7

[احلديث ]1663 :قال اإلمام عيل( :األمانة والوفاء صدق األفعال والكذب
واالفرتاء خيانة األقوال)()8
[احلديث ]1664 :قال اإلمام عيل( :أفضل األمانة الوفاء بالعهد)()9
(أقل يشء الصدق واألمانة)()10
[احلديث ]1665 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]1666 :قال اإلمام عيل( :إذا قويت األمانة كثر الصدق)()11
أحب اهلل عبدا ح ّبب إليه األمانة)()12
[احلديث ]1667 :قال اإلمام عيل( :إذا ّ

تكذب من ّ
(توخ الصدق واألمانة وال ّ
ّ
كذبك
[احلديث ]1668 :قال اإلمام عيل:
وال ختن من خانك)()13
( )1أصول الكايف . 239/2

( )8تصنيف غرر احلكم. 250/

( )2املحاسن 289/كتاب مصابيح الظلم باب .64

( )9تصنيف غرر احلكم. 250/

( )3تصنيف غرر احلكم. 250/

( )10تصنيف غرر احلكم. 250/

( )4تصنيف غرر احلكم. 250/

( )11تصنيف غرر احلكم. 250/

( )5تصنيف غرر احلكم. 250/

( )12تصنيف غرر احلكم. 250/

( )6تصنيف غرر احلكم. 250/

( )13تصنيف غرر احلكم. 250/

( )7تصنيف غرر احلكم. 250/
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[احلديث ]1669 :قال اإلمام عيل( :رأس اإلسالم األمانة)()1
(صحة األمانة عنوان حسن املعتقد)()2
[احلديث ]1670 :قال اإلمام عيل:
ّ
[احلديث ]1671 :قال اإلمام عيل( :عليك باألمانة فإهنا أفضل ديانة)()3

ّ

[احلديث ]1672 :قال اإلمام عيلّ :
(كل يشء ال حيسن نرشه أمانة وإن مل
يستكتم)()4

حتريك وختلص ن ّيتك
[احلديث ]1673 :قال اإلمام عيل( :ليصدق ورعك ويشتدّ ّ
يف األمانة واليمني)()5
[احلديث ]1674 :قال اإلمام عيل( :من عمل باألمانة فقد اكمل الديانة)()6
[احلديث ]1675 :قال اإلمام عيل( :رأس اإليامن األمانة)()7
[احلديث ]1676 :قال اإلمام عيل( :أفضل اإليامن األمانة)()8
[احلديث ]1677 :قال اإلمام عيل( :من ال أمانة له ال إيامن له)()9
[احلديث ]1678 :قال اإلمام عيل( :ال إيامن ملن ال أمانة له)()10
[احلديث ]1679 :قال اإلمام عيل( :ال أمانة ملن ال دين له)()11

[احلديث ]1680 :قال اإلمام عيل( :أ ّد األمانة إذا ائتمنت ،وال تتّهم غريك إذا
ائتمنته فإنّه ال إيامن ملن ال أمانة له)()12
[احلديث ]1681 :قال اإلمام عيل( :إذا ائتمنت فال تستخن)( )13
( )1تصنيف غرر احلكم. 250/

( )8تصنيف غرر احلكم. 250/

( )2تصنيف غرر احلكم. 250/

( )9تصنيف غرر احلكم. 250/

( )3تصنيف غرر احلكم. 250/

( )10تصنيف غرر احلكم. 250/

( )4تصنيف غرر احلكم. 250/

( )11تصنيف غرر احلكم. 250/

( )5تصنيف غرر احلكم. 250/

( )12تصنيف غرر احلكم. 250/

( )6تصنيف غرر احلكم. 250/

( )13تصنيف غرر احلكم. 250/

( )7تصنيف غرر احلكم. 250/
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[احلديث ]1682 :قال اإلمام عيل( :آفة األمانة اخليانة)()1
[احلديث ]1683 :قال اإلمام عيل( :إذا ائتمنت فال ختن)()2
[احلديث ]1684 :قال اإلمام عيل( :فساد األمانة طاعة اخليانة)()3
[احلديث ]1685 :قال اإلمام عيل( :من استهان باألمانة وقع يف اخليانة)()4

[احلديث ]1686 :قال اإلمام عيل لكميل( :يا كميل افهم واعلم أنّا ال ّ
نرخص يف
ترك أداء األمانة ألحد من اخللق فمن روى عنّي يف ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه
النار بام كذب ،أقسم لسمعت رسول اهلل  يقول يل قبل وفاته بساعة مرارا ثالثا :يا أبا
وقل حتّى اخليط واملخيط)()5
جل ّ
احلسن أد األمانة إىل الرب والفاجر فيام ّ

ّ

[احلديث ]1687 :قال اإلمام عيل( :أ ّدوا األمانة ولو إىل قاتل ولد األنبياء)()6

 2ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1688 :قال اإلمام الباقر( :يا جابر ،أيكتفي من انتحل التش ّيع أن يقول
بح ّبنا أهل البيت؟ فو اهلل ما شيعتنا ّإال من أتقى اهلل وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر ّإال
ّ
رب بالوالدين،
بالتواضع،
والتخشع ،واألمانة ،وكثرة ذكر اهلل ،والصوم والصالة ،وال ّ
والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة ،والغارمني ،واأليتام وصدق احلديث ،وتالوة
إال من خري ،وكانوا امناء عشائرهم يف األشياء)()7
وكف األلسن عن الناسّ ،
ّ
القرآن،

ّ
وجل ألحد فيه ّن
[احلديث ]1689 :قال اإلمام الباقر( :ثالث مل جيعل اهلل عزّ
وبر الوالدين ّبرين كانا
رب والفاجرّ ،
رب والفاجر ،والوفاء بالعهد لل ّ
رخصة :أداء األمانة إىل ال ّ

( )1تصنيف غرر احلكم. 250/

( )5حتف العقول.175/

( )2تصنيف غرر احلكم. 250/

( )6الكايف .133/5

( )3تصنيف غرر احلكم. 250/

( )7أصول الكايف . 74/2

( )4تصنيف غرر احلكم. 250/
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أو فاجرين)()1

 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
ّ
وجل﴿ :إِنَّا ع ََر ْضنَا ْاألَ َما َن َة
[احلديث ]1690 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عزّ
ع ََىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
مح َل َها ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ان إِ َّن ُه ك َ
اإلن َْس ُ
َان
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َظ ُلو ًما َج ُه ً
وال﴾ [األحزاب ،]72 :ما ا ّلذي عرض عليه ّن؟ وما ا ّلذي محل اإلنسان؟ وما كان
ن األمانة بني الناس ،وذلك حني خلق اخللق)()2
هذا؟ قال :فقال( :عرض عليه ّ

[احلديث ]1691 :عن أيب كهمس قال :قلت لإلمام الصادق :عبد اهلل بن أيب يعفور
السالم وقل لهّ :
إن
السالم ،إذا أتيت عبد اهلل فاقرأه ّ
السالم ،قال( :عليك وعليه ّ
يقرئك ّ
عيل عند رسول اهلل  فالزمهّ ،
فإن عل ّيا إنّام بلغ ما
جعفر بن ّ
حممد يقول لك :انظر ما بلغ به ّ
بلغ به عند رسول اهلل  بصدق احلديث وأداء األمانة)()3

(أحب العباد إىل اهلل عزّ ّ
وجل رجل صدوق
[احلديث ]1692 :قال اإلمام الصادق:
ّ
ثم قال( :من اؤمتن
يف حديثه ،حمافظ عىل صالته وما افرتض اهلل عليه ،مع أداء األمانة)ّ ،
عىل أمانة فأ ّداها فقد ّ
حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار ،فبادروا بأداء األمانةّ ،
فإن من
اؤمتن عىل أمانة ّ
وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليض ّلوه ويوسوسوا إليه حتّى
هيلكوه ّإال من عصم اهلل عزّ

وجل)()4
ّ

رتوا بكثرة صالهتم وال بصيامهم،
[احلديث ]1693 :قال اإلمام الصادق( :ال تغ ّ
ّ
فإن الرجل ر ّبام هلج بالصالة والصوم حتّى لو تركه استوحش ،ولكن اختربوهم عند صدق
احلديث وأداء األمانة)()5

( )1أصول الكايف . 162/2
( )2مشكاة األنوار.52/

( )4أمايل الصدوق. 295/
( )5أصول الكايف . 162/3

( )3أصول الكايف . 104/2
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[احلديث ]1694 :قال اإلمام الصادق( :عليك بصدق احلديث وأداء األمانة ترشك
الناس يف أمواهلم هكذا ،ومجع بني أصابعه) ،قال الراوي :فحفظت ذلك عنه فزكّيت
ثالثامئة ألف درهم(.)1
[احلديث ]1695 :قيل لإلمام الصادق :امرأة باملدينة كان الناس يضعون عندها
(إهنا صدقت احلديث
اجلواري فتصلحه ّن ،ما رأينا مثل ما ّ
صب عليها من الرزق ،فقالّ :
وأ ّدت األمانة ،وذلك جيلب الرزق)()2

[احلديث ]1696 :قال اإلمام الصادق( :ال دين ملن ال عهد له ،وال إيامن ملن ال أمانة
له ،وال صالة ملن ال زكاة له ،وال زكاة ملن ال ورع له)()3

[احلديث ]1697 :قال اإلمام الصادق( :املسلم من سلم الناس من يده ولسانه،
واملؤمن من ائتمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم)()4

[احلديث ]1698 :عن الفضيل بن يسار قال :كنت عند اإلمام الصادق ودخلت
عام ذا؟ فقالتّ :
إن ابني مات وترك ماال
امرأة وكنت أقرب القوم إليها ،فقالت يل :فقلتّ :
ثم أفاد ماال فأودعنيه ،فيل أن آخذ منه بقدر ما أتلف من يشء؟
كان يف يد أخي فأتلفه ّ
فأخربته بذلك ،فقال :ال ،قال رسول اهلل ( :أ ّد االمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن من
خانك)( )5

عامر قال :قال يل اإلمام الصادق( :أوصيك
[احلديث ]1699 :عن إسامعيل بن ّ
بتقوى اهلل ،والورع ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن اجلوار ،وكثرة السجود،
فبذلك أمرنا حممد)()6

ّ

( )1الكايف .134/5

( )4معاين األخبار).239/

( )2الكايف .132/5

( )5التهذيب .348/6

( )3مشكاة األنوار.46/

( )6مشكاة األنوار..66/
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[احلديث ]1700 :عن فضيل بن عثامن ،عن اإلمام الصادق قال :قلت له أوصني،
قال( :أوصيك بتقوى اهلل ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن الصحابة ملن صحبك،
وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد وال متتنع بيش ء تطلبه
فإن اهلل يفعل ما يشاء)()1
من ر ّبك وال تقل :هذا ما ال أعطاه ،وادع ّ

[احلديث ]1701 :عن ابن أسامة ،عن اإلمام الصادق قال( :اقرأ من ترى أنّه
السالم ،وأوصهم بتقوى اهلل ،والورع يف دينهم ،واالجتهاد هلل،
يطيعني ويأخذ بقويل منهم ّ
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وطول السجود ،وحسن اجلوار ،فبهذا جاء حممد )2()

ّ

[احلديث ]1702 :قال اإلمام الصادق يويص بعض شيعته( :أخذ قوم كذا وقوم
كذا ،حتّى وصف مخسة أصناف ،وأخذتم بأمر أهل بيت نب ّيكم ،فعليكم بتقوى اهلل،
إال بطاعته)()3
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،فإنّه ال ينال ما عند اهلل ّ

[احلديث ]1703 :قال اإلمام الصادق يويص بعض شيعته( :عليكم بالورع
والتمسك بام أنتم عليه ،فإنّام يغتبط أحدكم إذا
واالجتهاد ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة،
ّ
انتهت نفسه إىل هاهنا) وأومأ بيده إىل حلقه(.)4
بني صاحب مائة وال
[احلديث ]1704 :قال اإلمام الصادق( :قال لقامن البنه :يا ّ
بني إنّام هو خالقك وخلقك ،فخالقك دينك ،وخلقك بينك وبني الناس،
تعاد واحدا؛ يا ّ
بني كن عبدا لألخيار وال تكن ولدا لألْشار؛
فال تتبغّض إليهم ،وتع ّلم حماسن األخالق ،يا ّ
يا بني أ ّد األمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ،وكن أمينا تكن غن ّيا)()5

ّ

[احلديث ]1705 :قال اإلمام الصادق( :املكارم عرش ،فإن استطعت أن تكون فيك
( )1كتاب الزهد.19/

( )4دعائم اإلسالم .66/1

( )2مشكاة األنوار 64/و.65

( )5معاين األخبار.253/

( )3دعائم اإلسالم .64/1
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فلتكن ،فإهنا تكون يف الرجل وال تكون يف ولده ،وتكون يف الولد وال تكون يف أبيه ،وتكون
احلر) ،قيل :وما ه ّن؟ قال( :صدق البأس ،وصدق اللسان ،وأداء
يف العبد وال تكون يف ّ
الرحم ،وإقراء الضيف ،وإطعام السائل ،واملكافاة عىل الصنائع ،والتذ ّمم
األمانة ،وصلة ّ
ن احلياء)()1
للجار ،والتذمم للصاحب ،ورأسه ّ

ّ

لنحب من كان عاقال؛ فهام ،فقيها،
[احلديث ]1706 :قال اإلمام الصادق( :إنّا
ّ
إن اهلل عزّ ّ
حليام ،مداريا ،صبورا ،صدوقا ،وف ّياّ ،
خص األنبياء بمكارم األخالق ،فمن
وجل ّ
ّ
وجل وليسأله إ ّياها)،
كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك ،ومن مل تكن فيه
فليترضع إىل اهلل عزّ
ّ
قلت :جعلت فداك وما ه ّن؟ قال( :ه ّن :الورع ،والقناعة ،والصرب ،والشكر ،واحللم،
واحلياء ،والسخاء ،والشجاعة ،والغرية ،والرب ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة)()2

ّ

[احلديث ]1707 :قال اإلمام الصادق( :أنصف الناس من نفسك ،وواسهم يف
مالك ،وارض هلم بام ترض لنفسك ،واذكر اهلل كثريا ،وإ ّياك والكسل والضجرّ ،
فإن أيب
بذلك كان يوصيني ،وبذلك كان يوصيه أبوه ،وكذلك يف صالة الليل ،إنّك إذا كسلت مل
تؤ ّد إىل اهلل ح ّقه ،وإن ضجرت مل تو ّد إىل أحد ح ّقا ،وعليك بالصدق والورع وأداء األمانة،
وإذا وعدت فال ختلف)()3

[احلديث ]1708 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بالورع واالجتهاد وأداء األمانة
وصدق احلديث وحسن الصحبة ملن صحبكم وطول السجودّ ،
فإن ذلك من سنن
األوابني)()4
ّ

[احلديث ]1709 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه يوصيهم( :اتّقوا اهلل،

( )1أصول الكايف . 55/2

( )3أمايل الشيخ املفيد 181/و.182

( )2أصول الكايف . 56/2

( )4تفسري الع ّيايش .286/2
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تسموا
وأحسنوا صحبة من تصاحبونه وجوار من جتاورونه ،وأ ّدوا األمانات إىل أهلها ،وال ّ
الناس خنازير ،إن كنتم شيعتنا تقولون ما نقول واعملوا بام نأمركم تكونوا لنا شيعة ،وال
إن أيب حدّ ثني ّ
تقولوا فينا ما ال نقول يف أنفسنا وال تكونوا لنا شيعةّ ،
أن الرجل من شيعتنا
يكون يف احلي فيكون ودائعهم عنده ووصاياهم إليه فكذلك أنتم)()1

ّ

[احلديث ]1710 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بتقوى اهلل ،والورع ،واالجتهاد،
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن اخللق ،وحسن اجلوار ،وكونوا دعاة إىل أنفسكم
بغري ألسنتكم بطول الركوع والسجودّ ،
فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس
من خلفه وقال :يا ويلتاه أطاعوا وعصيت ،وسجدوا وأبيت)()2

[احلديث ]1711 :قال اإلمام الصادق( :أربع من ك ّن فيه كمل إيامنه ْ
وإن كان من
قرنه إىل قدمه ذنوبا مل ينقصه ذلك :الصدق ،وأداء األمانة ،واحلياء ،وحسن اخللق)()3

ثم
[احلديث ]1712 :عن عبد اهلل ابن زياد ،قال :س ّلمنا عىل اإلمام الصادق بمنىّ ،
قلت :يا ابن رسول اهلل ،إنّا قوم جمتازون ،لسنا نطيق هذا املجلس منك ك ّلام أردناه فأوصنا
السالم( :عليكم بتقوى اهلل ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن الصحبة ملن
قال عليه ّ
السالم ،وإطعام الطعام ،ص ّلوا يف مساجدهم ،وعودوا مرضاهم،
صحبكم ،وإفشاء ّ
فإن أيب حدّ ثني ّ
واتبعوا جنائزهمّ ،
أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم ،إن كان
وإن كان إمام كان منهمْ ،
وإن كان مؤ ّذن كان منهمْ ،
فقيه كان منهمْ ،
وإن كان صاحب أمانة
كان منهمْ ،
وإن كان صاحب وديعة كان منهم ،وكذلك كونوا ،ح ّببونا إىل الناس وال
تبغضونا إليهم)()4

( )1دعائم اإلسالم .61/1

( )3أصول الكايف . 99/2

( )2املحاسن. 18/

( )4صفات الشيعة.28/
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[احلديث ]1713 :روي ّ
أن نفرا أتوا اإلمام الصادق من الكوفة من شيعته يسمعون
منه ،ويأخذون عنه ،فأقاموا باملدينة ما أمكنهم املقام؛ وهم خيتلفون إليه ،ويرت ّددون عليه،
فلام حرضهم االنرصاف وو ّدعوه ،قال له بعضهم :أوصنا
ويسمعون منه ،ويأخذون عنهّ ،
يا ابن رسول اهلل فقال( :اوصيكم بتقوى اهلل ،والعمل بطاعته ،واجتناب معاصيه ،وأداء
األمانة ملن ائتمنكم ،وحسن الصحابة ملن صحبتموه)()1

[احلديث ]1714 :قال اإلمام الصادق( :أ ّدوا األمانة ولو إىل قاتل احلسني بن
عيل)()2

ّ

[احلديث ]1715 :قال اإلمام الصادق( :اتّقوا اهلل ،وعليكم بأداء األمانة إىل من
أن قاتل عيل ائتمنني عىل األمانة أل ّديتها إليه)()3
ائتمنكم ،فلو ّ

ّ

[احلديث ]1716 :عن عبد اهلل بن سنان ،قال :دخلت عىل اإلمام الصادق وقد ّ
صىل
العرص وهو جالس مستقبل القبلة يف املسجد ،فقلت :يا ابن رسول اهللّ ،
إن بعض السالطني
(ورب
يأمننا عىل األموال ،يستودعناها وليس يدفع اليكم مخسكم ،أفنؤ ّدهيا إليهم؟ قال:
ّ
مرات) لو ّ
يتسرت ألنّه قتل أيب ائتمنني
فإين اطلبه ّ
أن ابن ملجم قاتل أيب ّ
هذه القبلة (ثالث ّ
عىل األمانة أل ّديتها إليه)()4

[احلديث ]1717 :قال اإلمام الصادق( :ما بعث اهلل نب ّيا قط ّإال بصدق احلديث
وأداء األمانة)()5

ّ
[احلديث ]1718 :قال اإلمام الصادقّ :
وجل مل يبعث نب ّيا ّإال بصدق
(إن اهلل عزّ
احلديث ،وأداء األمانة إىل الرب والفاجر)()6

ّ

( )1دعائم اإلسالم .56/1

( )4مشكاة األنوار.52/

( )2مشكاة األنوار.52/

( )5مشكاة األنوار.52/

( )3مشكاة األنوار.52/

( )6أصول الكايف . 104/2
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[احلديث ]1719 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة ال عذر ألحد فيها :أداء األمانة إىل
الرب والفاجر ،والوفاء بالعهد إىل الرب والفاجر ،وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين)()1

ّ

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]1720 :قال اإلمام الصادق عن أبيه عن آبائه ّ
أن أمري املؤمنني ع ّلم
أصحابه يف جملس واحد أربعامئة باب ممّا يصلح للمسلم يف دينه ودنياه ..إىل أن قال( :أ ّدوا
األمانة إىل من ائتمنكم ولو إىل قتلة أوالد األنبياء)()2

[احلديث ]1721 :قال اإلمام الصادق( :اتّقوا اهلل ،وعليكم بأداء األمانة إىل من
أن قاتل اإلمام عيل ائتمنني عىل أمانة أل ّديتها إليه)()3
ائتمنكم ،ولو ّ

رب والفاجر ،فلو ّ
أن قاتل
[احلديث ]1722 :قال اإلمام الصادق( :أ ّدوا األمانة إىل ال ّ
اإلمام عيل ائتمنني عىل أمانة أل ّديتها إليه)()4

[احلديث ]1723 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بالورع ،واالجتهاد ،وصدق
احلديث ،وأداء األمانة إىل من ائتمنكم عليهاّ ،برا كان أو فاجرا ،فلو ّ
أن قاتل اإلمام عيل
ائتمنني عىل أمانة أل ّديتها إليه)()5

[احلديث ]1724 :قال اإلمام الصادقّ :
عيل بالسيف وقاتله لو ائتمنني
(إن ضارب ّ
واستنصحني واستشارين ثم قبلت ذلك منه أل ّديت إليه األمانة)()6

ّ

[احلديث ]1725 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بالورع ،واالجتهاد ،وصدق
احلديث ،وأداء األمانة ملن ائتمنكم ،فلو ّ
السالم ائتمنني عىل السيف
أن قاتل احلسني عليه ّ
ا ّلذي قتله به ألتيته إليه)()7

( )1الكايف .132/5
( )2اخلصال .614/2

( )5حتف العقول). 299/:
()6

(تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر) ،12/1 :و(حتف

( )3الكايف .132/5

العقول).374/:

( )4اإلختصاص.241/:

( )7إرشاد القلوب.101/
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القريشّ ،
أن رجال قال لإلمام الصادق:
[احلديث ]1726 :عن إسامعيل بن عبد اهلل
ّ
الناصب ّ
حيل يل اغتياله قال( :أ ّد األمانة إىل من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إىل قاتل
اإلمام احلسني)()1

[احلديث ]1727 :قال اإلمام الصادق يصف الصاحلني( :دينهم الورع ،والصدق،
رب والفاجر ،وطول السجود ،وقيام الليل،
والصالح ،واالجتهاد ،وأداء األمانة إىل ال ّ
واجتناب املحارم ،وانتظار الفرج بالصرب ،وحسن الصحبة ،وحسن اجلوار)()2

[احلديث ]1728 :عن أيب شبل قال :قال يل اإلمام الصادق ابتداء منه( :أحببتمونا
وأبغضنا الناس ...إىل أن قال :فاتّقوا اهلل فإنّكم يف هدنة ،وأ ّدوا األمانة ،فإذا مت ّيز الناس
ذهب ّ
باحلق ما أطعتمونا ...إىل أن قال :فاتقوا اهلل وأ ّدوا األمانة
كل قوم هبواهم ،وذهبتم ّ
وإن كان شام ّيا)()3
وإن كان حرور ّياْ ،
إىل األسود واألبيضْ ،

الشيباين ،عن اإلمام الصادق قال :قلت له :رجل
[احلديث ]1729 :عن احلسني
ّ
ّ
يستحل مال بني أم ّية ودمائهم وإنّه وقع هلم عنده وديعة ،فقال( :أ ّدوا األمانات
من مواليك
وإن كانوا جموسا)()4
إىل أهلها ْ

[احلديث ]1730 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل أوجب عليكم ح ّبنا
ومواالتنا ،وفرض عليكم طاعتنا ،أال فمن كان منّا فليقتد بناّ ،
وإن من شأننا الورع،
رب والفاجر ،وصلة الرحم ،وإقراء الضيف ،والعفو عن
واالجتهاد ،وأداء األمانة إىل ال ّ
فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء)()5
امليسء ،ومن مل يقتد بنا فليس منّا) ،وقال( :ال تسفهواّ ،

ّ

عيل احللبي قال :استودعني رجل من موايل بني
[احلديث ]1731 :عن ّ
حممد بن ّ
( )1روضة الكايف 293/ح .448
( )2عيون األخبار . 54/1

( )4الكايف .132/5
( )5اإلختصاص.241/

( )3روضة الكايف 236/ح .316
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مروان ألف دينار ،فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانري ،فأتيت اإلمام الصادق فذكرت ذلك
أحق هبا ،فقال( :الّ ،
إن أيب كان يقول :إنّام نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤ ّدي
له ،وقلت له :أنت ّ
تفرقت األهواء مل يسع أحد
أمانتهم ،ونر ّد ضا ّلتهم ،ونقيم الشهادة هلم وعليهم ،فإذا ّ
املقام)()1

[احلديث ]1732 :عن معاوية بن وهب قال :قلت لإلمام الصادق :كيف ينبغي لنا
أن نضع فيام بيننا وبني قومنا ،وفيام بيننا وبني خلطائنا من الناس؟ فقال( :تؤ ّدون األمانة
إليهم ،وتقيمون الشهادة هلم وعليهم ،وتعودون مرضاهم ،وتشهدون جنائزهم)()2

حممد
[احلديث ]1733 :عن إبراهيم
املخارقي ،قال :وصفت أليب عبد اهلل جعفر بن ّ
ّ
حممدا  رسول اهللّ ،
ديني ،فقلت :أشهد أن ال إله ّإال اهلل وحده ال ْشيك لهّ ،
وأن عل ّيا
وأن ّ
ثم أنت ،فقال:
عيلّ ،
ثم ّ
عيل بن احلسنيّ ،
ثم احلسن واحلسنيّ ،
إمام عدل بعدهّ ،
حممد بن ّ
ثم ّ
ثم قال( :اتّقوا اهلل ،اتّقوا اهلل ،اتّقوا اهلل ،عليكم بالورع وصدق احلديث وأداء
(رمحك اهلل) ّ
األمانة وع ّفة البطن والفرج تكونوا معنا بالرفيق األعىل)()3

 5ـ ما روي عن سائر األئمة:
عيل بن احلسني
[احلديث ]1734 :عن أيب محزة الثام ّيل ،قال :سمعت س ّيد العابدينّ ،
باحلق نب ّيا لو ّ
أن قاتل أيب احلسني
حممدا ّ
يقول لشيعته( :عليكم بأداء األمانة ،فو ا ّلذي بعث ّ
بن عيل بن أيب طالب عليهام السالم ائتمنني عىل السيف ا ّلذي قتله به أل ّديته إليه)()4

ّ

ّ

[احلديث ]1735 :قال اإلمام الكاظم( :وأداء األمانة والصدق جيلبان الرزق،
واخليانة والكذب جيلبان الفقر والنفاق)()5

( )1التهذيب .350/6
( )2مشكاة األنوار.189/

( )4أمايل الصدوق.246/
( )5حتف العقول.403/

( )3أمايل الطويس . 226/1
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حممد بن القاسم ،قال :سألت اإلمام الكاظم عن رجل
[احلديث ]1736 :عن ّ
استودع رجال ماال له قيمة ،والرجل ا ّلذي عليه املال رجل من العرب يقدر عىل أن ال يعطيه
خارجي ،فلم أدع شيئا ،فقال
شيئا وال يقدر له عىل يشء ،والرجل ا ّلذي استودعه خبيث
ّ
يل( :قل له :ر ّده عليه ،فإ ّنه ائتمنه عليه بأمانة اهلل) ،قلت :فرجل أشرتي من امرأة من
الع ّباس ّيني بعض قطائعهم فكتب كتابا ّأهنا قد قبضت املال ومل تقبضه ،فيعطيها املال أم
يمنعها؟ قال( :قل له :يمنعها أشدّ

املنع ،فإهنا باعته ما مل متلك)()1

ّ

( )1الكايف .132/5
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التواضع والذلة
التواضع والذلة من أعظم مكارم األخالق؛ ألهنا تعرب عن تصور املتخلق هبا
حلقيقته ،وأهنا حمض العبودية هلل ،ولذلك ال يستكرب وال يغرت وال يعجب وال تصيبه كل
تلك األمراض النفسية التي حتول بينه وبني البحث عن الكامل أو السري يف طريقه.
وهلذا قدم اهلل تعاىل هذا الوصف عىل غريه من األوصاف عند ذكره لعباد الرمحن،
ِ
اجل ِ
اه ُل َ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا
ون ع ََىل األرض َه ْونًا وإذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
فقالَ ﴿ :وع َبا ُد َّ
َس َ
ال ًما﴾ [سورة الفرقان]63 :
ومثله وصف الصاحلني الذين يستبدل هبم املفرطني واملقرصين هبذا الوصف ،فقال:
ف َي ْأ ِيت اهلل بِ َق ْو ٍم ُحيِ ُّب ُه ْم َو ُحيِ ُّبو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َمن َي ْرتَدَّ ِمن ُك ْم عَن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهلل َوالَ َخيَا ُف َ
اهدُ َ
ون َل ْو َم َة آلئِ ٍم َذلِ َك َف ْض ُل اهلل
َ َ
يه من ي َشاء واهلل و ِ
ِ ِ
اس ٌ ِ
ع عَليم﴾ [سورة املائدة]54 :
َ َ
ُيؤْ ت َ َ
ويف مجع اآلية الكريمة بني الذلة والعزة إشارة إىل أن الذلة ليست وصفا قبيحا
مطلقا ،وإنام قبحها يرتبط باجلهة التي وجهت هلا ..فإن وضعت يف حملها الصحيح،
واستقبلت هبا اجلهة التي هي أهلها كانت وصفا صحيحا سليام ،بل وصفا كريام طيبا ،يميز
الصاحلني عن غريهم.
ذلك أهنا تدل يف أصل وضعها عىل اخلضوع واالستكانة وال ّلني ،والذي قد يكون
بسيطا قارصا ،فيسمى تواضعا ،وقد يزيد إىل درجات عالية ،فيسمى ذلة ،أو قد يراه الناس
كذلك.
وهي هبذا الوصف ال متدح ،وال تذم ،ولكن ينظر إىل اجلهة التي رصفت إليها تلك
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االستكانة واللني ،فإن كانت جديرة بذلك كان الوصف مدحا ،وإن وجهت لغري أهلها
كان الوصف ذما.
و لنفهم هذا جيدا نحتاج إىل فهم املعنى احليس هلذه الكلمة ،ذلك أهنا تستعمل
الصلبة ّ
الشديدة،
للداللة عىل احلس واملعنى ..فهم يذكرون أن األرض العزيزة هي األرض ّ
واألرض الذليلة هي األرض اللينة السهلة(.)1
والوصف املرتبط بكال األرضني ال حيمل مدحا وال ذما ..ذلك أن األرض الصلبة
نحتاج إليها لبناء املساكن القوية ،أو الطرق الصاحلة ،أو غريها ..واألرض الذليلة نحتاج
إليها يف الزراعة ..فلوال ذهلا ما قبلت الزرع ،وال أنبتته.
وهلذا ذكر اهلل تعاىل أن من نعمه عىل خلقه تذليل ما حيتاجونه من مرافق لييرس هلم
التعامل معها ،فقد قال تعاىل عن األنعام ،وتذليلها يف مصلحة اإلنسانَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأنَّا َخ َل ْقنَا
ِ
وهب ْم َو ِمن َْها َي ْأ ُك ُل َ
َهل ُ ْم ِممَّا ع َِم َل ْت َأ ْي ِدينَا َأ ْن َعا ًما َف ُه ْم َهلَا َمالِ ُك َ
ون َو َهل ُ ْم
ون َو َذ َّل ْلن َ
َاها َهل ُ ْم َفمن َْها َر ُك ُ ُ
ِ
يها َمنَافِ ُع َو َم َش ِار ُب َأ َف َال َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ [يس]73 - 71 :
ف َ
فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن اهلل تعاىل كان قادرا عىل أن جيعل كل احليوانات
صاحبة عزة وأنفة كاألسود والنمور وغريها من احليوانات املتوحشة ،لكنه رحم عباده
بتلك احليوانات األليفة الذليلة هلم ،ليتمكنوا من االستفادة منها.
وهكذا وصف اهلل تعاىل فاكهة اجلنة ونعيمها بتذليله ألهلها  ،فقالَ ﴿ :و ُذ ِّل َل ْت
ُق ُطو ُف َها ت َْذلِ ًيال﴾ [اإلنسان ،]14 :وهذا يعني أن توفر النعمة وحدها ال يكفي ،ما مل تكن مذللة
ميرسة يمكن احلصول عليها.
وهلذا فإن اهلل تعاىل عندما أمر األبناء بمقابلة رمحة الوالدين وتضحيتهام بالذل ،كان
(  )1مقاييس اللغة ()345 /2
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اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
يقصد هذا املعنى ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام
َُ َ َ
الذ ِّل م َن َّ
ِ
ِ
ريا ﴾ [اإلرساء]24 :
ك ََام َر َّب َياين َصغ ً
ذلك أن الوالدين ال يمكن أن يربيا أو يوجها أو يعطيا ثمرة جتارهبام لألوالد إال بعد
أن يكون فيهم من اليرس والسهولة والتواضع واالستكانة ما يتمكنون به من ذلك ..ولذلك
كان الذل هلام يف حمله الصحيح ..فهم ال يستثمرون تلك الذلة إال يف مصلحة األوالد،
بحكم الفطرة التي فطروا عليها.
وهكذا كانت الذلة للمعلم واألستاذ واملريب ،يف حملها الصحيح ،ألهنا تعطيه الفرصة
ألن يلقي ثمرة علومه لتلميذه ،وقد أشار إىل ذلك ابن عباس ،فقال( :ذللت طالبا ،فعززت
مطلوبا )()1

وأشار إىل ذلك الشاعر بقوله:
كالسيل حرب للمكان العايل

العلم حرب للفتى املتعايل

بل أشار إىل ذلك القرآن الكريم عندما أخرب أن حقائق العلم ال تصل إال ملن توفرت
فيهم هذه الصفة ،فقال﴿ :إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى َملِ ْن ك َ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
﴾ [ق]37 :

ولذلك ،فإن أولئك املعرتضني املجادلني الذين يقابلون احلقائق بالتكرب ،لن ينالوا
شيئا منها ،فاحلقائق عزيزة ،وال يستقبلها إال من كان فيهم من اللني والسهولة ما ييرس تلقيها
وقبوهلا ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،وبني سببه ،فقالَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف
احلي ِاة الدُّ ْنيا وي ْش ِهدُ اهلل ع ََىل ما ِيف َق ْلبِ ِه و ُهو َأ َلدُّ ْ ِ
اخل َصا ِم َوإِ َذا ت ََو َّىل َس َعى ِيف ْاألَ ْر ِ
ض لِ ُي ْف ِسدَ
َ َ
َ َُ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َف َسا َد َوإِ َذا ِق َيل َل ُه ا َّت ِق اهلل َأ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِعزَّ ُة بِ ْ ِ
احل ْر َ
اإل ْث ِم
ث َوالن َّْس َل َواهلل َال ُحي ُّ
ف َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
(  )1إحياء علوم الدين ()9 /1
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ِ

ْس املْ َها ُد﴾ [البقرة]206 - 204 :
َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبِئ َ

فاهلل تعاىل ذكر يف هذه اآليات السبب يف فساد هذا املستكرب ..وهو تكربه عىل احلق،
واستعالؤه عىل الناصحني ،بل استعالؤه عىل اهلل ..ولذلك كانت عاقبته هي اهلوان العظيم
والذلة الكربى.
ولذلك كانت الذلة هلل أعظم صفات املؤمنني ،وهي أْشف مراتبهم وأكرمها ..فاهلل
تعاىل هو الرحيم اللطيف بعباده ..ولذلك كانت الذلة له السبيل الوحيد الجتناء ثامر أسامئه
احلسنى.
فالذي يظهر بمظهر الفقر هلل ،ستمطر عليه صدقات اهلل التي ال حدود هلا ..كام قال
تعاىل ﴿ :يا َأهيا النَّاس َأ ْن ُتم ا ْل ُف َقراء إِ َىل اهلل واهلل ُهو ا ْلغَنِي ْ ِ
احلَميدُ ﴾ [فاطر]15 :
َ
َ
ُ
ُّ
َ ُ
ُ
َ ُّ َ
والذي ال يفعل ذلك ،ويظهر بمظهر املستغني عن اهلل ،فإن اهلل تعاىل لن يمن عليه
من فضله ،وكيف يمن عليه ،وهو من حرم نفسه من التعرض لصدقات اهلل ،قال تعاىل:
ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َواملَْ َساكِ ِ
ني﴾ [التوبة]60 :
الصدَ َق ُ
﴿إِن ََّام َّ
وهلذا أمرنا اهلل تعاىل بالرجوع إليه كل حني ،وأخرب أنه ينزل علينا من البالء ما جيعلنا
نحتاج إىل ذلك الترضع والتذلل بني يديه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل ُأ َم ٍم ِم ْن َق ْبلِ َك
اء و َّ ِ
ِ
ِ
َرض ُع َ
َرض ُعوا َو َلكِ ْن َق َس ْت
َف َأ َخ ْذن ُ
ون َف َل ْو َال إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
الرضاء َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
َاه ْم بِا ْل َب ْأ َس َ َّ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ون﴾ [األنعام]43 ،42 :
ُق ُل ُ ُ
فهاتان اآليتان الكريمتان تبينان عواقب املستكربين عىل اهلل ،أولئك الذي استقبلوا
أمواج البالء بالتعنت ،ال بالترضع ،ولذلك كان جزاؤهم مضاعفة البالء ،والوقوع يف الذلة
للخلق الذين يسوموهنم اخلسف.
وقد رضب اهلل تعاىل املثال عىل ذلك باليهود الذي أنفوا من أن يذلوا هلل ،فوقعوا يف
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الذلة خللقه ،قال تعاىلِ ُ ﴿ :
رض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة َأ ْي َن َما ُث ِق ُفوا إِ َّال بِ َح ْب ٍل ِم َن اهلل َو َح ْب ٍل ِم َن
ون بِآي ِ
ِ
ب ِم َن اهلل َو ُ ِ
َّاس َو َبا ُءوا بِغ ََض ٍ
الن ِ
ات اهلل
رض َب ْت َع َل ْي ِه ُم املَْ ْس َكنَ ُة َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم كَا ُنوا َي ْك ُف ُر َ َ
ِ
ون ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
َو َي ْق ُت ُل َ
ون﴾ [آل عمران]112 :
َري َحق َذل َك بِ َام ع َ
فهؤالء الذين استكربوا عىل اهلل وعىل أنبيائه ،بل راحوا يقتلوهنم ،عوقبوا من جنس
عملهم ،حيث رضبت عليهم الذلة واهلوان ،والتعرض لكل أصناف القتل والترشيد.
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل التواضع والذلة ،وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1737 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن تواضع يف غري منقصة(ّ ،)1
وذل
يف نفسه من غري مسألة ،وأنفق ماال مجعه يف غري معصية ،ورحم أهل ّ
الذ ّل واملسكنة ،وخالط
أهل الفقه واحلكمة .طوبى ملن طاب كسبه ،وصلحت رسيرته ،وكرمت عالنيته ،وعزل
ْشه ،طوبى ملن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من
عن النّاس ّ
قوله)()2

[احلديث ]1738 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن اهلل أوحى إىل أن تواضعوا حتّى ال يفخر
أحد عىل أحد وال يبغي أحد عىل أحد)()3

[احلديث ]1739 :قال رسول اهلل ( :ما من امرئ ّإال ويف رأسه حكمة واحلكمة

( )1منقصة :أي معصية وارتكاب دنيئة.

( )3مسلم()2865

( )2رواه الطرباين الرتغيب والرتهيب()558 /3
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بيد ملك إن تواضع قيل للملك :ارفع احلكمة ،وإن أراد أن يرفع قيل للملك :ضع احلكمة
أو حكمته)()1

[احلديث ]1740 :قال رسول اهلل ( :ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبدا
إال رفعه اهلل)()2
بعفو ّإال عزّ ا ،وما تواضع أحد هلل ّ

[احلديث ]1741 :قال رسول اهلل ( :من ترك ال ّلباس تواضعا هلل ،وهو يقدر عليه
أي حلل اإليامن شاء يلبسها)()3
دعاه اهلل يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق حتّى خيريه من ّ

ّ

[احلديث ]1742 :قال رسول اهلل ( :يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال
الذهب ،جاءين ملك ،فقالّ :
ّ
السالم ويقول :إن شئت نب ّيا عبدا .وإن
إن ر ّبك يقرأ عليك ّ
السالم .فأشار إىل أن ضع نفسك ،فقلت :نب ّيا
شئت نب ّيا ملكا .فنظرت إىل جربيل عليه ّ
عبدا)()4

[احلديث ]1743 :قال رسول اهلل ( :ابغوين يف ضعفائكم فإنّام ترزقون وتنرصون
بضعفائكم)()5

[احلديث ]1744 :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بأهل اجلنّة؟) قالوا :بىل .قال
رسول اهلل ّ ( :
ثم قال( :أال أخربكم بأهل
ألبره)ّ ،
كل ضعيف متض ّعف لو أقسم عىل اهلل ّ
جواظ( )7مستكرب)()8
كل ّ
النّار؟) قالوا :بىل .قالّ ( :
عتل(ّ )6

الشيطان حيرض أحدكم عند ّ
[احلديث ]1745 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن ّ
كل يشء
من شأنه حتّى حيرضه عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم ال ّلقمة فليمط ما كان هبا من أذى

( )1البزار جممع الزوائد()83 /8

( )5الرتمذي()1702

( )2مسلم()2588

( )6العتل :اجلايف الشديد اخلصومة .وقيل :الفظ الغليظ.

( )3أمحد ( )439 /3والرتمذي()2481

( )7اجلواظ :الضخم املختال يف مشيته.

( )4البغوي يف ْشح السنة()348 /13

( )8البخاري ( )6071مسلم()2853
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ثم ليأكلها ،وال يدعها ّ
أي طعامه تكون
للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنّه ال يدري يف ّ
ّ
الربكة)()1
[احلديث ]1746 :قال رسول اهلل ( :البذاذة( )2من اإليامن)( )3

[احلديث ]1747 :ذكر أصحاب رسول اهلل  يوما عنده الدّ نيا ،فقال رسول اهلل
إن البذاذة من اإليامن)()4
إن البذاذة من اإليامنّ ..
( :أال تسمعون ،أال تسمعونّ ،

[احلديث ]1748 :قال رسول اهلل ( :تعس عبد الدّ ينار وعبد الدّ رهم وعبد
اخلميصة إن أعطي ريض وإن مل يعط سخط ،تعس وانتكس( )5وإذا شيك فال انتقش(،)6
ربة قدماه ،إن كان يف احلراسة
طوبى( )7لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل ،أشعث رأسه مغ ّ
الساقة ،إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل
الساقة كان يف ّ
كان يف احلراسة ،وإن كان يف ّ
يش ّفع)()8

رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم عىل
[احلديث ]1749 :قال رسول اهلل ّ ( :
اهلل ألبره)()9

ّ

تسمى العضباء،
[احلديث ]1750 :عن أنس قال :كانت ناقة لرسول اهلل ّ 
يب عىل قعود له فسبقها ،فاشتدّ ذلك عىل املسلمني ،وقالوا:
وكانت ال تسبق ،فجاء أعرا ّ
سبقت العضباء .فقال رسول اهلل ّ ( :
إن ح ّقا عىل اهلل أن ال يرفع شيئا من الدّ نيا ّإال
وضعه)()10

( )1مسلم()2033

( )6اذا شيك فال انتقش :أي إذا أصابته شوكة ال يستطيع إخراجها.

( )2البذاذة :رثاثة اهليئة وترك الزينة واملراد التواضع يف اللباس وترك

( )7طوبى :شجرة يف اجلنّة.

التبجح به.

( )8البخاري ()2887

( )3أبو داود( )4161ابن ماجة()4118

( )9مسلم()2622

( )4أبو داود()4161

( )10البخاري ()6501

( )5انتكس :انقلب عىل رأسه.
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[احلديث ]1751 :عن رساقة بن مالك بن جعشم ّ
أن رسول اهلل  قال( :يا رساقة
أال أخربك بأهل اجلنّة وأهل النّار)؟ قلت :بىل يا رسول اهلل .قال( :أ ّما أهل النّار ّ
فكل
فالضعفاء املغلوبون)()3
جواظ( )2مستكرب ،وأما أهل اجلنّة ّ
جعظري(ّ )1
ّ

ّ

[احلديث ]1752 :قال رسول اهلل ( :آكل كام يأكل العبد وأجلس كام جيلس
العبد)()4

فإين سمعت رسول
[احلديث ]1753 :عن أيب سعيد
اخلدري قال :أح ّبوا املساكني ّ
ّ
اهلل  يقول يف دعائه( :اللهم أحيني مسكينا ،وأمتني مسكينا ،واحرشين يف زمرة املساكني
يوم القيامة)()5

[احلديث]1754 :عن أنس بن مالك ّ
أن جدّ ته مليكة دعت رسول اهلل  لطعام
ثم قال( :قوموا ف ّ
أصيل لكم) ،قال أنس :فقمت إىل حصري لنا قد اسو ّد من
صنعته فأكل منه ّ
طول ما لبس فنضحته بامء فقام عليه رسول اهلل  وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من
فصىل لنا رسول اهلل  ركعتني ثم انرصف)()6
ورائنا ّ

ّ

ّبي 
مر عىل صبيان فس ّلم عليهم ،وقال( :كان الن ّ
[احلديث ]1755 :عن أنس أنّه ّ
يفعله)()7

[احلديث ]1756 :عن أيب بردة قال :أخرجت لنا عائشة كساء وإزارا غليظا،
فقالت( :قبض روح النّبي  يف هذين)()8

ّ

[احلديث ]1757 :عن عثامن بن ع ّفان أنه قال يف خطبة له( :إنّا واهلل قد صحبنا

( )1اجلعظري :الفظ الغليظ املتكرب.

( )5الرتمذي()2471

( )2اجلواظ :املختال يف مشيته.

( )6البخاري ( )727ومسلم()658

( )3احلاكم ()619 /4

( )7البخاري ( )6247ومسلم()2168

(ْ )4شح السنة للبغوي()248 /13

( )8البخاري ( )5818ومسلم()2080
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السفر واحلرض ،وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ،ويغزو معنا ،ويواسينا
رسول اهلل  يف ّ
بالقليل والكثري)()1

ّبي  ليخالطنا حتّى يقول
[احلديث ]1758 :عن أنس بن مالك قال :إن كان الن ّ
ألخ يل صغري (يا أبا عمري ما فعل النّغري؟()3 ())2

[احلديث ]1759 :عن عروة بن الزّ بري قال :سأل رجل عائشة هل كان رسول اهلل
 يعمل يف بيته؟ قالت :نعم .كان رسول اهلل  خيصف نعله( ،)4وخييط ثوبه ويعمل يف
بيته كام يعمل أحدكم يف بيته)()5

ّبي  يصنع يف أهله قالت:
عام كان الن ّ
[احلديث ]1760 :عن عائشة وقد سئلت ّ
الصالة)()6
الصالة قام إىل ّ
(كان يف مهنة أهله فإذا حرضت ّ

[احلديث ]1761 :عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال( :كان رسول اهلل  يكثر ّ
الذكر
ّ
الصالة ويقرص اخلطبة وال يأنف أن يميش مع األرملة واملسكني فيقيض
ويقل ال ّلغو ويطيل ّ
له احلاجة)()7

ّبي  نجني الكباث(ّ )8
وإن رسول اهلل
[احلديث ]1762 :عن جابر قال :كنّا مع الن ّ
نبي
 قال( :عليكم باألسود منه فإنّه أطيبه) قالوا :أكنت ترعى الغنم؟ قال( :و هل من ّ
إال وقد رعاها)()9
ّ

ّبي  يف غزاة فأبطأ يب
[احلديث ]1763 :عن جابر بن عبد اهلل قال :كنت مع الن ّ

( )1أمحد يف املسند رقم( )504وقال الشيخ أمحد شاكر :إسناده

( )5البغوي يف ْشح السنة()242 /13

صحيح.

( )6البخاري ()6039

( )2النغري :طائر معروف يشبه العصفور والراجح أنه طائر أمحر املنقار.

()7النسائي()109 /3

( )3البخاري ( )6129ومسلم()0215

( )8الكباث :النضيج من ثمر األراك.

( )4خيصف نعله :يطبق طاقة عىل طاقة وخيرزها .وأصل اخلصف

( )9البخاري ( )3406ومسلم()2050

اجلمع والضم.
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ّبي  .فقال( :جابر؟) فقلت :نعم .قال( :ما شأنك؟) قلت :أبطأ
عيل الن ّ
مجيل وأعيا ،فأتى ّ
ثم قال( :اركب) فركبت .فلقد رأيته
عيل مجيل وأعيا فتخ ّلفت ،فنزل حيجنه بمحجنه(ّ )1
ّ
أك ّفه عن رسول اهلل )2()..

[احلديث ]1764 :قال رسول اهلل ( :ال تطروين كام أطرت النّصارى ابن مريم،
فإنّام أنا عبد فقولوا :عبد اهلل ورسوله)()3

[احلديث ]1765 :قال رسول اهلل ( :ما ينبغي لعبد أن يقول ّإين خري من يونس
بن متّى)()4

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
إال رفعه اهلل)()5
[احلديث ]1766 :قال رسول اهلل ( :ما تواضع أحد ّ

[احلديث ]1767 :قال رسول اهلل ( :ومن تواضع هلل رفعه اهلل ،ومن سعى يف
رضوان اهلل أرضاه اهلل)()6

[احلديث ]1768 :قال رسول اهلل ّ :
(إن التواضع ال يزيد العبد ّإال رفعة
فتواضعوا يرفعكم اهلل والصدقة ال تزيد املال ّإال كثرة فتصدقوا يرمحكم اهلل والعفو ال يزيد
إال عزّ ا فاعفوا يعزّ كم اهلل)()7
العبد ّ

[احلديث ]1769 :قال رسول اهلل ( :واهلل لو أن املتواضع يف قعر بئر لبعث اهلل
عزّ

وجل إليه رحيا ترفعه فوق األخيار يف دولة األْشار)()8
ّ

[احلديث ]1770 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال يزيد اهلل هبن إال خريا :التواضع:
( )1حيجنه بمحجنه :أي جيذبه باملحجن وهو عصا معوجة.

( )6أمايل الطويس . 185/1

( )2البخاري ( )2097ومسلم()1089

حممد بن ْشيح
( )7الوسائل)  ،215/11عن كتاب جعفر بن ّ

( )3البخاري ()3445

احلرضمي.

( )4البخاري ( )3413ومسلم()2377

( )8من ال حيرضه الفقيه .254/4

( )5أمايل الطويس . 56/1
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ال يزيد اهلل به ّإال ارتفاعا ،وذل النفس :ال يزيد اهلل به ّإال عزّ ا .والتعفف ال يزيد اهلل به ّإال
غنى)()1

[احلديث ]1771 :قال رسول اهلل ( :ليس من عبد ّإال وملك أخذ بحكمة رأسه
إن هو تواضع هلل رفعه اهلل وإن هو تكرب وضعه اهلل)()2

ّ
السالم:
[احلديث ]1772 :قال رسول اهلل ( :أوحى اهلل عزّ
وجل إىل داود عليه ّ
يا داود كام ال تضيق الشمس عىل من جلس فيها كذلك ال تضيق رمحتي عىل من دخل فيها
وكام ال ترض الطرية من ال يتطري منها كذلك ال ينجو من الفتنة املتطريون وكام أن أقرب
الناس منّي يوم القيامة املتواضعون كذلك أبعد الناس مني يوم القيامة املتكربون)()3

[احلديث ]1773 :قال رسول اهلل ّ :
(إن أح ّبكم إىل وأقربكم منّي يوم القيامة
جملسا أحسنكم خلقا وأشدّ كم تواضعا ّ
وان أبعدكم منّي يوم القيامة الثرثارون وهم
املستكربون)()4
(إن اهلل أوحي إىل أن تواضعوا)()5
[احلديث ]1774 :قال رسول اهلل ّ :

[احلديث ]1775 :قال رسول اهلل ( :إذا تواضع العبد رفعه اهلل إىل السامء
السابعة)()6

[احلديث ]1776 :قال رسول اهلل ( :ال حسب ّإال التواضع وال كرم ّإال الت ّقوى
إال بيقني)()7
وال عمل ّإال بن ّية وال عبادة ّ

وحسن صورته
[احلديث ]1777 :قال رسول اهلل ( :إذا هدى اهلل عبدا لإلسالم ّ

( )1عدة الداعي.178/

( )5اجلواهر السنيّة.167/

( )2روضة الواعظني .382/2

( )6تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .201/1

( )3أمايل الصدوق. 251/

( )7األشعثيّات.150/

( )4قرب اإلسناد.22/
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وجعله يف موضع غري شائن له ورزقه مع ذلك تواضعا فذلك من صفوة اهلل)()1

[احلديث ]1778 :قال رسول اهلل ( :مايل ال أرى عليكم حالوة العبادة) ،قالوا:
وما حالوة العبادة؟ قال( :التواضع)()2

[احلديث ]1779 :قال رسول اهلل ّ :
(إن من التواضع أن يرض الرجل باملجلس
دون ْشف املجلس ،وأن يس ّلم عىل من لقى ،وأن يرتك املراءْ ،
حيب
وإن كان ح ّقا ،وأن ال ّ
أن حيمد عىل الرب والتقوى)()3

ّ

[احلديث ]1780 :قال رسول اهلل ( :رأس التواضع أن تبدأ بالسالم عىل من
لقيت ،وترد عىل من سلم عليك ،وأن ترض بالدون من املجلس ،وال حتب املدحة والتزكية
والرب)()4

[احلديث ]1781 :قال رسول اهلل ( :من ترك لبس ثوب مجال هو يقدر عليه
تواضعا كساه اهلل تعاىل ح ّلة الكرامة)()5

[احلديث ]1782 :قال رسول اهلل ( :من ترك زينة هلل ووضع ثيابا حسنة تواضعا
عبقري اجلنّة)()6
هلل وابتغاء وجهه ،كان ح ّقا عىل اهلل أن يدخله
ّ

[احلديث ]1783 :قال رسول اهلل ( :إنّه ليعجبني أن حيمل الرجل اليشء يف يده
يكون مهنئا ألهله يدفع به الكرب عن نفسه)()7
[احلديث ]1784 :قال رسول اهلل ( :من محل بضاعته فقد برئ من الكرب)()8

[احلديث ]1785 :عن اإلمام الباقر قال( :لقد أيت رسول اهلل  بمفاتيح خزائن

( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .201/1

( )5جامع األخبار كام يف (املستدرك) .307/2

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .201/1

( )6بحار األنوار .207/70

( )3األشعثيّات.149/

( )7تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر .201/1

( )4روضة الواعظني .382/2

( )8مشكاة األنوار 228/من كتاب الناصح أيب الربكات.
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األرض ثالث مرات من غري أن ينقصه اهلل عام أعدَّ له يوم القيامة شيئا ،فاختار التواضع
لر ّبه)()1

[احلديث ]1786 :قال رسول اهلل ( :أربع ال يصيبه ّن ّإال مؤمن :الصمت وهو
أول العبادة ،والتواضع هلل سبحانه وتعاىل ،وذكر اهلل عىل ّ
كل حال ،وق ّلة اليشء ،يعني ق ّلة
املال)()2

[احلديث ]1787 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن تواضع يف غري منقصة ،وأنفق
ماال مجعه يف غري معصية ،وخالط أهل الفقه والرمحة ،وأهل الفقر واملسكنة ،طوبى ملن ّ
ذل
يف نفسه ،وصلحت رسيرته ،وحسنت خليقته وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من
(أهيا الناس طوبى ملن شغله
كالمه ،ووسعته السنّة ،ومل يتعدّ ها إىل بدعة)( ،)3ويف روايةّ :
عيبه عن عيوب الناس ،طوبى ملن حسنت خليقته ،وصلحت رسيرته ،وعزل عن الناس
ْشه طوبى ملن تواضع يف غري معصية ّ
وذل من غري مسكنة)
ّ
[احلديث ]1788 :قال رسول اهلل ( :إ ّياكم والتواضع لغني فام تواضع أحد لغني
إال ذهب نصيبه من اجلنّة)()4
ّ

[احلديث ]1789 :عن اإلمام الصادق قال( :أرسل النجايش إىل جعفر بن أيب
طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو يف بيت له جالس عىل الرتاب وعليه خلقان الثياب قال:
وتغري
فلام رأى ما بنا ّ
السالم :فأشفقنا منه حني رأيناه عىل تلك احلالّ ،
فقال جعفر عليه ّ
ابرشكم؟ فقلت :بىل ّأهيا امللك،
وأقر عينه ،أال ّ
حممدا ّ
وجوهنا قال :احلمد هلل ا ّلذي نرص ّ
ّ
فقال :إنّه جاءين الساعة من نحو أرضكم عني من عيوين هناك فأخربين ّ
وجل قد
إن اهلل عزّ

( )1مشكاة األنوار 224/من كتاب (املحاسن).

( )3نزهة الناظر).36/

( )2عدة الداعي.249/

( )4جامع االخبار.156/
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عدوه وارس فالن وفالن وفالن ،التقوا بواد يقال له بدر كثري
حممدا  وأهلك ّ
نرص نب ّيه ّ
لكأين أنظر إليه حيث كنت أرعى لس ّيدي هناك وهو رجل من بني ضمرة فقال له
األراك ّ
جعفرّ :أهيا امللك مايل أراك جالسا عىل الرتاب وعليك هذه اخللقان؟ فقال له :يا جعفر إنّا
السالم ّ
حق اهلل عىل عباده أن حيدثوا له تواضعا
أن من ّ
نجد فيام أنزل اهلل عىل عيسى عليه ّ
ّ
بمحمد  أحدثت هلل هذا
وجل يل نعمة
فلام أحدث اهلل عزّ
ّ
عند ما حيدث هلم من نعمة ّ
فلام بلغ النبي  قال ألصحابهّ :
إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّ قوا يرمحكم
التواضع ّ
وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة ،فتواضعوا يرفعكم اهللّ ،
اهللّ ،
وإن العفو يزيد صاحبه عزّ ا،
فاعفوا يعزّ كم اهلل)()1

[احلديث ]1790 :عن اإلمام الصادق قال( :ما أكل رسول اهلل  متّكئا منذ بعثه
ّ
ّ
وجل وما رأى ركبتيه إمام جليسه يف جملس ّ
قط
وجل إىل أن قبضه تواضعا هلل عزّ
اهلل عزّ
وال صافح رسول اهلل  رجال ّ
قط فنزع يده من يده حتّى يكون الرجل هو ا ّلذي ينزع يده
وال كافأ رسول اهلل  بس ّيئة ّ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع
احل َسنَ ُة َو َال َّ
قط قال اهلل تعاىل لهَ ﴿ :و َال ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾ [فصلت ]34 :ففعل وما منع
بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
ّ
قط ،إن كان عنده أعطى ّ
وجل شيئا ّ
سائال ّ
قط،
وإال قال :يأيت اهلل به ،وال أعطى عىل اهلل عزّ
ّ
وجل له ذلك قال :وكان أخوه من بعده
ّإال أجازه اهلل إن كان ليعطي اجلنّة فيجيز اهلل عزّ
وا ّلذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما ّ
قط حتّى خرج منها واهلل إن كان ليعرض له
األمران كالمها هلل عزّ

وجل طاعة فيأخذ بأشدّ مها عىل بدنه)()2
ّ

[احلديث ]1791 :قال رسول اهلل  يف حديث االرساء( :هبط مع جربيل ملك مل
السالم ويقول
حممد إن ربك يقرئك ّ
يطأ األرض قط معه مفاتيح خزان األرض فقال :يا ّ
( )1أصول الكايف . 121/2

( )2روضة الكايف. 164/
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لك :هذه مفاتيح خزائن األرض فإن شئت فكن نب ّيا عبدا وإن شئت فكن نب ّيا ملكا ،فأشار
إليه جربيل فقال :تواضع يا حممد ،فقال :بل أكون نب ّيا عبدا بل أكون نب ّيا عبدا)()1

ّ

[احلديث ]1792 :عن اإلمام الصادق قال :أفطر رسول اهلل  عش ّية مخيس يف
بعس خميض بعسل،
مسجد قبا ،فقال( :هل من ْشاب؟) فأتاه أوس بن خويل األنصاري ّ
حرمه،
فلام وضعه عىل فيه ّ
ثم قالْ( :شابان يكتفى بأحدمها من صاحبه ال أْشبه وال أ ّ
نحاه ّ
ّ
ولكن أتواضع هلل ّ
تكرب خفضه اهلل ،ومن اقتصد يف معيشته
فإن من تواضع هلل رفعه اهلل ،ومن ّ
رزقه اهلل ،ومن بذر حرمه اهلل ،ومن أكثر ذكر املوت أح ّبه اهلل)( )2

[احلديث ]1793 :قال اإلمام الصادق( :كان رسول اهلل  :يرقع ثوبه ،وخيصف
نعله ،وحيلب شاته ،ويأكل مع العبيد وجيلس عىل األرض ،ويركب احلامر ويردف ،وال
يمنعه احلياء أن حيمل حاجته من السوق إىل أهله ،ويصافح الغني والفقري وال ينزع يده من
يد أحد حتّى ينزعها ،ويسلم عىل من استقبله من كبري وصغري وغني وفقري ،وال حيقر ما
دعي إليه ولو إىل خشف التمرة ،وكان خفيف املؤنة كريم الطبيعة مجيل املعاْشة طلق الوجه
بشاشا من غري ضحك حمزونا من غري عبوس متواضعا من غري مذلة جوادا من غري رسف
رقيق القلب رحيام ّ
بكل مسلم ،ومل يتجشأ من شبع قط ومل يمد يده إىل طمع وكفاه مدحا،
م﴾ [القلم)3 () ]4 :
قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍ
ّ
واطمأن
[احلديث ]1794 :كان رسول اهلل  إذا أكل استوفز عىل إحدى رجليه
باآلخرى ويقول( :أجلس كام جيلس العبد وآكل كام يأكل العبد)()4

[احلديث ]1795 :عن اإلمام الصادق قال( :كان رسول اهلل  يأكل أكل العبد،

( )1اجلواهر السنيّة.133/

( )3إرشاد القلوب.115/

( )2أصول الكايف . 122/2

( )4دعائم اإلسالم .118/2
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وجيلس جلسة العبد ويعلم أنه عبد)()1

[احلديث ]1796 :قال اإلمام الصادق( :ما أكل رسول اهلل  متّكئا منذ بعثه اهلل
حتّى قبض ،وكان يأكل أكل العبد ،وجيلس جلسة العبد) ،قيل :ومل ذلك؟ قال( :تواضعا
هلل)()2

[احلديث ]1797 :عن اإلمام الباقر قال( :كان رسول اهلل  يأكل أكل العبد
وجيلس جلسة العبد وكان يأكل عىل احلضيض وينام عىل احلضيض)()3

[احلديث ]1798 :قال رسول اهلل ( :مخس :ال أدعهن حتّى املامت ،األكل عىل
احلضيض مع العبيد ،وركويب احلامر مؤكفا ،وحلبي العنز بيدي ،ولبس الصوف ،والتسليم
عىل الصبيان ليكون سنة من بعدي)()4

[احلديث ]1799 :قال اإلمام الصادق( :ما صافح رسول اهلل  رجال ّ
قط فنزع
يده حتّى يكون هو ا ّلذي ينزع يده منه)()5

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1800 :قال اإلمام عيل( :تواضع هلل يرفعك اهلل)()6
[احلديث ]1801 :قال اإلمام عيل( :التواضع يرفع ،والتكرب يضع)()7
[احلديث ]1802 :قال اإلمام عيل( :التواضع يرفع الوضيع)( )8

( )1التهذيب .93/9

( )5أصول الكايف . 182/2

( )2املحاسن. 457/

( )6حتف العقول.141/

( )3املحاسن. 456/

( )7غرر احلكم.249/

( )4عيون األخبار . 81/2

( )8غرر احلكم.249/
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[احلديث ]1803 :قال اإلمام عيل( :أعظم الناس رفعة من وضع نفسه)()1
[احلديث ]1804 :قال اإلمام عيل( :إنّك إن تواضعت رفعك اهلل)()2
[احلديث ]1805 :قال اإلمام عيل( :بالتواضع تزان الرفعة)()3
[احلديث ]1806 :قال اإلمام عيل( :تواضع الرشيف يدعو إىل كرامته)()4
[احلديث ]1807 :قال اإلمام عيل( :كام تتواضع تعظم)()5
[احلديث ]1808 :قال اإلمام عيل( :من تواضع رفع ،من تر ّفع وضع)()6
[احلديث ]1809 :قال اإلمام عيل( :من ح ّقر نفسه عظم)()7
ظمه اهلل ورفعه)()8
[احلديث ]1810 :قال اإلمام عيل( :من تواضع ع ّ
[احلديث ]1811 :قال اإلمام عيل( :من مل يتّضع عند نفسه مل يرتفع عند غريه)()9
[احلديث ]1812 :قال اإلمام عيل( :ما اكتسب الرشف بمثل التواضع)()10
إال زاده اهلل تعاىل جاللة)()11
[احلديث ]1813 :قال اإلمام عيل( :ما تواضع أحد ّ

[احلديث ]1814 :قال اإلمام عيل( :نزّ ل نفسك دون منزلتها تنزّ لك الناس فوق
منزلتك)()12
[احلديث ]1815 :قال اإلمام عيل( :وتواضع هلل ا ّلذي رفعك)()13
[احلديث ]1816 :قال اإلمام عيل( :بكثرة التواضع يتكامل الرشف)()14

[احلديث ]1817 :قال اإلمام عيل يف وصيته( :أوصيكم بالتواضع فإنّه من أفضل
( )1غرر احلكم.249/

( )8غرر احلكم.249/

( )2غرر احلكم.249/

( )9غرر احلكم.249/

( )3غرر احلكم.249/

( )10غرر احلكم.249/

( )4غرر احلكم.249/

( )11غرر احلكم.249/

( )5غرر احلكم.249/

( )12غرر احلكم.249/

( )6غرر احلكم.249/

( )13غرر احلكم.249/

( )7غرر احلكم.249/

( )14غرر احلكم.249/

297

العبادة)()1

[احلديث ]1818 :قال اإلمام عيل( :ال حسب كالتواضع ،وال وحدة أوحش من
العجب وعجبت للمتكرب ا ّلذي كان باألمس نطفة ويكون غدا جيفة)()2

[احلديث ]1819 :قال اإلمام عيل( :أحسن حلية املؤمن التواضع ومجاله التع ّفف
وْشفه التف ّقه وعزّ ه ترك القال والقيل)()3
[احلديث ]1820 :قال اإلمام عيل( :التواضع يكسبك السالمة)()4
[احلديث ]1821 :قال اإلمام عيل( :زينة الرشيف التواضع)()5

[احلديث ]1822 :قال اإلمام عيل( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من العقل ،وما تم عقل
امرئ حتّى تكون فيه خصال شتى :الكفر والرش منه مأمونان ،والرشد واخلري منه مأموالن،
وفضل ماله مبذول ،وفضل قوله مكفوف نصيبه من الدنيا القوت ،ال يشبع من العلم دهره،
ّ
أحب إليه من الرشف ،يستكثر قليل
أحب إليه مع اهلل من العزّ مع غريه ،والتواضع
الذل
ّ
ّ
املعروف من غريه ،ويستقل كثري املعروف من نفسه ،ويرى الناس ك ّلهم خريا منه ،وإنّه
ْشهم يف نفسه ،وهو متام األمر)()6
[احلديث ]1823 :قال اإلمام عيل( :التواضع ثمرة العلم)()7
[احلديث ]1824 :قال اإلمام عيل( :التواضع عنوان النبل)()8
[احلديث ]1825 :قال اإلمام عيل( :التواضع ينرش الفضيلة)( )9
[احلديث ]1826 :قال اإلمام عيل( :التواضع زكاة الرشف)()10

( )1أمايل الطويس . 6/1

( )6أصول الكايف . 13/1

( )2روضة الواعظني .382/2

( )7غرر احلكم.248/

( )3حتف العقول.172/

( )8غرر احلكم.248/

( )4كنز الفوائد .320/1

( )9غرر احلكم.248/

( )5كنز الفوائد .320/1

( )10غرر احلكم.248/
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[احلديث ]1827 :قال اإلمام عيل( :التواضع أْشف السؤدد)()1
[احلديث ]1828 :قال اإلمام عيل( :التواضع من مصائد الرشف)()2
[احلديث ]1829 :قال اإلمام عيل( :التواضع أفضل الرشفني)()3
[احلديث ]1830 :قال اإلمام عيل( :التواضع مع الرفعة كالعفو مع القدرة)()4

[احلديث ]1831 :قال اإلمام عيل( :التواضع رأس العقل ،والتكرب رأس
اجلهل)()5

حتركوا
[احلديث ]1832 :قال اإلمام عيل( :الزموا األرض واصربوا عىل البالء وال ّ
بأيديكم وهوى ألسنتكم)()6
[احلديث ]1833 :قال اإلمام عيل( :أعظم الرشف التواضع)( )7
(أجل الناس من وضع نفسه)()8
ّ
[احلديث ]1834 :قال اإلمام عيل:

[احلديث ]1835 :قال اإلمام عيل( :أْشف اخلالئق التواضع واحللم ولني
اجلانب)()9

[احلديث ]1836 :قال اإلمام عيل( :إذا أردت أن تعظم حماسنك عند الناس فال
تعظم يف عينك)()10

[احلديث ]1837 :قال اإلمام عيل( :تواضعوا ملن تتع ّلمون منه العلم وملن تع ّلمونه،
وال تكونوا من جبابرة العلامء فال يقوم جهلكم بعلمكم)()11

( )1غرر احلكم.248/

( )7غرر احلكم.248/

( )2غرر احلكم.248/

( )8غرر احلكم.248/

( )3غرر احلكم.248/

( )9غرر احلكم.248/

( )4غرر احلكم.248/

( )10غرر احلكم.248/

( )5غرر احلكم.248/

( )11غرر احلكم.248/

( )6غرر احلكم.248/

299

[احلديث ]1838 :قال اإلمام عيل( :س ّلم الرشف التواضع والسخاء)()1
[احلديث ]1839 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا الكرب بالتواضع)( )2
[احلديث ]1840 :قال اإلمام عيل( :كفى باملرء فضيلة أن ينقص نفسه)()3
[احلديث ]1841 :قال اإلمام عيل( :من كان متواضعا مل يعدم الرشف)()4
إال كامل)( )5
[احلديث ]1842 :قال اإلمام عيل( :ما ن ّقص نفسه ّ
إال عاقل)()6
[احلديث ]1843 :قال اإلمام عيل( :ما ح ّقر نفسه ّ
إال رفيع)()7
[احلديث ]1844 :قال اإلمام عيل( :ما تواضع ّ

[احلديث ]1845 :قال اإلمام عيل( :وجيه الناس من تواضع مع رفعة ّ
وذل مع
منعة)()8

[احلديث ]1846 :قال اإلمام عيل( :ال ترسع ّن إىل أرفع موضع يف املجلسّ ،
فإن
حتط عنه)()9
املوضع ا ّلذي ترفع إليه خري من املوضع ا ّلذي ّ
[احلديث ]1847 :قال اإلمام عيل( :ثمرة التواضع املح ّبة)()10
[احلديث ]1848 :قال اإلمام عيل( :بخفض اجلناح تنتظم االمور)()11

[احلديث ]1849 :قال اإلمام عيل( :ثالثة يوجبن املح ّبة ،الدين والتواضع
والسخاء)()12
[احلديث ]1850 :قال اإلمام عيل( :حاصل التواضع الرشف)()13
( )1غرر احلكم.248/

( )8غرر احلكم.248/

( )2غرر احلكم.248/

( )9غرر احلكم.248/

( )3غرر احلكم.248/

( )10غرر احلكم.248/

( )4غرر احلكم.248/

( )11غرر احلكم.248/

( )5غرر احلكم.248/

( )12غرر احلكم.248/

( )6غرر احلكم.248/

( )13غرر احلكم.248/

( )7غرر احلكم.248/
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[احلديث ]1851 :قال اإلمام عيل( :ال ينبغي ملن عرف عظمة اهلل أن يت ّعظمّ ،
فإن
رفعة ا ّلذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له ،وسالمة ا ّلذين يعلمون ما قدرته أن
يستسلموا له)()1

[احلديث ]1852 :قال اإلمام عيل (طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس وتواضع
من غري منقصة وجالس أهل الفقه والرمحة وخالط أهل الذل واملسكنة وانفق ماال مجعه يف
غري معصية)()2

[احلديث ]1853 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن تواضع األغنياء للفقراء طلبا ملا عند
اهلل ،وأحسن منه تيه الفقراء عىل األغنياء اتكاال عىل اهلل)()3

[احلديث ]1854 :قال اإلمام عيل( :مكتوب يف التوراة من أصبح عىل الدنيا حزينا
فقد أصبح لقضاء اهلل ساخطا ،ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو اهلل،
ثم دخل
ومن أتى غن ّيا فتواضع لغنائه ذهب اهلل بثلثي دينه ،ومن قرء القرآن من هذه األمة ّ
النار فهو ممّن كان يتّخذ آيات اهلل هزوا ومن مل يسترش يندم والفقر املوت األكرب ،ومن أصبح
عدوه)()4
من املؤمنني يشكو مصيبة نزلت به إىل من خيالفه عىل دينه فإنّام يشكو ر ّبه إىل ّ

[احلديث ]1855 :عن أيب صالح ب ّياع األكسية ّ
أن جدّ ته لقيت عل ّيا بالكوفة ومعه
متر حيمله فس ّلمت عليه وقالت له :أعطني يا أمري املؤمنني هذا التمر أمحله عنك إىل بيتك
ثم قال يل( :أال تأكلني منه؟) فقلت :ال أريده ،قالت:
فقال( :أبو العيال ّ
أحق بحمله) قالتّ :
ثم رجع مرتديا بتلك الشملة وفيها قشور التمر ّ
فصىل بالنّاس فيها
فانطلق به إىل منزله ّ
اجلمعة(.)5
( )1هنج البالغة ،خطبة .450/،147
القمي) . 70/2
( )2تفسري ّ

( )4تفسري العيّايش .120/1
(ْ )5شح النهج البن أيب احلديد .182/1

( )3روضة الواعظني.458/
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[احلديث ]1856 :قال اإلمام الصادق( :كان اإلمام عيل حيطب ويستسقي ويكنس،
وكانت فاطمة تطحن وتعجن وختبز)()1

[احلديث ]1857 :عن اإلمام الصادق أنّه كان جيلس جلسة العبد ويضع يده عىل
األرض ويأكل بثالث أصابعّ ،
وإن رسول اهلل  كان يأكل هكذا ليس كام يفعل اجل ّبارون
أحدهم يأكل بإصبعيه(.)2
عيل ليأكل أكلة العبد،
[احلديث ]1858 :قال اإلمام الباقر( :واهلل إن كان اإلمام ّ
وجيلس جلسة العبد)()3

 2ـ ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]1859 :قال اإلمام احلسن( :أعرف الناس بحقوق إخوانه ،وأشدّ هم
قضاء هلا ،أعظمهم عند اهلل شأنا ،ومن تواضع يف الدنيا إلخوانه فهو عند اهلل من الصدّ يقني،
ومن شيعة عيل ح ّقا)()4

ّ

مر اإلمام احلسن بصبيان معهم كرس خبز فاستضافوه فنزل وأكل
[احلديثّ ]1860 :
ألهنم مل جيدوا غري ما أطعموين
ثم محلهم إىل منزله وأطعمهم وكساهم وقال( :اليد هلم ّ
معهم ّ
ونحن نجد أكثر منه)()5

[احلديث ]1861 :عن ابن مهدي ّ
أن اإلمام احلسن مر عىل فقراء وقد وضعوا
هلم يا ابن بنت رسول اهلل
كسريات عىل األرض ،وهم قعود يلتقطوهنا ويأكلوهنا فقالوا لهّ :
إىل الغداء قال :فنزل وقالّ :
حيب املستكربين) وجعل يأكل معهم حتّى اكتفوا
(إن اهلل ال ّ
ثم دعاهم إىل ضيافته وأطعمهم وكساهم(.)6
والزاد عىل حاله بربكته ّ
( )1مناقب ابن شهر آشوب .104/2

( )4التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري.325/

( )2الكايف .297/6

( )5ابن أيب احلديد يف (ْشح هنج البالغة) .198/11

( )3وسائل الشيعة  ،73/3والطربيس يف (جممع البيان).

( )6مناقب ابن شهر آشوب .23/4
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 3ـ ما روي عن اإلمام احلسني:
[احلديث ]1862 :قال اإلمام احلسني( :الرشف يف التواضع ،والعزّ يف التقوى،
والغنى يف القناعة)()1

ثم صار إىل املقام ّ
ثم
فصىلّ ،
[احلديث ]1863 :رؤي اإلمام احلسني يطوف بالبيتّ ،
وضع خدّ ه عىل املقام فجعل يبكي ويقول( :عبيدك ببابك خويدمك ببابك سائلك ببابك
فمر بمساكني معهم فلق خبز يأكلون فس ّلم
ثم انرصف ّ
مسكينك ببابك) ير ّدد ذلك مراراّ ،
ثم قال:
عليهم فدعوه إىل طعامهم فجلس معهم وقال( :لوال أنّه صدقة ألكلت معكم)ّ ،
(قوموا إىل منزيل فأطعمهم وكساهم وأمر هلم بدراهم)()2

مر اإلمام احلسني بمساكني قد بسطوا
[احلديث ]1864 :عن مسعدة بن صدقة قالّ :
ثم تال:
هلم يا ابن رسول اهلل ،فثنّى وركه فأكل معهمّ ،
كساء هلم فألقوا عليه كرسا فقالواّ :
ِ
ب املُْ ْس َتك ِ ِ
ثم قال( :قد أجبتكم فأجيبوين؟) قالوا :نعم يا ابن
﴿ إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
ْربي َن﴾ [النحلّ ]23 :
رسول اهلل وتعمى عني؛ فقاموا معه حتّى أتوا منزله ،فقال للرباب( :اخرجي ما كنت
تدّ خرين)()3

 4ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
يب ّإال بتواضع،
[احلديث ]1865 :قال اإلمام السجاد( :ال حسب
لقريش وال لعر ّ
ّ
ّ
وال كرم ّإال بتقوى ،وال عمل ّإال بن ّية ،أال ّ
وجل من يقتدي
وإن أبغض الناس إىل اهلل عزّ
بسنّة إمام وال يقتدي بأعامله)()4

[احلديث ]1866 :قال اإلمام الصادق( :كان اإلمام السجاد ال يسافر ّإال مع رفقة
( )1نزهة الناظر.92/

( )3تفسري العيّايش .257/2

( )2ربيع األبرار للزخمرشي ، 210/ابن شهر اشوب يف (املناقب)

( )4اخلصال .18/1

.66/4
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مرة مع قوم
ال يعرفونه ويشرتط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيام حيتاجون إليه ،فسافر ّ
فرآه رجل فعرفه ،فقال هلم :أتدرون من هذا؟ قالوا :ال قال :هذا اإلمام السجاد فوثبوا
فقبلوا يده ورجله ،وقالوا :يا ابن رسول اهلل أردت أن تصلينا نار جهنم لو بدرت منا إليك
يد أو لسان أما كنا قد هلكنا آخر الدهر فام ا ّلذي حيملك عىل هذا؟ فقالّ ( :إين كنت قد
فإين أخاف أن
مرة مع قوم يعرفونني ،فأعطوين برسول اهلل  ما ال أستحق بهّ ،
سافرت ّ
تعطوين مثل ذلك ،فصار كتامن أمري أحب إيل)()1

[احلديث ]1867 :قال اإلمام الصادق( :كان اإلمام السجاد يقول :ما جترعت
جرعة غيظ قط أحب إىل من جرعة غيظ أعقبها صربا ،وما أحب أن يل بذلك محر النعم..
الرب ..وكان ال تسبق يمينه شامله ..وكان يق ّبل الصدقة
وكان يقول :الصدّ قة تطفئ غضب ّ
قبل أن يعطيها السائل قيل له :ما حيملك عىل هذا؟ قال :لست اق ّبل يد السائل إنّام اق ّبل يد
ريب قبل أن تقع يف يد السائل( ..)2ولقد كان يمر عىل املدرة يف وسط
ريب ،إهنا تقع يف يد ّ
ّ
مر بمجذومني فسلم عليهم وهم
الطريق فينزل عن دابته ينحيها بيده عن الطريق ..ولقد ّ
ثم قالّ :
املتكربين فرجع إليهم فقالّ :إين صائم وقال :ايتوين
إن اهلل ال حيب
ّ
يأكلون فمض ّ
هبم يف املنزل .قال :فأتوه فأطعمهم ثم أعطاهم)()3

ّ

[احلديث ]1868 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اإلمام السجاد خرج يف ثياب حسان
عيل بن
عيل ثيايب فقد مشيت يف ثيايب هذه ّ
فكأين لست ّ
فرجع مرسعا يقول :يا جارية ر ّدي ّ
احلسني ،وكان إذا مشى كأن الطري عىل رأسه ال يسبق يمينه شامله)()4
[احلديث ]1869 :قال اإلمام السجاد( :إن اجلسد إذا لبس الثوب اللني طغى)()5

( )1عيون االخبار .145/2

( )3أمايل الطويس . 285/2

( )2طبعا هذا بناء عىل املفاهيم التنزهيية التي ذكرها كل األئمة اهلدى

( )4مكارم األخالق.111/

بام فيهم اإلمام السجاد.

( )5مكارم األخالق.111/
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 5ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1870 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه( :يا جابر أيكتفي من
ينتحل التش ّيع أن يقول بح ّبنا أهل البيت؟ فو اهلل ما شيعتنا ّإال من أتقي اهلل وأطاعه ،وما
ّ
والتخشع واألمانة ،وكثرة ذكر اهلل ،والصوم ،والصالة،
كانوا يعرفون يا جابر ّإال بالتواضع
والتعهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة ،والغارمني ،واأليتام وصدق
رب بالوالدين،
ّ
وال ّ
وكف األلسن عن الناسّ ،إال من خري ،وكانوا امناء عشائرهم يف
ّ
احلديث ،وتالوة القرآن،
األشياء)()1

[احلديث ]1871 :عن اإلمام الصادق قال :دخل عىل أيب رجل وكانت معه صحيفة
فيها مسائل وأشياء فيها تشبه اخلصومة فقال له( :هذه صحيفة رجل خماصم يسألني عن
ثم قال
الدين ا ّلذي يقبل اهلل فيه العمل) فقال له الرجل :رمحك اهلل هذا ا ّلذي أريد فطواهاّ ،
حممدا رسول اهلل  وعىل أهل بيته واالقرار بام جاء من
له( :شهادة أن ال إله ّإال اهلل وأن ّ
عند اهلل وواليتنا والرباءة من أعدائنا والتسليم ألمرنا والتواضع والورع والطمأنينة وانتظار
إن اهلل إن أراد أن ينرصنا نرصنا)( )2
قائمنا ف ّ

حممد بن مسلم كان رجال ْشيفا مورسا فقال له اإلمام
[احلديث ]1872 :روي أن ّ
متر مع امليزان ،وجلس
فلام انرصف إىل الكوفة أخذ قورصة من ّ
حممد)ّ ،
الباقر( :تواضع يا ّ
عىل باب مسجد اجلامع ،وجعل ينادي عليه فأتاه قومه فقالوا له :فضحتنا ،فقالّ :
إن موالي
أمرين بأمر فلن اخالفه ولن أبرح حتّى أفرغ من بيع ما يف هذه القورصة فقال له قومه :أ ّما
الطحانني فه ّيأ رحى ومجال وجعل يطحن(.)3
إذا أبيت ّإال أن تشتغل ببيع وْشاء فاقعد يف
ّ

( )1أصول الكايف .74/2

( )3اإلختصاص.51/

حممد بن ْشيح احلرضمي.71/
( )2كتاب جعفر بن ّ
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 6ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1873 :قال اإلمام الصادق( :إنّه ليس من عبد يرفع نفسه ّإال وضعه اهلل
إال رفعه اهلل وْشفه)()1
وما من عبد وضع نفسه ّ

ّ

تكرب وضعه
[احلديث ]1874 :قال اإلمام الصادق( :من تواضع هلل رفعه اهلل ومن ّ
اهلل)()2

[احلديث ]1875 :قال اإلمام الصادق( :ال عزّ ّإال ملن تذ ّلل هلل وال رفعة ّإال ملن
تواضع هلل)()3

[احلديث ]1876 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن يف السامء ملكني موكّلني بالعباد ،فمن
تواضع هلل رفعاه ومن تكرب وضعاه)( )4

ّ

ّ
وجل إىل داود عليه
[احلديث ]1877 :قال اإلمام الصادق( :فيام أوحي اهلل عزّ
ال ّسالم :يا داود كام ّ
أن أقرب الناس من اهلل املتواضعون كذلك أبعد الناس من اهلل
املتكربون)()5

ّ

[احلديث ]1878 :قال اإلمام الصادق( :إن أفضل العمل العبادة والتواضع)()6
[احلديث ]1879 :قال اإلمام الصادق( :أفضل العبادة العلم باهلل والتواضع له)()7

[احلديث ]1880 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة تورث املح ّبة :الدين .والتواضع.
والبذل)()8

[احلديث ]1881 :قال اإلمام الصادق( :من برئ من ثالثة نال ثالثة :من برئ من

( )1رجال الكيش.135/

( )5أصول الكايف . 123/2

( )2كامل الزيارات.271/

( )6حتف العقول.304/

( )3مشكاة األنوار.226/

( )7حتف العقول.364/

( )4أصول الكايف . 122/2

( )8حتف العقول.364/
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الرش نال العزّ  .ومن برئ من الكرب نال الكرامة .ومن برئ من البخل نال الرشف)()1

ّ

[احلديث ]1882 :قال اإلمام الصادق( :من التواضع أن ترض باملجلس دون
املجلس ،وأن تس ّلم عىل من تلقى ،وأن ترتك املراء ْ
حتب أن حتمد عىل
وإن كنْت حم ّقا ،وأن ال ّ
التقوى)()2

[احلديث ]1883 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن من التواضع أن جيلس الرجل دون
ْشفه)()3

[احلديث ]1884 :عن يونس بن يعقوب قال :نظر اإلمام الصادق إىل رجل من
فلام رآه الرجل أستحيي منه ،فقال اإلمام
أهل املدينة قد اشرتى لعياله شيئا وهو حيملهّ ،
الصادق( :اشرتيته لعيالك ومحلته إليهم ،أما واهلل لوال أهل املدينة ألحببت أن أشرتي لعيايل
اليشء ثم أمحله إليهم)()4

ّ

[احلديث ]1885 :قال اإلمام الصادق( :التواضع أصل ّ
كل ْشف نفيس ومرتبة
رفيعة ،ولو كان للتواضع لغة يفهمها اخللق لنطق عن حقائق ما يف خمف ّيات العواقب،
ْشفه اهلل عىل كثري من
والتواضع ما يكون هلل ويف هلل ،وما سواه مكر ،ومن تواضع هلل ّ
عباده)()5

ّ
وجل ويسكنه
[احلديث ]1886 :قال اإلمام الصادق( :من أراد أن يدخله اهلل عزّ
جنته فليحسن خلقه ،وليعط النصفة من نفسه ولريحم اليتيم ،وليعن الضعيف ،وليتواضع
هلل ا ّلذي خلقه)()6

[احلديث ]1887 :قال اإلمام الصادق( :فيام أوحي اهلل إىل موسى :ألق كفيك ذال
( )1حتف العقول.316/

( )4أصول الكايف . 123/2

( )2أصول الكايف . 122/2

( )5مصباح الرشيعة.38/

( )3أصول الكايف . 123/2

( )6أمايل الطويس . 46/2
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يدي كفعل العبد املسترصخ إىل س ّيده ،فإذا فعلت ذلك رمحت وأنا أكرم القادرين ،يا
بني ّ
فإهنا بيدي وال يملكها أحد غريي وانظر حني تسألني كيف
موسى سلني من فضل رمحتي ّ
لكل عامل جزاء ،وقد جيزى الكفور بام سعى)()1
رغبتك فيام عنديّ ،

ّ
وجل إىل داود مايل أراك
[احلديث ]1888 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل عزّ
ساكتا؟ قال :خشيتك أسكتتني ،قال :يا داود مايل أراك نصبا؟ قال :حبك نصبني ،قال :يا
داود مايل أراك فقريا؟ قال :القيام بحقك أفقرين ،قال :يا داود مايل أراك متذ ّلال؟ قال :عظم
جاللك ا ّلذي ال يوصف ذللني ،قال :يا داود أبرش بالفضل مني فيام حتب يوم تلقاين ،خالط
الناس بأخالقهم وزايلهم بدينك تنل مني ما تريد يوم القيامة)()2

[احلديث ]1889 :قال اإلمام الصادق( :اطلبوا العلم وتزينوا معه باحللم والوقار،
وتواضعوا ملن تعلمونه العلم ،وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم ،وال تكونوا علامء جبارين؛
فيذهب باطلكم بح ّقكم)()3

[احلديث ]1890 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل تعاىل إىل موسى( :أتدري مل
(إين قلبت عبادي واختربهتم فلم أر أذل
رب ،قالّ :
ناجيتك وبعثتك إىل خلقي؟) قال :ال يا ّ
يل قلبا منك فأ حببت أن أرفعك من بني خلقي ألين عند املنكرس قلوهبم وينبغي للعاقل أن
ال يرى لنفسه عىل أحد فضال والعزّ

يف التواضع والتقوى ومن طلبه يف الكرب مل جيده)()4

 7ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1891 :قال اإلمام الكاظم( :ما من عبد ّإال وملك آخذ بناصيته ،فال
إال وضعه اهلل)()5
يتواضع ّإال رفعه اهلل وال يتعاظم ّ

( )1اجلواهر السنيّة.75/

( )4إرشاد القلوب.115/

( )2اإلمام مشكاة األنوار.227/

( )5حتف العقول. 386/

( )3روضة الواعظني) .10/1
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[احلديث ]1892 :قال اإلمام الكاظم( :طوبى للمتواضعني يف الدنيا ،أولئك
يرتقون منابر امللك يوم القيامة)()1

[احلديث ]1893 :قال اإلمام الكاظم( :ال عزّ ّإال ملن تذ ّلل هلل ،وال رفعة ّإال ملن
إال ملن باع اهلل نفسه)()2
تواضع هلل ،وال أمن ّإال ملن خاف اهلل ،وال ربح ّ

[احلديث ]1894 :قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابهّ :
(إن الزرع ينبت يف
املتكرب
السهل وال ينبت يف الصفا فكذلك احلكمة تعمر يف قلب املتواضع ،وال تعمر يف قلب
ّ
التكرب من آلة اجلهل ،أمل تعلم ّ
اجلبارّ ،
أن من شمخ
ألن اهلل جعل التواضع آلة العقل وجعل
ّ
ّ
استظل حتته وأكنّه .وكذلك من مل يتواضع هلل
شجه ومن خفض رأسه
إىل السقف برأسه ّ
خفضه اهلل .ومن تواضع هلل رفعه ..واعلم ّ
أن اهلل مل يرفع املتواضعني بقدر تواضعهم ولكن
رفعهم بقدر عظمته وجمده)()3

قال اإلمام الكاظم( :التواضع درجات منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها
حيب أن يأيت إىل أحد ّإال مثل ما يأتوا إليهْ ،
وإن كان سيئة درأها باحلسنة،
بقلب سليم ،وال ّ
حيب املحسنني)()4
ويكون كاظم الغيظ عافيا عن الناس واهلل ّ

 8ـ ما روي عن اإلمام الرضا:
حتب أن
[احلديث ]1895 :قال اإلمام الرضا( :التواضع أن تعطي الناس ما ّ
تعطاه)()5

[احلديث ]1896 :سئل اإلمام الرضا :ما حدّ التواضع ا ّلذي إذا فعله العبد كان
متواضعا؟ فقال( :التواضع درجات منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها بقلب
( )1حتف العقول. 394/

( )4مشكاة األنوار.225/

( )2اعالم الدين).120/

( )5أصول الكايف . 124/2

( )3حتف العقول.396/
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حيب أن يأيت إىل أحد ّإال مثل ما يؤتى إليه ،إن رأى س ّيئة درأها باحلسنة ،كاظم
سليم ،ال ّ
حيب املحسنني)()1
الغيظ ،عاف عن الناس ،واهلل ّ

[احلديث ]1897 :عن إبراهيم بن الع ّباس ،قال :ما رأيت اإلمام الرضا جفا أحدا
بكلمة قط وال رأيته قطع عىل أحد كالمه حتّى يفرغ منه ،وما ر ّد أحدا عن حاجة يقدر
عليها ،وال مد رجله بني يدي جليس له قط وال اتكى بني يدي جليس له قط ،وال رأيته
شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط ،وال رأيته تفل ،وال رأيته يقهقه يف ضحكه قط ،بل كان
ضحكه التبسم ،وكان إذا خال ونصب مائدته أجلس معه عىل مائدته مماليكه ومواليه حتّى
البواب السائس ،وكان قليل النوم بالليل كثري السهر ،حييي أكثر لياليه من أوهلا إىل الصبح،
الرس وأكثر ذلك يكون منه يف الليايل
وكان كثري الصيام ،وكان كثري املعروف والصدقة يف ّ
املظلمة ،فمن زعم أنّه رأى مثله يف فضله فال تصدّ ق)()2

( )1أصول الكايف . 124/2

( )2عيون األخبار . 184/2
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احللم والعفو
احللم والعفو من الصفات الرضورية لصاحب اخللق احلسن ،ذلك أهنا تدل عىل
سعة صدره ،وقدرة حتمله ،ولذلك تعترب يف العادة عالمة عىل اخللق احلسن.
وكيف ال تكون كذلك ،وهي تضم الكثري من املنابع التي متد األخالق بام حتتاجه
املاوردي إىل ذلك ،فقال( :احللم من أْشف األخالق وأح ّقها
من سلوك طيب ،وقد أشار
ّ
بذوي األلباب ملا فيه من سالمة العرض وراحة اجلسد واجتالب احلمد)()1

ثم ذكر األسباب الباعثة عليه ،أو املنابع األخالقية التي متد صاحبها بتلك القوة التي
جتعله يتحمل جهل اجلاهلني ،وهي:
للجهال ،وذلك من خري يوافق ر ّقة ،وقد قيل يف منثور احلكم :من أوكد
الرمحة
ّ
ّ .1
اجلهال.
أسباب احللم رمحة ّ
الصدر وحسن ال ّثقة.
 .2القدرة عىل االنتصار ،وذلك من سعة ّ
اهلمة.
السباب ،وذلك من ْشف النّفس
ّ .3
ّ
وعلو ّ
الرت ّفع عن ّ
 .4االستحياء من جزاء اجلواب ،والباعث عليه صيانة النّفس وكامل املروءة،
ولذلك قيل :ما أفحش حليم وال أوحش كريم.
وحب التّأ ّلف.
اب ،ويبعث عليه الكرم
 .5الت ّ
ّ
الس ّ
ّفضل عىل ّ
باب وقطع سببه ،والباعث عليه احلزم.
الس ّ
 .6استنكاف ّ
الرأي
 .7اخلوف من العقوبة عىل اجلواب ،ويبعث عليه ضعف النّفس ور ّبام أوجبه ّ
واقتضاه احلزم وقد قيل :احللم حجاب اآلفات.
(  )1أدب الدنيا والدين ،ص.303
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الرعاية ليد سالفة وحرمة الزمة :والباعث عليه الوفاء وحسن العهد.
ّ .8
وغريها من األسباب والبواعث الكثرية التي هلا عالقة بجميع األخالق ،وهلذا ورد
يف القرآن الكريم الدعوة إليه ،والثناء عىل أهله ،كام قال تعاىلُ ﴿ :خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف
َ َ َ ُْ ُْ
َن ْ ِ ِ
اجلاهلنيَ ﴾ [األعراف]199 :
َو َأع ِْر ْض ع ِ َ
ِ
وقال يف وصف املتقني﴿ :ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الرض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
َّاس واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]134 :
ُّ ْ
َن الن ِ َ
ودعا رسوله  إىل التحيل به ،وخاصة مع أصناف اجلهلة واملعتدين الذين كلف
بدعوهتم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق ُه ْم َل َي ُقو ُل َّن اهللَُّ َف َأنَّى ُيؤْ َف ُك َ
ون َو ِقيلِ ِه َيا َر ِّب إِ َّن
ف َي ْع َل ُم َ
َهؤُ َال ِء َق ْو ٌم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [الزخرف]89-87 :
اص َف ْح َعن ُْه ْم َو ُق ْل َس َال ٌم َف َس ْو َ
ون َف ْ
وهلذا؛ فإن الذي حيتج بأن بيئته منحرفة ال يمكن أن يتعامل معها باحللم والعفو ،يرد
عليه بأن بيئة رسول اهلل  ،واألعداء الذين كلف بدعوهتم كانوا أعظم انحرافا وظلام
وعداوة ،ومع ذلك أمره اهلل تعاىل بالصفح اجلميل عنهم.
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل احللم والعفو وما يرتبط هبام
من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
إال احلدود)()1
[احلديث ]1898 :قال رسول اهلل ( :أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم ّ

[احلديث ]1899 :قال رسول اهلل ( :من أقال مسلام أقال اهلل عثرته يوم
( )1أبو داود()4375
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القيامة)()1

إن رجال قال :يا رسول اهللّ ،
[احلديث ]1900 :عن أيب هريرة أنّه قالّ :
إن يل قرابة
عيل .فقال( :لئن
أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إليهم ويسيئون إ ّيل ،وأحلم عنهم وجيهلون ّ
كنت كام قلت ،فكأنّام تس ّفهم ّ
املل( )2وال يزال معك من اهلل ظهري( )3عليهم ما دمت عىل
ذلك)()4

ألشج عبد القيسّ ( :
إن فيك خلصلتني حي ّبهام
[احلديث ]1901 :قال رسول اهلل 
ّ
اهلل :احللم واألناة)()5

ّبي  يدعو عند الكرب يقول( :ال
[احلديث ]1902 :عن ابن ع ّباس قال :كان الن ّ
ورب العرش العظيم)()6
رب الساموات واألرض ّ
إله ّإال اهلل العظيم احلليم ،ال إله ّإال اهلل ّ

ّ

[احلديث ]1903 :قال رسول اهلل ( :الت ّّأين من اهلل ،والعجلة من ّ
الشيطان ،وما
أحب إىل اهلل من احللم)()7
أحد أكثر معاذير من اهلل ،وما من يشء ّ

السمت احلسن والتّؤدة واالقتصاد جزء
[احلديث ]1904 :قال رسول اهلل ّ ( :
ّبوة)()8
من أربعة وعرشين جزءا من الن ّ

[احلديث ]1905 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن ملك لسانه ،ووسعه بيته ،وبكى
عىل خطيئته)()9

بالرصعة ،إنّام ّ
[احلديث ]1906 :قال رسول اهلل ( :ليس ّ
الشديد ا ّلذي
الشديد ّ

( )1أبو داود ( )3460وابن ماجة ()2199

( )6البخاري ( )6345ومسلم()2730

(ّ )2
املل :الرماد احلار.

( )7أبو يلعى جممع الزوائد ( )19 /8الرتمذي رقم()2012

( )3الظهري :املعني والدافع.

( )8الرتمذي()2010

( )4مسلم()2558

( )9الطرباين يف األوسط والصغري الرتغيب والرتهيب( 232 /4ـ

( )5مسلم( ،)18والبخاري ()87

)233
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يملك نفسه عند الغضب)()1

[احلديث ]1907 :عن أيب هريرة قالّ :
ّبي  أوصني ،قال( :ال
إن رجال قال للن ّ
تغضب) فر ّدد مرارا قال( :ال تغضب)()2

[احلديث ]1908 :عن أيب هريرة قالّ :
فهم
ّبي  يتقاضاه فأغلظّ ،
إن رجال أتى الن ّ
به أصحابه فقال رسول اهلل ( :دعوه ّ
ثم قال( :أعطوه سنّا مثل
فإن لصاحب ّ
احلق مقاال) ّ
سنّه) ،قالوا :يا رسول اهللّ ،إال أمثل من سنّه ،فقال( :أعطوهّ ،
فإن من خريكم أحسنكم
قضاء)()3

ّبي  حيكي( :نب ّيا
[احلديث ]1909 :عن عبد اهلل بن مسعود قالّ :
كأين أنظر إىل الن ّ
فإهنم
من األنبياء رضبه قومه فأدموه ،فهو يمسح الدّ م عن وجهه ويقولّ :
رب اغفر لقومي ّ
ال يعلمون)()4

[احلديث ]1910 :عن أنس بن مالك أنّه قال( :كنت أميش مع رسول اهلل ،
يب فجبذه بردائه جبذة شديدة ،حتّى نظرت إىل
وعليه برد
نجراين غليظ احلاشية فأدركه أعرا ّ
ّ
حممد مر يل
ثم قال :يا ّ
صفحة عاتق رسول اهلل  قد أ ّثرت هبا حاشية الربد من شدّ ة جبذته ّ
من مال اهلل ا ّلذي عندك ،فالتفت إليه رسول اهلل  ثم ضحك ثم أمر له بعطاء)()5

ّ

ّ

ّبي  :هل أتى عليك يوم كان أشدّ من
[احلديث ]1911 :عن عائشة أهنا قالت للن ّ
يوم أحد؟ .قال( :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ
عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم جيبني إىل ما أردت فانطلقت وأنا
مهموم عىل وجهي ،فلم أستفق إ ّال وأنا بقرن ال ّثعالب فرفعت رأيس فإذا أنا بسحابة قد
( )1البخاري ( )6114ومسلم()2069
( )2البخاري ()6116

( )4البخاري ( )6929ومسلم()1792
( )5البخاري ( )5809ومسلم()1057

( )3البخاري ( )2306ومسلم()1601
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أظ ّلتني فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين ،فقالّ :
إن اهلل قد سمع قول قومك لك وما ر ّدوا
عيل
عليك ،وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال فس ّلم ّ
ّبي :
حممد فقال :ذلك فيام شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال الن ّ
ثم قال :يا ّ
ّ
(بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا)()1

[احلديث ]1912 :عن عبد اهلل بن عمرو؛ ّ
أن هذه اآلية ا ّلتي يف القرآنَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا﴾ [األحزاب ]45 :قال يف التّوراة( :يا ّأهيا النبي إنّا
ْ َ
ُّ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
سميتك املتوكّل،
أرسلناك شاهدا
ّ
ومبرشا ونذيرا وحرزا( )2لأل ّم ّيني ،أنت عبدي ورسويلّ ،
ليس ّ
بفظ( )3وال غليظ( )4وال ّ
بالس ّيئة ،ولكن يعفو
الس ّيئة ّ
سخاب باألسواق( ،)5وال يدفع ّ
ويصفح ،ولن يقبضه اهلل حتّى يقيم به امل ّلة العوجاء بأن يقولوا :ال إله ّإال اهلل ،فيفتح هبا
أعينا عميا ،وآذانا صام ،وقلوبنا غلفا)()6

ّ

[احلديث ]1913 :سئلت عائشة عن خلق رسول اهلل  فقالت( :مل يكن فاحشا
صخابا يف األسواق ،وال جيزي بالس ّيئة الس ّيئة ولكن يعفو ويصفح)()7
متفحشا وال ّ
وال
ّ

ّ

ّ

أن أسامة بن زيد أخربه ّ
[احلديث ]1914 :عن عروة بن الزّ بريّ :
أن رسول اهلل 
ركب عىل محار عليه قطيفة فدك ّية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة يف بني حارث بن
يب ابن سلول ،وذلك قبل
مرا بمجلس فيه عبد اهلل بن أ ّ
اخلزرج قبل وقعة بدر ،فسارا ،حتّى ّ
يب ،فإذا يف املجلس أخالط من املسلمني واملرشكني عبدة األوثان
أن يسلم عبد اهلل بن أ ّ
فلام غشيت املجلس عجاجة الدّ ا ّبة( )8مخّر( )9ابن
واليهود ،ويف املسلمني عبد اهلل بن رواحةّ .
( )1البخاري ( )3231ومسلم()1795

والصاد.

( )2حرزا :وعاء حصينا حلفظ األميني.

( )6البخاري ()4838

( )3فظّ  :الفظ هو اجلايف اليسء.

( )7أمحد( )174 /6الرتمذي()2016

( )4غليظ :شديد صعب.

( )8عجاجة الدابة :ما ارتفع من غبار حوافرها.

( )5سخاب باألسواق :بمعنى الصياح بصوت عال وهي بالسني

( )9مخّر :غطّى.

315

ثم وقف ،فنزل فدعاهم
أ ّ
تغربوا علينا ،فس ّلم رسول اهلل  عليهمّ ،
يب أنفه بردائه ،وقال :ال ّ
يب بن سلولّ :أهيا املرء ،ال أحسن ممّا تقول
إىل اهلل وقرأ عليهم القرآن ،فقال له عبد اهلل بن أ ّ
إن كان ح ّقا ،فال تؤذنا به يف جمالسنا ،فمن جاءك ،فاقصص عليه .قال عبد اهلل بن رواحة:
فاستب املسلمون واملرشكون واليهود
نحب ذلك
بىل يا رسول اهلل ،فاغشنا يف جمالسنا ،فإنّا
ّ
ّ
ثم ركب رسول
حتّى كادوا يتساورون( )1فلم يزل رسول اهلل  خي ّفضهم( )2حتّى سكنواّ .
اهلل  دا ّبته ،فسار حتّى دخل عىل سعد بن عبادة ،فقال رسول اهلل ( :أي سعد ،أمل تسمع
يب .قال كذا وكذا .فقال سعد بن عبادة :أي رسول
ما قال أبو حباب؟) يريد عبد اهلل بن أ ّ
باحلق ا ّلذي
اهلل ،بأيب أنت ،اعف عنه واصفح ،فو ا ّلذي أنزل عليك الكتاب ،لقد جاء اهلل ّ
فلام ر ّد اهلل
يتوجوه
ّ
أنزل عليك ،ولقد اصطلح أهل هذه البحرة عىل أن ّ
ويعصبوه بالعصابةّ ،
باحلق ا ّلذي أعطاك ْشق( )3بذلك .فذلك فعل به ما رأيت .فعفا عنه رسول اهلل ،
ذلك ّ
وكان رسول اهلل  وأصحابه يعفون عن املرشكني وأهل الكتاب كام أمرهم اهلل ،ويصربون
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َاب
عىل األذى ،قال اهلل تعاىل ﴿ َل ُت ْب َل ُو َّن ِيف َأ ْم َوال ُك ْم َو َأ ْن ُفس ُك ْم َو َلت َْس َم ُع َّن م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [آل
ْش ُكوا َأ ًذى كَث ًريا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
عمران ،]186 :وقالَ ﴿ :و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َن ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ُك ْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن
يت اهلل ِب َأ ْم ِر ِه إِ َّن اهلل ع ََىل ُك ِّل
ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
اص َف ُحوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
احل ُّق َفا ْع ُفوا َو ْ
ني َهل ُ ُم ْ َ

َ ٍ ِ
يتأول يف العفو عنهم ما أمره اهلل به ،حتّى أذن
يشء َقد ٌير﴾ [البقرة]109 :؛ فكان رسول اهلل ّ 
ْ
فلام غزا رسول اهلل  بدرا فقتل اهلل هبا من قتل من صناديد الك ّفار وسادة قريش.
له فيهمّ ،

فقفل رسول اهلل  وأصحابه منصورين غانمني معهم أسارى من صناديد الك ّفار وسادة

( )1يتساورون :يتشاجرون ويأخذون برأس بعضهم يف العراك.

غص أي حسد النبي .
(ْ )3شقّ :

( )2خيفّضهم :يسكّنهم وهيدّ ئهم.
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توجه(،)1
يب ابن سلول ومن معه من املرشكني عبدة األوثان :هذا أمر قد ّ
قريش .قال ابن أ ّ
فبايعوا رسول اهلل  عىل اإلسالم ،فأسلموا)()2

عيل بن أيب طالب قال :أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل
[احلديث ]1915 :عن ّ
تعاىل حدّ ثنا هبا رسول اهلل َ ﴿ :و َما َأ َصا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْع ُفو َع ْن
عيل( :ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بالء يف
كَثِ ٍري﴾ [الشورى،]30 :
ّ
وسأفرسها لك يا ّ
الدّ نيا فبام كسبت أيديكم ،واهلل تعاىل أكرم من أن يثنّي عليهم العقوبة يف اآلخرة ،وما عفا
اهلل تعاىل عنه يف الدّ نيا فاهلل تعاىل أحلم من أن يعود بعد عفوه)()3

[احلديث ]1916 :عن أنس بن مالك ّ
الرب ّيع ابنة النّرض كرست ثن ّية جارية فطلبوا
أن ّ
ّبي  فأمرهم بالقصاص .فقال أنس بن النّرض:
األرش( ،)4وطلبوا العفو فأبوا ،فأتوا الن ّ
باحلق ال تكرس( )5ثن ّيتها .فقال( :يا أنس،
الرب ّيع يا رسول اهلل؟ ال وا ّلذي بعثك ّ
أتكرس ثن ّية ّ
ّبي ّ ( :
إن من عباد اهلل من لو أقسم
كتاب اهلل القصاص) فريض القوم وعفوا ،فقال الن ّ
عىل اهلل ألبره)()6

ّ

[احلديث ]1917 :عن كعب بن مالك ّ
ّبي 
أن كعب بن األْشف كان هيجو الن ّ
ّبي  ،حني قدم املدينة وأهلها أخالط ،منهم
وحيرض عليه ك ّفار قريش .وكان الن ّ
ّ
ّبي  وأصحابه؛ فأمر اهلل
املسلمون واملرشكون يعبدون األوثان واليهود ،وكانوا يؤذون الن ّ
ّ
بالصرب والعفو .ففيهم أنزلَ ﴿ :ل ُت ْب َل ُو َّن ِيف َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم َو َلت َْس َم ُع َّن ِم َن
عزّ
وجل نب ّيه ّ
ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك
َ
َ
ْش ُكوا َأ ًذى كَث ًريا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
( )1هذا أمر توجه :يريدون انطلقت السيادة ملحمد وصحبه فبايعوا ملا

اطلع عىل عيب يف املبيع ،وأروش اجلنايات واجلراحات من ذلك.

أفلسوا.

( )5قوله(ال والذي بعثك باحلق ال تكرس ثنيتها) :ليس من باب

( )2البخاري الفتح  )6207(10ومسلم()1798

العصيان ألمر رسول اهللّ  ،وإنام من باب الرجاء والدعاء أن يلهمهم

( )3أمحد()85 /1

اهللّ العفو ويعفو.

( )4األرش :يف احلكومات ،وهو الذي يأخذه املشرتي من البائع إذا

( )6البخاري ( )2703ومسلم()1675
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ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ّبي  ،أمر
فلام أبى كعب بن األْشف أن ينزع عن أذى الن ّ
ور﴾ [آل عمرانّ ]186 :
قصة قتله ـ
حممد بن مسلمة ـ وذكر ّ
ّبي  سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه ،فبعث ّ
الن ّ
ّبي  ،فقالوا :طرق( )1صاحبنا فقتل،
فلام قتلوه فزعت اليهود واملرشكون فغدوا عىل الن ّ
ّ
ّبي  إىل أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون
ّبي  ا ّلذي كان يقول ،ودعاهم الن ّ
فذكر هلم الن ّ
إىل ما فيه ،فكتب النّبي  بينه وبينهم وبني املسلمني عامة صحيفة)()2

ّ

ّ

[احلديث ]1918 :قال رسول اهلل ( :تعافوا( )3فيام بينكم ،فام بلغني من حدّ فقد
وجب)()4

ّبي  فقال :يا رسول
[احلديث ]1919 :عن عبد اهلل بن عمر قال :جاء رجل إىل الن ّ
فلام كان يف ال ّثالثة،
ثم أعاد عليه الكالم ،فصمت!ّ ،
اهلل! كم نعفو عن اخلادم؟ .فصمت!ّ ،
كل يوم سبعني مرة)()5
قال( :اعفوا عنه يف ّ

ّ

[احلديث ]1920 :عن أيب هريرة قال :ملّا فتح اهلل عىل رسوله  مكّة قام يف النّاس
ثم قال( :ومن قتل له قتيل فهو بخري النّظرين ،إ ّما أن يعفو وإ ّما أن
فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
يقتل)()6

[احلديث ]1921 :قال رسول اهلل ( :ما أحد أصرب عىل أذى سمعه من اهلل،
يدَّ عون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)()7

ّ

فعجل عقوبته يف الدّ نيا،
[احلديث ]1922 :قال رسول اهلل ( :من أصاب حدّ ا ّ
فاهلل أعدل من أن يثنّي عىل عبده العقوبة يف اآلخرة ،ومن أصاب حدّ ا فسرته اهلل عليه وعفا

( )1طرق :أي أيت ليال(فطرق عليه بابه)

( )5أبو داود()5164

( )2أبو داود()3000

( )6الرتمذي( )1405 /4النسائي( )38 /8أبو داود()4505

( )3تعافوا :أمر بالعفو وهو التجاوز عن الذنب.

( )7البخاري ( )7378ومسلم()2804

( )4أبو داود()4376
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عنه ،فاهلل أكرم من أن يعود إىل يشء قد عفا عنه)()1

[احلديث ]1923 :قال رسول اهلل ( :ارمحوا ترمحوا ،واغفروا يغفر اهلل لكم ،ويل
ألقامع القول ،ويل للمرصين ا ّلذين يرصون عىل ما فعلوا وهم يعلمون)()2

ّ

ّ

فلام
[احلديث ]1924 :عن جابر بن عبد اهلل أنّه غزا مع رسول اهلل  قبل نجدّ ،
قفل رسول اهلل  قفل معه ،فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه ،فنزل رسول اهلل ،
وتفرق النّاس يستظ ّلون ّ
بالشجر فنزل رسول اهلل  حتت شجرة وع ّلق هبا سيفه ونمنا
ّ
يب .فقالّ ( :
عيل سيفي وأنا
نومة ،فإذا رسول اهلل  يدعونا ،وإذا عنده أعرا ّ
إن هذا اخرتط ّ
نائم ،فاستيقظت وهو يف يده صلتا) ،فقال :من يمنعك منّي؟ .فقلت( :اهلل) (ثالثا) ومل
يعاقبه وجلس)()3

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
ّ
وجل جرعتان:
أحب السبيل إىل اهلل عزّ
[احلديث ]1925 :قال رسول اهلل  :من ّ
جرعة غيظ تر ّدها بحلم ،وجرعة مصيبة تر ّدها بصرب)()4

[احلديث ]1926 :قال رسول اهلل ( :ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة
غيظ كظمها ابتغاء وجه اهلل عزّ

وجل)()5
ّ

[احلديث ]1927 :قال رسول اهلل ( :من كظم غيظا وهو قادر عىل انفاذه وحلم
عنه أعطاه اهلل أجر شهيد)()6

[احلديث ]1928 :قال رسول اهلل  يف آخر خطبة له( :ومن كظم غيظه وعفا عن

( )1الرتمذي( )2626وابن ماجة()2604

( )4اصول الكايف ج  2ص .110

()2أمحد()6541

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .124

( )3البخاري ( )2910ومسلم()843

( )6أمايل الصدوق ص .422
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أخيه املسلم أعطاه اهلل أجر شهيد)()1

[احلديث ]1929 :قال رسول اهلل ( :من كظم غيظا وهو يقدر عىل أن ينفذه دعاه
اهلل يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق حتّى خيري من أي احلور شاء)()2

[احلديث ]1930 :قال رسول اهلل ( :رأيت يف ليلة املعراج غرفا يف أعىل اجلنّة
فقلت ملن هي قال :للكاظمني الغيظ وللعافني عن الناس وللمحسنني)()3
[احلديث ]1931 :قال رسول اهلل ( :أحزم الناس أكظمهم غيظا)()4

[احلديث ]1932 :قال رسول اهلل ( :من يكظم الغيظ يأجره اهلل ،ومن يصرب عىل
الرزية يعوضه اهلل)()5

[احلديث ]1933 :قال رسول اهلل ( :من كظم غيظا وهو يقدر عىل إمضائه أعقبه
اهلل يوم القيامة أمنا وإيامنا جيد طعمه)()6
[احلديث ]1934 :قال رسول اهلل ( :ومن كظم غيظا مأل اهلل جوفه إيامنا)( )7

[احلديث ]1935 :قال رسول اهلل ( :أو يعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم)
قالوا :وما أبو ضمضم قال رسول اهلل ( :كان رجل فيمن قبلكم إذا أصبح يقول :اللهم
إين أتصدّ ق اليوم بعريض عىل من ظلمني)()8
ّ

[احلديث ]1936 :قال :رسول اهلل ( :أال اخربكم بأشبهكم يب؟) قالوا :بىل يا
وأبركم بقرابته ،وأشدّ كم ح ّبا إلخوانه يف
رسول اهلل قال( :أحسنكم خلقا وألينكم كنفاّ ،
احلق وأكظمكم للغيظ ،وأحسنكم عفوا ،وأشدّ كم من نفسه إنصافا يف
دينه ،وأصربكم عىل ّ

( )1عقاب األعامل ص .335

( )5من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .272

( )2روضة الواعظني ج  2ص .380

( )6من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )3املستدرك ج  2ص  87عن تفسري أيب الفتوح.

( )7أمايل الطويس ج  1ص .185

( )4معاين األخبار ص .195

( )8تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .124
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الرضا والغضب)()1

[احلديث ]1937 :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بأشبهكم يب خلقا :أحسنكم
خلقا وأعظمكم حلام ،وأبركم بقرابته ،وأشدّ كم من نفسه إنصافا)( )2

ّ

إال من شفا غيظه)()3
[احلديث ]1938 :قال رسول اهلل ( :إن للنار بابا ال يدخله ّ

[احلديث ]1939 :قال رسول اهلل ( :ليس القوي من يرصع الفرسان؛ إنّام القوي
من يغلب غيظه ويكظمه)()4

[احلديث ]1940 :قال رسول اهلل ( :ثالثة يرزقون مرافقة األنبياء :رجل يدفع
إليه قاتل ول ّيه ليقتله فعفا عنه ،ورجل عنده أمانة لو يشاء خلاهنا فري ّدها إىل من ائتمنه عليها،
ورجل كظم غيظه عن أخيه ابتغاء وجه اهلل)()5

[احلديث ]1941 :قال رسول اهلل ( :سبعة من ك ّن فيه فقد استكمل حقيقة
وكف
ّ
اإليامن وأبواب اجلنّة مفتّحة له :من أسبغ وضوءه ،وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله،
غضبه ،وسجن لسانه ،واستغفر لذنبه ،وأدى النصيحة ألهل بيته)()6

كف اهلل منه عذابه ،ومن
كف غضبه ّ
[احلديث ]1942 :قال رسول اهلل ( :من ّ
حسن خلقه بلغه اهلل درجة الصائم القائم)()7

كف نفسه عن أعراض الناس أقال اهلل
[احلديث ]1943 :قال رسول اهلل ( :من ّ
كف اهلل تبارك وتعاىل عنه عذاب يوم
كف غضبه عن الناس ّ
نفسه يوم القيامة ،ومن ّ
القيامة)()8

( )1اصول الكايف ج  2ص .240

( )5مستدرك الوسائل ج  2ص  87أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )2الصدوق يف (املواعظ) ص .41

األخالق.

( )3إرشاد القلوب ص .117

( )6من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص  87أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )7عيون األخبار ج  2ص .71

األخالق.

( )8اصول الكايف ج  2ص .305
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كف
[احلديث ]1944 :قال رسول اهلل ( :من خزن لسانه سرت اهلل عورته ،ومن ّ
غضبه ّ
كف اهلل عنه عذابه ،من اعتذر إىل اهلل عزّ

وجل قبل عذره وجتاوز عنه)()1
ّ

مر رسول اهلل  بقوم يتشاءلون حجرا ،فقال( :ما هذا؟)
[احلديثّ ]1945 :
فقالوا :نخترب أشدّ نا وأقوانا ،فقال( :أال اخربكم بأشدّ كم وأقواكم؟) قالوا :بىل يا رسول
اهلل ،قال( :أشدّ كم وأقواكم ا ّلذي إذا ريض مل يدخله رضاه يف إثم وال باطل ،وإذا سخط مل
بحق)()2
احلق ،وإذا ملك مل يتعاط ما ليس له ّ
خيرجه سخطه من قول ّ

[احلديث ]1946 :خرج رسول اهلل  يوما وقوم يدحون حجرا ،فقال( :أشدّ كم
من ملك نفسه عند الغضب ،وأمحلكم من عفا بعد املقدرة)()3

ثم أعاد
[احلديث ]1947 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه( :ال تغضب) ّ
ثم قال( :ليس الشديد بالرصعة إنّام الشديد ا ّلذي يملك نفسه
عليه ،فقال( :ال تغضب) ّ
عند الغضب)()4

[احلديث ]1948 :قال رسول اهلل ( :ليس الشديد بالرصعة إنّام الشديد يملك
عند الغضب)()5

[احلديث ]1949 :قيل لإلمام الصادق :ع ّلمني عظة أتّعظ هبا ،فقالّ :
(إن رسول
اهلل  أتاه رجل فقال له :يا رسول اهلل ع ّلمني عظة أتّعظ هبا ،فقال له :انطلق وال تغضب،
ثم أعاد إليه فقال له :انطلق وال تغضب ثالث مرات)()6

ّ

ّ

[احلديث ]1950 :قال رسول اهلل ( :ثالث من ك ّن فيه يستكمل خصال اإليامن:
احلق ،وإذا قدر مل
ا ّلذي إذا ريض مل يدخله رضاه يف باطل ،وإذا غضب مل خيرجه غضبه من ّ
( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .4

( )4حتف العقول ص .47

( )2من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .291

( )5روضة الواعظني ج  2ص .380

( )3حتف العقول ص .45

( )6اصول الكايف ج  2ص .303
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يتعاط ما ليس له)()1

[احلديث ]1951 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه( :ال تغضب ،فإذا
الرب عىل العباد وحلمه عنهم ،وإذا قيل لك :اتّق اهلل فانبذ
غضبت فاقعد وتفكّر يف قدرة ّ
غضبك وراجع حلمك .يا عيل احتسب بام تنفق عىل نفسك جتده عند اهلل مذخورا)()2

ّ

كف لسانه سرت اهلل عورته ،ومن ملك
[احلديث ]1952 :قال رسول اهلل ( :من ّ
غضبه وقاه اهلل عذابه ،ومن اعتذر إىل اهلل قبل اهلل عذره)()3

[احلديث ]1953 :قال رسول اهلل ( :أال ومن حفظ نفسه عند الغضب فهو
كاملجاهد يف سبيل اهلل)()4
حق)()5
[احلديث ]1954 :قال رسول اهلل( :املؤمن إذا غضب مل خيرجه غضبه عن ّ

[احلديث ]1955 :قال رسول اهلل ّ ( :
احليي احلليم العفيف
حيب
إن اهلل ّ
ّ
املتع ّفف)()6

[احلديث ]1956 :قال رسول اهلل ( :احتمل ممّن هو أكرب منك ،وممّن هو أصغر
ْش منك ،وممّن هو فوقك ،وممّن هو دونك ،فإن كنت
منك ،وممّن هو خري منك ،وممّن هو ّ
كذلك باهي اهلل بك املالئكة)()7

[احلديث ]1957 :قال رسول اهلل ( :ال يكمل املؤمن يف إيامنه حتّى تكون فيه
ثالث خصال :حلم يردعه عن اجلهل ،وورع حيجزه عن املعايص ،وكرم حيسن به
صحبته)()8

( )1املحاسن ص .6

الدر.
( )5بحار األنوار ج  75ص  355نقال عن كتاب ّ

( )2حتف العقول ص .12

( )6اصول الكايف ج  2ص . 112

( )3تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .105

لب اللباب كام يف (املستدرك) ج  2ص .305
(ّ )7

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص  326جمموعة الشهيد.

( )8مستدرك الوسائل ج  2ص .304
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[احلديث ]1958 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل تكن فيه فليس منّي وال من اهلل
ّ
وجل :حلم ير ّد به جهل اجلاهل ،وحسن خلق يعيش به يف النّاس ،وورع حيجزه عن
عزّ
معايص اهلل عزّ

وجل)()1
ّ

[احلديث ]1959 :قال رسول اهلل ( :من مل يأت يوم القيامة بثالث فقد خرس:
ّ
وجل عليه ،وحلم ير ّد به جهل السفهاء ،وخلق يداري به
حرم اهلل عزّ
عام ّ
ورع حيجزه ّ
الناس)()2

يتم له عمل :ورع
[احلديث ]1960 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل يكن فيه مل ّ
حيجزه عن معايص اهلل ،وخلق يداري به الناس ،وحلم ير ّد به جهل اجلاهل)()3

[احلديث ]1961 :قال رسول اهلل ( :ثالث من مل يكن فيه أو واحدة منه ّن فال
ّ
ّ
يكف به السفيه ،أو
وجل ،أو حلم ّ
تعتدن بيشء من عمله :تقوى حيجزه عن معايص اهلل عزّ
خلق يعيش به يف الناس)()4

قط ،وال ّ
[احلديث ]1962 :قال رسول اهلل ( :ما أعزّ اهلل بجهل ّ
أذل بحلم
قط)()5
ّ

[احلديث ]1963 :قال رسول اهلل ( :أ ّما احللم :فمنه ركوب اجلميل ،وصحبة
وتقرب صاحبه من معايل
الضعة ورفع من اخلساسة،
األبرار ،ورفع من ّ
ّ
وتشهي اخلريّ ،
والصمت؛ فهذا ما يتش ّعب للعاقل بحلمه)()6
الدرجات ،والعفو واملهل واملعروفّ ،

[احلديث ]1964 :قال رسول اهلل ّ :
(إن املؤمن ليدرك باحللم وال ّلني درجة العابد

( )1اخلصال ج  1ص .145

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .90

( )2مكارم األخالق ص .468

( )5اصول الكايف ج  2ص . 112

( )3اصول الكايف ج  2ص . 116

( )6حتف العقول ص .16
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املتهجد)()1
ّ
[احلديث ]1965 :قال رسول اهلل ( :مرارة احللم أعذب من حالوة االنتقام)()2

[احلديث ]1966 :قال رسول اهلل ( :ما من عبد يصبح صائام فيشتم فيقولّ :إين
الرب تبارك وتعاىل ملالئكته :استجار عبدي بالصوم من عبدي
صائم سالم عليكّ ،إال قال ّ
أجريوه من ناري وأدخلوه جنّتي)()3

[احلديث ]1967 :قال رسول اهلل ( :ثالثة من مكارم األخالق يف الدنيا
واآلخرة :أن تعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك ،وحتلم عمن جهل عليك)()4

ّ

ّ

[احلديث ]1968 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة حرش اهلل اخلالئق نادى
يبرشوهنم باجلنّة ويقولون:
مناد ليقم أهل الفضل ،فيقوم فئام من الناس فتستقبلهم املالئكة ّ
عمن ظلمنا،
ما فضلكم هذا ا ّلذي تدخلون به اجلنّة قبل احلساب؟ فيقولون :كنّا نعفو ّ
ونصل من قطعنا ،ونحلم إذا جهل علينا ،فيقال هلم :ادخلوا اجلنّة ،فنعم أجر العاملني)()5

[احلديث ]1969 :روي أن رسول اهلل  مر بقوم فيهم رجل يرفع حجرا يقال له:
حجر األشدّ اء ،وهم يعجبون منه فقال :ما هذا؟ قالوا :رجل يرفع حجرا يقال له :حجر
األشدّ اء .قال( :أفال أخربكم بام هو أشدّ منه :رجل س ّبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه،
وغلب شيطانه ،وشيطان صاحبه)()6

[احلديث ]1970 :قال رسول اهلل ( :ما مجع يشء إىل يشء أفضل من حلم إىل
علم)()7

( )1كتاب األخالق كام يف (املستدرك) ج  2ص .304

( )5دعائم اإلسالم ج  2ص .325

( )2إرشاد القلوب ص .74

( )6تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .10

( )3ثواب األعامل ص .76

( )7اخلصال ج  1ص .4

( )4من ال حيرضه الفقيه ج  4ص . 254
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[احلديث ]1971 :قال رسول اهلل ( :وا ّلذي نفيس بيده ما مجع يشء إىل يشء
أفضل من حلم إىل علم)()1

فقسم
[احلديث ]1972 :عن اإلمام الصادق :أ ّن رسول اهلل  أقبل إىل اجلعرانة ّ
فيها األموال ،وجعل الناس يسألونه ويعطيهم حتّى أجلؤوه إىل شجرة فأخذت برده
عيل بردي ،واهلل لو
وخدشت ظهره حتّى رحلوه عنها وهم يسألونه ،فقالّ :أهيا الناس ر ّدوا ّ
ثم خرج
ثم ما ألفيتموين جبانا وال بخيالّ .
لقسمته بينكمّ ،
كان عندي عدد شجر هتامة نعام ّ
من اجلعرانة يف ذي القعدة) ،قال( :فام رأيت تلك الشجرة ّإال خرضاء كأنّام ّ
يرش عليها
املاء)()2

[احلديث ]1973 :عن اإلمام عيل :أ ّن هيود ّيا كان له عىل رسول اهلل  دنانري
حممد حتّى تقضيني
فتقاضاه فقال له :يا هيودي ما عندي ما أعطيك قالّ :
فإين ال أفارقك يا ّ
فقال :إذا أجلس معك ،فجلس معه حتّى ّ
صىل يف ذلك املوضع الظهر والعرص واملغرب
والعشاء اآلخرة والغداة ،وكان أصحاب رسول اهلل يتهدّ دونه ويتواعدونه ،فنظر رسول اهلل
 إليهم فقال :ما ا ّلذي تصنعون به؟ فقالوا :يا رسول اهلل هيودي حيبسك فقال رسول اهلل
ّ
فلام عال النهار قال اليهودي :أشهد
ريب عزّ
 :مل يبعثني ّ
وجل بأن أظلم معاهدا وال غريه ّ
أن ال إله ّإال اهلل ،وأشهد ّ
حممدا عبده ورسوله ،وشطر مايل يف سبيل اهلل ،أما واهلل ما فعلت
أن ّ
حممد بن عبد اهلل
بك ا ّلذي فعلت ّإال ألنظر إىل نعتك يف التوراةّ ،
فإين قرأت يف التوراةّ :
مولده بمكّة ومهاجره بطيبة ،وليس ّ
بفظ وال غليظ وال سخاب وال متزين بالفحش وال
قول اخلنا ،وأنا أشهد ّ
أن ال إله ّإال اهلل وإنّك رسول اهلل ،وهذا مايل فاحكم فيه بام أنزل

( )1اخلصال ج  1ص .4

( )2اخلرائج ج  1ص .98
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اهلل)()1

أحب إىل اهلل من خطوتني:
[احلديث ]1974 :قال رسول اهلل ( :ما من خطوة
ّ
خطوة يسدّ هبا مؤمن ص ّفا يف سبيل اهلل ،وخطوة خيطوها مؤمن إىل ذي رحم قاطع يصلها؛
أحب إىل اهلل من جرعتني :جرعة غيظ ير ّدها مؤمن بحلم ،وجرعة جزع
وما من جرعة
ّ
أحب إىل اهلل من قطرتني :قطرة دم يف سبيل اهلل ،وقطرة
ير ّدها مؤمن بصرب ،وما من قطرة
ّ
دمع يف سواد الليل من خشية اهلل)()2

ّ
وجل عىل من اغضب
[احلديث ]1975 :قال رسول اهلل ( :وجبت حم ّبة اهلل عزّ
فحلم)()3

ّ
[احلديث ]1976 :قال رسول اهلل ( :عليكم بمكارم األخالق ّ
وجل
فإن اهلل عزّ
عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،ويصل من
بعثني هبا ،وإن مكارم األخالق يعفو الرجل ّ
قطعه ،وأن يعود من ال يعوده)( )4

[احلديث ]1977 :قال رسول اهلل ( :ما زاد اهلل عبدا بعفو ّإال عزّ ا ،وما تواضع
إال رفعه اهلل)()5
أحد هلل ّ

ريب بسبع ،أوصاين باإلخالص يف
[احلديث ]1978 :قال رسول اهلل ( :أوصاين ّ
عمن ظلمني ،وأعطي من حرمني ،وأصل من قطعني ،وأن
الرس والعالنية ،وأن أعفو ّ
ّ
يكون صمتي فكرا ،ونظري عربا)()6

[احلديث ]1979 :قال رسول اهلل ( :خري أهل الدنيا وأهل اآلخرة أخالقا من
عمن ظلمه ،ومن يعطي من حرمه ،ومن يصل من قطعه من ذوي أرحامه وأهل
يعفو ّ
( )1أمايل الصدوق ص . 465

( )4أمايل الطويس ج  2ص .92

( )2أمايل املفيد ص . 11

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .200

( )3مشكاة األنوار ص .309

( )6كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .11
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واليته)()1

[احلديث ]1980 :قال رسول اهلل ( :ثالث وا ّلذي نفيس بيده :إن كنت حلالفا
عليه ّن ما نقصت صدقة من مال فتصدّ قوا .وال عفا رجل عن مظلمة يبتغي هبا وجه اهلل ّإال
إال فتح اهلل عليه باب فقر)()2
زاده اهلل هبا يوم القيامة .وال فتح رجل باب مسألة ّ

[احلديث ]1981 :قال رسول اهلل ( :إذا جثت االمم بني يدي اهلل تعاىل يوم
إال من عفا يف الدنيا عن مظلمته)()3
القيامة نودوا :ليقم من كان أجره عىل اهلل تعاىل فال يقوم ّ

[احلديث ]1982 :قال رسول اهلل  لرجل( :أوصيك بتقوى اهلل والعفو عن
الناس)()4

[احلديث ]1983 :قال رسول اهلل ( :أال اخربكم بخري خالئق الدنيا واآلخرة
عمن ظلمك ،وأن تصل من قطعك ،واإلحسان إىل من أساء إليك وإعطاء من
العفو ّ
حرمك ،ويف التباغض احلالقة ،ال أعني حالقة الشعر ،ولكن حالقة الدين)()5

[احلديث ]1984 :عن اإلمام الصادق :أن رجال أتى رسول اهلل  فقال :يا رسول
اهلل ّ
إن يل أهال قد كنت أصلهم وهم يؤذونني وقد أردت رفضهم فقال له رسول اهلل :
إذن يرفضكم اهلل مجيعا قال :وكيف أصنع؟ قال :تعطي من حرمك ،وتصل من قطعك،
ّ
وجل لك ظهريا) قال عبد اهلل بن طلحة:
وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك كان اهلل عزّ
فقلت لإلمام الصادق :ما الظهري؟ قال( :العون)()6

[احلديث ]1985 :قال رسول اهلل ( :أال أد ّلكم عىل خري أخالق الدنيا واآلخرة)

( )1مستدرك الوسائل ج  2ص  ،87أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .250

األخالق.

( )5أمايل املفيد ص .180

( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .125

( )6كتاب الزهد ص .36

( )3بحار األنوار ج  72ص .244
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عمن ظلمه ،ومن
قالوا بىل يا رسول اهلل قال( :من وصل من قطعه وأعطى من حرمه وعفا ّ
رسه أن ينسأ له يف عمره ويوسع له يف رزقه فليتق اهلل وليصل رمحه)()1
[احلديث ]1986 :قال رسول اهلل ( :أقيلوا ذوي اهلناة عثراهتم)()2

[احلديث ]1987 :شكا رجل إىل رسول اهلل  خدمه فقال له( :اعف عنهم
تستصلح به قلوهبم) فقال :يا رسول اهلل ّإهنم يتفاوتون يف سوء األدب فقال( :اعف عنهم)،
ففعل وكان رسول اهلل  يأمر يف ّ
كل جمالسه بالعفو وينهى عن املثلة وقال رسول اهلل :
إال زاده اهلل بذلك عزّ ا)()3
(ما من عبد يعفو عن عبد يف حال جهله ّ

[احلديث ]1988 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىل﴿ :و َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه
ع ََىل اهللَِّ ﴾ [الشورى( : ]40 :إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من كان له عىل اهلل أجر فليقم عند
ذلك أهل العفو فيدخلون اجلنّة بغري حساب)()4

[احلديث ]1989 :قال رسول اهلل ( :عليكم بالعفوّ ،
فإن العفو ال يزيد العبد ّإال
عزّ ا ،فتعافوا يعزّ كم اهلل)()5

[احلديث ]1990 :قال رسول اهلل ( :إن التواضع ال يزيد العبد ّإال رفعة
فتواضعوا يرفعكم اهلل ،والصدقة ال تزيد املال ّإال كثرة فتصدقوا يرمحكم اهلل ،والعفو ال
إال عزا فاعفوا يعزكم اهلل)()6
يزيد العبد ّ
[احلديث ]1991 :قال رسول اهلل ( :عفو امللك أبقى للملك)()7

[احلديث ]1992 :قال رسول اهلل ( :من ويل شيئا من أمور أمتي فحسنت

( )1كتاب الزهد ص .39

( )5اصول الكايف ج  2ص .108

( )2حتف العقول ص .58

حممد بن ْشيح احلرضمي ص .77
( )6كتاب جعفر بن ّ

( )3مستدرك الوسائل ج  2ص .88

( )7من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .273

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص .88
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رسيرته هلم رزقه اهلل تعاىل اهليبة يف قلوهبم ،ومن بسط ك ّفه هلم باملعروف رزق املح ّبة منهم،
كف عن أمواهلم و ّفر اهلل عز ّ
وجل ماله ،ومن أخذ للمظلوم من الظامل كان معي يف
ومن ّ
عدوه ،ومن خرج من
عم عدله نرص عىل ّ
اجلنّة مصاحبا ،ومن كثر عفوه مدّ يف عمره ،ومن ّ
ّ
ذل املعصية إىل عزّ الطاعة آنسه اهلل عزّ

وجل بغري أنيس وأعانه بغري مال)()1
ّ

ترسه،
[احلديث ]1993 :قال رسول اهلل ( :من أعرض عن جمرم أبدله اهلل بعبادة ّ
ومن عفا عن مظلمة أبدله اهلل هبا عزّ ا يف الدنيا واآلخرة)()2
[احلديث ]1994 :قال رسول اهلل ( :ومن يعف يعف اهلل عنه)()3

[احلديث ]1995 :قال رسول اهلل ( :إنّام يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى
ثالث :إ ّما من شبهة يف الدّ ين ارتكبوها ،أو شهوة ّ
للذة آثروها ،أو عصب ّية حلمة أعملوها،
فإذا الحت لكم شبهة يف الدّ ين فاجلوها باليقني ،وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها
بالزهد ،وإذا عنّت لكم غضبة فأ ّدوها بالعفو ،إنّه ينادي مناد يوم القيامة :من كان له عىل
اهلل أجرا فليقم ،فال يقوم ّإال العافون أمل تسمعوا قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل
اهللَِّ﴾ [الشورى)4 ()]40 :

[احلديث ]1996 :قال رسول اهلل ( :إذا جثت األمم بني يدي اهلل تعاىل يوم
القيامة نودوا :ليقم من كان أجره عىل اهلل تعاىل ،فال يقوم ّإال من عفا يف الدّ نيا عن
مظلمته)()5

[احلديث ]1997 :عن اإلمام الباقر قال :سئل رسول اهلل  عن خيار العباد فقال:
(ا ّلذين إذا أحسنوا استبرشوا ،وإذا أساؤوا استغفروا ،وإذا أعطوا شكروا ،وإذا ابتلوا
( )1كنز الكراجكي ج  1ص .513

( )4أعالم الدين ص .337

( )2أمايل الطويس ج  1ص .185

( )5أعالم الدين ص .337

القمي ج  1ص .290
( )3تفسري ّ
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صربوا ،وإذا غضبوا غفروا)()1

[احلديث ]1998 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل اخلالئق يف
صعيد واحد ،وينادي مناد من عند اهلل يسمع آخرهم كام يسمع ّأوهلم يقول :أين أهل
الصرب؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من املالئكة فيقولون هلم :ما كان صربكم
وصربناها عن معصية اهلل)،
صربنا أنفسنا عىل طاعة اهلل
ّ
هذا ا ّلذي صربتم؟ فيقولونّ :
ثم ينادي
فينادي مناد من عند اهلل :صدق عبادي خ ّلوا سبيلهم ليدخلوا اجلنّة بغري حساب)ّ ،
مناد آخر يسمع آخرهم كام يسمع ّأوهلم فيقول :أين أهل الفضل .فيقوم عنق من الناس
فتستقبلهم زمرة من املالئكة فيقولون :ما فضلكم هذا ا ّلذي نوديتم به؟ فيقولون :كنّا جيهل
علينا يف الدنيا فنحتمل ويساء إلينا فنعفو) ،فينادي مناد من عند اهلل تعاىل :صدق عبادي
خ ّلوا سبيلهم ليدخلوا اجلنّة بغري حساب)2()..

[احلديث ]1999 :قال رسول اهلل ( :ادرؤوا احلدود بالشبهات ،وأقيلوا الكرام
إال من حد)()3
عثراهتم ّ

[احلديث ]2000 :قال رجل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل كم نعفو عن اخلادم،
(كل يوم سبعني مرة)()4
فصمت عنه رسول اهلل ،ثم قالّ :

ّ

[احلديث ]2001 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل من أعان ولده عىل ّبره وهو أن
يعفو عن س ّيئته ،ويدعو له فيام بينه وبني اهلل)()5

سمت
[احلديث ]2002 :عن اإلمام الباقر :أ ّن رسول اهلل  أيت باليهود ّية ا ّلتي ّ
يرضه ْ
ّ
وإن
الشاة للن ّ
ّبي  فقال هلا :ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت :قلت :إن كان نب ّيا مل ّ
( )1أمايل الصدوق ص .10

( )4مشكاة األنوار ص .178

( )2أمايل الطويس ج  1ص .100

( )5عدّ ة الداعي كام يف (البحار) ج  101ص .98

( )3مشكاة األنوار ص .210
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كان ملكا أرحت النّاس منه) قال( :فعفا رسول اهلل  عنها)()1

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
فإين مل أر جرعة أحىل منها عاقبة
(جترع الغيظ ّ
[احلديث ]2003 :قال اإلمام عيلّ :
ألذ مغ ّبة)()2
وال ّ
[احلديث ]2004 :قال اإلمام عيل( :الكظم ثمرة احللم)()3
[احلديث ]2005 :قال اإلمام عيل( :الكاظم من أمات أضغانه)()4

[احلديث ]2006 :قال اإلمام عيل( :اكظم الغيظ عند الغضب وجتاوز مع الدولة
تكن لك العاقبة)()5
[احلديث ]2007 :قال اإلمام عيل( :أقدر الناس عىل الصواب من مل يغضب)()6

[احلديث ]2008 :قال اإلمام عيل( :أفضل الناس من كظم غيظه وحلم عن
قدرة)()7
[احلديث ]2009 :قال اإلمام عيل( :بالكظم يكون احللم)()8
[احلديث ]2010 :قال اإلمام عيل( :رأس احللم الكظم)()9

[احلديث ]2011 :قال اإلمام عيل( :طوبى ملن كظم غيظه ومل يطلقه ،وعىص أمر
نفسه فلم هيلكه)()10

( )1اصول الكايف ج  2ص .108

( )6غرر احلكم ص .246

( )2هنج البالغة وصيّة  ،31ص .933

( )7غرر احلكم ص .246

( )3غرر احلكم ص .246

( )8غرر احلكم ص .246

( )4غرر احلكم ص .246

( )9غرر احلكم ص .246

( )5غرر احلكم ص .246

( )10غرر احلكم ص .246
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[احلديث ]2012 :قال اإلمام عيل( :ظفر الشيطان بمن ملكه غضبه)()1

جترع خمافة ما هو أشدّ
[احلديث ]2013 :قال اإلمام عيل( :كم من غيظ ّ

منه)()2

[احلديث ]2014 :قال اإلمام عيل( :متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحني أعجز
عن االنتقام فيقال يل لو صربت ،أم حني أقدر عليه فيقال يل لو عفوت؟)()3

عيل( :من آوى اليتيم ورحم الضعيف وارتفق عىل
[احلديث ]2015 :قال اإلمام ّ
ويرس عليه رمحته ،ومن
والده ورفق عىل ولده ورفق بمملوكه أدخله اهلل تعاىل يف رضوانه ّ
كف غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رمحه وأدى أمانته جعله اهلل تعاىل يف نوره
األعظم يوم القيامة)()4
[احلديث ]2016 :قال اإلمام عيل( :الغضب ْش إن أطعته دمر)()5

ّ

ّ

عدو فال مت ّلكه نفسك)()6
[احلديث ]2017 :قال اإلمام عيل( :الغضب ّ
[احلديث ]2018 :قال اإلمام عيل( :الغضب يفسد األلباب يبعد من الصواب)()7

[احلديث ]2019 :قال اإلمام عيل( :احللم عند شدّ ة الغضب يؤمن غضب
اجل ّبار)()8

[احلديث ]2020 :قال اإلمام عيل( :الغضب نار موقدة من كظمه أطفأها ومن
أطلقه كان أول حمرتق هبا)()9

[احلديث ]2021 :قال اإلمام عيل( :العاقل من يملك نفسه إذا غضب ،وإذا رغب
وإذا رهب)()10

( )1غرر احلكم ص .246

( )6غرر احلكم ص .48

( )2غرر احلكم ص .246

( )7غرر احلكم ص .49

( )3هنج البالغة حكمة  185ص .1175

( )8غرر احلكم ص .71

( )4األشعثيّات ص . 166

( )9غرر احلكم ص .71

( )5غرر احلكم ص .42

( )10غرر احلكم ص .89
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تؤجج
[احلديث ]2022 :قال اإلمام عيل( :احللم يطفئ نار الغضب واحلدّ ة ّ
إحراقه)()1

[احلديث ]2023 :قال اإلمام عيل( :احرتسوا من سورة الغضب وأعدّ وا له ما
جتاهدونه به من الكظم واحللم)()2
[احلديث ]2024 :قال اإلمام عيل( :احذر الغضب فإنّه نار حمرقة)()3
[احلديث ]2025 :قال اإلمام عيل( :إ ّياك والغضب فأ ّوله جنون وآخره ندم)()4
[احلديث ]2026 :قال اإلمام عيل( :أفضل امللك ملك الغضب)()5

[احلديث ]2027 :قال اإلمام عيل( :أعظم الناس سلطانا عىل نفسه من قمع غضبه
وأمات شهوته)()6

عدو للمرء غضبه وشهوته فمن ملكهام
[احلديث ]2028 :قال اإلمام عيل( :أعدى ّ
علت درجته وبلغ غايته)()7

[احلديث ]2029 :قال اإلمام عيل( :إنّكم إن اطعتم سورة الغضب أوردتكم هناية
العطب)()8

الرش
[احلديث ]2030 :قال اإلمام عيل( :بئس القرين الغضب يبدئ املعايب ويدين ّ
ويباعد اخلري)()9

[احلديث ]2031 :قال اإلمام عيل( :رأس الفضائل ملك الغضب واماتة
الشهوة)()10

( )1غرر احلكم ص .92

( )6غرر احلكم ص .202

( )2غرر احلكم ص .133

( )7غرر احلكم ص .203

( )3غرر احلكم ص .142

( )8غرر احلكم ص .292

( )4غرر احلكم ص .147

( )9غرر احلكم ص .342

( )5غرر احلكم ص .177

( )10غرر احلكم ص .411
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[احلديث ]2032 :قال اإلمام عيل( :سبب العطب طاعة الغضب)()1

[احلديث ]2033 :قال اإلمام عيل( :فاز بالفضيلة من غلب غضبه وملك نوازع
شهوته)()2

[احلديث ]2034 :قال اإلمام عيل( :ليس إلبليس رهق أعظم من الغضب
والنساء)()3
تعجل حتفه)()4
[احلديث ]2035 :قال اإلمام عيل( :من أطلق غضبه ّ

[احلديث ]2036 :قال اإلمام عيل( :من غلب عليه غضبه وشهوته فهو يف ح ّيز
البهائم)()5
[احلديث ]2037 :قال اإلمام عيل( :إنّام احلليم من إذا أوذي صرب وإذا ظلم غفر)()6
[احلديث ]2038 :قال اإلمام عيل( :بكثرة االحتامل يعرف احلليم)()7
تشق عليه مؤونة احللم)()8
[احلديث ]2039 :قال اإلمام عيل( :احلليم ا ّلذي ال ّ

[احلديث ]2040 :قال اإلمام عيل( :عند غلبة الغيظ والغضب خيترب حلم
احللامء)()9
[احلديث ]2041 :قال اإلمام عيل( :احللم متام العقل)()10
[احلديث ]2042 :قال اإلمام عيل( :احللم نور جوهره العقل)()11
[احلديث ]2043 :قال اإلمام عيل( :لن يزان العقل حتّى يؤازره احللم)()12

( )1غرر احلكم ص .430

( )7غرر احلكم ص .286

( )2غرر احلكم ص .519

( )8غرر احلكم ص .286

( )3غرر احلكم ص .595

( )9غرر احلكم ص .286

( )4غرر احلكم ص .625

( )10غرر احلكم ص .286

( )5غرر احلكم ص .680

( )11غرر احلكم ص .286

( )6غرر احلكم ص .286

( )12غرر احلكم ص .286
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التحيل باحللم)()1
ّ
[احلديث ]2044 :قال اإلمام عيل( :من أحسن العقل
[احلديث ]2045 :قال اإلمام عيل( :مع العقل يتو ّفر احللم)()2
[احلديث ]2046 :قال اإلمام عيل( :ال خري يف عقل ال يقارنه حلم)()3
[احلديث ]2047 :قال اإلمام عيل( :احللم فدام السفيه)()4

[احلديث ]2048 :قال اإلمام عيلّ :
(إن اهلل كريم حليم عظيم رحيم د ّلنا عىل أخالقه
وأمرنا باألخذ هبا ومحل الناس عليها ،فقد أ ّديناها غري متخ ّلفني ،وأرسلناها غري منافقني،
مكذبني ،وقبلناها غري مرتابني)()5
وصدّ قناها غري ّ

[احلديث ]2049 :قال اإلمام عيل( :تع ّلموا احللم ّ
فإن احللم خليل املؤمن ووزيره،
والصرب أمري جنوده)()6
والعلم دليله ،والرفق أخوه ،والعقل رفيقهّ ،

(حب العلم وحسن احللم ولزوم الصواب من
[احلديث ]2050 :قال اإلمام عيل:
ّ
فضائل اويل األلباب)()7
أحب اهلل عبدا ز ّينه بالسكينة واحللم)()8
[احلديث ]2051 :قال اإلمام عيل( :إذا ّ
[احلديث ]2052 :قال اإلمام عيل( :احللم سج ّية فاضلة)()9
عدوه ظفر به)()10
[احلديث ]2053 :قال اإلمام عيل( :من حلم عن ّ

[احلديث ]2054 :قال اإلمام عيل( :ال نسب أنفع من احللم ،وال حسب أنفع من
األدب ،وال نصب أوجع من الغضب)()11

( )1غرر احلكم ص .286

( )7غرر احلكم الفصل  28رقم .13

( )2غرر احلكم ص .286

( )8غرر احلكم ص .285

( )3غرر احلكم ص .286

( )9كنز الفوائد ج  1ص .319

( )4غرر احلكم ص .287

( )10كنز الفوائد ج  1ص .319

( )5حتف العقول ص .175

( )11كنز الكراجكي ج  1ص .319

( )6حتف العقول ص .222
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(أول عوض احلليم من حلمه ّ
أن الناس يكونون
[احلديث ]2055 :قال اإلمام عيلّ :
أنصاره)( )1
أي اخللق أقوى ،قال( :احلليم)()2
[احلديث ]2056 :سئل اإلمام عيلّ :

[احلديث ]2057 :قال اإلمام عيل( :ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ،إنّام اخلري أن
يكثر علمك ،ويعظم حلمك)()3
[احلديث ]2058 :قال اإلمام عيل( :ال فضيلة كاحللم)()4
[احلديث ]2059 :قال اإلمام عيل( :ال ظهري كاحللم)()5
[احلديث ]2060 :قال اإلمام عيل( :ال ْشف أعىل من احللم)()6
[احلديث ]2061 :قال اإلمام عيل( :احللم عشرية)()7
[احلديث ]2062 :قال اإلمام عيل( :احللم زين اخللق)()8
[احلديث ]2063 :قال اإلمام عيل( :احللم عنوان الفضل)()9
[احلديث ]2064 :قال اإلمام عيل( :احللم نظام أمر املؤمن)()10
[احلديث ]2065 :قال اإلمام عيل( :احللم أحد املنقبتني)()11
[احلديث ]2066 :قال اإلمام عيل( :أحياكم أحلمكم)()12
الشيم احللم والعفاف)()13
[احلديث ]2067 :قال اإلمام عيل( :أزين ّ
[احلديث ]2068 :قال اإلمام عيل( :أقوى النّاس من قوي عىل غضبه بحلمه)()14
( )1كتاب األخالق كام يف (املستدرك) ج  2ص .304

( )8غرر احلكم ص .285

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص .304

( )9غرر احلكم ص .285

( )3غرر احلكم ص .285

( )10غرر احلكم ص .285

( )4غرر احلكم ص .285

( )11غرر احلكم ص .285

( )5غرر احلكم ص .285

( )12غرر احلكم ص .285

( )6غرر احلكم ص .285

( )13غرر احلكم ص .285

( )7غرر احلكم ص .285

( )14غرر احلكم ص .285
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[احلديث ]2069 :قال اإلمام عيل( :أشجع الناس من غلب اجلهل باحللم)()1
[احلديث ]2070 :قال اإلمام عيل( :مجال الرجل حلمه)()2
[احلديث ]2071 :قال اإلمام عيل( :عليك باحللم فإنّه خلق مريض)()3

ّ

إن أفضل أخالق الرجال احللم)()4
[احلديث ]2072 :قال اإلمام عيلّ ( :
[احلديث ]2073 :قال اإلمام عيل( :ال خري يف خلق ال يزينه حلم)()5
حق احلليم)()6
[احلديث ]2074 :قال اإلمام عيل( :ال يعرف السفيه ّ

ّ

[احلديث ]2075 :قال اإلمام عيل( :مز ّين الرجل علمه وحلمه)()7
[احلديث ]2076 :قال اإلمام عيل( :وقار احللم زينة العلم)()8
[احلديث ]2077 :قال اإلمام عيل( :حسن احللم دليل وفور العلم)()9
[احلديث ]2078 :قال اإلمام عيل( :رأس العلم احللم)()10

[احلديث ]2079 :قال اإلمام عيل( :من ارتوى من مرشب العلم جتلبب جلباب
احللم)()11
ّحيل باحللم)()12
[احلديث ]2080 :قال اإلمام عيل( :من أْشف العلم الت ّ

[احلديث ]2081 :قال اإلمام عيل( :ليس احلليم من عجز فهجم ،وإذا قدر انتقم،
كل أمره)()13
إنّام احلليم من إذا قدر عفا ،وكان احللم غالبا عىل ّ
[احلديث ]2082 :قال اإلمام عيل( :من كامل احللم تأخري العقوبة)()14
( )1غرر احلكم ص .285

( )8غرر احلكم ص .286

( )2غرر احلكم ص .285

( )9غرر احلكم ص .286

( )3غرر احلكم ص .285

( )10غرر احلكم ص .286

( )4غرر احلكم ص .285

( )11غرر احلكم ص .286

( )5غرر احلكم ص .286

( )12غرر احلكم ص .286

( )6غرر احلكم ص .286

( )13غرر احلكم ص .286

( )7غرر احلكم ص .286

( )14غرر احلكم ص .286
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[احلديث ]2083 :قال اإلمام عيل( :ما أفحش حليم)()1
[احلديث ]2084 :قال اإلمام عيل( :ال نفع احللم من مل حيلم)( )2
[احلديث ]2085 :قال اإلمام عيل( :احلم تكرم)()3
[احلديث ]2086 :قال اإلمام عيل( :من حلم أكرم)()4
[احلديث ]2087 :قال اإلمام عيل( :احلم تو ّقر)()5

[احلديث ]2088 :قال اإلمام عيل( :إن كان يف الغضب االنتصار ففي احللم ثواب
األبرار)()6
[احلديث ]2089 :قال اإلمام عيل( :ثمرة احللم الرفق)()7
[احلديث ]2090 :قال اإلمام عيل( :ر ّدوا البادرة باحللم)()8
[احلديث ]2091 :قال اإلمام عيل( :سبب الوقار احللم)()9
[احلديث ]2092 :قال اإلمام عيل( :كفى باحللم وقارا)()10
[احلديث ]2093 :قال اإلمام عيل( :من كثر حلمه نبل)()11
حتىل باحللم سكن طيشه)()12
[احلديث ]2094 :قال اإلمام عيل( :من ّ
[احلديث ]2095 :قال اإلمام عيل( :من مل حيمل قليال مل يسمع مجيال)()13

وتفضل
[احلديث ]2096 :قال اإلمام عيل( :من استعان باحللم عليك غلبك
ّ
عليك)()14
( )1غرر احلكم ص .286

( )8غرر احلكم ص .287

( )2غرر احلكم ص .286

( )9غرر احلكم ص .287

( )3غرر احلكم ص .287

( )10غرر احلكم ص .287

( )4غرر احلكم ص .287

( )11غرر احلكم ص .287

( )5غرر احلكم ص .287

( )12غرر احلكم ص .287

( )6غرر احلكم ص .287

( )13غرر احلكم ص .287

( )7غرر احلكم ص .287

( )14غرر احلكم ص .287
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[احلديث ]2097 :قال اإلمام عيل( :احلم تقدّ م)()1

[احلديث ]2098 :قال اإلمام عيل( :وجدت احللم واالحتامل أنرص يل من شجعان
الرجال)()2

[احلديث ]2099 :قال اإلمام عيل( :ال عزّ

أرفع من احللم)()3

الذ ّل)()4
[احلديث ]2100 :قال اإلمام عيل( :آفة احللم ّ
[احلديث ]2101 :قال اإلمام عيل( :قد يزهق احلليم)()5
[احلديث ]2102 :قال اإلمام عيل( :قد يتزيا باحللم غري احلليم)()6

[احلديث ]2103 :قال اإلمام عيل( :ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ،ولك ّن اخلري
أن يكثر عملك ويعظم حلمك ،وأن تباهي الناس بعبادة ر ّبك ،وإذا أحسنت محدت اهلل،
وإذا أسأت استغفرت اهلل)()7

(إن أول عوض احلليم من حلمه ّ
[احلديث ]2104 :قال اإلمام عيلّ :
أن الناس
ك ّلهم أعوانه عىل اجلاهل)()8

غام بحلمك
غممته فزده ّ
السفيه ّ
[احلديث ]2105 :قال اإلمام عيل( :إذا حلمت عن ّ
عنه)()9

السفه عليك فغظه بحسن
[احلديث ]2106 :قال اإلمام عيل( :من غاظك بقبح ّ
احللم عنه)()10

( )1غرر احلكم ص .287

( )6غرر احلكم ص .287

( )2غرر احلكم ص .287

( )7تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .125

( )3غرر احلكم ص .287

( )8تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .125

( )4غرر احلكم ص .287

( )9غرر احلكم ص .285

( )5غرر احلكم ص .287

( )10غرر احلكم ص .285
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[احلديث ]2107 :قال اإلمام عيل( :إن جهل عليكم جاهل فليسعه حلمكم)()1
[احلديث ]2108 :قال اإلمام عيل( :باحللم تكثر األنصار)()2

[احلديث ]2109 :قال اإلمام عيل( :باالحتامل واحللم يكون لك الناس أنصارا
وأعوانا)()3
[احلديث ]2110 :قال اإلمام عيل( :العلم قائد احللم)()4
[احلديث ]2111 :قال اإلمام عيل( :العلم مركب احللم)()5
[احلديث ]2112 :قال اإلمام عيل( :العلم أصل احللم)()6
إن أفضل العلم السكينة واحللم)()7
[احلديث ]2113 :قال اإلمام عيلّ ( :

ّ

[احلديث ]2114 :قال اإلمام عيل( :بالعلم تدرك درجة احللم)()8

السكينة
[احلديث ]2115 :قال اإلمام عيل( :تع ّلموا العلم ،وتع ّلموا مع العلم ّ
فإن العلم خليل املؤمن واحللم وزيره)()9
واحللم؛ ّ
[احلديث ]2116 :قال اإلمام عيل( :غاية العلم السكينة واحللم)()10

ّ

[احلديث ]2117 :قال اإلمام عيل( :لن يثمر العلم حتّى يقارنه احللم)()11
[احلديث ]2118 :قال اإلمام عيل( :نعم قرين العلم احللم)()12
[احلديث ]2119 :قال اإلمام عيل( :حيتاج العلم إىل احللم)()13
[احلديث ]2120 :قال اإلمام عيل( :حيتاج العلم إىل الكظم)()14
( )1غرر احلكم ص .285

( )8غرر احلكم ص .44

( )2غرر احلكم ص .287

( )9غرر احلكم ص .44

( )3غرر احلكم ص .287

( )10غرر احلكم ص .44

( )4غرر احلكم ص .44

( )11غرر احلكم ص .44

( )5غرر احلكم ص .44

( )12غرر احلكم ص .44

( )6غرر احلكم ص .44

( )13غرر احلكم ص .44

( )7غرر احلكم ص .44

( )14غرر احلكم ص .44
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[احلديث ]2121 :قال اإلمام عيل( :ال يشء أحسن من عقل مع علم ،وعلم مع
حلم ،وحلم مع قدرة)()1
[احلديث ]2122 :قال اإلمام عيل( :احللم ثمرة العلم)()2

جترع مضض احللم فإنّه رأس احلكمة وثمرة
[احلديث ]2123 :قال اإلمام عيلّ ( :
العلم)()3
[احلديث ]2124 :قال اإلمام عيل( :عليك باحللم فإنّه ثمرة العلم)()4
[احلديث ]2125 :قال اإلمام عيل( :احللم زينة العلم)()5
[احلديث ]2126 :قال اإلمام عيل( :احللم حلية العلم وع ّلة السلم)()6

ّ

[احلديث ]2127 :قال اإلمام عيل( :زين العلم احللم)()7
[احلديث ]2128 :قال اإلمام عيل( :نعم وزير العلم احللم)()8
[احلديث ]2129 :قال اإلمام عيل( :ال علم ملن ال حلم له)()9
[احلديث ]2130 :قال اإلمام عيل( :جهاد الغضب باحللم برهان النّبل)()10

[احلديث ]2131 :قال اإلمام عيل( :خري الناس من إن أغضب حلم ،وإن ظلم
غفر ،وإن أسيئ إليه أحسن)()11
[احلديث ]2132 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا الغضب باحللم)( )12

القوة عىل
قوة احللم عند الغضب أفضل من ّ
[احلديث ]2133 :قال اإلمام عيلّ ( :

( )1غرر احلكم ص .44

( )7غرر احلكم ص .286

( )2غرر احلكم ص .286

( )8غرر احلكم ص .286

( )3غرر احلكم ص .286

( )9غرر احلكم ص .286

( )4غرر احلكم ص .286

( )10غرر احلكم ص .285

( )5غرر احلكم ص .286

( )11غرر احلكم ص .285

( )6غرر احلكم ص .286

( )12غرر احلكم ص .285
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االنتقام)()1

[احلديث ]2134 :قال اإلمام عيل( :كن حليام يف الغضب ،صبورا يف الرهب ،جممال
يف الطلب)()2
[احلديث ]2135 :قال اإلمام عيل( :ر ّد الغضب باحللم ثمرة العلم)()3
[احلديث ]2136 :قال اإلمام عيل( :من كظم غيظه كمل حلمه)()4
[احلديث ]2137 :قال اإلمام عيل( :من عىص غضبه أطاع احللم)()5
[احلديث ]2138 :قال اإلمام عيل( :إنّام احللم كظم الغيظ وملك النّفس)()6

[احلديث ]2139 :قال اإلمام عيل( :أفضل احللم كظم الغيظ وملك النّفس مع
القدرة)()7
[احلديث ]2140 :قال اإلمام عيل( :اكظم الغيظ تزدد حلام)()8

[احلديث ]2141 :قال اإلمام عيل( :احللم عند شدّ ة الغضب يؤمن غضب
اجل ّبار)()9

تؤجج
[احلديث ]2142 :قال اإلمام عيل( :احللم يطفئ نار الغضب ،واحلدّ ة ّ
إحراقه)()10

[احلديث ]2143 :قال اإلمام عيل( :من غلب عقله شهوته وحلمه غضبه ،كان
جديرا بحسن السرية)()11

( )1غرر احلكم ص .285

( )7غرر احلكم ص .285

( )2غرر احلكم ص .285

( )8غرر احلكم ص .285

( )3غرر احلكم ص .286

( )9غرر احلكم ص .287

( )4غرر احلكم ص .285

( )10غرر احلكم ص .287

( )5غرر احلكم ص .285

( )11غرر احلكم ص .287

( )6غرر احلكم ص .285
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[احلديث ]2144 :قال اإلمام عيل( :جترع غصص احللم يطفئ نار الغضب)()1

ّ

[احلديث ]2145 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا الغضب باحللم حتمدوا عواقبكم يف ّ
كل
أمر)()2
[احلديث ]2146 :قال اإلمام عيل( :خري احللم التح ّلم)()3

[احلديث ]2147 :قال اإلمام عيل( :إن مل تكن حليام فتح ّلم ،فإنّه ّ
قل من تش ّبه بقوم
إال أوشك أن يصري منهم)()4
ّ

[احلديث ]2148 :قال اإلمام عيل( :إن مل تكن حليام فتح ّلم ،فإنّه ّ
قل من تش ّبه بقوم
إال أو شك أن يكون منهم)()5
ّ

[احلديث ]2149 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :ال يكون ّن أخوك عىل
قطيعتك أقوى منك عىل صلته ،وال عىل االساءة إليك أقدر منك عىل اإلحسان إليه)()6

[احلديث ]2150 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :ال يكونن أخوك أقوى عىل
قطيعتك منك عىل صلته ،وال تكونن عىل االساءة أقوى منك عىل اإلحسان وال عىل البخل
ّ
يكربن عليك ظلم من
أقوى منك عىل البذل ،وال عىل التقصري أقوى منك عىل الفضل وال
ظلمك ،فإنّام يسعى يف مرضته ونفعك وليس جزاء من رسك أن تسوءه)()7

ّ

ّ

[احلديث ]2151 :قال اإلمام عيل يويص أصحابه( :أوصيكم باخلشية من اهلل يف
الرس والعالنية ،والعدل يف الرضا والغضب ،واالكتساب يف الفقر والغنى ،وأن تصلوا من
ّ
قطعكم ،وتعفوا عمن ظلمكم ،وتعطفوا عىل من حرمكم)()8

ّ

( )1غرر احلكم ص .287

( )6من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .279

( )2غرر احلكم ص .287

عيل بن طاووس يف كشف
( )7مستدرك الوسائل ج  2ص  ،87السيّد ّ

( )3غرر احلكم ص .286

املحجة.
ّ

( )4غرر احلكم ص .286

( )8حتف العقول ص .390

( )5هنج البالغة حكمة  198ص .1180
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والترسع إىل العقوبة فإنّه ممقتة عند اهلل
[احلديث ]2152 :قال اإلمام عيل( :إ ّياك
ّ
ومقرب من الغري)()1

[احلديث ]2153 :قال اإلمام عيل( :ق ّلة العفو أقبح العيوب ،والترسع إىل االنتقام
أعظم الذنوب)()2
[احلديث ]2154 :قال اإلمام عيل( :ليس من شيم الكرام تعجيل االنتقام)()3
[احلديث ]2155 :قال اإلمام عيل( :من عاقب املذنب فسد فضله)()4
[احلديث ]2156 :قال اإلمام عيل( :العفو أحسن اإلحسان)( )5
[احلديث ]2157 :قال اإلمام عيل( :العفو زكاة الظفر)()6
[احلديث ]2158 :قال اإلمام عيل( :العفو عنوان النبل)()7
[احلديث ]2159 :قال اإلمام عيل( :العفو تاج املكارم)()8
[احلديث ]2160 :قال اإلمام عيل( :العفو أفضل اإلحسان)()9
[احلديث ]2161 :قال اإلمام عيل( :الصفح أحسن الشيم)()10
[احلديث ]2162 :قال اإلمام عيل( :املبادرة إىل العفو من أخالق الكرام)()11
[احلديث ]2163 :قال اإلمام عيل( :العفو أعظم الفضيلتني)( )12

عام جينى عليه وحيلم
[احلديث ]2164 :قال اإلمام عيل( :الصفح أن يعفو الرجل ّ
عام يغيظه)()13
( )1غرر احلكم ص .465

( )8غرر احلكم ص .465

( )2غرر احلكم ص .465

( )9غرر احلكم ص .465

( )3غرر احلكم ص .465

( )10غرر احلكم ص .465

( )4غرر احلكم ص .465

( )11غرر احلكم ص .465

( )5غرر احلكم ص .245

( )12غرر احلكم ص .465

( )6غرر احلكم ص .465

( )13غرر احلكم ص .465

( )7غرر احلكم ص .465
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[احلديث ]2165 :قال اإلمام عيل( :اغتفر ما أغضبك ملا أرضاك)( )1

حتب
[احلديث ]2166 :قال اإلمام عيل( :أعط الناس من عفوك وصفحك مثل ما ّ
أن يعطيك اهلل سبحانه وعىل عفو فال تندم)()2
[احلديث ]2167 :قال اإلمام عيل( :أحسن من استيفاء ح ّقك العفو عنه)()3

[احلديث ]2168 :قال اإلمام عيل( :أعرف الناس باهلل أعذرهم للناس وإن مل جيد
هلم عذرا)()4
[احلديث ]2169 :قال اإلمام عيل( :إذا جنى عليك فاغتفر)()5

[احلديث ]2170 :قال اإلمام عيل( :جاز باحلسنة وجتاوز عن الس ّيئة ما مل يكن ثلام
يف الدّ ين أو وهنا يف سلطان اإلسالم)()6

[احلديث ]2171 :قال اإلمام عيل( :خذ العفو من الناس ،وال تبلغ من أحد
مكروهه)()7

(ْش الناس من ال يعفو عن الز ّلة وال يسرت
[احلديث ]2172 :قال اإلمام عيلّ :
العورة)()8
[احلديث ]2173 :قال اإلمام عيل( :كفى بالظفر شافعا للمذنب)()9

[احلديث ]2174 :قال اإلمام عيل( :من عفا عن اجلرائم فقد أخذ بجوامع
الفضل)()10

( )1غرر احلكم ص .465

( )6غرر احلكم ص .465

( )2غرر احلكم ص .465

( )7غرر احلكم ص .465

( )3غرر احلكم ص .465

( )8غرر احلكم ص .465

( )4غرر احلكم ص .465

( )9غرر احلكم ص .465

( )5غرر احلكم ص .465

( )10غرر احلكم ص .465
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[احلديث ]2175 :قال اإلمام عيل( :من مل حيسن العفو أساء باالنتقام)()1
[احلديث ]2176 :قال اإلمام عيل( :من أحسن الفضل قبول عذر اجلاين)()2
[احلديث ]2177 :قال اإلمام عيل( :من الدين التجاوز عن اجلرم)()3
[احلديث ]2178 :قال اإلمام عيل( :من الكرم أن تتجاوز عن اإلساءة إليك)()4
كل مذنب يعاقب)()5
[احلديث ]2179 :قال اإلمام عيل( :ما ّ

[احلديث ]2180 :قال اإلمام عيل( :ال تعاجل الذنب بالعقوبة ،واترك بينهام للعفو
موضعا حترز به األجر واملثوبة)( )6
[احلديث ]2181 :قال اإلمام عيل( :ما عفا عن الذنب من قرع به)()7

ّ

[احلديث ]2182 :قال اإلمام عيل( :معاجلة الذنوب بالغفران من أخالق
الكرام)()8
[احلديث ]2183 :قال اإلمام عيل( :نصف العاقل احتامل ونصفه تغافل)()9

[احلديث ]2184 :قال اإلمام عيل( :هب ما أنكرت ملا عرفت ،وما جهلت ملا
علمت)()10

ّ
يكربن عليك ظلم من ظلمك ،فانّه يسعى
[احلديث ]2185 :قال اإلمام عيل( :ال
يف مرضته ونفعك ،وما جزاء من يرسك أن تسوءه)()11

ّ

ّ

[احلديث ]2186 :قال اإلمام عيل( :اقبل العذر ْ
وإن كان كذبا ودع اجلواب عن

( )1غرر احلكم ص .465

( )7غرر احلكم ص .465

( )2غرر احلكم ص .465

( )8غرر احلكم ص .465

( )3غرر احلكم ص .465

( )9غرر احلكم ص .465

( )4غرر احلكم ص .465

( )10غرر احلكم ص .465

( )5غرر احلكم ص .465

( )11غرر احلكم ص .465

( )6غرر احلكم ص .465
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وإن كان لك)()1
قدرة ْ
[احلديث ]2187 :قال اإلمام عيل( :ال حلم كالصفح)()2
[احلديث ]2188 :قال اإلمام عيل( :ال حلم كالتغافل)()3
قط بأفضل من العفو عنه)()4
[احلديث ]2189 :قال اإلمام عيل( :ال يقابل ميسء ّ

عمن ظلمه،
[احلديث ]2190 :قال اإلمام عيل( :يعجبني من الرجل أن يعفو ّ
ويصل من قطعه ،ويعطي من حرمه ،ويقابل اإلساءة باإلحسان)( )5

[احلديث ]2191 :قال اإلمام عيل( :الكريم إذا قدر صفح ،وإذا ملك سمح ،وإذا
سئل أنجح)()6

[احلديث ]2192 :قال اإلمام عيل( :الكريم يعفو مع القدرة ويعدل مع اإلمرة
ويكف إساءته ويبذل إحسانه)( )7
ّ
[احلديث ]2193 :قال اإلمام عيل( :أحسن اجلود عفو بعد مقدرة)()8
[احلديث ]2194 :قال اإلمام عيل( :أحسن أفعال املقتدر العفو)()9
[احلديث ]2195 :قال اإلمام عيل( :أوىل الناس بالعفو أقدرهم عىل العقوبة)()10
[احلديث ]2196 :قال اإلمام عيل( :أحسن املكارم عفو املقتدر وجود املفتقر)()11
[احلديث ]2197 :قال اإلمام عيل( :أحسن العفو ما كان عن قدرة)()12

[احلديث ]2198 :قال اإلمام عيلّ :
(إن أفضل الناس من حلم عن قدرة وزهد عن

( )1غرر احلكم ص .465

( )7غرر احلكم ص .465

( )2غرر احلكم ص .465

( )8غرر احلكم ص .465

( )3غرر احلكم ص .465

( )9غرر احلكم ص .465

( )4غرر احلكم ص .465

( )10غرر احلكم ص .465

( )5غرر احلكم ص .465

( )11غرر احلكم ص .465

( )6غرر احلكم ص .465

( )12غرر احلكم ص .465
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قوة)()1
غنية وأنصف عن ّ

[احلديث ]2199 :قال اإلمام عيل( :كن مجيل العفو إذا قدرت عامال بالعدل إذا
ملكت)()2
[احلديث ]2200 :قال اإلمام عيل( :من أحسن أفعال القادر أن يغضب فيحلم)()3
[احلديث ]2201 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن العفو مع االقتدار)()4
[احلديث ]2202 :قال اإلمام عيل( :ال يشء أحسن من عفو قادر)()5

عفوا يف قدرتك ،جوادا يف عرستك مؤثرا
[احلديث ]2203 :قال اإلمام عيل( :كن ّ
مع فاقتك يكمل لك الفضل)()6
[احلديث ]2204 :قال اإلمام عيل( :العفو يوجب املجد)()7
[احلديث ]2205 :قال اإلمام عيل( :العفو يوجب املجد واحلمد)()8
[احلديث ]2206 :قال اإلمام عيل( :العفو أحسن االنتصار)()9
[احلديث ]2207 :قال اإلمام عيل( :أعف تنرص)()10
[احلديث ]2208 :قال اإلمام عيل( :أقل تقل)()11

[احلديث ]2209 :قال اإلمام عيل( :إذا سمعت من املكروه ما يؤذيك فتطأطأ له
خيطك)()12
[احلديث ]2210 :قال اإلمام عيل( :بالعفو تستنزل الرمحة)()13
( )1غرر احلكم ص .465

( )8غرر احلكم ص .465

( )2غرر احلكم ص .465

( )9غرر احلكم ص .465

( )3غرر احلكم ص .465

( )10غرر احلكم ص .465

( )4غرر احلكم ص .465

( )11غرر احلكم ص .465

( )5غرر احلكم ص .465

( )12غرر احلكم ص .465

( )6غرر احلكم ص .465

( )13غرر احلكم ص .465

( )7غرر احلكم ص .465
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[احلديث ]2211 :قال اإلمام عيل( :ببذل الرمحة تستنزل الرمحة)()1

[احلديث ]2212 :قال اإلمام عيل( :جتاوز عن الزلل وأقل العثرات ترفع لك
الدرجات)()2
[احلديث ]2213 :قال اإلمام عيل( :ما أعتب من افتقر)()3
ن بعقوبة)()4
[احلديث ]2214 :قال اإلمام عيل( :ال تندم ّن عىل عفو وال تبهج ّ

[احلديث ]2215 :عن جابر قال :سمع اإلمام عيل رجال يشتم قنربا وقد رام قنرب
أن ير ّد عليه ،فناداه اإلمام عيل( :مهال يا قنرب ،دع شامتك مهانا ترض الرمحن ،وتسخط
ّ
عدوك ..فو ا ّلذي فلق احل ّبة وبرأ النّسمة ما أرض املؤمن ر ّبه بمثل
الشيطان ،وتعاقب ّ
الصمت ،وال عوقب األمحق بمثل السكوت عنه)()5
احللم ،وال أسخط ّ
الشيطان بمثل ّ

ّ

بني ما احللم؟) قال( :كظم الغيظ،
[احلديث ]2216 :قال اإلمام عيل للحسني( :يا ّ
وملك النفس)()6

[احلديث ]2217 :قال اإلمام عيل( :أسد حطوم خري من سلطان ظلوم ،وسلطان
ظلوم خري من فتن تدوم)()7
[احلديث ]2218 :قال اإلمام عيل( :أوىل الناس بالعفو ،أقدرهم عىل العقوبة)()8

عدوك فاجعل العفو عنه شكرا
[احلديث ]2219 :قال اإلمام عيل( :إذا قدرت عىل ّ
للقدرة عليه)()9

[احلديث ]2220 :قال اإلمام عيل يويص بعض عامله( :فاعطهم من عفوك
( )1غرر احلكم ص .465

( )6نزهة الناظر ص .138

( )2غرر احلكم ص .465

( )7كنز الكراجكي ج  1ص .513

( )3غرر احلكم ص .465

( )8هنج البالغة ص .1112

( )4غرر احلكم ص .465

( )9هنج البالغة ص .1093

( )5أمايل املفيد ص . 118
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حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه)()1
وصفحك مثل الذي ّ

[احلديث ]2221 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :ال تطلبن جمازاة أخيك
ولوحثا الرتاب بفيك)()2

[احلديث ]2222 :قال اإلمام عيل( :أقيلوا ذوي املروءات عثراهتم ،فام يعثر منهم
إال ويده بيد اهلل يرفعه)()3
عاثر ّ

البرصيّ :
مر بأصحاب التمر فإذا هو
[احلديث ]2223 :عن أيب مطر
ّ
أن اإلمام عيل ّ
بجارية تبكي فقال( :يا جارية ما يبكيك؟) فقالت :بعثني موالي بدرهم فابتعت من هذا
فلام أتيته به أيب أن يقبله ،قال( :يا عبد اهلل ّإهنا خادم وليس هلا
مترا فأتيتهم به فلم يرضوهّ .
أمر ،فاردد إليها درمهها وخذ التمر) فقام إليه الرجل فلكزه ،فقال الناس :هذا اإلمام عيل،
ثم قال :يا أمري املؤمنني أرض عنّي ،فقال:
فربا الرجل
واصفر وأخذ التمر ور ّد إليها درمهها ّ
ّ
(ما أرضاين عنك إن أصلحت أمرك ووفيت الناس حقوقهم)( )4

عيل ص ّفني ،فكان إذا
[احلديث ]2224 :عن يزيد بن بالل قال :شهدت مع اإلمام ّ
رب العاملني) ،وكان إذا أخذ األسري أخذ
أيت باألسري قال( :لن أقتلك صربا ّإين أخاف اهلل ّ
سالحه وح ّلفه أن ال يقاتله وأعطاه دراهم ّ
وخييل سبيله(.)5
[احلديث ]2225 :قال ابن أيب احلديد( :ملّا ملك عسكر معاوية املاء وأحاطوا
برشيعة الفرات وقالت رؤساء الشام له :اقتلهم بالعطش كام قتلوا عثامن عطشا سأهلم اإلمام
عيل وأصحابه أن يسوغوا هلم ْشب املاء فقالوا :ال واهلل وال قطرة حتّى متوت ظمأ كام مات
ّ
فلام رأى أنّه املوت ال حمالة تقدّ م بأصحابه ومحل عىل عساكر معاوية محالت كثيفة
ابن عفانّ ،
( )1هنج البالغة عهد  53ص .993
( )2هنج البالغة ص .933

( )4املناقب البن شهرآشوب ج  2ص .112
( )5الكنى واألسامء) ج  2ص . 42

( )3هنج البالغة حكمة  19ص .1095
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حتّى أزاهلم عن مراكزهم بعد قتل ذريع سقطت منه الرؤوس واأليدي وملكوا عليهم املاء،
وصار أصحاب معاوية يف الفالة ال ماء هلم فقال له أصحابه وشيعته :امنعهم املاء يا أمري
املؤمنني كام منعوك وال تسقهم منه قطرة واقتلهم بسيوف العطش وخذهم قبضا باأليدي
فال حاجة لك إىل احلرب فقال( :ال واهلل ال أكافئهم بمثل فعلهم أفسحوا هلم عن بعض
الرشيعة ففي هذا السيف ما يغني عن ذلك)()1

ّ

[احلديث ]2226 :عن اإلمام الباقرّ :
(أن اإلمام عل ّيا كان خيرج إىل صالة الصبح
درة فيوقظ الناس هبا ،فرضبه ابن ملجم لعنه اهلل فقال( :أطعموه واسقوه وأحسنوا
ويف يده ّ
أزاره ،فإن عشت فأنا ويل دمي أغفر إن شئت وإن شئت استقدت)()2

ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]2227 :قال اإلمام احلسن( :اعلموا ّ
أن احللم زينة ،والوقار مروءة،
والصلة نعمة)()3
ّ

[احلديث ]2228 :روي أنه كان لإلمام احلسن شاة تعجبه فوجدها يوما مكسورة
ألغمنك ،قال احلسن:
الرجل فقال للغالم( :من كرس رجلها؟) قال :أنا ،قال( :مل؟) قال:
ّ
(ألفرحنّك أنت حر لوجه اهلل تبارك وتعاىل)()4

ّ

ثم اعتذر يف
[احلديث ]2229 :قال اإلمام احلسن( :لو شتمني أحد يف إحدى اذين ّ
االخرى لقبلت)()5

[احلديث ]2230 :روي أنه كان لإلمام احلسن جار هيودي انخرق جداره إىل منزل
احلسن ،فصارت النّجاسة تنزل إىل داره واليهودي ال يعلم بذلك ،فدخلت زوجته يوما،
(ْ )1شح النهج) ج  1ص . 8
( )2األشعثيات ص .53

( )4مقتل اإلمام احلسني للخوارزمي ص . 127
( )5نزهة املجالس (ج  1ص . 209

( )3كتاب األخالق كام يف (املستدرك) ج  2ص .304
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فرأت النّجاسة قد اجتمعت يف دار احلسن ،فأخربت زوجها بذلك ،فجاء اليهودي إليه
معتذرا ،فقال( :أمرين جدّ ي  بإكرام اجلار ،فأسلم اليهودي)()1

[احلديث ]2231 :روي ّ
أن شام ّيا رأى اإلمام احلسن راكبا فجعل يلعنه ،واحلسن
(أهيا الشيخ أظنّك غريبا ولع ّلك
فلام فرغ أقبل احلسن فس ّلم عليه وضحك فقالّ :
ال ير ّدّ ،
ش ّبهت؛ فلو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا أعطيناك ،ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو
وإن كنْت عريانا كسوناكْ ،
وإن كنْت جائعا أشبعناكْ ،
استحملتنا أمحلناكْ ،
وإن كنْت حمتاجا
وإن كنْت طريدا آويناكْ ،
أغنيناكْ ،
حركت رحلك
وإن كان لك حاجة قضيناها لك ،فلو ّ
إلينا وكنت ضيفنا إىل وقت ارحتالك كان أعود عليك ،أل ّن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا
ثم قال :أشهد أنّك خليفة اهلل يف أرضه ،اهلل
فلام سمع الرجل كالمه ،بكى ّ
وماال كثريا)ّ ،
أحب خلق
أعلم حيث جيعل رسالته ،وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اهلل إ ّيل ،واآلن أنت
ّ
وحول رحله إليه ،وكان ضيفه إىل أن ارحتل ،وصار معتقدا ملح ّبتهم(.)2
اهلل إ ّيلّ ،
يسب
[احلديث ]2232 :عن عمري بن إسحاق قال :كان مروان أمريا علينا فكان
ّ
عل ّيا ّ
وبعيل
ثم أرسل إليه رجال يقول له :بعيل
كل مجعة عىل املنرب وحسن يسمع فال ير ّد شيئاّ ،
ّ
وبعيل وبك وبك وما وجدت مثلك ّإال مثل البغلة يقال هلا :من أبوك ،فتقول :ا ّمي الفرس،
ّ
فقال له احلسن( :ارجع إليه فقل لهّ :إين واهلل ال أحمو عنك شيئا ممّا قلت بأن أس ّبك ،ولكن
موعدي وموعدك اهلل ،فإن كنت صادقا جزاك اهلل بصدقكْ ،
وإن كنْت كاذبا فاهلل أشدّ
نقمة)()3

عيل وأخرجوا
[احلديث ]2233 :عن جويرية بن أسامء قال :ملّا مات احلسن بن ّ

( )1نزهة املجالس ومنتخب النفائس ج  1ص . 238

( )3تاريخ اخللفاء ص  190عن ابن سعد.

( )2بحار األنوار ج  43ص .344
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جنازته محل مروان رسيره ،فقال له احلسني( :أحتمل رسيره أما واهلل لقد كنت جترعه الغيظ)
فقال مروانّ :إين كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه اجلبال(.)1
 3ـ ما روي عن اإلمام احلسني:
[احلديث ]2234 :قال اإلمام احلسني( :احللم :كظم الغيظ وملك النفس) ()2

[احلديث ]2235 :قال اإلمام احلسنيّ :
(إن احللم زينة ،والوفاء مروءة ،والصلة
والعلو ورطة ،وجمالسة الدناة
نعمة واالستكبار صلف ،والعجلة سفه ،والسفه ضعف،
ّ
شني ،وجمالسة أهل الفسق ريبة)()3

 4ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
احب ّ
أن يل
[احلديث ]2236 :قال اإلمام الصادق( :كان اإلمام السجاد يقول :ما ّ
أحب إىل من جرعة غيظ ال أكايف هبا صاحبها)()4
ّ
بذل نفيس محر النعم وما جترعت جرعة ّ

ّ

ّ
وجل من
[احلديث ]2237 :قال اإلمام السجاد( :ما من خطوة
أحب إىل اهلل عزّ
ّ
خطوتني :خطوة يسدّ هبا املؤمن ص ّفا يف سبيل اهلل ،وخطوة إىل ذي رحم قاطع ،وما من
ّ
وجل من جرعتني :جرعة غيظ ر ّدها مؤمن بحلم ،وجرعة مصيبة
أحب إىل اهلل عزّ
جرعة ّ
ّ
وجل من قطرتني :قطرة دم يف سبيل اهلل،
أحب إىل اهلل عزّ
ر ّدها مؤمن بصرب ،وما من قطرة ّ
وقطرة دمعة يف سواد الليل ال يريد هبا عبد ّإال اهلل عزّ

وجل)()5
ّ

[احلديث ]2238 :عن عبد الرزّ اق قال :جعلت جارية لإلمام السجاد تسكب املاء
عليه وهو يتوضأ للصالة فسقط األبريق من يد اجلارية عىل وجهه فشجه فرفع اإلمام
ّ
وجل يقولَ ﴿ :وا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َ
ظ﴾ [آل عمران:
السجاد رأسه إليها فقالت اجلارية إن اهلل عزّ
( )1مقاتل الطالبيني (ص . 75

( )4اصول الكايف ج  2ص .109

( )2مشكاة األنوار ص .216

( )5اخلصال ج  1ص .50

( )3نزهة الناظر ص .81
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 ،]134فقال هلا( :قد كظمت غيظي) قالتَ ﴿ :وا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
َّاس ﴾ [آل عمران ]134 :قال:
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران ]134 :قال( :اذهبي فانت
(قد عفا اهلل عنك) قالتَ ﴿ :واهللَُّ ُحي ُّ
حرة)()1

[احلديث ]2239 :قال اإلمام السجادّ ( :
إن املعرفة بكامل دين املسلم تركه الكالم
فيام ال يعنيه ،وق ّلة مرائه ،وحلمه وصربه ،وحسن خلقه)()2

[احلديث ]2240 :قال اإلمام السجاد( :إنّه ليعجبني الرجل أنّه يدركه حلمه عند
غضبه)()3

[احلديث ]2241 :روي عن اإلمام السجاد أنّه س ّبه رجل فرمى عليه مخيصة كانت
عليه ،وأمر له بألف درهم فقال بعضهم :مجع فيه مخس خصال :احللم ،وإسقاط األذى،
وختليص الرجل ممّا يبعده عن اهلل ،ومحله عىل الندم والتوبة ،ورجوعه إىل املدح بعد الذ ّم،
واشرتى مجيع ذلك بيسري من الدنيا(.)4
[احلديث ]2242 :شتم بعضهم اإلمام السجاد ،فقصده غلامنه فقال( :دعوه ّ
فإن ما
ثم قال له( :ألك حاجة يا رجل؟) فخجل الرجل ،فأعطاه ثوبه
خفي منّا أكثر ممّا قالوا)ّ ،
وأمر له بألف درهم ،فانرصف الرجل صارخا يقول :أشهد أنّك ابن رسول اهلل(.)5
[احلديث ]2243 :عن اإلمام الصادق قال( :كان باملدينة رجل ب ّطال يضحك
الناس منه فقال :قد أعياين هذا الرجل أن أضحكه ـ يعني اإلمام السجاد ـ فمر اإلمام
ثم مض ،فلم يلتفت إليه
السجاد وخلفه موليان له فجاء الرجل حتّى انتزع ردائه من رقبته ّ
اإلمام السجاد فاتبعوه وأخذوا الرداء منه فجاؤوا به فطرحوه عليه فقال هلم :من هذا فقالوا
( )1أمايل الصدوق ص .201

( )4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .125

( )2اصول الكايف ج  2ص . 240

( )5مناقب ابن شهرآشوب ج  4ص .157

( )3مشكاة األنوار ص .216
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إن هلل يوما خيرس فيه املبطلون)()1
له :هذا رجل بطال يضحك أهل املدينة فقال( :قولوا له ّ

[احلديث[ ]2244 :احلديث ]2245 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا اعتدي عليه
أو رأى من الظاملني ما الحيب( :يامن ال خيفى عليه أنبآء املتظلمني ويا من ال حيتاج يف
قصصهم إىل شهادات الشاهدين ويا من قربت نرصته من املظلومني ويا من بعد عونه عن
الظاملني قد علمت يا إهلي ما نالني من [فالن بن فالن] مما حظرت وانتهكه مني مما حجزت
عليه بطرا يف نعمتك عنده واغرتارا بنكريك عليه فصل اللهم عىل حممد وآله وخذ ظاملي
وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغال فيام يليه وعجزا عام
يناويه اللهم وصل عىل حممد وآله وال تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوين ،واعصمني من
مثل أفعاله ،وال جتعلني يف مثل حاله ..اللهم صل عىل حممد وآله ،وأعدين عليه عدوى
حارضة تكون من غيظي به شفاء ،ومن حنقي عليه وفاء ..اللهم صل عىل حممد وآله
وعوضني من ظلمه يل عفوك ،وأبدلني بسوء صنيعه يب رمحتك ،فكل مكروه جلل دون
سخطك ،وكل مرزئة سواء مع موجدتك ..اللهم فكام كرهت إيل أن أظلم فقني من أن
أظلم ..ا للهم ال أشكو إىل أحد سواك ،وال أستعني بحاكم غريك حاشاك فصل عىل حممد
وآله ،وصل دعائي باإلجابة ،واقرن شكايتي بالتغيري .اللهم ال تفتني بالقنوط من إنصافك،
وال تفتنه باألمن من إنكارك ،فيرص عىل ظلمي وحيارضين بحقي وعرفه عام قليل ما أوعدت
الظاملني ،وعرفني ما وعدت من إجابة املضطرين ..اللهم صل عىل حممد وآله ،ووفقني
لقبول ما قضيت يل وعيل ،ورضني بام أخذت يل ومني واهدين للتي هي أقوم واستعملني
بام هو أسلم ..اللهم وإن كانت اخلرية يل عندك يف تأخري األخذ يل وترك االنتقام ممن ظلمني
إىل يوم الفصل وجممع اخلصم ،فصل عىل حممد وآله ،وأيدين منك بنية صادقة وصرب دائم،
( )1أمايل الصدوق ص .183
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وأعذين من سوء الرغبة ،وهلع أهل احلرص ،وصور يف قلبي مثال ما ادخرت يل من ثوابك،
و أعددت خلصمي من جزائك وعقابك ،واجعل ذلك سببا لقناعتي بام قضيت ،وثقتي بام
ختريت ،آمني رب العاملني ،إنك ذو الفضل العظيم ،وأنت عىل كل يشء قدير)()1

[احلديث ]2246 :قال اإلمام السجاد( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل تبارك وتعاىل
ثم ينادي مناد :أين أهل الفضل؟ قال :فيقوم عنق من
ّ
األولني واآلخرين يف صعيد واحدّ ،
الناس فتل ّقاهم املالئكة فيقولون :وما كان فضلكم؟ فيقولون :كنّا نصل من قطعنا ونعطي
من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا ،قال :فيقال هلم :صدقتم ادخلوا اجلنّة)()2

ّ

[احلديث ]2247 :قال اإلمام السجاد( :كان آخر ما أوىص به اخلرض موسى بن
أحب األمور إىل اهلل عز ّ
تعري ّن أحدا بذنبّ ،
وجل
وإن ّ
السالم أن قال له :ال ّ
عمران عليهام ّ
ثالثة :القصد يف اجلدة ،والعفو يف املقدرة ،والرفق بعباد اهلل ،وما رفق أحد بأحد يف الدّ نيا
وجل به يوم القيامة ،ورأس احلكمة خمافة اهلل تبارك وتعاىل)()3
ّإال رفق اهلل عز ّ

(حق من ساءك :أن تعفو عنه وإن علمت
[احلديث ]2248 :قال اإلمام السجادّ :
ّ
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم
أن العفو يرض انترصت ،قال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :وملَ ِن ا ْنت َ َ
يل﴾ [الشورى)4 ()]41 :
ِم ْن َسبِ ٍ
ّ
الص ْف َح
[احلديث ]2249 :قال اإلمام السجاد يف قول اهلل عزّ
اص َفحِ َّ
وجلَ ﴿ :ف ْ

يل﴾ [احلجر( :]85 :العفو من غري عتاب)()5
اجل ِم َ
ْ

َ

[احلديث ]2250 :قال اإلمام السجاد ملن شمته( :يا فتى ّ
إن بني أيدينا عقبة كؤودا،
فإن جزت منها فال أبايل بام تقول ،وإن أحتري فيها فأنا ْش ممّا تقول)()6

ّ

ّ

السجادية ص .414
( )1الصحيفة
ّ

( )4مكارم األخالق ص .423

( )2اصول الكايف ج  2ص .107

( )5أمايل الصدوق ص .336

( )3اخلصال ج  1ص .111

( )6مناقب ابن شهرآشوب) ج  4ص .157
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 5ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
أقر لعني أبيك
بني ما من يشء ّ
[احلديث ]2251 :قال اإلمام الباقر( :قال يل أيب :يا ّ
بذل نفيس محر النّعم)()1
أن يل ّ
من جرعة غيظ عاقبتها صرب ،وما من يشء يرسين ّ

ّ

[احلديث ]2252 :قال اإلمام الباقر( :من كظم غيظا وهو يقدر عىل إمضائه حشا
اهلل قلبه أمنا وإيامنا يوم القيامة)( )2

[احلديث ]2253 :قال اإلمام الباقر( :من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا
غضب؛ حرم اهلل جسده عىل النار)( )3

ّ

ّ
وجل به
[احلديث ]2254 :قال اإلمام الباقر( :يف التوراة مكتوب فيام ناجى اهلل عزّ
السالم :يا موسى خفني يف رس أمرك أحفظك من وراء عورتك،
موسى بن عمران عليه ّ
واذكرين يف خلواتك وعند رسور ّ
عمن ملكتك
لذتك أذكرك عند غفالتك ،واملك غضبك ّ
عليه أكف عنك غضبي واكتم مكنون رسي يف رسيرتك واظهر يف عالنيتك املداراة عني
عدوك
لعدوي وعدوك من خلقي وال تستب يل عندهم باظهارك مكنون رسي فترشك ّ
وعدوي يف سبي)()4
ّ

كف اهلل عنه عذاب
كف غضبه عن الناس ّ
[احلديث ]2255 :قال اإلمام الباقر( :من ّ
يوم القيامة)()5

[احلديث ]2256 :عن هشام بن معاذ قال :كنت جليسا لعمر بن عبد العزيز حيث
دخل املدينة فأمر مناديه فنادى :من كانت له مظلمة أو ظالمة فليأت الباب ،فآتى اإلمام
الباقر فدخل إليه مواله مزاحم فقالّ :
عيل بالباب ،فقال له :أدخله يا مزاحم،
إن ّ
حممد بن ّ
( )1اصول الكايف ج  2ص .110

( )4أمايل الصدوق ص .254

( )2اصول الكايف ج  2ص .110

( )5اصول الكايف ج  2ص .305

القمي ج  2ص .277
( )3تفسري ّ
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عيل( :ما أبكاك يا عمر؟)
قال :فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع ،فقال له ّ
حممد بن ّ
عيل( :يا عمر إنّام الدنيا سوق
فقال هشام :أبكاه كذا وكذا يا ابن رسول اهلل ،فقال ّ
حممد بن ّ
رضهم
يرضهم ،وكم من قوم قد ّ
من األسواق ،منها خرج قوم بام ينفعهم ومنها خرجوا بام ّ
بمثل ا ّلذي أصبحنا فيه حتّى أتاهم املوت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومني ملا مل يأخذوا
ملا أح ّبوا من اآلخرة عدّ ة ،وال ممّا كرهوا جنّة ،قسم ما مجعوا من ال حيمدهم ،وصاروا إىل
من ال يعذرهم ،فنحن واهلل حمقوقون أن ننظر إىل تلك األعامل ا ّلتي كنّا نغبطهم هبا فنوافقهم
فنكف عنها ،فاتّق اهلل ،واجعل يف
ّ
نتخوف عليهم منها
فيها وننظر إىل تلك األعامل ا ّلتي كنّا ّ
حتب أن يكون معك إذا قدمت عىل ر ّبك فقدمه بني يديك ،وتنظر
قلبك اثنتني :تنظر ا ّلذي ّ
ا ّلذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت عىل ر ّبك فابتغ فيه البدل وال تذهب ّن إىل سلعة قد
ّ
وجل يا عمر ،وافتح األبواب
بارت عىل من كان قبلك ترجو أن جتوز عنك ،واتّق اهلل عزّ
ثم قال( :ثالث من ك ّن فيه استكمل اإليامن
ّ
وسهل احلجاب وانرص املظلوم ،ور ّد الظامل)ّ ،
النبوة ،فقال( :نعم يا عمر من إذا
ثم قال :إيه يا أهل بيت ّ
باهلل) فجثى عمر عىل ركبتيهّ ،
احلق ،ومن إذا قدر مل يتناول
ريض مل يدخله رضاه يف الباطل وإذا غضب مل خيرجه غضبه من ّ
ما ليس له) فدعا عمر بدواة وقرطاس وكتب (بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما ر ّد عمر بن
عبد العزيز ظالمة حممد بن عيل فدك)()1

ّ

ّ

[احلديث ]2257 :قال اإلمام الباقرّ :
(إن اهلل عزّ

حيب احليي احلليم)()2
ّ
وجل ّ

ّ

[احلديث ]2258 :قال اإلمام الباقر( :ما يعبأ بمن يؤ ّم هذا البيت إذا مل يكن فيه
ثالث خصال :ورع حيجزه عن معايص اهلل تعاىل ،وحلم يملك به غضبه ،وحسن الصحابة

( )1اخلصال ج  1ص .104

( )2اصول الكايف ج  2ص . 112
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ملن صحبه)()1

[احلديث ]2259 :قال اإلمام الباقر( :ما شيب يشء بيشء أحسن من علم
بحلم)()2

[احلديث ]2260 :قال اإلمام الباقر( :ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا مل يكن فيه
ثالث خصال :ورع حيجزه عن معايص اهلل ،وحلم يملك به غضبه ،وحسن الصحبة ملن
صحبه)()3

يتجرعها عبد
أحب إىل اهلل عزّ
ّ
[احلديث ]2261 :قال اإلمام الباقر( :ما من جرعة ّ
وجل من جرعة غيظ ير ّدها يف قلبه ،ور ّدها بصرب أو ر ّدها بحلم)()4
ّ

[احلديث ]2262 :قال اإلمام الباقر( :الندامة عىل العفو أفضل وأيرس من الندامة
عىل العقوبة)()5

[احلديث ]2263 :قال اإلمام الباقر( :ثالث ال يزيد اهلل هب ّن املرء املسلم ّإال عزّ ا:
والصلة ملن قطعه)()6
الصفح عمن ظلمه ،وإعطاء من حرمهّ ،
ّ

ّ

[احلديث ]2264 :قال اإلمام الباقر( :ما ظلم أحد بظالمة فقدر أن يكايف هبا ومل
إال أبدله اهلل مكاهنا عزّ ا)()7
يفعل ّ

[احلديث ]2265 :قال اإلمام الباقر( :مكتوب يف التوراة فيام ناجى اهلل به موسى
السالم :يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي .قال موسى
عليه ّ
يا رب أي عبادك أعز عليك؟ قال الذي إذا قدر عفا)()8

( )1اخلصال ج  1ص .148

( )5اصول الكايف ج  2ص .108

( )2خالصة األكسري ص . 12

( )6اصول الكايف ج  2ص .108

( )3الكايف ج  4ص .286

( )7مشكاة األنوار ص .217

( )4مشكاة األنوار ص .216

( )8اجلواهر السنية ص .76
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[احلديث ]2266 :قال اإلمام الباقر يف بعض أدعيته( :اللهم أعنّي عىل الدنيا
بالغنى ،وعىل اآلخرة بالعفو)()1

 6ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
أحب إىل اهلل
يتجرعها العبد ّ
[احلديث ]2267 :قال اإلمام الصادق( :ما من جرعة ّ
عزّ

وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند تر ّددها يف قلبه ،إما بصرب وإما بحلم)()2
ّ

ّ

ّ

أحب إىل اهلل من قطرة دمع يف
[احلديث ]2268 :قال اإلمام الصادق( :ما من قطرة ّ
سواد الليل يقطرها العبد خمافة من اهلل ال يريد هبا غريه)()3

زوجه اهلل من احلور
[احلديث ]2269 :قال اإلمام الصادق( :ثالث من ك ّن فيه ّ
العني كيف شاء :كظم الغيظ ،والصرب عىل السيوف هلل ،ورجل أْشف عىل مال حرام فرتكه
هلل)()4

[احلديث ]2270 :قال اإلمام الصادق( :ما من عبد كظم غيضا ّإال زاده اهلل عزّ
وجل﴿ :وا ْلكاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ وا ْلعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
وجل عزّ ا يف الدنيا واآلخرة ،وقد قال اهلل عزّ ّ
ّ
َّاس
واهلل ُحيِب املُْح ِ
سنِنيَ ﴾ وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك)()5
ُ ْ
[احلديث ]2271 :قال اإلمام الصادق( :من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه
أمأل اهلل قلبه يوم القيامة رضاه)()6

[احلديث ]2272 :قال اإلمام الصادق( :ثالث خصال من ك ّن فيه استكمل خصال
اإليامن :من صرب عىل الظلم ،وكظم غيظه واحتسب ،وعفا ،وغفر ،كان ممّن يدخله اهلل اجلنّة

( )1نزهة الناظر ص .100

( )4املحاسن ص .6

( )2اصول الكايف ج  2ص .111

( )5اصول الكايف ج  2ص .110

( )3اصول الكايف ج  2ص .111

( )6اصول الكايف ج  2ص .110
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بغري حساب ،ويش ّفعه يف مثل ربيعة ومرض)()1

[احلديث ]2273 :قال اإلمام الصادق( :نعم اجلرعة الغيظ ملن صرب عليهاّ ،
فإن
إال ابتالهم)()2
أحب اهلل قوما ّ
عظيم األجر ملن عظيم البالء وما ّ

زوجه اهلل من احلور
[احلديث ]2274 :قال اإلمام الصادق( :ثالث من ك ّن فيه ّ
العني كيف شاء :كظم الغيظ ،والصرب عىل السيوف هلل ،ورجل أْشف عىل مال حرام فرتكه
هلل)()3

[احلديث ]2275 :قال اإلمام الصادق يف رسالته إىل أصحابه( :فاتّقوا اهلل أ ّيتها
يتم األمر حتّى يدخل عليكم مثل ا ّلذي
العصابة الناجية إن اتم اهلل لكم ما أعطاكم به فإنّه ال ّ
دخل عىل الصاحلني قبلكم ،وحتّى تبتلوا يف أنفسكم وأموالكم ،وحتّى تسمعوا من اعداء
اهلل أذى كثريا فتصربوا وتعركوا بجنوبكم حتّى يستذ ّلوكم ويبغضوكم ،وحتّى حيملوا
عليكم الضيم فتحملوا منهم تلتمسون بذلك وجه اهلل والدّ ار اآلخرة ،وحتّى تكظموا
ّ
باحلق ويعادوكم
وجل جيرتمونه إليكم ،وحتّى يكذبوكم ّ
الغيظ الشديد يف األذى يف اهلل عزّ
فيه ويبغضوكم عليه فتصربوا عىل ذلك منهم ومصداق ذلك ك ّله يف كتاب اهلل ا ّلذي أنزله
ّ
رب
السالم عىل نب ّيكم  سمعتم قول اهلل عزّ
وجل لنب ّيكم َ ﴿ :ف ْ
رب كَام َص َ َ
اص ِ ْ
جربيل عليه ّ
ُأو ُلوا ا ْل َعزْ ِم ِم َن الرس ِل وال تَس َت ْع ِ
ج ْل َهلم﴾)4()..
ُْ
ْ
ُّ ُ
العدو يف دوالهتم تق ّية
[احلديث ]2276 :قال اإلمام الصادق( :كظم الغيظ عن
ّ
وحترز من التعرض للبالء يف الدنيا ومعاندة األعداء يف دوالهتم ومما ّظتهم
حزم ملن أخذ به ّ
يف غري تق ّية ترك أمر اهلل فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم عندهم وال تعادوهم فتحملوهم

( )1اخلصال ج  1ص .104

( )3املحاسن ص .6

( )2اصول الكايف ج  2ص .109

( )4روضة الكايف ص .5
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عىل رقابكم فتذ ّلوا)()1

[احلديث ]2277 :قال اإلمام الصادق( :أورع الناس من وقف عند الشبهة ،وأعبد
الناس من أقام الفرائض ،وأزهد الناس من ترك املحارم ،وأشدّ الناس إجتهادا من ترك
الذنب)()2
كف غضبه سرت اهلل عورته)()3
[احلديث ]2278 :قال اإلمام الصادق( :من ّ

ّ
وجل إىل بعض أنبيائه :يا
[احلديث ]2279 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل عزّ
ابن آدم اذكرين يف غضبك أذكرك يف غضبي ال أحمقك فيمن أحمق وارض يب منترصا ّ
فإن
انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك)()4

[احلديث ]2280 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن يف التوراة مكتوبا :يا ابن آدم اذكرين
حني تغضب أذكرك عند غضبي ،فال أحمقك فيمن أحمق ،وإذا ظلمت بمظلمة فارض
فإن انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك)()5
بانتصاري لكّ ،

كف اهلل عنه
كف غضبه عن الناس ّ
[احلديث ]2281 :قال اإلمام الصادق( :من ّ
غضبه يوم القيامة)()6

[احلديث ]2282 :قال اإلمام الصادق( :من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب ،وإذا
أشتهي وإذا غضب فإذا ريض حرم اهلل جسده عىل النار)()7

ّ

[احلديث ]2283 :قال اإلمام الصادق( :ثالث هم أقرب اخللق إىل اهلل يوم القيامة
حتّى يفرغ من احلساب :رجل مل يدعه قدرته يف حال غضبه إىل أن حييف عىل من حتت يديه،

( )1اصول الكايف ج  2ص .109

( )5اصول الكايف ج  2ص .304

( )2هنج البالغة حكمة  185ص .1175

( )6مكارم األخالق ص .350

( )3اصول الكايف ج  2ص .303

( )7املواعظ للصدوق ص .95

( )4اصول الكايف ج  2ص .303
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احلق فيام عليه
ورجل مشى بني اثنني فلم يمل أحدمها عىل اآلخر بشعرية ،ورجل قال ّ
وله)()1

حممد إنّه ليس منّا من مل يملك
[احلديث ]2284 :قال اإلمام الصادق( :يا شيعة آل ّ
نفسه عند الغضب ،ومل حيسن صحبة من صحبه ،ومرافقة من رافقه ،ومصاحلة من صاحله،
إال باهلل)()2
قوة ّ
وخمالفة من خالفه .يا شيعة آل حممد اتّقوا اهلل ما استطعتم وال حول وال ّ

[احلديث ]2285 :قال اإلمام الصادقْ( :شف املؤمن صالة الليل ،وعزّ املؤمن ك ّفه
عن الناس)()3

[احلديث ]2286 :قال اإلمام الصادق( :ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثامن خصال:
وقور عند اهلزاهز ،صبور عند البالء ،شكور عند الرخاء ،قانع بام رزقه اهلل ،ال يظلم
األعداءّ ،
أن العلم خليل املؤمن ،واحللم وزيره ،والصرب أمري جنده ،والرفق أخوه والدين
والده)()4

[احلديث ]2287 :قال اإلمام الصادقّ :
رب واحللم وحسن اخللق من
(إن الصرب وال ّ
أخالق األنبياء)()5

[احلديث ]2288 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل ز ّين شيعتنا باحللم،
وغشاهم بالعلم ،لعلمه هبم قبل أن خيلق آدم عليه السالم)()6
ّ

ّ

[احلديث ]2289 :قال اإلمام الصادق( :احللم رساج اهلل يستيضء به صاحبه إىل
جواره ،وال يكون حليام ّإال املؤ ّيد بأنوار املعرفة والتوحيد ،واحللم يدور عىل مخسة أوجه:
أن يكون عزيزا ّ
فيستخف به ،أو أن يؤذى
ّ
احلق
فيذل ،أو يكون صادقا فيتّهم ،أو يدعو إىل ّ
( )1روضة الواعظني ج  2ص .380

( )4روضة الواعظني ج  2ص .292

( )2حتف العقول ص .380

( )5اخلصال ج  1ص .251

( )3ثواب األعامل ص .63

( )6روضة الكايف ص . 315
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باحلق وخيالفوه فيه ،فإن آتيت ّ
كال منها ح ّقه فقد أصبت ،وقابل
ّ
بال جرم ،أو أن يطلب
السفيه باإلعراض عنه وترك اجلواب ،تكن الناس أنصاركّ ،
ألن من جاوب السفيه فكأنّه
قد وضع احلطب عىل النار)()1

[احلديث ]2290 :قال اإلمام الصادق( :من مل تكن فيه ثالث خصال مل ينفعه
اإليامن :حلم ير ّد به جهل اجلاهل ،وورع حيجزه عن طلب املحارم ،وخلق يداري به
الناس)()2

(متسكوا باخلمس ،وقدّ موا االستخارة،
[احلديث ]2291 :قال اإلمام الصادقّ :
وتربكوا بالسهولة ،وتز ّينوا باحللم ،واجتنبوا الكذب ،وأوفوا املكيال وامليزان)()3

ّ

[احلديث ]2292 :قال اإلمام الصادق( :ثالث من مكارم الدنيا واآلخرة :تعفو
عمن ظلمك ،وتصل من قطعك ،وحتلم إذا جهل عليك)()4

ّ

[احلديث ]2293 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن حليم ال جيهل وإن جهل عليه
حيلم ،وال يظلم إن ظلم غفر ،وال يبخل وإن بخل عليه صرب)()5

[احلديث ]2294 :قال اإلمام الصادق( :إذا وقع بني رجلني منازعة نزل ملكان
للسفيه منهام :قلت وقلت وأنت أهل ملا قلت ستجزى بام قلت ،ويقوالن للحليم
فيقوالن ّ
منهام :صربت وحلمت سيغفر اهلل لك إن أمتمت ذلك ،قال :فإن ر ّد احلليم عليه ارتفع
امللكان)( )6

[احلديث ]2295 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :اوصيك بتسعة
فإهنا وص ّيتي ملريدي ال ّطريق إىل اهلل ،واهلل أسأل أن يو ّفقك الستعامله ،ثالثة منها يف
أشياء ّ
( )1مصباح الرشيعة ص .154

( )4اصول الكايف ج  2ص . 107

( )2حتف العقول ص .324

( )5اصول الكايف ج  2ص . 235

عيل بن أسباط ص .131
( )3االصول الستّة عرش ،نوادر ّ

( )6اصول الكايف ج  2ص . 112
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رياضة النفس ،وثالثة منها يف احللم ،وثالثة منها يف العلم ،فاحفظها وإ ّياك والتهاون هبا:
أ ّما اللوايت يف احللم فمن قال لك :إن قلت واحدة سمعت عرشا ،فقلت :إن قلت عرشا مل
تسمع واحدة ،ومن شتمك فقل :إن كنت صادقا فيام تقول فأسأل اهلل أن يغفر يلْ ،
وإن كنْت
كاذبا فيام تقول فاهلل أسأل أن يغفر لك ،ومن وعدك باخلنا فعده بالنصيحة والرعاء)1()..

[احلديث ]2296 :قال اإلمام الصادق( :عليك باحللم فإنّه ركن العلم ،واملك
نفسك عند أسباب القدرة فإنّك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظا أو تداوى
حيب أن يذكر بالصولة ،واعلم بأنّك إن عاقبت مستح ّقا مل تكن غاية ما توصف به
حقدا أو ّ
ّإال العدل ،وال أعرف حاال أفضل من حال العدل ،واحلال ا ّلتي توجب الشكر أفضل من
احلال ا ّلتي توجب الصرب)()2

ّ
[احلديث ]2297 :قال اإلمام الصادقّ :
خص رسله بمكارم
(إن اهلل عزّ
وجل ّ
األخالق ،فامتحنوا أنفسكم ،فإن كانت فيكم فامحدوا اهلل ،واعلموا ّ
أن ذلك من خري وإن
والصرب ّ
والشكر واحللم وحسن
ال تكن فيكم فاسألوا اهلل وارغبوا إليه فيها :اليقني والقناعة ّ
(الصدق وأداء األمانة)()3
اخللق والسخاء والغرية ّ
والشجاعة واملروءة) ،وزاد بعضهمّ :

ّ

لنحب من كان عاقال؛ فهام ،فقيها،
[احلديث ]2298 :قال اإلمام الصادق( :إنّا
ّ
ّ
حليام ،مداريا ،صبورا ،صدوقا ،وف ّياّ ..
خص األنبياء بمكارم األخالق،
إن اهلل عزّ
وجل ّ
ّ
وجل وليسأله
فمن كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك ومن مل تكن فيه
فليترضع إىل اهلل عزّ
ّ
والصرب ّ
والشكر واحللم
إ ّياها) قيل :جعلت فداك وما ه ّن؟ قال( :ه ّن الورع والقناعة
ّ
والشجاعة والغرية والرب وصدق احلديث وأداء األمانة)()4
واحلياء والسخاء ّ

ّ

ّ

( )1مستدرك الوسائل ج  2ص  ،304الشيخ البهائي يف الكشكول.

( )3اصول الكايف ج  2ص . 56

( )2أمايل الصدوق ص .611

( )4اصول الكايف ج  2ص . 56
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[احلديث ]2299 :عن حفص بن أيب عائشة قال :بعث اإلمام الصادق غالما له يف
يروحه
حاجة فأبطأ ،فخرج اإلمام الصادق عىل أثره ملّا أبطأ ،فوجده نائام ،فجلس عند رأسه ّ
فلام اتنبه قال له اإلمام الصادق( :يا فالن واهلل ما ذلك لك ،تنام الليل والنهار،
حتّى انتبهّ ،
لك الليل ولنا منك النهار)()1

[احلديث ]2300 :قال اإلمام الصادق( :ما من جرعة أفضل من جرعة غيظ
يتجرعها العبد ير ّدها يف قلبه إما بحلم وإما بصرب)()2

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]2301 :قال اإلمام الصادق( :كفى باحللم نارصا)( )3
[احلديث ]2302 :قال اإلمام الصادق( :إذا مل تكن حليام فتح ّلم)()4

[احلديث ]2303 :قال اإلمام الصادق( :إنه ليعرض يل صاحب احلاجة فأبادر إىل
قضائها خمافة أن يستغني عنها صاحبها ،أال وإن مكارم الدنيا واآلخرة يف ثالثة أحرف من
وجل ﴿ ُخ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف و َأع ِْر ْض ع ِ
ّ
َن ْ
اهلِنيَ ﴾ وتفسريه أن تصل من
كتاب اهلل عزّ
َ َ ُْ ُْ
قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك)()5

[احلديث ]2304 :قال اإلمام الصادق( :مكارم الدنيا واآلخرة أن تصل من
قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك)()6

ّ

السالم لبعض
[احلديث ]2305 :قال اإلمام الصادق( :قال عيسى بن مريم عليه ّ
أصحابه :ما ال حتب أن يفعل بك فال تفعله بأحد ،وإن لطم أحد خدّ ك األيمن فأعطه
األيرس)()7

( )1اصول الكايف ج  2ص . 112

( )5أمايل الطويس ج  2ص .258

( )2مشكاة األنوار ص .218

( )6إرشاد القلوب ص .135

( )3اصول الكايف ج  2ص . 112

( )7روضة الواعظني ج  2ص .470

( )4اصول الكايف ج  2ص . 112
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[احلديث ]2306 :قال اإلمام الصادق يويص بعضهم( :وإن كان جيب عليك يف
سعة فهمك وكثرة علمك ومعرفتك بآداب اهلل أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك،
فإن املكايل ليس بالواصل إنّام الواصل من إذا قطعته رمحه وصلها)()1
وتعفو عمن ظلمكّ ،

ّ

[احلديث ]2307 :قال اإلمام الصادق( :ثالث ال يزيد اهلل من فعله ّن ّإال خريا:
الصفح عمن ظلمه ،واعطاء من حرمه ،وصلة من قطعه)()2

ّ

[احلديث ]2308 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :صل من قطعك،
واعط من حرمك ،واحسن إىل من اساء إليك ،وس ّلم عىل من س ّبك ،وانصف من
حتب أن يعفى عنك)()3
خاصمك ،واعف عمن ظلمك كام أنّك ّ

ّ

[احلديث ]2309 :قال اإلمام الصادقّ :
السالم:
(إن اهلل تعاىل أوحي إىل داود عليه ّ
رب عاداين اخللق فيك قال :فامذا تريد؟ قال :حم ّبتك ،قالّ :
فإن
مايل أراك منفردا؟ قال :إي ّ
حم ّبتي التّجاوز عن عبادي)()4

[احلديث ]2310 :قال اإلمام الصادق( :املعروف زكاة النّعمّ ،
والشفاعة زكاة اجلاه،
والعلل زكاة األبدان ،والعفو زكاة الظفر ،وما ا ّديت زكاته فهو مأمون السلب)()5

ّ

[احلديث ]2311 :قال اإلمام الصادق( :العفو عند القدرة من سنن املرسلني
واملتّقني)()6

[احلديث ]2312 :قال اإلمام الصادق( :بعث عيل غالما له يف حاجة فأبطأ عليه
فلام جاءه قال :اسع فسعى ثم أقبل فقال له اإلمام عيل :ما أرى ّإال وقد اشفقت عليك

( )1أمايل الصدوق ص .613

( )4قصص األنبياء ص .199

حممد بن ْشيح احلرضمي ص .71
( )2كتاب جعفر بن ّ

( )5حتف العقول ص .381

( )3حتف العقول ص .305

( )6مصباح الرشيعة ص .39
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فاذهب فأنت حر)()1

ّ

 7ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2313 :عن ربيع بن عبد الرمحن قال( :كان واهلل اإلمام الكاظم من
املتوسمني يعلم من يقف عليه بعد موته وكان يكظم غيظه عليهم وال يبدي هلم ما يعرفه
منهم فسمي الكاظم لذلك)()2

ّ

[احلديث ]2314 :قال اإلمام الكاظم( :من عالمات الفقه احللم والعلم
إن الصمت باب من أبواب احلكمةّ ،
والصمتّ ،
وإن الصمت يكسب املح ّبة[ ،و] إنّه دليل
كل خري)()3
عىل ّ

[احلديث ]2315 :روي ّ
أن رجال من ولد عمر كان باملدينة يؤذي اإلمام الكاظم
ويس ّبه إذا رآه ويشتم اإلمام عل ّيا فقال له بعض جلسائه يوما :دعنا نقتل هذا الفاجر فنهاهم
عن ذلك أشدّ النهي وزجرهم أشدّ الزجر ،فسأل عن العمري فذكر أنّه يزرع بناحية من
نواحي املدينة ،فركب إليه فوجده يف مزرعة له ،فدخل املزرعة بحامره فصاح به العمري ال
توطأ زرعنا فتوطأه اإلمام الكاظم باحلامر حتّى وصل إليه ،فنزل وجلس عنده وباسطه
وضاحكه ،وقال له( :كم غرمت يف زرعك هذا؟) فقال له :مائة دينار قال( :وكم ترجو أن
تصيب؟) قال :لست أعلم الغيب ،قال له( :إنّام قلت لك ترجوا أن جييئك فيه) قال :أرجو
رصة فيها ثالث مائة دينار ،وقال( :هذا
أن جييئني فيه مائتا دينار قال :فأخرج اإلمام الكاظم ّ
زرعك عىل حاله واهلل يرزقك فيه ما ترجو) ،فقام العمري فق ّبل رأسه وسأله أن يصفح عن
فتبسم إليه اإلمام الكاظم وانرصف ،قال :وراح إىل املسجد فوجد العمري جالسا
فارطهّ ،

( )1مشكاة األنوار ص .178

( )3اخلصال ج  1ص .158

( )2اخلصال ج  1ص .158
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فلام نظر إليه قال :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته(.)1
ّ
[احلديث ]2316 :قال اإلمام الكاظمّ :
(إن العاقل ال حيدّ ث من خياف تكذيبه ،وال
يسأل من خياف منعه .وال يعد ما ال يقدر عليه .وال يرجو ما يعنّف برجائه .وال يتقدّ م عىل
ما خياف العجز عنه)()2

[احلديث ]2317 :قال اإلمام الكاظم( :ما التقت فئتان ّ
قط ّإال نرص أعظمهام
عفوا)()3

[احلديث ]2318 :عن معتّب قال :كان اإلمام الكاظم يف حائط له يرصم فنظرت
إىل غالم له قد أخذ كارة من متر فرمى هبا وراء احلائط فأتيته وأخذته وذهبت به إليه ،فقلت:
جعلت فداك ّإين وجدت هذا وهذه الكارة .فقال للغالم( :يا فالن) قال :ل ّبيك .قال:
(فألي يشء أخذت
(أجتوع؟) قال :ال يا س ّيدي .قال( :فتعرى؟) قال :ال يا سيدي .قال:
ّ
هذه؟) قال :اشتهيت ذلك .قال( :اذهب فهي لك) وقال( :خ ّلوا عنه)()4

 8ـ ما روي عن اإلمام الرضا:
نبي من أنبيائه إذا أصبحت.
[احلديث ]2319 :قال اإلمام الرضا( :أوحى اهلل إىل ّ
فأول يشء يستقبلك فكله ،والثاين فاكتمه ،والثالث فاقبله ،والرابع فال تؤيسه ،واخلامس
ّ
ّ
وجل
ريب عزّ
فلام أصبح مض فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف ،وقال :أمرين ّ
فاهرب منه؛ ّ
ريب ّ
ثم رجع إىل نفسه فقالّ :
جل جالله ال يأمرين ّإال بام أطيق
أن آكل هذا ،وبقي
إن ّ
متحرياّ .
ّ
فلام دنا منه صغر حتّى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها ،فوجدها أطيب
فمشى إليه ليأكله ّ
ريب أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه،
يشء أكله ،ث ّم مض فوجد طستا من ذهب قال :أمرين ّ

( )1اإلرشاد ص .297

( )3اصول الكايف ج  2ص .108

( )2حتف العقول ص .390

( )4اصول الكايف ج  2ص .108
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ريب عزّ
ثم مض فالتفت فإذا الطست قد ظهر قال :قد فعلت ما أمرين ّ
وألقى عليه الرتابّ ،
ّ
ّ
وجل أن
ريب عزّ
وجل ،فمض فإذا هو بطري وخلفه بازي فطاف الطري حوله فقال :أمرين ّ
كمه فدخل الطري فيه ،فقال له البازي :أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أ ّيام
أقبل هذا ففتح ّ
ّ
فقالّ :
ثم مض،
ريب عزّ
إن ّ
وجل أمرين أن ال أويس هذا ،فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ّ
ريب أن أهرب من هذا فهرب منه
مدود ،فقال :أمرين ّ
فلام مض إذا هو بلحم ميتة منتن ّ
ّ
ورجع ..ورأى يف املنام كأنّه قد قيل له :إنّك قد فعلت ما أمرت به ،فهل تدري ما ذا كان؟
قال :ال ،قيل له :أما اجلبل فهو الغضب ّ
إن العبد إذا غضب مل ير نفسه وجهل قدره من عظم
الغضب ،فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه ،كانت عاقبته كاللقمة الط ّيبة التي
ّ
وجل ّإال أن
أكلتها ،وأ ّما الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أيب اهلل عزّ
يظهره ليز ّينه به ،مع ما يدّ خر له من ثواب اآلخرة وأ ّما الطري فهو الرجل ا ّلذي يأتيك
بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته ،وأ ّما البازي فهو الرجل ا ّلذي يأتيك يف حاجة فال تؤيسه،
وأما اللحم املنتن فهي الغيبة فاهرب منها)()1

ّ

[احلديث ]2320 :قال اإلمام الرضا( :ال يكون الرجل عابدا حتّى يكون حليام؛
ّ
وإن الرجل كان إذا تع ّبد يف بني إرسائيل مل يعدّ

عابدا حتّى يصمت قبل ذلك عرش سنني)()2

[احلديث ]2321 :قال اإلمام الرضا( :اتّقوا اهلل وعليكم بالصمت والصرب واحللم
فإنّه ال يكون الرجل عابدا حتّى يكون حليام)()3
[احلديث ]2322 :قال اإلمام الرضا( :ال يكون عاقال حتّى يكون حليام)()4

 9ـ ما روي عن اإلمام اهلادي:

( )1عيون األخبار ج  1ص .275

( )3املشكاة) ص .216

( )2اصول الكايف ج  2ص . 111

( )4املشكاة ص .216
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[احلديث ]2323 :قال اإلمام اهلادي( :احللم أن متلك نفسك ،وتكظم غيظك ،وال
إال مع القدرة)()1
يكون ذلك ّ

[احلديث ]2324 :قال اإلمام اهلاديّ :
(إن ال ّظامل احلامل يكاد أن يعفى عىل ظلمه
املحق السفيه يكاد أن يطفئ نور ح ّقه بسفهه)()2
بحلمهّ ،
وإن ّ

ّ

( )1نزهة الناظر ص .138

( )2حتف العقول ص .483
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احلياء والعفاف
احلياء والعفاف من مكارم األخالق الكربى التي هلا تأثريها الكبري يف صياغة
شخصية اإلنسان بحيث تتناسب مع الكامل الذي أتيح له ،ونقصها يؤثر كثريا فيه ،بحيث
جيعله عرضة لكل املساوئ واملنكرات ،ومها متشاهبان يف أمور كثرية ،ولذلك وردا يف
األحاديث والروايات مقرتنني ،كام قال اإلمام عيلّ ( :
إن احلياء والع ّفة من خالئق اإليامن،
وإهنام لسج ّية األحرار ،وشيمة األبرار)( ،)1وقال( :أع ّفكم أحياكم)( ،)2وقال( :سبب
ّ
الع ّفة احلياء)()3

للقوة ّ
متوسطة بني
وقد قال
اجلرجاين يف تعريف العفاف( :الع ّفة :هي هيئة ّ
الشهو ّية ّ
ّ
القوة واخلمود ا ّلذي هو تفريطه؛ فالعفيف من يباْش األمور
الفجور ا ّلذي هو إفراط هذه ّ
الرشع واملروءة)()4
عىل وفق ّ

الراغب( :الع ّفة حصول حالة للنّفس متتنع هبا عن غلبة ّ
الشهوة ،واملتع ّفف هو
وقال ّ
املتعاطي لذلك برضب من املامرسة والقهر)( ،)5وقال( :الع ّفة هي ضبط النّفس عن املال ّذ
الشهوة)()6
الرشه ،وتفريط وهو مجود ّ
احليوان ّية ،وهي حالة متوسطة من إفراط ،وهو ّ

ّ

وذكر ارتباط العفة بكل لطائف وجوارح اإلنسان ،فقال( :ال يكون اإلنسان تا ّم
السخرية،
والسمع والبرص فمن عدمها يف ال ّلسان ّ
الع ّفة حتّى يكون عفيف اليد وال ّلسان ّ
ّجسس والغيبة واهلمز والنّميمة والتّنابز باأللقاب ،ومن عدمها يف البرص :مدّ العني إىل
والت ّ

( )1غرر احلكم ص  256ـ .257
( )2غرر احلكم ص  256ـ .257
( )3غرر احلكم ص  256ـ .257

(  )5املفردات()339
(  )6الذريعة إىل مكارم الرشيعة()315

(  )4التعريفات()151
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املحارم وزينة احلياة الدّ نيا املو ّلدة ّ
السمع :اإلصغاء إىل
الرديئة ،ومن عدمها يف ّ
للشهوات ّ
خيتص
املسموعات القبيحة ..و عامد ع ّفة اجلوارح ك ّلها أن ال يطلقها صاحبها يف يشء ممّا
ّ
الشهوة واهلوى)()1
ّ
والرشع دون ّ
يسوغه العقل ّ
بكل واحد منها ّإال فيام ّ

وهلذا نرى العفاف يف القرآن الكريم مرتبطا بنواح متعددة ،منها ارتباطه باملال ،كام
ِ
ِ ِ
ِ
رض ًبا ِيف ْاألَ ْر ِ
رصوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َال َي ْستَطِي ُع َ
حي َس ُب ُه ُم
ض َْ
ون َ ْ
قال تعاىل﴿ :ل ْل ُف َق َراء ا َّلذي َن ُأ ْح ُ
اه ُل َأغْنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اجل ِ
حلا ًفا َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم َال َي ْس َأ ُل َ
ري َفإِ َّن
ون الن َ
َ َ َ َ
َّاس إِ ْ َ
َْ

ِ ِ
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم
يم﴾ [البقرة ،]273 :وقالَ ﴿ :وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
اهللََّ بِه عَل ٌ
ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا َو َم ْن ك َ
َان غَنِ ًّيا
رسا ًفا َوبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
َان َف ِقريا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
وف َفإِ َذا َد َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم
َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
ف َو َم ْن ك َ ً َ
ُْ
و َك َفى بِاهللَِّ ِ
حسي ًبا﴾ [النساء]6 :
َ
َ
ومنها ارتباطه بالكف عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،كام قال تعاىل:
ف ا َّل ِذين َال َجيِدُ َ ِ
﴿و ْليس َتع ِف ِ
َاحا َحتَّى ُيغْنِ َي ُه ُم اهللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾ [النور ،]33 :وقال:
ون نك ً
َ
َ َْ ْ
اعدُ ِمن النِّس ِ
ِ
الال ِيت َال يرج َ ِ
﴿وا ْل َقو ِ
اء َّ
َري
َاحا َف َل ْي َس َع َل ْي ِه َّن ُجن ٌ
ون نك ً
َْ ُ
َ َ
َاح َأ ْن َي َض ْع َن ث َي َ ُ
َ َ
اهب َّن غ ْ َ
متَربج ٍ
ات بِ ِزين ٍَة َو َأ ْن َي ْس َت ْع ِف ْف َن َخ ْ ٌري َهل ُ َّن
ُ َ ِّ َ

ِ

ِ

يم﴾ [النور]60 :
َواهللَُّ َسم ٌ
يع عَل ٌ

تغري واالنكسار الذي يعرتي اإلنسان من خوف ما
أما احلياء؛ فقد ُعرف بأنه (ال ّ
يعاب به)( ،)2أو (هو انقباض النّفس من يشء وتركه حذرا عن ال ّلوم فيه)( ،)3أو هو (خلق
احلق)( ،)4أو (هو ملكة راسخة للنّفس
حق ذي ّ
يبعث عىل ترك القبح ويمنع من التّقصري يف ّ

(  )1الذريعة إىل مكارم الرشيعة()319

(  )3التعريفات()94

(  )2الفتح()52 /1

(  )4رياض الصاحلني()272
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تدفعها إىل إيفاء احلقوق وترك القطيعة والعقوق)()1

وبذلك؛ فإن لكال الصفتني األثر الكبري يف السلوك ،سواء من ناحية ردع من يتحىل
هبام وزجره عن كل ما ال يليق ،أو من ناحية دعوته إىل الرتقي ،والبحث عن الكامل املتاح
له ..وهو ما يرفعه كل حني إىل املراتب العالية التي حيرم منها فاقدو العفة واحلياء.
وهلذا تقرتن اجلرأة عىل املعايص بفقدان احلياء ،وقد قال بعضهم معربا عن ذلك:
أن ّ
(من عقوبات املعايص ذهاب احلياء ا ّلذي هو ما ّدة حياة القلب ..ذلك ّ
الذنوب تضعف
احلياء من العبد ،حتّى ر ّبام انسلخ منه بالك ّل ّية حتّى إنّه ر ّبام ال يتأ ّثر بعلم النّاس بسوء حاله،
وال با ّطالعهم عليه ،بل كثري منهم خيرب عن حاله وقبح ما يفعل ،واحلامل له عىل ذلك
انسالخه من احلياء ،وإذا وصل العبد إىل هذه احلال مل يبق يف صالحه مطمع ..ومن ال حياء
شقي يف اآلخرة ،وبني ّ
الذنوب وق ّلة احلياء وعدم الغرية تالزم من
فيه م ّيت يف الدّ نيا
ّ
وكل منهام يستدعي اآلخر ويطلبه حثيثا)( )2
ال ّطرفنيّ ،

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل احلياء والعفاف ،وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
حق احلياء) قالوا :يا رسول
[احلديث ]2325 :قال رسول اهلل ( :استحيوا من اهلل ّ
حق احلياء :أن حتفظ
اهلل إنّا نستحيي واحلمد هلل ،قال( :ليس ذاك ،ولك ّن االستحياء من اهلل ّ
الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،ولتذكر املوت والبىل ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة
ّ
(  )1دليل الفاحلني()158 /3

(  )2الداء والدواء( 131ـ )133
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حق احلياء)()1
الدّ نيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل ّ

األنصاري :أ ّن رجال قال يا رسول اهلل:
[احلديث ]2326 :عن سعيد بن زيد
ّ
ّ
وجل كام تستحيي رجال من صاحلي
أوصني ،قال( :أوصيك أن تستحيي من اهلل عزّ
قومك)()2

[احلديث ]2327 :قال رسول اهلل ( :أربع من سنن املرسلني :احلياء ،والتّع ّطر،
والسواك ،والنّكاح)()3

ّ

[احلديث ]2328 :عن عائشة قالت :قلت يا رسول اهللّ :
إن البكر تستحيي ،قال:
(رضاها صمتها)()4

[احلديث ]2329 :قال رسول اهلل ّ ( :
حيي كريم يستحيي من عبده إذا
إن ر ّبكم ّ
رفع يديه إليه يدعوه أن ير ّدمها صفرا ،ليس فيهام يشء)()5

أشج عبد القيس أنّه قال :قال يل رسول اهلل ّ ( :
إن فيك
[احلديث ]2330 :عن ّ
ّ
وجل) قلت :ما مها؟ قال( :احللم واحلياء) قلت :أقديام كان ّيف أم
خ ّلتني حي ّبهام اهلل عزّ
حديثا؟ قال( :بل قديام) قلت( :احلمد هلل ا ّلذي جبلني عىل خ ّلتني حي ّبهام)()6

إن ّ
[احلديث ]2331 :قال رسول اهلل ّ ( :
لكل دين خلقا وخلق اإلسالم
احلياء)()7

[احلديث ]2332 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن ممّا أدرك النّاس من كالم الن ّّبوة األوىل:
إذا مل تستح فاصنع ما شئت)()8

( )1الرتمذي()2458

( )5الرتمذي( ،)3556وأبو داود()1488

( )2الزهد ألمحد (ص  ،)46والشعب للبيهقي()462 /2

( )6أمحد( )206 /4وابن ماحه()4188

( )3الرتمذي()1080

( )7ابن ماجه()4181

( )4البخاري ( )5137ومسلم()1420

( )8البخاري ()6120
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[احلديث ]2333 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن موسى كان حي ّيا ستّريا ،ال يرى من
جلده يشء استحياء من اهلل)()1

[احلديث ]2334 :قال رسول اهلل ( :اإليامن بضع وستّون شعبة ،واحلياء شعبة
من اإليامن)()2

[احلديث ]2335 :قال رسول اهلل ( :احلياء من اإليامن ،واإليامن يف اجلنّة،
والبذاء( )3من اجلفاء ،واجلفاء يف النّار)()4

[احلديث ]2336 :قال رسول اهلل ( :احلياء واإليامن قرنا مجيعا ،فإذا رفع أحدمها
رفع اآلخر)()5

والعي شعبتان من اإليامن ،والبذاء
[احلديث ]2337 :قال رسول اهلل ( :احلياء
ّ
والبيان شعبتان من النّفاق)()6

ّبي ( :احلياء ال يأيت ّإال
[احلديث ]2338 :عن عمران بن حصني قال :قال الن ّ
إن من احلياء وقارا ّ
بخري) ،فقال بشري بن كعب :مكتوب يف احلكمةّ :
وإن من احلياء سكينة.
فقال له عمران( :أحدّ ثك عن رسول اهلل  ،وحتدّ ثني عن صحيفتك)()7

اخلدري قال( :كان رسول اهلل  أشدّ حياء من
[احلديث ]2339 :عن أيب سعيد
ّ
العذراء يف خدرها()9 ())8

[احلديث ]2340 :قال رسول اهلل ( :ليس املسكني ا ّلذي تر ّده األكلة واألكلتان،

( )1البخاري ( )3404ومسلم( ،)339هذا ما نراه مقبوال من

( )5احلاكم()22 /1

احلديث ،أما الباقي؛ فظاهر أنه من اإلرسائيليات املشوهة للنبوة ،وقد

( )6الرتمذي()2027

أدرج يف احلديث من باب الرشح والتفصيل كام جرت عادهتم.

( )7البخاري ( )6117ومسلم()37

( )2البخاري ( )9ومسلم()35

( )8خدرها :سرتها الذي تسترت به.

( )3البذاء :الفحش يف الكالم ،قاله الرتمذي.

( )9البخاري ( )6119ومسلم()2320

( )4الرتمذي()2009
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ن املسكني ا ّلذي ليس له غنى ويستحيي أن يسأل النّاس إحلافا)( )1
ولك ّ

[احلديث ]2341 :قال رسول اهلل ( :ما كان الفحش يف يشء ّ
قط ّإال شانه ،وال
إال زانه)()2
قط ّ
كان احلياء يف يشء ّ

مر رسول اهلل  عىل رجل من
[احلديث ]2342 :عن عبد اهلل بن عمر قالّ :
فإن احلياء من اإليامن)()3
األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء .فقال رسول اهلل ( :دعه ّ

الرجل يشء مل
[احلديث ]2343 :عن عائشة قالت :كان رسول اهلل  إذا بلغه عن ّ
يقل :مل قلت كذا وكذا؟ ولكنّه يعم فيقول :ما بال أقوام)4()..

ّ

[احلديث ]2344 :قال رسول اهلل ( :إذا ص ّلت املرأة مخسها ،وصامت شهرها،
أي أبواب اجلنّة شئت)()5
وحفظت فرجها ،وأطاعت زوجها ،قيل هلا :ادخيل اجلنّة من ّ

[احلديث ]2345 :قال رسول اهلل ( :اضمنوا يل ستّا من أنفسكم أضمن لكم
وغضوا
اجلنّة :اصدقوا إ ّذا حدّ ثتم وأوفوا إذا وعدتم وأ ّدوا إذا اؤمتنتم واحفظوا فروجكم ّ
أبصاركم وك ّفوا أيديكم)()6

[احلديث ]2346 :قال رسول اهلل ( :يا شباب قريش ال تزنوا .أال من حفظ
فرجه فله اجلنّة)()7

[احلديث ]2347 :عن أيب إمامة ّ
ّبي  فقال :يا رسول اهلل
أن فتى من قريش أتى الن ّ
ائذن يل يف الزّ نى .فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا :مه مه .فقال( :ادنه) فدنا منه قريبا فقال:
(أحت ّبه أل ّمك؟) قال :ال واهلل! جعلني اهلل فداءك .قال( :وال النّاس حي ّبونه أل ّمهاهتم) قال:

( )1البخاري ( )1476ومسلم()1039

( )5أمحد ()191 /1

( )2الرتمذي()1974

( )6أمحد ( ،)323 /5وابن حبان ( ،)271واحلاكم ()359 /4

( )3البخاري ( ،)6118ومسلم()59

( )7احلاكم ()358 /4

()4ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق()70
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(أفتح ّبه البنتك؟) قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك .قال( :و ال النّاس حي ّبونه
لبناهتم) قال( :أفتح ّبه ألختك؟) قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال( :وال
لعمتك؟) قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل
النّاس حي ّبونه ألخواهتم) قال( :أفتح ّبه ّ
لعامهتم) قال( :أفتح ّبه خلالتك؟) ،قال :ال واهلل يا رسول
فداءك .قال( :و ال النّاس حي ّبونه ّ
اهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال( :وال النّاس حي ّبونه خلاالهتم) قال :فوضع يده عليه وقال:
وحصن فرجه) ،فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء)()1
وطهر قلبه
ّ
(اللهم اغفر ذنبه ّ

الغي يف بطونكم
[احلديث ]2348 :قال رسول اهلل ( :إنّام أخشى عليكم شهوات ّ
ومضالت اهلوى)()2
ّ
وفروجكم

[احلديث ]2349 :سئل رسول اهلل  عن أكثر ما يدخل النّاس اجلنّة؟ فقال:
(تقوى اهلل وحسن اخللق) ،وسئل عن أكثر ما يدخل النّاس النّار .فقال( :الفم والفرج)()3

[احلديث ]2350 :عن معاوية بن حيدة قلت :يا رسول اهلل ،عوراتنا :ما نأيت منها
وما نذر؟ قال( :احفظ عورتك ّإال من زوجتك ،أو ما ملكت يمينك) قلت :يا رسول اهلل،
فالرجل
الرجل؟ قال( :إن استطعت أن ال يراها أحد فافعل) ،قلتّ :
فالرجل يكون مع ّ
ّ
أحق أن يستحيي منه النّاس)()4
يكون خاليا؟ قال( :اهلل ّ
[احلديث ]2351 :قال رسول اهلل ( :من توكّل يل ما بني رجليه وما بني حلييه()5
توكّلت له باجلنّة)()6

[احلديث ]2352 :عن جابر ّ
الرجل بشامله ،أو يميش
أن رسول اهلل  هنى أن يأكل ّ

( )1أمحد ()257 /5

( )4أبو داود( )4017والرتمذي()2794

( )2رواه أمحد()423 ،420 /4

( )5ما بني حلييه :لسانه.

( )3أمحد()291 /2 ،472 /2

( )6البخاري ()6807
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الصامء( ،)1وأن حيتبي( )2يف ثوب واحد ،كاشفا عن فرجه)()3
يف نعل واحدة .وأن يشتمل ّ

ّ

[احلديث ]2353 :قال رسول اهلل ( :أربع إذا ك ّن فيك فال عليك ما فاتك من
الدّ نيا :حفظ أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وع ّفة يف طعمة)()4
أعف( )5النّاس قتلة :أهل اإليامن)()6
[احلديث ]2354 :قال رسول اهلل ّ ( :

األنصاري قال :قال رسول اهلل ( :أقرأ قومك
[احلديث ]2355 :عن أيب طلحة
ّ
السالم فإهنم ما علمت أع ّفة صرب)()7

ّ

ّ

ّبي  أنّه كان يقول( :اللهم ّإين
[احلديث ]2356 :عن عبد اهلل بن مسعود عن الن ّ
أسألك اهلدى والتّقى والعفاف والغنى)()8

تعف
ربكم أبناؤكم وع ّفوا ّ
[احلديث ]2357 :قال رسول اهلل ّ ( :بروا آباءكم ت ّ
نساؤكم)()9

حق عىل اهلل عوهنم :املجاهد يف سبيل
[احلديث ]2358 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ّ
اهلل ،واملكاتب ا ّلذي يريد األداء ،والنّاكح ا ّلذي يريد العفاف)()10

ثم حيمله يبيعه
[احلديث ]2359 :قال رسول اهلل ( :ألن يأيت أحدكم صبريا ّ
فيستعف منه خري له من أن يأيت رجال يسأله)()11
ّ

احلق( :خذ ح ّقك يف عفاف واف
[احلديث ]2360 :قال رسول اهلل  لصاحب ّ
أو غري واف)()12
( )1اشتامل الصامء :هو أن يتجلل الرجل بثوبه وال يرفع منه جانبا

( )7الرتمذي()3903

كالصخرة الصامء.

( )8مسلم()2721

( )2حيتبي بثوبه :أي يشتمله.

( )9الطرباين ،الرتغيب والرتهيب()318 /3ا

( )3مسلم()2099

( )10الرتمذي( )1655والنسائي()61 /6

( )4أمحد()177 /2

( )11أمحد( )513 /2رقم()1669

( )5العفة :النزاهة .ومعناها أهنم إذا قتلوا ال يمثلون.

( )12ابن ماجة()2422

( )6أبو داود( )2666وابن ماجة()2682 ،2681
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رسحتني أ ّمي إىل رسول اهلل ،
[احلديث ]2361 :عن أيب سعيد
ّ
اخلدري قالّ ( :
ّ
ّ
وجل ومن
استعف أع ّفه اهلل عزّ
فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال( :من استغنى أغناه اهلل عزّ
ّ
ّ
وجل ،ومن سأل وله قيمة أوق ّية ،فقد أحلف) فقلت:
وجل ومن استكفى كفاه اهلل عزّ
(ناقتي الياقوتة خري من أوق ّية فرجعت ومل أسأله)()1

عيل ّأول ثالثة يدخلون اجلنّة :شهيد
[احلديث ]2362 :قال رسول اهلل ( :عرض ّ
وعفيف متع ّفف وعبد أحسن عبادة اهلل ،ونصح ملواليه)()2

[احلديث ]2363 :قال رسول اهلل ( :ليس املسكني ا ّلذي تر ّده التّمرة والتّمرتان.
وال ال ّلقمة وال ال ّلقمتان .إنّام املسكني ا ّلذي يتع ّفف ،اقرؤوا إن شئتم قوله تعاىل﴿ :لِ ْل ُف َق َر ِاء
ِ
ِ
اجل ِ
رض ًبا ِيف ْاألَ ْر ِ
رصوا ِيف َسبِ ِ
يل اهلل َال َي ْستَطِي ُع َ
اه ُل َأغْنِ َيا َء ِم َن
حي َس ُب ُه ُم ْ َ
ض َْ
ون َ ْ
ا َّلذي َن ُأ ْح ُ
ِ ِ
ال َّتع ُّف ِ
ِ ِ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم َال َي ْس َأ ُل َ
يم﴾ [البقرة:
ون الن َ
َ
حلا ًفا َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َخ ْ ٍري َفإِ َّن اهلل بِه عَل ٌ
َّاس إِ ْ َ
)3()]273

اخلدري أنّه قالّ ( :
إن ناسا من األنصار سألوا
[احلديث ]2364 :عن أيب سعيد
ّ
ثم سألوه فأعطاهم .حتّى إذا نفد ما عنده .قال( :ما يكن عندي
رسول اهلل  ،فأعطاهمّ ،
يصربه
من خري فلن أ ّدخره عنكم .ومن يستعفف يع ّفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل .ومن يصرب ّ
الصرب)()4
اهلل .وما أعطي أحد من عطاء خري وأوسع من ّ

يستعف هبا فهي
ّ
[احلديث ]2365 :قال رسول اهلل ( :من أنفق عىل نفسه نفقة
صدقة ،ومن أنفق عىل امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة)()5

[احلديث ]2366 :قال رسول اهلل ( :من طالب ح ّقا فليطلبه يف عفاف واف أو
( )1النسائي( )98 /5وأبو داود()1628
( )2الرتمذي()1642

( )4البخاري ( )1469ومسلم()1053
( )5الطرباين ،الرتغيب والرتهيب ()62 /3

( )3البخاري ( )4539ومسلم()1039
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غري واف)()1

ذر قال :ركب رسول اهلل  محارا وأردفني خلفه ،وقال:
[احلديث ]2367 :عن أيب ّ
ذر ،أرأيت إن أصاب النّاس جوع شديد ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك،
(يا أبا ّ
ذر! أرأيت إن أصاب النّاس
كيف تصنع؟ قال :اهلل ورسوله أعلم .قال( :تع ّفف) قال يا أبا ّ
موت شديد يكون البيت فيه بالعبد ـ يعني القرب ـ كيف تصنع؟) قلت :اهلل ورسوله أعلم.
ذر أرأيت إن قتل النّاس بعضهم بعضا حتّى تغرق حجارة
قال( :اصرب) قال( :يا أبا ّ
الزّ يت( )2من الدّ ماء كيف تصنع؟) قال :اهلل ورسوله أعلم .قال( :اقعد يف بيتك وأغلق
عليك بابك) قال :فإن مل أترك؟ قال( :فائت من أنت منهم فكن فيهم) قال :فاخذ سالحي؟
السيف فألق طرف
قال( :إذا تشاركهم فيام هم فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع ّ
ردائك عىل وجهك حتّى يبوء بإثمه وإثمك)()3

ّيسابوري أنّه قلت :يا رسول
القشريي الن
[احلديث ]2368 :عن معاوية بن حيدة
ّ
ّ
الرجل يف اجلائحة أو الفتق ليصلح به بني قومه،
اهلل إنّا قوم نتساءل أموالنا .قال( :يتساءل ّ
استعف)()4
ّ
فإذا بلغ أو كرب

ّبي  رجل ،فرأى
مر عىل الن ّ
[احلديث ]2369 :عن كعب بن عجرة أنّه قالّ :
أصحاب رسول اهلل  من جلده ونشاطه .فقالوا :يا رسول اهلل! لو كان هذا يف سبيل اهلل؟
فقال رسول اهلل ( :إن كان خرج يسعى عىل ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان
خرج يسعى عىل أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى عىل نفسه
الشيطان)()5
يع ّفها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل ّ

( )1ابن ماجة()2421

( )4أمحد(.)3 /5

( )2حجارة الزيت :اسم موضع بالقرب من املدينة أحجاره المعة.

()5الطرباين يف الكبري()129 /19

( )3أبو داود( )4261واحلاكم()424 /4
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[احلديث ]2370 :عن عبد اهلل بن عمر ّ
أن رسول اهلل  قال وهو عىل املنرب ،وهو
السفىل .واليد العليا املنفقة،
يذكر ّ
الصدقة والتّع ّفف عن املسألة( :اليد العليا خري من اليد ّ
والسفىل السائلة)()1

ّ

ّ

[احلديث ]2371 :قال رسول اهلل ( :استغنوا عن النّاس ،وما ّ
السؤال
قل من ّ
فهو خري) قالوا :ومنك يا رسول اهلل؟ .قال( :و منّي)()2

[احلديث ]2372 :قال رسول اهلل ( :اضمنوا يل ستّا من أنفسكم أضمن لكم
اجلنّة :أصدقوا إذا حدّ ثتم ،وأوفوا إذا وعدتم ،وأ ّدوا إذا ائتمنتم ،واحفظوا فروجكم،
وغضوا أبصاركم ،وك ّفوا أيديكم)()3
ّ

[احلديث ]2373 :عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل  ذات يوم ونحن
عنده( :طوبى للغرباء) فقيل :من الغرباء يا رسول اهلل؟ قال( :أناس صاحلون يف أناس سوء
كثري ،من يعصيهم أكثر ممّن يطيعهم) قال :وكنّا عند رسول اهلل  يوما آخر حني طلعت
الشمس ،فقال رسول اهلل ( :سيأيت أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء ّ
ّ
الشمس)
قلنا :من أولئك يا رسول اهلل؟ .فقال( :فقراء املهاجرين ا ّلذين تتّقى هبم املكاره ،يموت
أحدهم وحاجته يف صدره ،حيرشون من أقطار األرض)()4

األشجعي أنّه قال :كنّا عند رسول اهلل ،
[احلديث ]2374 :عن عوف بن مالك
ّ
تسعة أو ثامنية أو سبعة ،فقال( :أال تبايعون رسول اهلل؟) ،وكنّا حديث عهد ببيعة .فقلنا:
ثم قال( :أال تبايعون رسول اهلل؟) فقلنا :قد بايعناك يا رسول اهلل.
قد بايعناك يا رسول اهللّ .
ثم قال( :أال تبايعون رسول اهلل؟) قال :فبسطنا أيدينا وقلنا :قد بايعناك يا رسول اهلل .فعالم
ّ

( )1البخاري ( )1429ومسلم()1033

( )3أمحد()323 /5

( )2الطرباين يف الكبري ()444 /11

( )4أمحد()177 /2
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والصلوات اخلمس .وتطيعوا (و
نبايعك؟ .قال( :عىل أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئاّ .
أرس كلمة خف ّية) وال تسألوا النّاس شيئا .فلقد رأيت بعض أولئك النّفر يسقط سوط
ّ
أحدهم .فام يسأل أحدا يناوله إ ّياه)()1

ثم سألته
ّبي  فأعطاين ّ
[احلديث ]2375 :عن حكيم بن حزام أنّه قال :سألت الن ّ
ثم قالّ ( :
إن هذا املال خرضة حلوة ،فمن أخذه بطيب نفس
ثم سألته فأعطاينّ ،
فأعطاينّ ،
بورك له فيه ،ومن أخذه بإْشاف نفس( )2مل يبارك له فيه ،وكان كا ّلذي يأكل وال يشبع،
واليد العليا خري من اليد السفىل)()3

ّ

[احلديث ]2376 :قال رسول اهلل ( :سبعة يظ ّلهم اهلل يف ظ ّله يوم ال ّ
ظل ّإال ظ ّله:
ّ
وجل ،ورجل قلبه مع ّلق يف املساجد ،ورجالن
اإلمام العادل،
وشاب نشأ يف عبادة اهلل عزّ
ّ
وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال ،فقالّ :إين
حتا ّبا يف اهلل اجتمعا عليه ّ
أخاف اهلل ،ورجل تصدّ ق بصدقة فأخفاها حتّى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه ،ورجل ذكر
اهلل خاليا ففاضت عيناه)()4

[احلديث ]2377 :قال رسول اهلل  قال( :قد أفلح من أسلم ،ورزق كفافا وقنّعه
اهلل بام آتاه)()5

[احلديث ]2378 :قال رسول اهلل ( :ألن يغدو أحدكم فيحطب عىل ظهره
فيتصدّ ق به ،ويستغني به من النّاس خري له من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه .ذلكّ ،
فإن
اليد العليا أفضل من اليد السفىل ،وابدأ بمن تعول)()6

ّ

[احلديث ]2379 :قال رسول اهلل ( :ليس الغنى عن كثرة العرض ،ولك ّن الغنى
( )1مسلم()1043

( )4البخاري ( )1423ومسلم()1031

( )2بإْشاف نفس :أي بتط ّلع وطمع فيه.

( )5مسلم()1054

( )3البخاري ( )1472مسلم()1035

( )6مسلم( )1042البخاري ()1471
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غنى النّفس)()1

[احلديث ]2380 :قال رسول اهلل ( :من أصابته فاقة فأنزهلا بالنّاس مل تسدّ فاقته،
ومن أنزهلا باهلل أوشك اهلل له بالغنى ،إما بموت عاجل أو غنى عاجل)()2

ّ

[احلديث ]2381 :عن رجل من بني أسد أنّه قال :نزلت أنا وأهيل ببقيع الغرقد
فقالت يل أهيل :اذهب إىل رسول اهلل  فسله لنا شيئا نأكله ،فذهبت إىل رسول اهلل 
فوجدت عنده رجال يسأله ورسول اهلل  يقول( :ال أجد ما أعطيك ّ
الرجل عنه،
فوىل ّ
وهو مغضب وهو يقول :لعمري إنّك لتعطي من شئت .قال رسول اهلل ( :إنّه ليغضب
عىل أن ال أجد ما أعطيه ،من سأل منكم وله أوق ّية أو عدهلا فقد سأل إحلافا) قال األسدي:
(فقلت :للقحة لنا خري من أوق ّية ـ واألوق ّية أربعون درمها .فرجعت ومل أسأله ـ فقدم عىل
رسول اهلل  بعد ذلك شعري وزبيب فقسم لنا منه حتّى أغنانا اهلل عزّ

وجل)()3
ّ

[احلديث ]2382 :عن أنس بن مالكّ :
ّبي  يسأله،
أن رجال من األنصار أتى الن ّ
فقال( :أما يف بيتك يشء؟) قال :بىل .حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نرشب فيه
من املاء .قال( :ائتني هبام) ،فأتاه هبام ،فأخذمها رسول اهلل  بيده ،وقال( :من يشرتي
مرتني أو ثالثا ،قال
هذين) قال رجل :أنا آخذمها بدرهم ،قال( :من يزيد عىل درهم؟) ّ
األنصاري ،وقال:
رجل :أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إ ّياه ،وأخذ الدّ رمهني وأعطامها
ّ
(اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك ،واشرت باآلخر قدوما فأتني به) ،فأتاه به ،فشدّ فيه
ثم قال له( :اذهب فاحتطب وبع ،وال أرينّك مخسة عرش يوما)
رسول اهلل  عودا بيدهّ ،
الرجل حيتطب ويبيع ،فجاء وقد أصاب عرشة دراهم ،فاشرتى ببعضها ثوبا
فذهب ّ

( )1البخاري ( )6446ومسلم()1051

( )3النسائي( 98 /5ـ )99

( )2أبو داود()1645
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وببعضها طعاما ،فقال رسول اهلل ( :هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك
يوم القيامةّ ،
إن املسألة ال تصلح ّإال لثالثة :لذي فقر مدقع ،أو لذي غرم مفظع ،أو لذي دم
موجع)()1

[احلديث ]2383 :قال رسول اهلل ّ ( :إين ألنقلب إىل أهيل فأجد التّمرة ساقطة
عىل فرايش ،ثم أرفعها آلكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها)( )2

ّ

ّ

ّبي  بتمرة يف ال ّطريق قال:
مر الن ّ
[احلديث ]2384 :عن أنس بن مالك أنّه قالّ :
الصدقة ألكلتها)()3
(لوال ّأين أخاف أن تكون من ّ

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2385 :قال رسول اهلل ( :احلياء من اإليامن)()4
[احلديث ]2386 :قال رسول اهلل ( :احلياء شعبة من اإليامن)()5

[احلديث ]2387 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه كمل إيامنه ْ
وإن كان من
قرنه إىل قدمه ذنوبا مل ينقصه ذلك :الصدق وأداء األمانة واحلياء وحسن اخللق)()6

[احلديث ]2388 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه ،وكان من قرنه إىل قدمه
ذنوبا بدّ هلا اهلل حسنات :الصدق واحلياء وحسن اخللق والشكر)()7

[احلديث ]2389 :قال رسول اهلل ( :احلياء من اإليامن فمن ال حياء له ال خري
فيه وال إيامن له)()8

(أول ما ينزع اهلل تعاىل من العبد احلياء فيصري
[احلديث ]2390 :قال رسول اهلل ّ :

( )1أبو داود( )1641وابن ماجة( )2198والرتمذي()1218

( )5عوايل الآللئ ج  1ص .59

( )2البخاري ( )2432ومسلم()1070

( )6التمحيص ص . 67

( )3البخاري ( )2431ومسلم()171

( )7اصول الكايف ج  2ص .107

( )4إرشاد القلوب ص .111

( )8إرشاد القلوب ص .111
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ثم خيلع دين اإلسالم عن عنقه ،فيصري
ثم ينزع منه الرمحةّ ،
ثم ينزع منه اإليامنّ ،
ماقتا ممقتاّ ،
شيطانا لعينا)()1

ّ
وجل هالك عبد نزع منه
[احلديث ]2391 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل عزّ
احلياء ،فإذا نزع منه احلياء مل تلقه ّإال خائنا خمونا ،فإذا كان خائنا خمونا نزعت منه األمانة،
فإذا نزعت منه األمانة مل تلقه ّإال ف ّظا غليظا ،فإذا كان ف ّظا غليظا نزعت منه ربقة اإليامن،
إال شيطانا ملعونا)()2
فإذا نزعت منه ربقة اإليامن مل تلقه ّ

[احلديث ]2392 :قال رسول اهلل ( :ينزع اهلل من العبد احلياء فيصري ماقتا ممقتا،
ثم ينزع منه احلياء ،ثم الرمحة ،ثم خيلع دين اإلسالم من عنقه فيصري شيطانا لعينا)()3

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]2393 :قال رسول اهلل ( :احلياء واإليامن ك ّله يف قرن واحد ،فإذا
سلب أحدمها أتبعه اآلخر)()4

[احلديث ]2394 :قال رسول اهلل ( :اإلسالم عريان ،فلباسه احلياء ،وزينته
الوقار ،ومروءته العمل الصالح ،وعامده الورع)()5

[احلديث ]2395 :قال رسول اهلل ّ ( :
حيب احل ّيي احلليم العفيف املتع ّفف..
إن اهلل ّ
وإن اهلل يبغض الفاحشة البذي السائل امللحف العيي املتع ّففّ ،
ّإال ّ
وإن اهلل يبغض البليغ
من الرجال)()6

[احلديث ]2396 :عن أيب سعيد اخلدري قال :كان رسول اهلل  حي ّيا ،ال يسأل
شيئا ّإال أعطاه(.)7

( )1معاين األخبار ص .410

( )5اصول الكايف ج  2ص .46

( )2معاين األخبار ص .410

( )6اصول الكايف ج  2ص .112

( )3معاين األخبار ص .410

( )7مكارم األخالق ص .17

( )4معاين األخبار ص .410
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[احلديث ]2397 :عن أيب سعيد اخلدري قال :كان رسول اهلل  أشدّ حياء من
العذراء يف خدرها ،وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه(.)1
[احلديث ]2398 :قال رسول اهلل ( :ما كان الفحش يف يشء ّإال شانه ،وال كان
إال زانه)()2
قط ّ
احلياء يف يشء ّ

(إن ّ
لكل دين خلقاّ ،
[احلديث ]2399 :قال رسول اهلل ّ :
وإن خلق اإلسالم
عارضه احلياء)()3

[احلديث ]2400 :قال رسول اهلل ( :احلياء خري ك ّله) ونظر  إىل رجل يغتسل
(أهيا الناس ّ
حيب من عباده احلياء والسرت ،فأ ّيكم اغتسل
إن اهلل ّ
بحيث يراه النّاس فقالّ :
فإن احلياء زينة اإلسالم)()4
فليتوار من الناسّ ،
[احلديث ]2401 :قال رسول اهلل ( :ق ّلة احلياء الكفر)()5
[احلديث ]2402 :قال رسول اهلل ( :احلياء نظام الدين)()6
[احلديث ]2403 :قال رسول اهلل ( :احلياء خري ك ّله)()7

اللني والرأفة
[احلديث ]2404 :قال رسول اهلل ( :أ ّما احلياء :فيتش ّعب منه ّ
الرش والبشاشة والسامحة والظفر وحسن
الرس والعالنية والسالمة واجتناب ّ
واملراقبة هلل يف ّ
الثناء عىل املرء يف الناس ،فهذا ما أصاب العاقل باحلياء ،فطوبى ملن قبل نصيحة اهلل وخاف
فضيحته)()8

السالم ّإال
[احلديث ]2405 :قال رسول اهلل ( :مل يبق من أمثال األنبياء عليهم ّ

( )1مكارم األخالق ص .17

( )5مشكاة األنوار ص .235

( )2أمايل الطويس ج  1ص .193

( )6نزهة الناظر ص .32

( )3روضة الواعظني ج  2ص .460

( )7من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .272

( )4مستدرك الوسائل ج  2ص .85

( )8حتف العقول ص .17
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قول الناس :إذا مل تستح فاصنع ما شئت)()1

حتب أن تدخل اجلنّة؟) ،قال:
ذر أ ّ
[احلديث ]2406 :قال رسول اهلل ( :يا أبا ّ
حق احلياء)،
نعم ..قال( :فاقرص من األمل واجعل املوت نصب عينك واستحي من اهلل ّ
قال :يا رسول اهلل ك ّلنا نستحي من اهلل قال( :ليس كذلك احلياء ولكن احلياء من اهلل أن ال
تنسى املقابر والبىل ،واجلوف وما وعى ،والرأس وما حوى ،فمن أراد كرامة األجر فليدع
زينة الدنيا ،فإذا كنت كذلك أصبت والية اهلل)()2

حق احلياء) ،قالوا :وما
[احلديث ]2407 :قال رسول اهلل ( :استحيوا من اهلل ّ
نفعل يا رسول اهلل؟ قال( :إن كنتم فاعلني فال يبيت ّن أحدكم ّإال وأجله بني عينيه ،وليحفظ
الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،وليذكر القرب والبىل ،ومن أراد اآلخرة فليدع زينة
احلياة الدنيا)()3

حق احلياء) ،قيل :يا رسول
[احلديث ]2408 :قال رسول اهلل ( :استحيوا من اهلل ّ
حق احلياء فليكتب أجله
حق احلياء؟ فقال( :من استحيا من اهلل ّ
اهلل :ومن يستحي من اهلل ّ
بني عينيه وليزهد يف الدنيا وزينتها ،وحيفظ الرأس وما حوى ،والبطن وما طوى ،وال ينسى
املقابر والبىل)()4

حق احلياء،
[احلديث ]2409 :قال رسول اهلل ( :رحم اهلل عبدا استحيا من ر ّبه ّ
فحفظ الرأس وما حوى ،والبطن وما وعى ،وذكر القرب والبىل ،وذكر ّ
أن له يف اآلخرة
معادا)()5

[احلديث ]2410 :قيل لرسول اهلل  :أوصني ،فقال( :استحي من اهلل كام تستحي
( )1عيون األخبار ج  2ص . 56

( )4كتاب الزهد ص .45

( )2امايل الطويس ج  2ص .147

( )5االختصاص ص .229

( )3اخلصال ج  1ص .293

389

من الرجل الصالح من قومك)( )1

[احلديث ]2411 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة أنبت اهلل تعاىل لطائفة
من أمتي أجنحة ،فيطريون من قبورهم إىل اجلنان ،يرسحون فيها ،ويتن ّعمون كيف يشاؤون،
فتقول هلم املالئكة :هل رأيتم احلساب؟ فيقولون :ما رأينا حسابا ،فيقولون :هل جزتم
الرصاط؟ فيقولون :ما رأينا رصاطا ،فيقولون :هل رأيتم جهنّم؟ فيقولون :ما رأينا شيئا،
فيقولون :نشدناكم اهلل ،حدّ ثونا ما كانت أعاملكم يف الدنيا؟ فيقولون :خصلتان كانتا فينا،
فب ّلغنا اهلل تعاىل هذه املنزلة بفضل رمحته ،فيقولون :وما مها؟ فيقولون :كنّا إذا خلونا نستحي
حق لكم هذا)()2
أن نعصيه ،ونرض باليسري ممّا قسم لنا ،فتقول املالئكةّ :

[احلديث ]2412 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة ّ
جتىل اهلل لعبده املؤمن
مقربا وال نب ّيا مرسال،
ثم يغفر اهلل وال يطلع اهلل عىل ذلك ملكا ّ
فيوقفه عىل ذنوبه ذنبا ذنباّ ،
ن حسنات)()3
وسرت عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ،ثم يقول لس ّيئاته ك ّ

ّ

[احلديث ]2413 :قال رسول اهلل ( :ستّة أشياء حسن ،ولكن من ستّة أحسن:
العدل حسن وهو من االمراء أحسن ،والصرب حسن وهو من الفقراء أحسن ،والورع حسن
وهو من العلامء أحسن ،والسخاء حسن وهو من األغنياء أحسن ،والتوبة حسنة وهي من
الشاب أحسن ،واحلياء حسن وهو من النساء أحسن ،وأمري ال عدل له كغيم ال غيث له،
ّ
وغني ال سخاء
وفقري ال صرب له كمصباح ال ضوء له ،وعامل ال ورع له كشجرة ال ثمرة هلا،
ّ
وشاب ال توبة له كنهر ال ماء له ،وامرأة ال حياء هلا كطعام ال ملح
له كمكان ال نبت له،
ّ
له)()4

( )1روضة الواعظني ج  2ص .460

( )3صحيفة اإلمام الرضا ص .35

( )2مسكّن الفؤاد ص .80

( )4إرشاد القلوب ص .193
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[احلديث ]2414 :قال رسول اهلل ( :عليكم بالعفاف وترك الفجور)()1

الرش ك ّله:
ْش ثالث فقد وقى ّ
[احلديث ]2415 :قال رسول اهلل ( :من وقى ّ
لقلقه وقبقبه وذبذبه ،فلقلقه لسانه وقبقبه بطنه وذبذبه فرجه)()2

[احلديث ]2416 :قال رسول اهلل ( :أال أد ّلكم عىل أهل اجلنّة ّ
كل ضعيف
جواظ)()3
متع ّفف لو أقسم عىل اهلل ألبره ،وأهل النار ّ
كل متكرب ّ

ّ

ّ

[احلديث ]2417 :قال رسول اهلل  يف خطبة له( :ومن قدر عىل امرأة أو جارية
حرم اهلل عليه النار وآمنه من الفزع األكرب وأدخله اجلنّة ،فإن أصاهبا
حرام فرتكها خمافة اهلل ّ
حراما حرم اهلل عليه اجلنّة وأدخله النار)()4

ّ

[احلديث ]2418 :قال رسول اهلل ( :بئس العون عىل الدّ ين قلب نخيب وبطن
رغيب)()5

حيب احليي احلليم الغني املتعفف أال
[احلديث ]2419 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل ّ
وإن اهلل يبغض الفاحشة البذيء السائل امللحف)()6

وجلَ ﴿ :و ُقو ُلوا لِلن ِ
ّ
َّاس ُح ْسنًا﴾
[احلديث ]2420 :قال رسول اهلل يف قول اهلل عزّ
[البقرة( :]83 :قولوا للناس أحسن ما حت ّبون أن يقال لكمّ ،
فإن اهلل تعاىل يبغض الل ّعان الس ّباب
وحيب احل ّيي احلليم العفيف
املتفحش السائل امللحف،
الط ّعان عىل املؤمنني الفاحش
ّ
ّ
املتع ّفف)()7

[احلديث ]2421 :قال رسول اهلل ( :أ ّما العفاف فيتش ّعب منه الرض

( )1الكايف ج  5ص .554

( )5األشعثيات ص .165

( )2كنز الكراجكي ج  2ص .10

( )6كتاب الزهد ص .10

( )3تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .182

( )7روضة الواعظني ج  2ص .370

( )4عقاب األعامل ص .334
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ّ
واحلظ والراحة والتف ّقد واخلشوع والتذكّر والتفكّر واجلود والسخاء ،فهذا ما
واالستكانة
يتش ّعب للعاقل بعفافه ريض باهلل وبقسمه)()1

(أحب العفاف إىل اهلل عفاف البطن
[احلديث ]2422 :قال رسول اهلل :
ّ
والفرج)()2

[احلديث ]2423 :قال رسول اهلل ( ثالث أخافه ّن عىل أمتي من بعدي :الضاللة
ومضالت الفتن ،وشهوة البطن والفرج)()3
ّ
بعد املعرفة،

[احلديث ]2424 :قال رسول اهلل ( :من ضمن يل اثنتني ضمنت له عىل اهلل اجلنّة،
من ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت له عىل اهلل اجلنّة)()4

[احلديث ]2425 :قال رسول اهلل ( :ما ز ّين اهلل رجال بزينة خري من عفاف
بطنه)()5

[احلديث ]2426 :قال رسول اهلل ( :أكثر ما تلج به أمتي النار األجوفان :البطن
والفرج)()6

[احلديث ]2427 :قال رسول اهلل ( :أكثر ما يرد به أمتي النار البطن والفرج،
وأكثر ما يلج به أمتي اجلنّة تقوى اهلل وحسن اخللق)()7

[احلديث ]2428 :قال رسول اهلل ّ ( :أول من يدخل اجلنّة شهيد ،وعبد مملوك
أحسن عبادة ر ّبه ونصح لس ّيده ،ورجل عفيف متع ّفف ذو عبادة)()8

[احلديث ]2429 :قال رسول اهلل ( :أربع إذا ك ّن فيك مل تبل ما فاتك من الدنيا:
( )1حتف العقول ص .17

( )5تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .229

( )2مستدرك الوسائل ج  2ص  ،301أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )6اصول الكايف ج  2ص .79

األخالق.

( )7االختصاص ص .228

( )3اصول الكايف ج  2ص .79

( )8عيون األخبار ج  2ص .28

( )4معاين األخبار ص .411
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حفظ أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وع ّفة يف طعمة)()1

استعف أع ّفه
ّ
[احلديث ]2430 :قال رسول اهلل ( :من استغنى أغناه اهلل ،ومن
اهلل ،ومن سأل أعطاه اهلل ،ومن فتح عىل نفسه باب مسألة فتح اهلل عليه سبعني بابا من الفقر
ال يسدّ

أدناها يشء)()2

ّ
وجل إيامن ال
[احلديث ]2431 :قال رسول اهلل ( :أفضل األعامل عند اهلل عزّ
ّ
وأول من يدخل اجلنّة شهيد ،وعبد مملوك
شك فيه ،وغزو ال غلول فيه،
وحج مربورّ .
ّ
وأول من يدخل النار أمري
أحسن عبادة ر ّبه ونصح لس ّيده ،ورجل عفيف متع ّفف ذو عيالّ .
متس ّلط مل يعدل ،وذو ثروة من املال مل يعط املال ح ّقه ،وفقري فخور)()3

[احلديث ]2432 :قال رسول اهلل ّ :
حيب عبده الفقري املتع ّفف أبا
(إن اهلل ّ
العيال)()4

[احلديث ]2433 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال يزيد اهلل هب ّن ّإال خريا :التواضع:
ال يزيد اهلل به ّإال ارتفاعا ،وذل النفس :ال يزيد اهلل به ّإال عزا .والتعفف ال يزيد اهلل به ّاال
غنى)()5
[احلديث ]2434 :قال رسول اهلل ( :القناعة بركة)()6

[احلديث ]2435 :قال رسول اهلل ( :ثالث من لقي اهلل هب ّن فهو من أفضل
الناس ،من أتى اهلل بام افرتض اهلل عليه فهو من أعبد الناس ،ومن ورع عن حمارم اهلل فهو
من أورع الناس ،ومن قنع بام رزقه اهلل فهو من أغنى الناس)()7

( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .9

( )5عدّ ة الداعي ص .178

( )2عدّ ة الداعي ص .100

( )6األشعثيّات ص .160

( )3عيون األخبار ج  2ص .25

( )7اخلصال ج  1ص .125

( )4إرشاد القلوب ص .184
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[احلديث ]2436 :قال رسول اهلل ( :من سألنا أعطيناه ،ومن استغنى أغناه
اهلل)()1
[احلديث ]2437 :قال رسول اهلل ( :القناعة كنز ال يفنى)( )2

[احلديث ]2438 :قال رسول اهلل ( :إذا أحب اهلل عبدا أهلمه الطاعة وألزمه
وقواه باليقني ،فاكتفى بالكفاف ،واكتسى بالعفاف)()3
القناعة ،وف ّقهه يف الدين ّ

[احلديث ]2439 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه( :كن ورعا تكن أعبد الناس،
حتب لنفسك تكن مؤمنا ،وأحسن جماورة
وكن قنعا تكن أشكر الناس،
وأحب للناس ما ّ
ّ
من جاورك تكن مسلام ،واقلل من الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب)()4

[احلديث ]2440 :قال رسول اهلل ( :ينبغي أن يكون يف املؤمن ثامن خصال :وقار
ّ
وجل ،وال يظلم
عند اهلزاهز ،وصرب عند البالء وشكر عند الرخاء ،وقنوع بام رزقه اهلل عزّ
األعداء ،وال يتحامل عىل األصدقاء ،بدنه منه يف تعب ،والناس منه يف راحة)()5

ّ
وجل هبن فهو من
[احلديث ]2441 :قال رسول اهلل ( :ثالث من لقي اهلل عزّ
أفضل الناس :من أوىف اهلل بام افرتض عليه فهو من أعبد الناس ،ومن ورع عن حمارم اهلل
فهو من أورع الناس ،ومن قنع بام رزقه اهلل فهو من أغنى الناس)()6

[احلديث ]2442 :قال رسول اهلل ( :الدنيا دول فام كان لك منها أتاك عىل
بقوتك ،ومن انقطع رجاه مما فاته اسرتاحت نفسه،
ضعفك ،وما كان منها عليك مل تدفعه ّ
ومن قنع بام رزقه اهلل تعاىل قرت عيناه)()7

( )1اصول الكايف ج  2ص .1 37

( )5من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )2روضة الواعظني ج  2ص .456

( )6من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )3أعالم الدين ص .135

( )7مشكاة األنوار ص .131

( )4إرشاد القلوب ص .118
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ّ
[احلديث ]2443 :قال رسول اهلل ّ :
وجل يقول :وضعت مخسة يف
(إن اهلل عزّ
مخسة والناس يطلبوهنا يف مخسة فال جيدوهنا وضعت الغنى يف القناعة والناس يطلبوهنا يف
كثرة املال فال جيدونه ،ووضعت العزّ يف خدمتي والناس يطلبونه يف خدمة السلطان فال
جيدونه ،ووضعت الفخر يف التقوى والناس يطلبونه باألنساب فال جيدونه ،ووضعت
الراحة يف اجلنّة والناس يطلبونه يف الدنيا فال جيدونه)()1

[احلديث ]2444 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا
وتأهب للمسري)()2
وتزود للرحيلّ ،
الكفاف ،وصاحب فيها العفافّ ،

[احلديث ]2445 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل تبارك وتعاىل يا ابن آدم يؤتى ّ
كل
يوم برزقك وأنت حتزن ،وينقص ّ
كل يوم من عمرك وأنت تفرح ،أنت فيام يكفيك وتطلب
ما يطغيك ،ال بقليل تقنع وال من كثري تشبع)()3

[احلديث ]2446 :عن اإلمام الصادق قال :اشتدّ ت حال رجل من أصحاب رسول
فلام رآه رسول
النبي ّ 
اهلل  فقالت له امرأته :لو أتيت رسول اهلل  فسألته فجاء إىل ّ
اهلل  قال :من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل ،فقال الرجل :ما يعني غريي فرجع
إىل امرأته فأعلمها ،فقالتّ :
فلام رآه رسول اهلل  قال:
إن رسول اهلل  برش فأعلمه فأتاه ّ
ثم ذهب الرجل
من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل .حتّى فعل الرجل ذلك ثالثاّ ،
ثم جاء به فباعه بنصف مدّ من دقيق
ثم أتى اجلبل ،فصعده فقطع حطبا ّ
فاستعار معوال ّ
ثم ذهب من الغد؛ فجاء بأكثر من ذلك فباعه ،فلم يزل يعمل وجيمع حتّى
فرجع به فأكلهّ ،
ثم أثرى حتّى أيرس فجاء إىل رسول اهلل
ثم مجع حتّى اشرتى بكرين وغالماّ ،
اشرتى معوالّ ،

( )1عوايل الآللئ ج  4ص .61

( )3أعالم الدين ص .337

( )2أعالم الدين ص .337
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 فأعلمه كيف جاء يسأله ،وكيف سمع رسول اهلل  فقال رسول اهلل ( :قلت لك:
من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل)()1

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2447 :قال اإلمام عيل( :ال إيامن كاحلياء والصرب)( )2
[احلديث ]2448 :قال اإلمام عيل( :أفضل ما خت ّلق به متخ ّلق احلياء)()3

[احلديث ]2449 :قال اإلمام عيل يف وص ّيته( :من كساه احلياء ثوبه اختفى عن
العيون عيبه)()4
[احلديث ]2450 :قال اإلمام عيل( :من كساه احلياء ثوبه مل ير الناس عيبه)()5

[احلديث ]2451 :قال اإلمام عيل( :إذا رأيتم املرء ال يستحي ممّا قال ،وال ممّا قيل
له ،فأعلموا أنّه لعنة أو ْشك شيطان)()6
[احلديث ]2452 :قال اإلمام عيل( :احلياء متام الكرم)()7
[احلديث ]2453 :قال اإلمام عيل( :احلياء قرين العفاف)()8
[احلديث ]2454 :قال اإلمام عيل( :احلياء خلق مجيل)()9
[احلديث ]2455 :قال اإلمام عيل( :احلياء خلق مريض)()10

ّ

( )1اصول الكايف ج  2ص .139

( )6دعائم اإلسالم ج  2ص .458

( )2هنج البالغة حكمة  109ص .1139

( )7غرر احلكم ص  256ـ .257

( )3تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  2ص .246

( )8غرر احلكم ص  256ـ .257

( )4من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .279

( )9غرر احلكم ص  256ـ .257

( )5هنج البالغة ص .1185

( )10غرر احلكم ص  256ـ .257
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[احلديث ]2456 :قال اإلمام عيل( :العقل شجرة ثمرها احلياء والسخاء)()1
[احلديث ]2457 :قال اإلمام عيل( :احلياء متام الكرم وأحسن الشيم)()2

[احلديث ]2458 :قال اإلمام عيل( :االيامن واحلياء مقرونان يف قرن وال
يفرتقان)()3
[احلديث ]2459 :قال اإلمام عيل( :أع ّفكم أحياكم)()4
[احلديث ]2460 :قال اإلمام عيل( :أعقل الناس أحياهم)()5
[احلديث ]2461 :قال اإلمام عيل( :أحسن مالبس الدين احلياء)()6

[احلديث ]2462 :قال اإلمام عيلّ ( :
وإهنام
إن احلياء والع ّفة من خالئق اإليامنّ ،
لسج ّية األحرار ،وشيمة األبرار)()7

[احلديث ]2463 :قال اإلمام عيل( :ترسبل احلياء وا ّدرع الوفاء واحفظ اإلخاء
وأقلل حمادثة النساء يكمل لك السناء)()8
[احلديث ]2464 :قال اإلمام عيل( :سبب الع ّفة احلياء)()9
[احلديث ]2465 :قال اإلمام عيل( :عليك باحلياء فإنّه عنوان النبل)()10
[احلديث ]2466 :قال اإلمام عيل( :كثرة حياء الرجل دليل إيامنه)()11
[احلديث ]2467 :قال اإلمام عيل( :نعم قرين السخاء احلياء)()12
[احلديث ]2468 :قال اإلمام عيل( :نعم قرين اإليامن احلياء)( )13
( )1غرر احلكم ص  256ـ .257

( )8غرر احلكم ص  256ـ .257

( )2غرر احلكم ص  256ـ .257

( )9غرر احلكم ص  256ـ .257

( )3غرر احلكم ص  256ـ .257

( )10غرر احلكم ص  256ـ .257

( )4غرر احلكم ص  256ـ .257

( )11غرر احلكم ص  256ـ .257

( )5غرر احلكم ص  256ـ .257

( )12غرر احلكم ص  256ـ .257

( )6غرر احلكم ص  256ـ .257

( )13غرر احلكم ص  256ـ .257

( )7غرر احلكم ص  256ـ .257
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[احلديث ]2469 :قال اإلمام عيل( :ال شيمة كاحلياء)()1
[احلديث ]2470 :قال اإلمام عيل( :ال إيامن كاحلياء والسخاء)()2
كل اخلري)()3
[احلديث ]2471 :قال اإلمام عيل( :احلياء مفتاح ّ

[احلديث ]2472 :قال اإلمام عيل( :احلياء يصدّ

عن فعل القبيح)()4

[احلديث ]2473 :قال اإلمام عيل( :ثمرة احلياء الع ّفة)()5
[احلديث ]2474 :قال اإلمام عيل( :من كساه احلياء ثوبه خفي عن الناس عيبه)()6

[احلديث ]2475 :قال اإلمام عيل( :من صحبه احلياء يف قوله زائله اخلناء يف
فعله)()7
[احلديث ]2476 :قال اإلمام عيل( :القحة عنوان الرش)()8

ّ

فإهنا حتدوك عىل ركوب القبائح،
[احلديث ]2477 :قال اإلمام عيل( :إ ّياك والقحة ّ
والتهجم عىل الس ّيئات)()9
ّ
[احلديث ]2478 :قال اإلمام عيل( :بئس الوجه الوقاح)()10
كل ْش القحة)()11
[احلديث ]2479 :قال اإلمام عيل( :رأس ّ

ّ

ْش األْشار من ال يستحي من الناس ،وال
[احلديث ]2480 :قال اإلمام عيلّ ( :
خياف اهلل سبحانه)()12
[احلديث ]2481 :قال اإلمام عيل( :من ال حياء له فال خري فيه)()13
( )1غرر احلكم ص  256ـ .257

( )8غرر احلكم ص  256ـ .257

( )2غرر احلكم ص  256ـ .257

( )9غرر احلكم ص  256ـ .257

( )3غرر احلكم ص  256ـ .257

( )10غرر احلكم ص  256ـ .257

( )4غرر احلكم ص  256ـ .257

( )11غرر احلكم ص  256ـ .257

( )5غرر احلكم ص  256ـ .257

( )12غرر احلكم ص  256ـ .257

( )6غرر احلكم ص  256ـ .257

( )13غرر احلكم ص  256ـ .257

( )7غرر احلكم ص  256ـ .257
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قل ورعه)( )1
قل حياؤه ّ
[احلديث ]2482 :قال اإلمام عيل( :من ّ

[احلديث ]2483 :قال اإلمام عيل( :من مل يكن له سخاء وال حياء فاملوت خري له
من احلياة)()2

[احلديث ]2484 :قال اإلمام عيل( :من مل يستح من الناس مل يستح من اهلل
سبحانه)()3
[احلديث ]2485 :قال اإلمام عيل( :من مل يتّق وجوه الرجال مل يتّق اهلل سبحانه)()4
[احلديث ]2486 :قال اإلمام عيل( :ما أبعد الصالح من ذي الرش الوقاح)()5

ّ

[احلديث ]2487 :قال اإلمام عيل( :وقاحة الرجل تشينه)()6
[احلديث ]2488 :قال اإلمام عيل( :احلياء حمرمة)()7
[احلديث ]2489 :قال اإلمام عيل( :احلياء يمنع الرزق)()8
[احلديث ]2490 :قال اإلمام عيل( :احلياء مقرون باحلرمان)( )9
[احلديث ]2491 :قال اإلمام عيل( :قرن احلياء باحلرمان)()10
[احلديث ]2492 :قال اإلمام عيل( :من استحيا حرم)()11
[احلديث ]2493 :قال اإلمام عيل( :أفضل احلياء استحياؤك من اهلل)()12
[احلديث ]2494 :قال اإلمام عيل( :احلياء من اهلل يمحو كثريا من اخلطايا)()13

[احلديث ]2495 :قال اإلمام عيل( :احلياء من اهلل سبحانه وتعاىل يقي من عذاب
( )1غرر احلكم ص  256ـ .257

( )8غرر احلكم ص  256ـ .257

( )2غرر احلكم ص  256ـ .257

( )9غرر احلكم ص  256ـ .257

( )3غرر احلكم ص  256ـ .257

( )10غرر احلكم ص  256ـ .257

( )4غرر احلكم ص  256ـ .257

( )11غرر احلكم ص  256ـ .257

( )5غرر احلكم ص  256ـ .257

( )12غرر احلكم ص .257

( )6غرر احلكم ص  256ـ .257

( )13غرر احلكم ص .257

( )7غرر احلكم ص  256ـ .257
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النار)()1
[احلديث ]2496 :قال اإلمام عيل( :أحسن احلياء استحياؤك من نفسك)()2
[احلديث ]2497 :قال اإلمام عيل( :غاية احلياء أن يستحيي املرء من نفسه)()3
[احلديث ]2498 :قال اإلمام عيل( :من متام املروءة أن تستحيي من نفسك)()4

[احلديث ]2499 :قال اإلمام عيل( :ما املجاهد الشهيد يف سبيل اهلل بأعظم أجرا
يكون ملكا من املالئكة)()5
ّ
فعف ،لكاد العفيف أن
ممّن قدر ّ
[احلديث ]2500 :قال اإلمام عيل( :أفضل العبادة العفاف)()6

(أحب األعامل إىل اهلل سبحانه يف األرض
عيل:
ّ
[احلديث ]2501 :قال اإلمام ّ
الدعاء ،وأفضل العبادة العفاف)()7

[احلديث ]2502 :قال اإلمام عيلّ :
أحب ما متتثله العباد إىل اهلل بعد اإلقرار به
(إن ّ
وبأوليائه التع ّفف والتحمل واالصطبار)()8

ّ

[احلديث ]2503 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :ومن مل يعط نفسه شهوهتا
أصاب رشده)()9

[احلديث ]2504 :قال اإلمام عيل( :أحسن حلية املؤمن التواضع ومجاله التع ّفف
وْشفه التف ّقه وعزّ ه ترك القال والقيل)()10

مهته ،وصدقه عىل قدر
[احلديث ]2505 :قال اإلمام عيل( :قدر الرجل عىل قدر ّ

( )1غرر احلكم ص .257

( )6اصول الكايف ج  2ص .79

( )2غرر احلكم ص .257

( )7فالح السائل ص .27

( )3غرر احلكم ص .236

( )8حتف العقول ص .173

( )4غرر احلكم ص .236

( )9من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .279

( )5هنج البالغة حكمة  466ص .1303

( )10حتف العقول ص .172

400

مروءته ،وشجاعته عىل قدر أنفته ،وعفته عىل قدر غريته)()1
كل خري)()2
[احلديث ]2506 :قال اإلمام عيل( :الع ّفة رأس ّ
[احلديث ]2507 :قال اإلمام عيل( :العفاف زهادة)()3
الفتوة)()4
[احلديث ]2508 :قال اإلمام عيل( :الع ّفة أفضل (أصل) ّ
[احلديث ]2509 :قال اإلمام عيل( :العفاف أفضل شيمة)()5
[احلديث ]2510 :قال اإلمام عيل( :الع ّفة شيمة األكياس)()6
[احلديث ]2511 :قال اإلمام عيل( :أهل العفاف أْشف األْشاف)()7

[احلديث ]2512 :قال اإلمام عيلّ :
التقي
حيب املتع ّفف احل ّيي
(إن اهلل سبحانه ّ
ّ
الرايض)()8
[احلديث ]2513 :قال اإلمام عيل( :تاج الرجل عفافه وزينه إنصافه)( )9
[احلديث ]2514 :قال اإلمام عيل( :حسن العفاف من شيم األْشاف)()10
[احلديث ]2515 :قال اإلمام عيل( :دليل غرية الرجل ع ّفته)( )11
[احلديث ]2516 :قال اإلمام عيل( :زكاة اجلامل العفاف)()12
[احلديث ]2517 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا الرشه بالع ّفة)()13
[احلديث ]2518 :قال اإلمام عيل( :عليك بالع ّفة فإهنا نعم القرين)()14

ّ

( )1هنج البالغة ص .1110

( )8غرر احلكم ص .256

( )2غرر احلكم ص .255

( )9غرر احلكم ص .256

( )3غرر احلكم ص .256

( )10غرر احلكم ص .256

( )4غرر احلكم ص .256

( )11غرر احلكم ص .256

( )5غرر احلكم ص .256

( )12غرر احلكم ص .256

( )6غرر احلكم ص .256

( )13غرر احلكم ص .256

( )7غرر احلكم ص .256

( )14غرر احلكم ص .256
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[احلديث ]2519 :قال اإلمام عيل( :عليك بالعفاف فإنّه أفضل شيم األْشاف)()1

[احلديث ]2520 :قال اإلمام عيل( :عليكم بلزوم الع ّفة واألمانة فإهنام أْشف ما
أرسرتم ،وأحسن ما أعلنتم وافضل ما ا ّدخرتم)()2
[احلديث ]2521 :قال اإلمام عيل( :عىل قدر احلياء تكون الع ّفة)()3
عف)()4
[احلديث ]2522 :قال اإلمام عيل( :كام تشتهي ّ
يتحل بالع ّفة من أشتهي ما ال جيد)()5
[احلديث ]2523 :قال اإلمام عيل( :مل ّ
التحيل بالسخاء والتع ّفف)()6
ّ
[احلديث ]2524 :قال اإلمام عيل( :من كامل النعمة
إال بالعفاف واإليثار)()7
[احلديث ]2525 :قال اإلمام عيل( :ال تكمل املكارم ّ

ّ
ّ
بالتحيل بالع ّفة
(يستدل عىل عقل الرجل
[احلديث ]2526 :قال اإلمام عيل:
والقناعة)()8
[احلديث ]2527 :قال اإلمام عيل( :العفاف يصون النفس وينزّ هها عن الدنايا)()9
[احلديث ]2528 :قال اإلمام عيل( :الع ّفة تض ّعف الشهوة)()10
[احلديث ]2529 :قال اإلمام عيل( :بالعفاف تزكوا األعامل)( )11
[احلديث ]2530 :قال اإلمام عيل( :ثمرة الع ّفة الصيانة)()12
[احلديث ]2531 :قال اإلمام عيل( :ثمرة الع ّفة القناعة)()13
[احلديث ]2532 :قال اإلمام عيل( :سبب القناعة العفاف)()14
( )1غرر احلكم ص .256

( )8غرر احلكم ص .256

( )2غرر احلكم ص .256

( )9غرر احلكم ص .256

( )3غرر احلكم ص .256

( )10غرر احلكم ص .256

( )4غرر احلكم ص .256

( )11غرر احلكم ص .256

( )5غرر احلكم ص .256

( )12غرر احلكم ص .256

( )6غرر احلكم ص .256

( )13غرر احلكم ص .256

( )7غرر احلكم ص .256

( )14غرر احلكم ص .256
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خف وزره ،وعظم عند اهلل قدره)()1
عف ّ
[احلديث ]2533 :قال اإلمام عيل( :من ّ
[احلديث ]2534 :قال اإلمام عيل( :من احتف الع ّفة والقناعة خالفه العزّ )()2
[احلديث ]2535 :قال اإلمام عيل( :من ع ّفت أطرافه حسنت أوصافه)()3
[احلديث ]2536 :قال اإلمام عيل( :ما زنى عفيف)()4
[احلديث ]2537 :قال اإلمام عيل( :ال فاقة مع عفاف)()5

[احلديث ]2538 :قال اإلمام عيل( :أربع من اعطيهن أعطي خري الدنيا واآلخرة:
صدق حديث ،وأداء أمانة ،وع ّفة بطن ،وحسن خلق)()6
[احلديث ]2539 :قال اإلمام عيل( :العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى)()7

[احلديث ]2540 :قال اإلمام عيل( :طلب احلوائج إىل الناس استالب للعزّ ة
ومذهبة للحياء)()8

ِ
ِ
ّ
احلا ِم ْن
[احلديث ]2541 :سئل اإلمام عيل عن قول اهلل عزّ
وجلَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً
ط ِّي َب ًة﴾ [النحل ،]97 :فقال( :هي القناعة)()9
َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َلنُ ْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َ
[احلديث ]2542 :قال اإلمام عيل( :القناعة مال ال ينفد)()10
[احلديث ]2543 :قال اإلمام عيل( :كفى بالقناعة ملكا ،وبحسن اخللق نعيام)()11
إال قانعا)()12
[احلديث ]2544 :قال اإلمام عيل( :لن تلقى املؤمن ّ

[احلديث ]2545 :قال اإلمام عيل( :أشكر الناس أقنعهم ،وأكفرهم للنعم

( )1غرر احلكم ص .256

( )7هنج البالغة حكمة  65ص .1116

( )2غرر احلكم ص .256

( )8مشكاة األنوار ص .184

( )3غرر احلكم ص .256

( )9هنج البالغة حكمة  221ص .1188

( )4غرر احلكم ص .256

( )10هنج البالغة ،حكمة  467ص .1303

( )5غرر احلكم ص .256

( )11هنج البالغة ،حكمة  220ص .1188

( )6غرر احلكم الفصل  1رقم .2151

( )12غرر احلكم ،الفصل  72رقم .6

403

أجشعهم)()1

[احلديث ]2546 :قال اإلمام عيل( :إن اهلل سبحانه وضع مخسة يف مخسة :العز يف
الطاعة ،والذل يف املعصية ،واحلكمة يف خلو البطن ،واهليبة يف صالة الليل ،والغناء يف
القناعة)()2
[احلديث ]2547 :قال اإلمام عيل( :القناعة نعمة)()3
[احلديث ]2548 :قال اإلمام عيل( :املروءة القناعة والتجمل والتحمل)()4

ّ

ّ

[احلديث ]2549 :قال اإلمام عيل( :العبد حر ما قنع ،احلر عبد ما طمع)()5

ّ

ّ

[احلديث ]2550 :قال اإلمام عيل( :القناعة عالمة األتقياء)()6
[احلديث ]2551 :قال اإلمام عيل( :القنوع عنوان الرضا)()7
[احلديث ]2552 :قال اإلمام عيل( :القناعة سيف ال ينبو)()8
[احلديث ]2553 :قال اإلمام عيل( :املتّقي قانع متنزّ ه متع ّفف)()9
[احلديث ]2554 :قال اإلمام عيل( :اقنع بام أوتيته تكن مكف ّيا)( )10

عدوك
[احلديث ]2555 :قال اإلمام عيل( :انتقم من حرصك بالقنوع كام تنتقم من ّ
بالقصاص)()11
[احلديث ]2556 :قال اإلمام عيل( :أطيب العيش القناعة)()12
وصحة األجسام)()13
[احلديث ]2557 :قال اإلمام عيل( :أهنأ األقسام القناعة
ّ
( )1إرشاد القلوب ص .160

( )8غرر احلكم ص .391

( )2إرشاد القلوب ص .119

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

404

[احلديث ]2558 :قال اإلمام عيل( :أعون يشء عىل صالح النفس القناعة)()1

[احلديث ]2559 :قال اإلمام عيل( :إنكم إىل القناعة بيسري الرزق أحوج منكم إىل
اكتساب احلرص يف الطلب)()2
[احلديث ]2560 :قال اإلمام عيل( :إذا حرمت فاقنع)()3

[احلديث ]2561 :قال اإلمام عيل( :إذا أراد اهلل بعبد خريا أهلمه القناعة وأصلح له
زوجه)()4

[احلديث ]2562 :قال اإلمام عيل( :إذا أراد اهلل بعبد خريا أهلمه الطاعة وح ّبب إليه
القناعة فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف)()5
[احلديث ]2563 :قال اإلمام عيل( :تأ ّدم باجلوع وتأ ّدب بالقنوع)()6
[احلديث ]2564 :قال اإلمام عيل( :مجال العيش القناعة)()7

[احلديث ]2565 :قال اإلمام عيل( :حفظ ما يف يدك خري لك من طلب ما يف يد
غريك)()8
[احلديث ]2566 :قال اإلمام عيل( :سعادة املرء القناعة والرضا)( )9

[احلديث ]2567 :قال اإلمام عيل( :طوبى ملن جتلبب بالقنوع وجتنّب
اإلرساف)()10
[احلديث ]2568 :قال اإلمام عيل( :غاية االقتصاد القناعة)()11

( )1غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

405

[احلديث ]2569 :قال اإلمام عيل( :كن مؤمنا تق ّيا متقنّعا عفيفا)()1

[احلديث ]2570 :قال اإلمام عيل( :مل يتحل بالقناعة من مل يكتف بيسري ما
وجد)()2
[احلديث ]2571 :قال اإلمام عيل( :من عقل قنع)()3
التحيل بالقناعة)()4
ّ
[احلديث ]2572 :قال اإلمام عيل( :من أكرم اخللق
[احلديث ]2573 :قال اإلمام عيل( :من ْشف اهلمة لزوم القناعة)()5

ّ

[احلديث ]2574 :قال اإلمام عيل( :ما استغنيت عنه خري ممّا استغنيت به)()6

[احلديث ]2575 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن باإلنسان أن يقنع بالقليل وجيود
باجلزيل)()7
احلظ القناعة)()8
[احلديث ]2576 :قال اإلمام عيل( :نعم ّ
[احلديث ]2577 :قال اإلمام عيل( :نعم اخلليقة القناعة)()9
[احلديث ]2578 :قال اإلمام عيل( :نعم عون الورع القنوع)( )10
[احلديث ]2579 :قال اإلمام عيل( :ال كنز كالقناعة)()11

[احلديث ]2580 :قال اإلمام عيل( :ينبغي ملن عرف نفسه أن يلزم القناعة
والع ّفة)()12
[احلديث ]2581 :قال اإلمام عيل( :إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون)()13
( )1غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

406

[احلديث ]2582 :قال اإلمام عيل( :القناعة عزّ )()1
[احلديث ]2583 :قال اإلمام عيل( :القناعة أبقى عزّ )()2

[احلديث ]2584 :قال اإلمام عيل( :القناعة عزّ

وغناء)()3

[احلديث ]2585 :قال اإلمام عيل( :القناعة تؤ ّدي إىل العزّ )()4
[احلديث ]2586 :قال اإلمام عيل( :بالقناعة يكون العزّ )()5
[احلديث ]2587 :قال اإلمام عيل( :ثمرة القناعة العزّ )()6

[احلديث ]2588 :قال اإلمام عيل( :عزّ

ذل اخلضوع)()7
القنوع خري من ّ

[احلديث ]2589 :قال اإلمام عيل( :غنى العاقل بحكمته وعزّ ه بقناعته)()8
[احلديث ]2590 :قال اإلمام عيل( :كفى بالقناعة ملكا)()9

[احلديث ]2591 :قال اإلمام عيل( :من قنعت نفسه عزّ

معرسا)()10

طلب)()11
[احلديث ]2592 :قال اإلمام عيل( :من قنع كفي مذ ّلة ال ّ
قل خضوعه)()12
[احلديث ]2593 :قال اإلمام عيل( :من كثر قنوعه ّ

[احلديث ]2594 :قال اإلمام عيل( :من قنع عزّ

واستغنى)()13

[احلديث ]2595 :قال اإلمام عيل( :من جتلبب الصرب والقناعة عزّ

ونبل)()14

[احلديث ]2596 :قال اإلمام عيل( :من التحف الع ّفة والقناعة حالفه العزّ )()15

( )1غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )14غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

( )15غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

407

[احلديث ]2597 :قال اإلمام عيل( :من عزّ

النفس لزوم القناعة)()1

[احلديث ]2598 :قال اإلمام عيل( :نال العزّ
[احلديث ]2599 :قال اإلمام عيل( :ال أعزّ

من رزق القناعة)()2

من قانع)()3

[احلديث ]2600 :قال اإلمام عيل( :القناعة تغني)()4
[احلديث ]2601 :قال اإلمام عيل( :القناعة رأس الغنى)()5
[احلديث ]2602 :قال اإلمام عيل( :الغني من استغنى بالقناعة)()6

ّ

[احلديث ]2603 :قال اإلمام عيل( :الغني من آثر القناعة)()7

ّ

[احلديث ]2604 :قال اإلمام عيل( :أخو الغنى من التحف بالقناعة)()8
[احلديث ]2605 :قال اإلمام عيل( :القناعة والطاعة توجبان الغنى والعزّ ة)()9
[احلديث ]2606 :قال اإلمام عيل( :القانع غني وإن جاع وعرى)()10

ّ

[احلديث ]2607 :قال اإلمام عيل( :القناعة أفضل الغنائني)()11
[احلديث ]2608 :قال اإلمام عيل( :أغنى الناس القانع)()12
[احلديث ]2609 :قال اإلمام عيل( :أغنى الغنى القناعة والتحمل يف الفاقة)()13

ّ

[احلديث ]2610 :قال اإلمام عيلّ :
(إن أكرم (أكيس) الناس من اقتنى اليأس ولزم
فإن الطمع واحلرص الفقر احلارضّ ،
القنوع والورع وبرئ من احلرص والطمعّ ،
وإن اليأس
والقناعة الغنى الظاهر)()14
( )1غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

( )14غرر احلكم ص .391

408

[احلديث ]2611 :قال اإلمام عيل( :إنّكم إن قنعتم حزتم الغناء وخ ّفت عليكم
مؤن الدنيا)()1
[احلديث ]2612 :قال اإلمام عيل( :إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة)()2
[احلديث ]2613 :قال اإلمام عيل( :ثمرة القناعة الغناء)()3

[احلديث ]2614 :قال اإلمام عيل( :حسبك من القناعة غناك بام قسم لك اهلل
سبحانه)()4
[احلديث ]2615 :قال اإلمام عيل( :عليك بالقنوع فال يشء أدفع للفاقة منه)()5

[احلديث ]2616 :قال اإلمام عيل( :طوبى ملن ّ
ذل يف نفسه ،وعزّ بطاعته ،وغني
بقناعته)()6
[احلديث ]2617 :قال اإلمام عيل( :يف القناعة الغناء)()7
[احلديث ]2618 :قال اإلمام عيل( :قرن القنوع بالغناء)()8
(كل قانع غني)()9
[احلديث ]2619 :قال اإلمام عيلّ :

ّ

(كل الغنى يف القناعة والرضا)()10
[احلديث ]2620 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]2621 :قال اإلمام عيل( :كن قنعا تكن غن ّيا)()11
[احلديث ]2622 :قال اإلمام عيل( :من قنع غني)()12
[احلديث ]2623 :قال اإلمام عيل( :من قنع شبع)()13
( )1غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

409

[احلديث ]2624 :قال اإلمام عيل( :من قنع بقسم اهلل استغنى)()1
[احلديث ]2625 :قال اإلمام عيل( :من ريض باملقدور اكتفى بامليسور)()2
[احلديث ]2626 :قال اإلمام عيل( :من قنع برزق اهلل استغنى عن اخللق)()3
[احلديث ]2627 :قال اإلمام عيل( :من لزم القناعة زال فقره)()4
[احلديث ]2628 :قال اإلمام عيل( :من قنع بقسم اهلل استغنى عن اخللق)()5
[احلديث ]2629 :قال اإلمام عيل( :من اكتفى باليسري استغنى عن الكثري)()6

عام يف أيدي الناس،
[احلديث ]2630 :قال اإلمام عيل( :نال الغنى من رزق اليأس ّ
والقناعة بام أويت ،والرضا بالقضاء)()7
[احلديث ]2631 :قال اإلمام عيل( :ال غنى كالقنوع)()8
إال بالقناعة)()9
[احلديث ]2632 :قال اإلمام عيل( :ال غنى ّ
[احلديث ]2633 :قال اإلمام عيل( :القناعة عفاف)()10
[احلديث ]2634 :قال اإلمام عيل( :القناعة أفضل الع ّفتني)()11

[احلديث ]2635 :قال اإلمام عيل( :أال ّ
وان القناعة وغلبة الشهوة من أكرب
العفاف)()12
[احلديث ]2636 :قال اإلمام عيل( :حسن القناعة من العفاف)()13
[احلديث ]2637 :قال اإلمام عيل( :عىل قدر الع ّفة تكون القناعة)()14
( )1غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

( )14غرر احلكم ص .391

410

(كل قانع عفيف)()1
[احلديث ]2638 :قال اإلمام عيلّ :

[احلديث ]2639 :قال اإلمام عيل( :من قنعت نفسه أعانته عىل النزاهة
والعفاف)()2
[احلديث ]2640 :قال اإلمام عيل( :من اقتنع بالكفاف أ ّداه اىل العفاف)()3
[احلديث ]2641 :قال اإلمام عيل( :املسرتيح من الناس القانع)()4
[احلديث ]2642 :قال اإلمام عيل( :القناعة أهنأ عيش)()5
[احلديث ]2643 :قال اإلمام عيل( :القانع ناج من آفات املطامع)()6

[احلديث ]2644 :قال اإلمام عيل( :اقنعوا بالقليل من دنياكم لسالمة دينكمّ ،
فإن
املؤمن البلغة اليسرية من الدنيا تقنعه)()7

[احلديث ]2645 :قال اإلمام عيل( :أنعم الناس عيشا من منحه اهلل سبحانه القناعة
وأصلح له زوجه)()8

[احلديث ]2646 :قال اإلمام عيلّ :
(إن أهنأ الناس عيشا من كان بام قسم اهلل له
راضيا)( )9

[احلديث ]2647 :قال اإلمام عيل( :ثمرة القناعة اإلمجال يف املكتسب والعزوف
عن الطلب)()10
[احلديث ]2648 :قال اإلمام عيل( :ضا ّدوا احلرص بالقنوع)( )11

( )1غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

411

[احلديث ]2649 :قال اإلمام عيل( :عليك بالعفاف والقنوع ،فمن أخذ به خ ّفت
عليه املؤن)()1
(كل مؤن الدنيا خفيفة عىل القانع والعفيف)()2
[احلديث ]2650 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]2651 :قال اإلمام عيل( :لن توجد القناعة حتّى يفقد احلرص)()3
[احلديث ]2652 :قال اإلمام عيل( :من تقنّع قنع)()4
[احلديث ]2653 :قال اإلمام عيل( :من قنع مل يغتم)()5

ّ

[احلديث ]2654 :قال اإلمام عيل( :من قنع حسنت عبادته)()6
قل طمعه)()7
[احلديث ]2655 :قال اإلمام عيل( :من قنع ّ
[احلديث ]2656 :قال اإلمام عيل( :من وهبت له القناعة صانته)()8

[احلديث ]2657 :قال اإلمام عيل( :العجز اشتغالك باملضمون لك عن املفروض
عليك وترك القناعة بام اوتيت)( )9
[احلديث ]2658 :قال اإلمام عيل( :من مل يقنع بام قدّ ر له تعنّى)()10
[احلديث ]2659 :قال اإلمام عيل( :من عدته القناعة مل يغنه املال)()11
[احلديث ]2660 :قال اإلمام عيل( :من عدم القناعة مل يغنه املال)()12

[احلديث ]2661 :قال اإلمام عيل( :من كان بيسري الدنيا ال يقنع مل يغنه من كثريها
ما جيمع)()13
( )1غرر احلكم ص .391

( )8غرر احلكم ص .391

( )2غرر احلكم ص .391

( )9غرر احلكم ص .391

( )3غرر احلكم ص .391

( )10غرر احلكم ص .391

( )4غرر احلكم ص .391

( )11غرر احلكم ص .391

( )5غرر احلكم ص .391

( )12غرر احلكم ص .391

( )6غرر احلكم ص .391

( )13غرر احلكم ص .391

( )7غرر احلكم ص .391

412

[احلديث ]2662 :قال اإلمام عيل( :من ريض من الدّ نيا بام جيزيه كان أيرس ما فيها
يكفيه ،ومن مل يرض من الدنيا بام جيزيه مل يكن فيها يشء يكفيه)()1
[احلديث ]2663 :قال اإلمام عيل( :آفة الورع ق ّلة القناعة)()2

األرت( :يرحم اهلل خ ّباب بن
[احلديث ]2664 :قال اإلمام عيل يف ذكر خ ّباب بن
ّ
األرت فلقد أسلم راغبا ،وهاجر طائعا ،وقنع بالكفاف ،وريض عن اهلل ،وعاش جماهدا،
ّ
طوبى ملن ذكر املعاد ،وعمل للحساب ،وقنع بالكفاف ،وريض عن اهلل)()3

[احلديث ]2665 :قال اإلمام عيل( :ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ّ
فإن
كل ما فيها ال يكفيك)()4
فإن ّ
أيرس ما فيها يكفيك ،وإن كنت إنّام تريد ما ال يكفيك ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
أحب
[احلديث ]2666 :قال اإلمام الباقر( :أفضل العبادة ع ّفة بطن وفرج وما يشء ّ
الرش عقوبة البغيّ ،
إىل اهلل من أن يسألّ ،
رب ،وكفى باملرء
وإن أرسع اخلري ثوابا ال ّ
وإن أرسع ّ
التحول عنه،
عام ال يستطيع
ّ
عيبا أن يبرص من الناس ما يعمى عنه عن نفسه ،أو ينهى الناس ّ
وأن يؤذي جليسه بام ال يعنيه)()5

[احلديث ]2667 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه( :إ ّياك أن تطمح برصك
ّ
وجل لنب ّيه َ ﴿ :و َال ُت ْع ِج ْب َك أمواهل ُ ْم َو َأ ْو َال ُد ُه ْم
إىل من هو فوقك ،فكفى بام قال اهلل عزّ
إِن ََّام ُي ِريدُ اهلل َأ ْن ُي َع ِّذ َ ُهب ْم ِ َهبا ِيف الدُّ ْن َيا َوتَزْ َه َق أنفس ُه ْم َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة ،]85 :وقالَ ﴿ :و َال
احلي ِاة الدُّ ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
ِ
ِ
يه َو ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري
َ
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
َمتُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا بِه َأزْ َو ً
ُ ْ
َو َأ ْب َقى﴾ [طه ]131 :فإن دخلك من ذلك يشء فاذكر عيش رسول اهلل  فإنّام كان قوته
( )1اصول الكايف ج  2ص .139
( )2غرر احلكم ص .274

( )4اصول الكايف ج  2ص .1 37
( )5املحاسن ص .292

( )3هنج البالغة حكمة  41ص .1108
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الشعري وحلواه التّمر ووقوده السعف إذا وجده)()1

[احلديث ]2668 :قال اإلمام الباقر( :الدنيا دول ،فام كان لك فيها أتاك عىل
بقوه ..ومن يئس ممّا فات أراح بدنه ،ومن
ضعفك ،وما كان منها عليك أتاك ومل متتنع منه ّ
قنع بام أويت قرت عينه)()2

ّ

[احلديث ]2669 :قيل لإلمام الباقر :أصلحك اهلل إنّا نتّجر إىل هذه اجلبال فنأيت
منها عىل أمكنة ال نستطيع أن ّ
نصيل ّإال عىل الثلج ،فقال( :أال تكون مثل فالن ـ يعني رجال
إال عىل الثلج)()3
يصيل ّ
عنده ـ يرض بالدون وال يطلب التجارة يف أرض ال يستطيع أن ّ

[احلديث ]2670 :قال اإلمام الباقر( :احلياء واإليامن مقرونان يف قرن فإذا ذهب
أحدمها تبعه صاحبه)()4
[احلديث ]2671 :قال اإلمام الباقر( :من قنع بام رزقه اهلل فهو من أغنى الناس)()5

[احلديث ]2672 :قال اإلمام الباقر( :قولوا للناس أحسن ما حت ّبون أن يقال لكم،
ّ
املتفحش ،السائل امللحف،
فإن اهلل يبغض ال ّل ّعان الس ّباب ال ّط ّعان عىل املؤمنني ،الفاحش
ّ
وحيب احليي احلليم العفيف املتع ّفف)()6
ّ

ّ

 3ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2673 :قال اإلمام الصادق( :احلياء من اإليامن ،واإليامن يف اجلنّة)()7

عي ال ّلسان
[احلديث ]2674 :قال اإلمام الصادق( :احلياء والعفاف
والعي ـ أعني ّ
ّ
ال عي القلب ـ من اإليامن)()8

ّ

( )1اصول الكايف ج  2ص .1 37

( )5اصول الكايف ج  2ص .139

( )2اخلصال ج  1ص .258

( )6حتف العقول) ص .300

( )3مشكاة األنوار ص .131

( )7اصول الكايف ج  2ص . 106

( )4اصول الكايف ج  2ص .106

( )8اصول الكايف ج  2ص . 106
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[احلديث ]2675 :قال اإلمام الصادق( :ال إيامن ملن ال حياء له)()1

[احلديث ]2676 :قال اإلمام الصادق( :ال إيامن ملن ال حياء له ،وال مال ملن ال
تقدير له ،وال جديد ملن ال خلق له)()2

[احلديث ]2677 :قال اإلمام الصادق( :املكارم عرش ،فإن استطعت أن تكون فيك
فإهنا تكون يف الرجل وال تكون يف ولده ،وتكون يف الولد وال تكون يف أبيه ،وتكون
فلتكنّ ،
احلر :صدق البأس ،وصدق ال ّلسان ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم،
يف العبد وال تكون يف ّ
وإقراء الضيف ،وإطعام السائل ،واملكافأة عىل الصنائع ،والتذمم للجار ،والتذمم
ن احلياء)()3
للصاحب ،ورأسه ّ

[احلديث ]2678 :قال اإلمام الصادق( :إ ّن خصال املكارم بعضها مق ّيد ببعض
يقسمها اهلل حيث يشاء ،تكون يف الرجل وال تكون يف ابنه ،وتكون يف العبد وال تكون يف
س ّيده :صدق احلديث ،وصدق الناس ،وإعطاء السائل ،واملكافأة بالصنائع ،وأداء األمانة،
ن احلياء)()4
وصلة الرحم ،والتو ّدد إىل اجلار والصاحب ،وقرى الضيف ،ورأسه ّ

لنحب من كان عاقال؛ فهام ،فقيها،
[احلديث ]2679 :قال اإلمام الصادق( :إنّا
ّ
إن اهلل عزّ ّ
حليام ،مداريا ،صبورا ،صدوقا ،وف ّياّ ،
خص األنبياء بمكارم األخالق ،فمن
وجل ّ
ّ
وجل وليسأله إ ّياها:
كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك ،ومن مل تكن فيه
فليترضع إىل اهلل عزّ
ّ
رب وصدق
الورع والقناعة والصرب والشكر واحللم واحلياء والسخاء والشجاعة والغرية وال ّ
احلديث وأداء األمانة)()5

يطول اهلل عمره فليقم أمره،
[احلديث ]2680 :قال اإلمام الصادق( :من أراد أن ّ
( )1اصول الكايف ج  2ص .106
( )2الكايف ج  6ص . 460

( )4أمايل الطويس ج  1ص .308
( )5اصول الكايف ج  2ص . 56

( )3اصول الكايف ج  2ص . 55
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حيط وزره فلريخ سرته ،ومن أراد أن يرفع ذكره فليخمل أمره)()1
ومن أراد أن ّ

[احلديث ]2681 :قال اإلمام الصادق( :ثالث من مل يكن فيه فال يرجى خريه أبدا:
من مل خيش اهلل يف الغيب ،ومل يرع عند الشيب ،ومل يستح من العيب)()2

[احلديث ]2682 :قال اإلمام الصادق( :احلياء نور جوهره صدر اإليامن ،وتفسريه
كل يشء ينكره التوحيد واملعرفة)()3
التثبت عند ّ

ّ
وجل إىل داود رسول اهلل
[احلديث ]2683 :قال اإلمام الصادق( :أوحى اهلل عزّ
السالم يا داود ّ
ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا
إن عبدي املؤمن إذا أذنب ذنبا ّ
عليه ّ
منّي عند ذكره غفرت له وأنسيته احلفظة وأبدلته احلسنة وال أبايل وأنا أرحم الرامحني)()4

[احلديث ]2684 :قال اإلمام الصادق( :من خال بذنب فراقب اهلل تعاىل ذكره فيه
واستحيى من احلفظة غفر اهلل عزّ

وجل له مجيع ذنوبه ،وإن كانت مثل ذنوب الثقلني)()5
ّ

فكف عن
ّ
عف وتع ّفف
[احلديث ]2685 :قال اإلمام الصادق( :رحم اهلل عبدا ّ
يتعجل الدن ّية يف الدنيا وال يغني الناس عنه شيئا)( )6
املسألة فإنّه ّ

عف
عيل من ّ
[احلديث ]2686 :قال اإلمام الصادق( :إ ّياك والسفلة ،فإنّام شيعة ّ
بطنه وفرجه ،واشتدّ جهاده ،وعمل خلالقه ،ورجا ثوابه ،وخاف عقابه ،فإذا رأيت أولئك
فأولئك شيعة جعفر)()7

[احلديث ]2687 :قال اإلمام الصادق( :أبعد ما يكون العبد من اهلل ما مل هيمه ّإال
بطنه وفرجه)()8

( )1حتف العقول ص .378

( )5من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .294

( )2روضة الواعظني ج  2ص .460

( )6الكايف ج  4ص .21

( )3مصباح الرشيعة ص .63

( )7اصول الكايف ج  2ص .233

( )4ثواب األعامل ص .158

( )8مشكاة األنوار ص .158

416

ربكم أبناؤكم ،وع ّفوا عن
(بروا آبائكم ي ّ
[احلديث ]2688 :قال اإلمام الصادقّ :
تعف نساؤكم)()1
نساء الناس ّ

[احلديث ]2689 :قال اإلمام الصادق( :من ريض من اهلل باليسري من املعاش ريض
اهلل منه باليسري من العمل)()2

[احلديث ]2690 :قال اإلمام الصادق( :مكتوب يف التوراة :ابن آدم كن كيف
شئت كام تدين تدان ،من ريض من اهلل بالقليل من الرزق قبل اهلل منه اليسري من العمل،
ومن ريض باليسري من احلالل خ ّفت مؤونته وزكت مكسبته وخرج من حدّ

الفجور)()3

[احلديث ]2691 :قال اإلمام الصادق( :مخس من مل يك ّن فيه مل يتهنّأ بالعيش:
الصحة ،واألمن ،والغنى ،والقناعة ،واألنيس املوافق)()4
ّ

ّ
وجل هدي ،ومن
[احلديث ]2692 :قال اإلمام الصادق( :من اعتصم باهلل عزّ
ّ
ّ
ّ
وجل
وجل أغنى ،ومن اتّقى اهلل عزّ
وجل كفي ،ومن قنع بام رزقه اهلل عزّ
توكّل عىل اهلل عزّ
نجا فاتّقوا اهلل عباد اهلل بام استطعتم ،وأطيعوا وس ّلموا األمر ألهله تفلحوا ،واصربوا ّ
إن اهلل
اهم َأ ْن ُفسهم ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
ِ
اس ُق َ
ون َال
ُ
مع الصابرينَ ﴿ ،و َال َت ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ن َُسوا اهللََّ َف َأن َْس ُ ْ َ ُ ْ
َّار و َأصحاب ْ ِ
ون﴾ [احلرش)5()]20-19 :
اجلن َِّة ُه ُم ا ْل َفائِزُ َ
اجلنَّة َأ ْص َح ُ
َي ْست َِوي َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
اب الن ِ َ ْ َ ُ َ
[احلديث ]2693 :قال اإلمام الصادق لرجل( :اقنع بام قسم اهلل لك وال تنظر إىل
ما عند غريك ،وال تتم ّن ما لست نائله ،فإنّه من قنع شبع ،ومن مل يقنع مل يشبع ،وخذ ح ّظك
من آخرتك)()6

[احلديث ]2694 :قال اإلمام الصادق( :ما هلك من عرف قدره ،وما يبكي الناس
( )1الكايف ج  5ص  ،554أمايل الصدوق ص .388

( )4املحاسن ص .9

( )2اصول الكايف ج  2ص .1 37

( )5بحار األنوار ج  69ص  399عن بشارة املصطفى.

( )3اصول الكايف ج  2ص .1 37

( )6روضة الكايف ج  2ص .52
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عىل القوت ،إنام يبكون عىل الفضول) ثم قال( :فكم عسى أن يكفي اإلنسان؟)()1

ّ

[احلديث ]2695 :شكا رجل إىل اإلمام الصادق أنّه يطلب فيصيب وال يقنع،
وتنازعه نفسه إىل ما هو أكثر منه وقال :ع ّلمني شيئا أنتفع به ،فقال اإلمام الصادق( :إن كان
ما يكفيك يغنيك ،فأدنى ما فيها يغنيك ،وإن كان ما يكفيك ال يغنيك ّ
فكل ما فيها ال
يغنيك)()2

[احلديث ]2696 :قال اإلمام الصادق( :كان أيب ر ّبام اخترب السؤال ليعلم القانع من
غريه وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس فإن قبله قال دعه وأعطاه من اللحم ،وإن مل يقبله
تركه ومل يعطه شيئا)()3

 4ـ ما روي عن عن سائر األئمة:
[احلديث ]2697 :قال اإلمام السجاد( :أربع من ك ّن فيه كمل إيامنه ،وحم ّصت عنه
ذنوبه ،ولقى ر ّبه وهو عنه راض؛ من ويف هلل بام جيعل عىل نفسه للنّاس ،وصدق لسانه مع
كل قبيح عند اهلل وعند النّاس ،وحيسن خلقه مع أهله)()4
النّاس ،واستحيى من ّ

[احلديث ]2698 :قال اإلمام السجاد( :من قنع بام قسم اهلل له فهو من أغنى
الناس)()5

[احلديث ]2699 :روى عن اإلمام السجاد أنّه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه
انتزعه منه وأعطاه غريه()6

حق
[احلديث ]2700 :قال اإلمام الكاظم يف وص ّيته( :رحم اهلل من استحيا من اهلل ّ
احلياء ،فحفظ الرأس وما حوى ،والبطن وما وعى ،وذكر املوت والبىل ،وعلم ّ
أن اجلنّة
( )1مشكاة األنوار ص .131

( )4املحاسن ص  8كتاب األشكال والقرائن.

( )2اصول الكايف ج  2ص .139

( )5مشكاة األنوار ص .130

( )3دعائم اإلسالم ج  2ص .185

( )6دعائم اإلسالم ج  2ص .340
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حمفوفة باملكاره ،والنّار حمفوفة بالشهوات)()1
[احلديث ]2701 :قال اإلمام الرضا( :من ألقي جلباب احلياء فال غيبة له)()2

[احلديث ]2702 :قال اإلمام الرضا( :من مل يقنعه من الرزق ّإال الكثري مل يكفه من
إال الكثري ،ومن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل)()3
العمل ّ

( )1حتف العقول ص .390

( )3اصول الكايف ج  2ص .1 37

( )2االختصاص ص .242
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الشجاعة والتضحية
الشجاعة والتضحية باملال والنفس واجلاه وغريها ،من أعىل وأفضل وأكرم
األخالق ،ذلك ألهنا متثل املروءة والفتوة يف أعىل درجاهتا؛ فاألخالق العالية ال تعني
الكسل وال الذلة وال اهلوان ،بل تعني اجلد والنشاط والقوة واإلجيابية والتأثري ،ويف كل
املجاال ت ،وال يمكن أن يتحقق ذلك من دون جماهدة وجهاد ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
اهدُ وا فِينَا َلنَه ِدينَّهم سب َلنَا وإِ َّن اهللََّ ملَع املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
َج َ
َ ْ
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
ولذلك كانت الشجاعة من مكارم األخالق األساسية ،ألنه لوالها مل تتحقق
التضحية ،ولوالمها مل يتحقق الكامل ،ولذلك وصف اهلل تعاىل املؤمنني احلقيقيني املتمسكني
ف
بالدين األصيل هبذه األوصاف ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
ي ْأ ِيت اهلل بِ َقو ٍم ُحيِبهم و ُحيِبو َنه َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
اهدُ َ
يل اهلل َو َال
ْ ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
َ
َ َ
ِ

ِ

ِ

ِ ِ

ِ

َخيَا ُف َ
يم﴾ [املائدة]54 :
ون َل ْو َم َة َالئ ٍم َذل َك َف ْض ُل اهلل ُيؤْ تيه َم ْن َي َشا ُء َواهلل َواس ٌع عَل ٌ
وتأثري الشجاعة والتضحية ليس قارصا عىل اجلوانب املتعدية ،بل هو يشمل أيضا
اجلوانب النفسية ،ذلك أهنام أصل من أصول األخالق ،وهلام عالقة هبا مجيعا ،وال يمكن
للنفس أن تتهذب من دوهنام ،وقد قال بعضهم معربا عن دور الشجاعة يف التحقق بجميع
الفضائل اخللقية( :اعلم أن كل كرهية ترفع ،أو مكرمة تكتسب ال تتحقق إال بالشجاعة،
أال ترى أنك إذا مهمت أن متنح شيئا من مالك خار طبعك ،ووهن قلبك ،وعجزت نفسك،
فشححت به ،وإذا حققت عزمك ،وقويت نفسك ،وقهرت ذلك العجز ،أخرجت املال
املضنون به ،وعىل قدر قوة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه ،أو كراهية النفس
إلخراجه مع إخراجه ،وعىل هذا النمط مجيع الفضائل ،مهام مل تقارهنا قوة نفس مل تتحقق،
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وكانت خمدوعة .فاجلبان يفر عن أمه وأبيه .والشجاع يقاتل عمن ال يثوب به إىل رحله،
فبقوة القلب يصاب امتثال األوامر واالنتهاء عن الزواجر ،وبقوة القلب يصاب اكتساب
الفضائل ،وبقوة القلب ينتهى عن اتباع اهلوى والتضمخ بالرذائل .وبقوة القلب يصرب
اجلليس عىل إيذاء اجلليس وجفاء الصاحب ،وبقوة القلب يكتم األرسار ويدفع العار،
وبقوة القلب يقتحم األمور الصعاب ،وبقوة القلب يتحمل أثقال املكاره ،وبقوة القلب
يصرب عىل أخالق الرجال ،وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها احلزم والعدل)()1

وهلذا وصف اهلل تعاىل املنافقني باخلور والعجز ،فقال ـ خمربا عن حاهلم يوم األحزاب
ف َر َأ ْيت َُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ـَ ﴿ :أ ِش َّح ًة َع َل ْي ُك ْم َفإِ َذا َجا َء ْ
ور َأ ْع ُينُ ُه ْم كَا َّل ِذي ُيغ َْشى َع َل ْي ِه
اخلَ ْو ُ
ون إِ َل ْي َك تَدُ ُ
ِ ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْ ِري ُأو َلئِ َك َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا َف َأ ْح َب َط
اخل ْو ُ
ف َس َل ُقو ُك ْم بِ َأ ْلسنَة حدَ اد َأش َّح ًة ع ََىل ْ َ
ب َْ
م َن املَْ ْوت َفإِ َذا َذ َه َ
ِ
ِ
اهللَُّ َأعْام َهلم وك َ ِ
حي َس ُب َ
اب َي َو ُّدوا
اب َمل ْ َي ْذ َه ُبوا َوإِ ْن َي ْأت ْاألَ ْحزَ ُ
ون ْاألَ ْحزَ َ
َ ُْ َ
َان َذل َك ع ََىل اهللَِّ َيس ًريا َ ْ
ون ِيف ْاألَع َْر ِ
ون َع ْن َأ ْن َبائِ ُك ْم َو َل ْو كَا ُنوا فِي ُك ْم َما َقا َت ُلوا إِ َّال َقلِ ً
اب َي ْس َأ ُل َ
َل ْو َأ َّهنُ ْم َبا ُد َ
يال﴾ [األحزاب:
]20-19

﴿وإِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم ُت ْع ِج ُب َك َأ ْج َسا ُم ُه ْم َوإِ ْن َي ُقو ُلوا ت َْس َم ْع
وقال يف وصف حالتهم مطلقاَ :
ٍ
ِ ِ
حي َس ُب َ
اح َذ ْر ُه ْم َقا َت َل ُه ُم اهلل َأنَّى
ون ُك َّل َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
ل َق ْوهل ْم َك َأ َّهنُ ْم ُخ ُش ٌ
ب ُم َسنَّدَ ٌة َ ْ
ُيؤْ َف ُك َ
ون﴾ [املنافقون]4 :
الكمل من الصاحلني،
وهلذا كله كانت الشجاعة والصفات املرتبطة هبا ،من صفات ّ
وعىل رأسهم األنبياء وورثتهم ،الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة ،ومل يدخل قلوهبم فزع
ِ
وال هيبة وال جبن ،قال تعاىل﴿ :و َك َأين ِمن نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم
َ َ ُ ِّ ُّ
َ ِّ ْ ْ
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
ِ
ِيف َسبِ ِ
الصابِ ِري َن َو َما ك َ
َان َق ْو َهل ُ ْم إِ َّال َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهللَُّ ُحي ُّ
يل اهللَِّ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
(  )1رساج امللوك ،الطرطويش)670 -668 /2( ،
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ِ
ِ
ِ
اب
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن َفآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
اغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ ْ َ
اب ْاآل ِخر ِة واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
الدُّ ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]148-146 :
ُّ ْ
َ َ
ورضب بعض النامذج عن ذلك ،ومنهم داود عليه السالم الذي ذكر أنه كان من
النفر القليل الثابتني يف جهادهم ضد عدو بني إرسائيل ،وأنه كان بشجاعته وإقدامه سبب
ِِ
ربا َو َث ِّب ْت
جلا ُل َ
انتصاراهتم ،قال تعاىلَ :
وت َو ُجنُوده َقا ُلوا َر َّبنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
﴿وملََّا َب َرزُ وا ِ َ
وت َوآتَا ُه اهللَُّ املُْ ْل َك
وه ْم بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن َف َهزَ ُم ُ
َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ

ض َل َفسدَ ِ
ِ
و ِْ
ت ْاألَ ْر ُض َو َلكِ َّن اهللََّ
احلك َْم َة َو َع َّل َم ُه ممَّا َي َشا ُء َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
َ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ
ِ
ُذو َف ْض ٍ
ل ع ََىل ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [البقرة]251-250 :

بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل الشجاعة والتضحية ،وما
يرتبط هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2703 :عن معاذ بن جبل أنّه قال :أوصاين رسول اهلل  فقال( :ال
وحرقت .وال تع ّق ّن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك
ترشك باهلل شيئا ،وإن قتلت ّ
متعمدا؛ ّ
متعمدا فقد برئت منه
فإن من ترك صالة مكتوبة ّ
ومالك .وال ترتك ّن صالة مكتوبة ّ
فإن باملعصية ّ
ذ ّمة اهلل .وال ترشب ّن مخرا فإنّه رأس ّ
كل فاحشة .وإ ّياك واملعصية؛ ّ
حل سخط
ّ
وجل ـ وإ ّياك والفرار من الزّ حف وإن هلك النّاس وإذا أصاب النّاس
اهلل عزّ
وأنت فيهم فاثبت .وأنفق عىل عيالك من طولك)()2

( )1املوت ،واملوتان ـ حمركة ـ ضد احلياة.

( )2أمحد( )238 /5وابن ماجه .4034
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موتان( )1

[احلديث ]2704 :عن عبد اهلل بن أيب أوىف أنّه قالّ :
إن رسول اهلل  كان يف بعض
العدو ينتظر حتّى إذا مالت ّ
الشمس قام فيهم فقال( :يا ّأهيا النّاس ال
أ ّيامه ا ّلتي لقي فيها
ّ
العدو واسألوا اهلل العافية ،فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا ّ
أن اجلنّة حتت ظالل
تتمنّوا لقاء
ّ
ّبي  وقال( :اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
ثم قام الن ّ
السيوف) ّ
ّ
اهزمهم وانرصنا عليهم)()1

[احلديث ]2705 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان
جائر)()2

السمع
[احلديث ]2706 :عن عبادة بن ّ
الصامت قال :بايعنا رسول اهلل  عىل ّ
وال ّطاعة يف عرسنا ويرسنا ومنشطنا ومكارهنا وعىل أن ال ننازع األمر أهله وعىل أن نقول
بالعدل أين كنّا ال نخاف يف اهلل لومة الئم)()3

[احلديث ]2707 :عن ابن ع ّباس قالَ :ح ْس ُبنَا اهلل ونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل قاهلا إبراهيم 
ِ
مج ُعوا
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
حممد  حني قالوا﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
حني ألقي يف النّار ،وقاهلا ّ
يل﴾ [آل عمران)4()]173 :
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهلل َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
َل ُك ْم َف ْ
[احلديث ]2708 :عن عبد اهلل بن مسعود أنّه قال :شهدت من املقداد بن األسود
ّبي  وهو يدعو عىل املرشكني فقال:
مشهدا ألن أكون صاحبه ّ
أحب إىل ممّا عدل به :أتى الن ّ
ِ
ْت َو َر ُّب َك َف َقاتِ َال إِنَّا
ب َأن َ
يها َفا ْذ َه ْ
ال نقول كام قال قوم موسى﴿ إِنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َأ َبدً ا َما َدا ُموا ف َ
اهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾ [املائدة ،]24 :ولكنّا نقاتل عن يمينك وعن شاملك وبني يديك وخلفك
َه ُ
فرأيت النّبي  أْشق وجهه ورسه؛ يعني قوله)()5

ّ

( )1البخاري ( )2818ومسلم()1742
( )2الرتمذي( )2174وأبو داود()1344

ّ

( )4البخاري ()4563
( )5البخاري ()3952

( )3البخاري ( )7199و( )7200ومسلم()709
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سميت به مل يشهد مع رسول
عمي ا ّلذي ّ
[احلديث ]2709 :قال أنس بن مالكّ ( :
فشق عليه .قالّ :أول مشهد شهده رسول اهلل غ ّيبت عنه .وإن أراين اهلل مشهدا،
اهلل  بدراّ .
فيام بعد ،مع رسول اهلل  لرياين اهلل ما أصنع .فهاب أن يقول غريها .فشهد مع رسول اهلل
 يوم أحد .فاستقبله سعد بن معاذ .فقال له أنس :يا أبا عمرو! أين؟ فقال :واها لريح
اجلنّة .أجده دون أحد .فقاتلهم حتّى قتل .فوجد يف جسده بضع وثامنون .من بني رضبة
الربيع بنت النّرض :فام عرفت أخي ّإال ببنانه .ونزلت
عمتي ّ
وطعنة ورمية .فقالت أختهّ ،
هذه اآليةِ :
﴿م َن املُْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما عَا َهدُ وا اهلل َع َل ْي ِه َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم
يال﴾ [األحزاب ،]23 :فكانوا يرون أهنا نزلت فيه ويف أصحابه)()1
َم ْن َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ً
ّ
[احلديث ]2710 :عن سعد بن أيب و ّقاص قال :رأيت أخي عمري بن أيب و ّقاص
قبل أن يعرضنا رسول اهلل  يوم بدر يتوارى ،فقلت :ما لك يا أخي؟ قالّ :إين أخاف أن
أحب اخلروج ّ
لعل اهلل أن يرزقني ّ
الشهادة.
يراين رسول اهلل  فيستصغرين فري ّدين ،وأنا
ّ
قال :فعرض عىل رسول اهلل  فر ّده ،فبكى فأجازه .فكان سعد يقول :فكنت أعقد محائل
ست عرشة سنة)()2
سيفه من صغره ،فقتل وهو ابن ّ

[احلديث ]2711 :سأل رجل الرباء فقال :يا أبا عامرة! أو ّليتم يوم حنني؟ قال الرباء
وأنا أسمع :أ ّما رسول اهلل  مل ّ
يول يومئذ ،كان أبو سفيان بن احلارث آخذا بعنان بغلته،
ّبي ال كذب ،أنا ابن عبد امل ّطلب .قال :فام رئي
فلام غشيه املرشكون نزل فجعل يقول :أنا الن ّ
ّ
من النّاس يومئذ أشدّ

منه)()3

[احلديث ]2712 :قال رسول اهلل ( :أفضل العمل :اإليامن باهلل ،واجلهاد يف

( )1البخاري ( )2805ومسلم()1903

( )3البخاري ( )3042ومسلم()1776

( )2اإلصابة()36 /5
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سبيله)()1

[احلديث ]2713 :قال رسول اهلل ( :أال أخربك برأس األمر ك ّله وعموده وذروة
الصالة ،وذروة سنامه
سنامه؟) قلت :بىل يا رسول اهلل قال( :رأس األمر اإلسالم ،وعموده ّ
اجلهاد)()2

[احلديث ]2714 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن يف اجلنّة مائة درجة أعدّ ها اهلل
السامء واألرض ،فإذا سألتم اهلل فاسألوه
للمجاهدين يف سبيل اهلل ،ما بني الدّ رجتني كام بني ّ
تفجر أهنار اجلنّة)()3
الفردوس فإنّه أوسط اجلنّة ،وأعىل اجلنّة ،وفوقه عرش الرمحن ،ومنه ّ

ّ

أي العمل أفضل؟ فقال( :إيامن باهلل
[احلديث ]2715 :سئل رسول اهلل ّ :
حج مربور)()4
ورسوله) قيل :ثم ماذا؟ .قال( :اجلهاد يف سبيل اهلل) قيل :ثم ماذا؟ قالّ ( :

ّ

ّ

[احلديث ]2716 :قال رسول اهلل ( :تك ّفل اهلل ملن خرج يف سبيله ،ال خيرجه ّإال
عيل ضامن أن أدخله اجلنّة ،أو أرجعه إىل
جهاد يف سبييل ،وإيامن يب ،وتصديق برسيل ،فهو ّ
حممد بيده ،ما من كلم يكلم
منزله ا ّلذي خرج منه بام نال من أجر ،أو غنيمة ،وا ّلذي نفس ّ
يف سبيل اهلل ّإال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم .لونه لون دم ،ورحيه ريح مسك .وا ّلذي
يشق عىل املسلمني ما قعدت خالف رس ّية تغزو يف سبيل اهلل أبدا.
حممد بيده ،لوال أن ّ
نفس ّ
ويشق عليهم أن يتخ ّلفوا عنّي ،وا ّلذي نفس
ّ
ولكن ال أجد سعة فأمحلهم ،وال جيدون سعة،
حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل فأقتل ،ثم أغزو فأقتل ،ثم أغزو فأقتل)()5

ّ

ّ

ّ

ّبي  .فقال :يا
[احلديث ]2717 :عن أيب سعيد
اخلدري قال :جاء أعرا ّ
ّ
يب إىل الن ّ
أي النّاس خري؟ .قال( :رجل جاهد بنفسه وماله ،ورجل يف شعب من ّ
الشعاب
رسول اهلل ّ
( )1البخاري ( )2518ومسلم()84
( )2الرتمذي()2616

( )4البخاري ( )26ومسلم()83
( )5البخاري ( )3123ومسلم )1876(3

( )3البخاري ()2790
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يعبد ر ّبه ويدع النّاس من ْشه)( )1

ّ

[احلديث ]2718 :عن أيب هريرة قال :جاء رجل إىل رسول اهلل  ،فقال :د ّلني
عىل عمل يعدل اجلهاد .قال( :ال أجده) قال( :هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن تدخل
مسجدك فتقوم وال تفرت ،وتصوم وال تفطر؟) قال :ومن يستطيع ذلك؟ .قال أبو هريرة:
ن(  )2يف طوله( )3فيكتب له حسنات)()4
ّ
إن فرس املجاهد ليست ّ

[احلديث ]2719 :عن بريدة قال :كان رسول اهلل  إذا أ ّمر أمريا عىل جيش أو
ثم قال( :اغزوا باسم اهلل يف
رس ّية أوصاه يف ّ
خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريا ّ
سبيل اهلل فاقتلوا من كفر باهلل( )5اغزوا وال تغ ّلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا)()6

[احلديث ]2720 :قال رسول اهلل ( :ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ون ّية ،وإذا
استنفرتم فانفروا)()7

نبي بعثه اهلل يف أ ّمة قبيل ّإال كان له
[احلديث ]2721 :قال رسول اهلل ( :ما من ّ
ثم ّإهنا ختلف من بعدهم
من أ ّمته حوار ّيون وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره ّ
خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإليامن
ح ّبة خردل)()8

[احلديث ]2722 :قال رسول اهلل ( :مثل املجاهد يف سبيل اهلل ـ واهلل أعلم بمن

( )1البخاري ()6494

( )5ااملراد بالكفر هنا ليس االعتقاد ،وإنام ما ينتج عنه من الظلم

( )2استن الفرس يستن استنانا :أي عدا ملرحه ونشاطه شوطا أو

والعدوان.

شوطني وال راكب عىل ظهره.

( )6مسلم()1731

( )3الطول والطيل بالكرس :احلبل الطويل يشد أحد طرفيه يف وتد أو

( )7البخاري ( )2783ومسلم()1864

غريه واآلخر يف يد الفرس ليدور فيه ويرعى.

( )8مسلم()50

( )4البخاري ()2785
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الصائم القائم ،وتوكّل اهلل للمجاهد يف سبيله بأن يتو ّفاه أن يدخله
جياهد يف سبيله ـ كمثل ّ
اجلنّة أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة)()1

الصالة وصام
[احلديث ]2723 :قال رسول اهلل ( :من آمن باهلل وبرسوله وأقام ّ
رمضان كان ح ّقا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة .جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه ا ّلتي ولد
نبرش النّاس؟ قالّ ( :
إن يف اجلنّة مائة درجة أعدّ ها اهلل
فيها) فقالوا :يا رسول اهلل أفال ّ
السامء واألرض .فإذا سألتم اهلل فاسألوه
للمجاهدين يف سبيل اهلل .ما بني الدّ رجتني كام بني ّ
تفجر أهنار اجلنّة)()2
الفردوس ،فإنّه أوسط اجلنّة وأعىل اجلنّة ،وفوقه عرش الرمحن ،ومنه ّ

ّ

[احلديث ]2724 :قال رسول اهلل ( :من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي من
الصالة ،ومن
الصالة دعي من باب ّ
أبواب اجلنّة :يا عبد اهلل هذا خري ،فمن كان من أهل ّ
الر ّيان،
كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد ،ومن كان من أهل ّ
الصيام دعي من باب ّ
الصدقة)()3
الصدقة دعي من باب ّ
ومن كان من أهل ّ

اخلدري ّ
أن رسول اهلل  قال( :يا أبا سعيد من
[احلديث ]2725 :عن أيب سعيد
ّ
وبمحمد نب ّيا ،وجبت له اجلنّة) فعجب هلا أبو سعيد .فقال:
ريض باهلل ر ّبا وباإلسالم دينا
ّ
ثم قال( :و أخرى يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنّة .ما
عيل يا رسول اهلل .ففعلّ .
أعدها ّ
بني ّ
السامء واألرض) قال :وما هي يا رسول اهلل؟ قال( :اجلهاد يف سبيل
كل درجتني كام بني ّ
اهلل .اجلهاد يف سبيل اهلل)()4

ّبي  رجل مقنّع باحلديد.
[احلديث ]2726 :عن الرباء بن عازب قال :أتى الن ّ
ثم قاتل فقتل .فقال
ثم قاتل)؛ فأسلم ّ
فقال :يا رسول اهلل أقاتل أو أسلم؟ قال( :أسلم ّ

( )1البخاري ( )2787ومسلم()1876

( )3البخاري ( )1897ومسلم()1027

( )2البخاري ()2790

( )4مسلم()1884
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رسول اهلل ( :عمل قليال وأجر كثريا)()1
القوة الرمي)()2
[احلديث ]2727 :قال رسول اهلل ( :أال ّ
إن ّ

ّ

[احلديث ]2728 :قال رسول اهلل  عند صلح احلديبية( :إنّا مل نجأ لقتال أحد
ولكنّا جئنا معتمرينّ ،
وأرضت هبم ،فإن شاءوا ماددهتم مدّ ة
وإن قريشا قد هنكتهم احلرب
ّ
وخي ّلوا بيني وبني النّاس ،فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيام دخل فيه النّاس فعلواّ ،
وإال
فقد مجّوا( )3وإن هم أبوا فوا ّلذي نفيس بيده ألقاتلنّهم عىل أمري هذا حتّى تنفرد سالفتي،
ولينفذن اهلل أمره)()4
ّ

[احلديث ]2729 :قال رسول اهلل ( :تعس عبد الدّ ينار والدّ رهم والقطيفة
واخلميصة ،إن أعطي ريض ،وإن مل يعط سخط ،تعس وانتكس ،وإذا شيك فال انتقش،
مغربة قدماه ،إن كان يف احلراسة
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل ،أشعث رأسهّ ،
الساقة ،إن استأذن مل يؤذن له ،وإن شفع مل
الساقة كان يف ّ
كان يف احلراسة ،وإن كان يف ّ
يش ّفع)()5

الرجل يقاتل مح ّية ،ويقاتل
ّبي  فقالّ :
[احلديث ]2730 :جاء رجل إىل الن ّ
فأي ذلك يف سبيل اهلل؟ قال( :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا
شجاعة ،ويقاتل رياء ّ
فهو يف سبيل اهلل)()6

[احلديث ]2731 :قال رسول اهلل ( :رباط يوم يف سبيل اهلل خري من الدّ نيا وما
والروحة يروحها العبد
عليها ،وموضع سوط أحدكم من اجلنّة خري من الدّ نيا وما عليهاّ ،

( )1البخاري ()2808

( )4البخاري ( 2731ـ )2732

( )2مسلم()1917

( )5البخاري ()2887

( )3مجّوا :أي اسرتاحوا وكثروا.

( )6البخاري ( )7458ومسلم()1904
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يف سبيل اهلل أو الغدوة خري من الدّ نيا وما عليها)()1

ّبي  يوم أحد :أرأيت
[احلديث ]2732 :عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رجل للن ّ
إن قتلت أنا؟ فأين أنا؟ قال( :يف اجلنّة) فألقى مترات يف يده ،ثم قاتل حتّى قتل)()2

ّ

[احلديث ]2733 :قال رسول اهلل ّ ( :
كل امل ّيت خيتم عىل عمله ّإال املرابط يف
سبيل اهلل ،فإنّه ينمو له عمله إىل يوم القيامة ويؤمن من فتّان القرب)()3

ّ

[احلديث ]2734 :قال رسول اهلل ( :ال يكلم أحد يف سبيل اهلل واهلل أعلم بمن
يكلم( )4

والريح ريح
يف سبيلهّ ،إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب( ،)5ال ّلون لون دم ّ

مسك)()6

[احلديث ]2735 :قال رسول اهلل ( :لغدوة يف سبيل اهلل ،أو روحة ،خري من
الدّ نيا وما فيها)()7

[احلديث ]2736 :قال رسول اهلل ( :لقاب قوس يف اجلنّة خري ممّا تطلع عليه
الشمس وتغرب) وقال( :لغدوة أو روحة يف سبيل اهلل خري ممّا تطلع عليه ّ
الشمس
وتغرب)()8

[احلديث ]2737 :قال رسول اهلل ( :ال يلج النّار رجل بكى من خشية اهلل ،حتّى
الرضع ،وال جيتمع عىل عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنّم)()9
يعود ال ّلبن يف ّ

[احلديث ]2738 :قال رسول اهلل ( :لن يربح هذا الدّ ين قائام يقاتل عليه عصابة
من املسلمني حتّى تقوم الساعة)()10

ّ

( )1البخاري ()2892

( )6البخاري ( )2803ومسلم()1876

( )2أبو داود( )2500والرتمذي()1621

( )7البخاري ( )2792ومسلم()1880

( )3البخاري ( )7311ومسلم()156

( )8البخاري ()2793

( )4يكلم بضم أوله :أي جيرح.

( )9الرتمذي()1633

( )5يثعب :أي جيري.

( )10مسلم()1922
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حيب أن يرجع إىل الدّ نيا
[احلديث ]2739 :قال رسول اهلل ( :ما أحد يدخل اجلنّة ّ
وله ما عىل األرض من يشء ّإال ّ
مرات ،ملا يرى
الشهيد يتمنّى أن يرجع إىل الدّ نيا فيقتل عرش ّ
من الكرامة)()1

فتمسه
ربتا قدما عبد يف سبيل اهلل
ّ
[احلديث ]2740 :قال رسول اهلل ( :ما اغ ّ
النّار)()2

[احلديث ]2741 :قال رسول اهلل ( :من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد
عىص اهلل .ومن يطع األمري فقد أطاعني ومن يعص األمري فقد عصاين .وإنّام اإلمام جنّة
فإن له بذلك أجرا .وإن قال بغريه ّ
يقاتل من ورائه ويتّقى به ،فإن أمر بتقوى اهلل وعدل ّ
فإن
عليه منه)()3

جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا ،ومن
[احلديث ]2742 :قال رسول اهلل ( :من ّ
خلف غازيا يف أهله بخري فقد غزا)()4

[احلديث ]2743 :قال رسول اهلل ( :من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن مل
تصبه)()5

[احلديث ]2744 :قال رسول اهلل ( :من قاتل يف سبيل اهلل فواق ناقة( )6وجبت
ثم مات أو قتل ّ
فإن له أجر شهيد،
له اجلنّة ،ومن سأل اهلل القتل يف سبيل اهلل صادقا من نفسه ّ
فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ،لوهنا
ومن جرح جرحا يف سبيل اهلل أو نكب نكبةّ ،
لون الزّ عفران ،ورحيها ريح املسك ،ومن خرج به خراج يف سبيل اهللّ ،
فإن عليه طابع

( )1البخاري ( )2817وأمحد()103 /3

( )4مسلم()1895

( )2البخاري ()2811

( )5مسلم()1908

( )3البخاري ( )2957ومسلم()1841

( )6فواق ناقة :أي قدر مدة حلب الناقة.
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الشهداء)()1
ّ

وأحب إىل اهلل من املؤمن
القوي خري
[احلديث ]2745 :قال رسول اهلل ( :املؤمن
ّ
ّ
كل خري)()2
الضعيف ،ويف ّ
ّ

[احلديث ]2746 :قال رسول اهلل ( :من خري معاش النّاس هلم :رجل ممسك
عنان فرسه يف سبيل اهلل ،يطري عىل متنه ،ك ّلام سمع هيعة أو فزعة طار عليه ،يبتغي القتل
واملوت مظانّه( ،)3أو رجل يف غنيمة يف رأس شعفة( )4من هذه ّ
الشعف ،أو بطن واد من
الصالة ،ويؤيت الزّ كاة ،ويعبد ر ّبه حتّى يأتيه اليقني ،ليس من النّاس ّإال
هذه األودية ،يقيم ّ
يف خري)()5

ثم تركه ،فليس منّا ،أو قد
الرميّ ،
[احلديث ]2747 :قال رسول اهلل ( :من علم ّ
عىص)()6

[احلديث ]2748 :قال رسول اهلل ( :من مات ومل يغز ،ومل حيدّ ث نفسه بالغزو،
مات عىل شعبة من نفاق)()7

األرت قال :هاجرنا مع رسول اهلل  نبتغي وجه
[احلديث ]2749 :عن خ ّباب بن
ّ
اهلل فوجب أجرنا عىل اهلل ومنّا من مض أو ذهب مل يأكل من أجره شيئا ،كان منهم مصعب
بن عمري قتل يوم أحد مل يرتك ّإال نمرة( )8كنّا إذا غ ّطينا هبا رأسه خرجت رجاله ،وإذا غ ّطي
ّبي ( :غ ّطوا هبا رأسه واجعلوا عىل رجله اإلذخر ،أو
هبا رجاله خرج رأسه؛ فقال لنا الن ّ

( )1أبو داود( )2541والرتمذي()1657

( )5مسلم()1889

( )2مسلم()2664

( )6مسلم()1919

( )3واملوت مظانه :يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته

( )7مسلم()1910

يف الشهادة.

( )8النمرة :كل شملة خمططة من مآزر األعراب ومجعها نامر.

( )4شعفة :أعىل اجلبل.
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قال :ألقوا عىل رجله من اإلذخر .ومنّا من أينعت له ثمرته فهو هيدهبا()2 ())1
أن اجلنّة حتت ظالل السيوف)()3
[احلديث ]2750 :قال رسول اهلل ( :اعلموا ّ

ّ

[احلديث ]2751 :عن جندب بن سفيان ّ
أن رسول اهلل  كان يف بعض املشاهد
إال إصبع دميت ،ويف سبيل اهلل ما لقيت)((4
قد دميت إصبعه فقال( :هل أنت ّ

[احلديث ]2752 :عن سهل بن سعد أنّه سئل عن جرح رسول اهلل  يوم أحد
فقال( :أما واهلل ّإين ألعرف من كان يغسل جرح رسول اهلل  ومن كان يسكب املاء وبام
فلام رأت
دووي ،كانت فاطمة بنت رسول اهلل  تغسله
وعيل يسكب املاء باملج ّن(ّ )5
ّ
فاطمة ّ
أن املاء ال يزيد الدّ م ّإال كثرة أخذت قطعة من حصري فأحرقتها وألصقتها فاستمسك
الدّ م .وكرست رباعيته يومئذ ،وجرح وجهه ،وكرست البيضة( )6عىل رأسه)()7

[احلديث ]2753 :عن بريدة عن أبيه قال( :غزا رسول اهلل  تسع عرشة غزوة
ن)()8
قاتل يف ثامن منه ّ

[احلديث ]2754 :عن الرباء بن عازب ّ
أن رجال سأله فقال :أكنتم و ّليتم يوم حنني؟
نبي اهلل  ما ّ
وحرس إىل
وىل .ولكنّه انطلق أخ ّفاء من النّاس
ّ
يا أبا عامرة فقال( :أشهد عىل ّ
كأهنا رجل من جراد
احلي من هوازن .وهم قوم رماة .فرموهم برشق من نبلّ .
هذا ّ
فانكشفوا .فأقبل القوم إىل رسول اهلل  وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغلته .فنزل ودعا
ّبي ال كذب ،أنا ابن عبد امل ّطلب ،اللهم نزّ ل نرصك) قال الرباء:
واستنرص وهو يقول( :أنا الن ّ
الشجاع منّا ل ّلذي حياذي به يعني النّبي )9()
(كنّا واهلل إذا امحر البأس نتّقي بهّ ،
وإن ّ

ّ

ّ

( )1هيدهبا :أي جينيها .من قوهلم هدب الثمرة جناها.

( )6البيضة :اخلوذة من املعدن يلبسها املقاتل.

( )2البخاري ()4047

( )7البخاري ( )4075ومسلم()1790

( )3البخاري ( )2818ومسلم()1902

( )8مسلم()1814

( )4البخاري ()2802

( )9مسلم()1776

( )5املجن :الرتس الذي يواري حامله أثناء القتال.
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[احلديث ]2755 :قال رسول اهلل ( :و ا ّلذي نفيس بيده ،لوال ّ
أن رجاال من
املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخ ّلفوا عنّي وال أجد ما أمحلهم عليه ،ما خت ّلفت عن رس ّية
ثم
ثم أقتلّ ،
ثم أحيا ّ
تغدو يف سبيل اهلل ،وا ّلذي نفيس بيده لوددت ّأين أقتل يف سبيل اهللّ ،
أحيا ثم أقتل ،ثم أحيا ثم أقتل)( )1

ّ

ّ

ّ

ّبي  أحسن النّاس وأجود النّاس
[احلديث ]2756 :عن أنس قال( :كان الن ّ
الصوت فاستقبلهم
وأشجع النّاس .ولقد فزع أهل املدينة ،ذات ليلة فانطلق النّاس قبل ّ
الصوت وهو يقول( :مل تراعوا ،مل تراعوا)( )2وهو عىل فرس
ّبي  قد سبق النّاس إىل ّ
الن ّ
أليب طلحة عري ما عليه رسج ،يف عنقه سيف ،فقال :لقد وجدته بحرا( ،)3أو إنّه لبحر)()4

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2757 :قال رسول اهلل ّ :
حيب البرص النافذ عند جميء
(إن اهلل ّ
وحيب
وحيب السامحة ولو عىل مترات،
الشهوات ،والعقل الكامل عند نزول الشبهات،
ّ
ّ
الشجاعة ولو عىل قتل ح ّية)()5

[احلديث ]2758 :قال رسول اهلل ( :فوق ّ
كل ذي ّبر ّبر حتّى يقتل يف سبيل اهلل،
فاذا قتل يف سبيل اهلل فليس فوقه بر ،وفوق ّ
كل ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه
فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق) ()6

ّ
وجل؟ فقال:
أي األعامل
أحب إىل اهلل عزّ
ّ
[احلديث ]2759 :قيل :يا رسول اهلل ّ
(إيامن باهلل ،وجهاد يف سبيله)()7

( )1البخاري ()2797

( )5بحار األنوار ج  61ص  ،269الشهاب.

مستقرا ،أو روعا يرضكم.
( )2مل تراعوا :أي روعا
ّ

( )6التهذيب ج  6ص .122

( )3بحر :أي فرس واسع اجلري.

( )7اخلصال ج  2ص .523

( )4البخاري ( )6033ومسلم()2307
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[احلديث ]2760 :قال رسول اهلل ّ :
رب
(إن
ّ
أحب األعامل إىل اهلل الصالة وال ّ
واجلهاد)()1

ّ
وجل؟ قال:
أي األعامل
أحب إىل اهلل عزّ
ّ
[احلديث ]2761 :سئل رسول اهلل ّ 
أي يشء؟ قال( :اجلهاد
ثم ّ
ثم ّ
أي يشء؟ قالّ ( :بر الوالدين) قلتّ :
(الصالة لوقتها) قيلّ :
يف سبيل اهلل عزّ

وجل)()2
ّ

[احلديث ]2762 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن أبخل الناس من بخل بالسالم ،وأجود
الناس من جاد بنفسه وماله يف سبيل اهلل)()3

أحب إىل اهلل من خطوتني:
[احلديث ]2763 :قال رسول اهلل ( :ما من خطوة
ّ
خطوة يسدّ هبا مؤمن ص ّفا يف سبيل اهلل ،وخطوة خيطوها مؤمن إىل ذي رحم قاطع يصلها،
أحب إىل اهلل من جرعتني :جرعة غيظ ير ّدها مؤمن بحلم ،وجرعة جزع
وما من جرعة
ّ
أحب إىل اهلل من قطرتني :قطرة دم يف سبيل اهلل ،وقطرة
ير ّدها مؤمن بصرب ،وما من قطرة
ّ
دمع يف سواد الليل من خشية اهلل)()4

[احلديث ]2764 :قال رسول اهلل ( :محلة القران عرفاء أهل اجلنّة ،واملجاهدون
قوادها ،والرسل سادة أهل اجلنّة)()5
يف سبيل اهلل ّ

[احلديث ]2765 :قال رسول اهلل ( :للجنّة باب يقال له :باب املجاهدين،
ترحب
يمضون إليه فإذا هو مفتوح ،وهم متق ّلدون بسيوفهم ،واجلمع يف املوقف ،واملالئكة ّ
ثم قال :فمن ترك اجلهاد ألبسه اهلل عزّ
هبمّ ،

( )1اخلصال ج  1ص .185

ذال وفقرا يف معيشته وحمقا يف دينه)()6
وجل ّ
ّ

( )4أمايل املفيد ص . 11

( )2اخلصال ج  1ص .163

( )5األشعثيّات ص .76

( )3نوادر الراوندي ص .20

( )6الكايف ج  5ص .2
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[احلديث ]2766 :قال رسول اهلل ( :خيول الغزاة هي خيوهلم يف اجلنّة)()1

[احلديث ]2767 :قال رسول اهلل ( :عليكم باجلهاد يف سبيل اهلل مع ّ
كل إمام
فإن اجلهاد يف سبيل اهلل باب من أبواب اجلنة)()2
عدلّ ،

[احلديث ]2768 :قال رسول اهلل ّ :
(إن يف اجلنّة شجرة خيرج من أصلها خيل
الدر
بلق ال تروث وال تبول مرسحة بلجمة جلمها الذهب ومركبها الذهب ،ورسوجها ّ
فيمرون عىل من أسفل عنهم فيقولون :يا أهل اجلنّة
والياقوت ،فيستوي عليها أهل ع ّليني ّ
ّ
وجل :كانوا يصومون وكنتم
رب بام بلغت عبادك هذه املنزلة ،فيقول عزّ
أنصفونا ..أي ّ
تأكلون ،وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون ،وكانوا يتصدّ قون وكنتم تبخلون ،وكانوا
جياهدون وكنتم جتنبون؛ فبذلك ب ّلغتهم هذه املرتبة)()3

[احلديث ]2769 :قال رسول اهلل ( :دعا موسى وأ ّمن هارون وأ ّمنت املالئكة،
فقال اهلل تبارك وتعاىل :قد أجيبت دعوتكام فاستقيام ،ومن غزا يف سبيل اهلل استجيب له كام
استجيب لكام إىل يوم القيامة)()4

[احلديث ]2770 :قال رسول اهلل ( :يباهي اهلل تعاىل املالئكة بخمسة:
باملجاهدين ،والفقراء ا ّلذين يتواضعون هلل تعاىل ،والغني ا ّلذي يعطي الفقراء كثريا وال يمن
عليهم ،ورجل يبكي يف خلوة من خشية اهلل عزّ

وجل)()5
ّ

[احلديث ]2771 :عن اإلمام الباقر قال( :أتى رجل رسول اهلل  فقالّ :إين راغب
مت
نشيط يف اجلهاد ،قال :فجاهد يف سبيل اهلل فإنّك إن تقتل كنت ح ّيا عند اهلل ترزق ،وإن ّ
فقد وقع أجرك عىل اهلل ،وان رجعت خرجت من الذنوب إىل اهلل)()6

( )1ثواب األعامل ص .225

( )4اصول الكايف ج  2ص . 510

( )2دعائم اإلسالم ج  1ص .343

( )5جامع األخبار ص .96

( )3األشعث ّيات ص .36

( )6تفسري الع ّيايش ج  1ص .206
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[احلديث ]2772 :قال رسول اهلل ( :من رمى بسهم يف سبيل اهلل ،فبلغ أخطأ أو
أصاب كان سهمه ذلك ،كعدل رقبة من ولد إسامعيل .ومن خرجت به شيبة يف سبيل اهلل،
كان له نورا يوم القيامة ،ومن أعتق مسلام ،كانت فكاكه من النار ،ومن قام إىل الوضوء يراه
حقا عليه فمضمض فاه ،غفرت له ذنوبه ،من ّأول قطرة من طهوره ،فإذا غسل وجهه فمثل
صىل تقبل اهلل منه)()1
ذلك ،وإذا غسل يديه فمثل ذلك ،فإن جلس جلس ساملا وان ّ

[احلديث ]2773 :قال رسول اهلل ( :غدوة يف سبيل اهلل ،أو روحة؛ خري من الدنيا
وما فيها)()2

[احلديث ]2774 :قال رسول اهلل ّ ( :
قرت به عيني وفرح
إن جربيل أخربين بأمر ّ
حممد من غزا غزاة يف سبيل اهلل من أ ّمتك فام أصابه قطرة من السامء أو صداع
به قلبي قال :يا ّ
إال كانت له شهادة يوم القيامة)()3
ّ

[احلديث ]2775 :قال رسول اهلل ( :من اغتاب مؤمنا غازيا ،أو آذاه ،أو خلفه
ثم يركس يف النار ركسا إذا كان
يف أهله بسوء نصب عمله يوم القيامة ليستغرق حسناتهّ ،
الغازي يف طاعة اهلل عزّ

وجل)()4
ّ

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2776 :قال اإلمام عيل( :الشجاعة زين)()5

( )1عوايل الآللئ ،ج  1ص .84

( )3الكايف ج  5ص .8
( )4عقاب األعامل ص .305

( )2عوايل الآللئ ج  3ص .182

( )5غرر احلكم ص .259
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[احلديث ]2777 :قال اإلمام عيل( :الشجاعة عزّ

حارض)()1

[احلديث ]2778 :قال اإلمام عيل( :آفة الشجاع إضاعة احلزم)()2
[احلديث ]2779 :قال اإلمام عيل( :ثمرة الشجاعة الغرية)()3
[احلديث ]2780 :قال اإلمام عيل( :عىل قدر احلم ّية تكون الشجاعة)()4
[احلديث ]2781 :قال اإلمام عيل( :الشجاعة أحد العزّ ين)()5
[احلديث ]2782 :قال اإلمام عيل( :الشجاعة نرصة حارضة وفضيلة ظاهرة)()6

[احلديث ]2783 :قال اإلمام عيلّ :
املتوسلون إىل اهلل سبحانه
توسل به
ّ
(إن أفضل ما ّ
وتعاىل اإليامن به وبرسوله ،واجلهاد يف سبيله فإنّه ذروة اإلسالم)()7

[احلديث ]2784 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن اجلهاد أْشف األعامل بعد اإلسالم ،وهو
الكرة ،فيه احلسنات والبرشى باجلنّة
قوام ا ّلدين واألجر فيه عظيم مع العزّ ة واملنعة ،وهو ّ
ّ
وجلَ ﴿ :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن
الرب ،والكرامة يقول اهلل عزّ
بعد الشهادة ،وبالرزق غدا عند ّ
ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
َاه ُم اهللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه
ون َف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
ِ
ِ
رش َ
حيزَ ُن َ
رش َ
ون
ون بِا َّل ِذي َن َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِهبِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ون َي ْس َت ْب ُ
َو َي ْس َت ْب ُ
ِ ٍ ِ
ِ
جر املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران)8()]171-169 :
بِن ْع َمة م َن اهللَِّ َو َف ْض ٍل َو َأ َّن اهللََّ َال ُيض ُ
يع َأ ْ َ
حرض اإلمام عيل  الناس بص ّفني
[احلديث ]2785 :عن مالك بن أعني قالّ :
ّ
فقالّ ( :
وجل د ّلكم عىل جتارة تنجيكم من عذاب أليم ،وتشفي بكم عىل اخلري
إن اهلل عزّ
اإليامن باهلل واجلهاد يف سبيل اهلل ،وجعل ثوابه مغفرة ّ
للذنب ،ومساكن ط ّيبة يف جنّات عدن،

( )1غرر احلكم ص .259

( )5غرر احلكم ص .259

( )2غرر احلكم ص .259

( )6غرر احلكم ص .259

( )3غرر احلكم ص .259

(( ))7هنج البالغة خطبة  109ص .338

( )4غرر احلكم ص .259

(( ))8الكايف ج  5ص .36
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وقال :عزّ
)1()]4

ِ

ِ

ِِ

ِ

ّ
ون ِيف َسبِيله َص ًّفا َك َأ َّهنُ ْم ُبنْ َي ٌ
ب ا َّلذي َن ُي َقات ُل َ
صوص﴾ [الصف:
وجل﴿ :إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
ان َمر ُ
ْ

[احلديث ]2786 :قال اإلمام عيل( :ثواب اجلهاد أعظم الثواب)()2

ّ
[احلديث ]2787 :سئل اإلمام عيل عن اإليامن ،فقالّ ( :
وجل جعل
إن اهلل عزّ
اإليامن عىل أربع دعائم :عىل الصرب واليقني والعدل واجلهاد ـ إىل أن قال ـ واجلهاد عىل أربع
شعب :عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والصدق يف املواطن وشنآن الفاسقني ،فمن
أمر باملعروف شدّ ظهر املؤمن ،ومن هنى عن املنكر أرغم أنف املنافق ،وأمن كيده ،ومن
صدق يف املواطن قض ا ّلذي عليه ،ومن شنأ الفاسقني غضب هلل ومن غضب هلل غضب اهلل
له ،فذلك اإليامن ودعائمه وشعبه)()3
[احلديث ]2788 :قال اإلمام عيل( :اجلهاد عامد الدين ومنهاج السعداء)()4

[احلديث ]2789 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن اجلهاد باب من أبواب اجلنّة ،فتحه اهلل
وسوغهم كرامة منه هلم ونعمة ذخرها ،واجلهاد هو لباس التقوى ،ودرع
خلاصة أوليائهّ ،
ّ
اهلل احلصينة ،وجنّته الوثيقة ،فمن تركه رغبة عنه ألبسه اهلل ثوب ّ
الذل ،وشمله البالء وفارق
احلق منه بتضييع
الرضا ،ود ّيث بالصغار والقامءة ،ورضب عىل قلبه باألسداد وأديل ّ
اجلهاد ،وسئم اخلسف ومنع النصف)()5

ّ
[احلديث ]2790 :قال اإلمام عيلّ :
وجل فرض اجلهاد وع ّظمه وجعله
(إن اهلل عزّ
إال به)()6
نرصه ونارصه .واهلل ما صلحت دنيا وال دين ّ

[احلديث ]2791 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله( :واهلل اهلل يف اجلهاد يف سبيل
(( ))1الكايف ج  5ص .39

( )4غرر احلكم ص .333

(( ))2غرر احلكم الفصل  25رقم .10

( )5الكايف ج  5ص .4

( )3اصول الكايف ج  2ص . 50

( )6الكايف ج  5ص .8
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اهلل بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ،فإنّام جياهد يف سبيل اهلل رجالن إمام هدى ،ومطيع له
مقتد هبداه)()1
[احلديث ]2792 :قال اإلمام عيل( :املجاهدون تفتح هلم أبواب السامء)()2

[احلديث ]2793 :قال اإلمام عيلّ :
(إن أكرم املوت القتل ،وا ّلذي نفيس بيده أللف
رضبة بالسيف أهون من ميتة عىل الفراش)()3

[احلديث ]2794 :كتب اإلمام عيل إىل عثامن بن حنيف( :لو تظاهرت العرب عىل
قتايل ملا و ّليت عنها ،ولو أمكنت الفرصة من رقاهبا لسارعت إليها)()4

[احلديث ]2795 :قال اإلمام عيل( :اجلهاد عىل أربع شعب عىل األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،والصدق يف املواطن والغضب هلل ،وشنآن الفاسقني ،فمن أمر باملعروف
شدّ ظهر املؤمن ،ومن هنى عن املنكر أرغم أنف الفاسق ،ومن صدق يف املواطن قض ا ّلذي
عليه ،ومن شنأ الفاسقني وغضب هلل غضب اهلل له)()5

 2ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]2796 :قال اإلمام الباقر( :أال أخربكم باإلسالم فرعه وأصله وذروته
وسنامه؟) قيل :بىل جعلت فداك قال( :أ ّما أصله فالصالة ،وأ ّما فرعه فالزكاة ،وأ ّما ذروته
وسنامه فاجلهاد)()6

[احلديث ]2797 :قال اإلمام الباقرّ :
(كل ذنب يك ّفره القتل يف سبيل اهلل ّإال الدَ ين
احلق)()7
ال ك ّفارة له ّإال أداؤه أو يقض عن صاحبه أو يعفو ا ّلذي له ّ

( )1من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .139

( )5كتاب سليم بن قيس ص .101

( )2غرر احلكم ،رقم .1393

( )6كتاب الزهد ص .13

( )3غرر احلكم ص .333

( )7علل الرشائع ص .528

( )4مناقب ابن شهرآشوب ج  2ص .84
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 3ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
أي األعامل أفضل؟ قال( :الصالة لوقتها،
[احلديث ]2798 :سئل اإلمام الصادقّ :
وبر الوالدين ،واجلهاد يف سبيل اهلل عزّ
ّ

وجل)()1
ّ

[احلديث ]2799 :قال اإلمام الصادق( :اجلهاد أفضل األشياء بعد الفرائض)()2

[احلديث ]2800 :عن حديرة قال :قلت لإلمام الصادق جعلت فداك أ ّيام أفضل
احلج أو الصدقة؟ قال( :هذه مسألة فيها مسألتان ..كم املال يكون ما حيمل صاحبه إىل
ّ
احلج أفضل،
احلجّ ،
احلج فالصدقة ال تعدل ّ
احلج؟) قلت :ال ،قال( :إذا كان ما ال حيمل إىل ّ
ّ
وإن كانت ال تكون ّإال القليل ،فالصدقة) قلت :فاجلهاد قال( :اجلهاد أفضل األشياء بعد
إال مع اإلمام)()3
الفرائض يف وقت اجلهاد ،وال جهاد ّ

[احلديث ]2801 :قال اإلمام الصادق( :أال أخربكم بأصل اإلسالم وفرعه وذروة
سنامه؟) قيل :بىل ،قال( :أصله الصالة ،وفرعه الزكاة ،وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل،
أال أخربك بأبواب اخلري؟ الصوم جنة ،والصدقة حتط اخلطيئة ،وقيام الرجل يف جوف الليل
َن املَْ َض ِ
وهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
َاه ْم
ون َر َّ ُهب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
ثم تالَ ﴿ :تت ََج َاىف ُجنُ ُ ُ
يناجي ر ّبهّ ،
ون﴾ [السجدة)4()]16 :
ُين ِْف ُق َ
احلاج ،فانظروا
[احلديث ]2802 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة دعوهتم مستجابة:
ّ
كيف خت ّلفونه ،والغازي يف سبيل اهلل ،فانظروا كيف خت ّلفونه ،واملريض فال تغيظوه وال
تضجروه)()5

رتى ِم َن
[احلديث ]2803 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ْاش َ َ
(( ))1اصول الكايف ج  2ص . 158
(( ))2الكايف ج  5ص .3

( )4املشكاة ص .154
( )5اصول الكايف ج  2ص . 509

( )3بحار األنوار ج  96ص  10عن(فضائل الشيعة).
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ِِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه
املُْؤْ مننيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
َح ًّقا ِيف الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم
يل َوا ْل ُق ْرآن َو َم ْن َأ ْو َىف بِ َع ْهده م َن اهللَِّ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ]111 :هذا ّ
لكل من جاهد يف سبيل اهلل أم لقوم دون
بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
قوم؟ فقال( :إنه ملا نزلت هذه اآلية عىل رسوله  سأله بعض أصحابه عن هذا فلم جيبه،
ّ
الراكِ ُع َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
وجل عليه بعقب ذلك﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
فأنزل اهلل عزّ
ون َّ
ون َّ
ون ْ َ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
اجدُ َ ِ
الس ِ
ود اهللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾
وف َوالن ُ
َ
احلَاف ُظ َ ُ
ون ْاآلم ُر َ ْ ُ
َّ
[التوبة]112 :

ّ
وجل هبذا صفة املؤمنني الذين اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم،
فأبان اهلل عزّ

فمن أراد اجلنّة فليجاهد يف سبيل اهلل عىل هذه الرشائطّ ،
وإال فهو من مجلة من قال رسول
اهلل  :ينرص اهلل هذا الدين بقوم ال خالق هلم)()1

 4ـ ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]2804 :سئل اإلمام الرضا عن قول اإلمام عيل أللف رضبة بالسيف
أهون من موت عىل فراش فقال( :يف سبيل اهلل)()2

( )1دعائم اإلسالم ج  1ص .341

( )2التهذيب ج  6ص .123
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الصدق والوفاء
الصدق والوفاء خلقان مرتبطان ببعضهام ،ال يكمل أحدمها إال باآلخر ،كام قال
اإلمام عيلّ :
الصدق
(إن الوفاء توأم الصدق ،وما أعرف جنة أوقى منه)( ،)1وقال( :أفضل ّ
الوفاء بالعهود)( ،)2ولذلك يمكن اعتبار الصدق وفاء ،والوفاء صدقا.
وبذلك فإن القيمة التي يمثلها الصدق والوفاء رضورية جدا لبناء الشخصية اخللقية
يف أمجل صورها ،ولذلك ورد يف األحاديث أنه بقدر ترسخ هذه القيمة يف النفس تكون
درجتها ومرتبتها يف سلم الكامل اإلنساين ،وخلوها منه ،أو من بعضه دليل عىل تسلط
األهواء والشياطني عليها ،ولذلك وصف الصاحلون بالصديقية ،كام قال تعاىل عند ذكر
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك َم َع ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم ِم َن النَّبِ ِّينيَ
املنعم عليهمَ ﴿ :و َم ْن ُيط ِع اهللََّ َو َّ
الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
احلنيَ َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك َرفِي ًقا﴾ [النساء ،]69 :وقالَ ﴿ :وا َّل ِذي َن آ َمنُوا
الصدِّ يقنيَ َو ُّ َ َ َّ
َو ِّ
ِ
ِ ِ
الصدِّ ي ُق َ
ون َو ُّ
ور ُه ْم َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا
بِاهللَِّ َو ُر ُسلِه ُأو َلئ َك ُه ُم ِّ
الش َهدَ ا ُء عنْدَ َر ِّهبِ ْم َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم َو ُن ُ
ِ
ِ
اجل ِحي ِ
م﴾ [احلديد]19 :
َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
ِ
وقال عن إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
يم إِ َّن ُه ك َ
َان ِصدِّ ي ًقا نَبِ ًّيا﴾
َاب إِ ْب َراه َ
[مريم]41 :

وقال عن إدريس عليه السالمَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
يس إِ َّن ُه ك َ
َان ِصدِّ ي ًقا نَبِ ًّيا﴾
َاب إِ ْد ِر َ

[مريم]56 :

الصدِّ ُيق َأ ْفتِنَا ِيف
وس ُ
ف َأ ُّ َهيا ِّ
وقال عن يوسف عليه السالم ،وما قال له صاحباهُ ﴿ :ي ُ
رض و ُأ َخر يابِس ٍ
ٍ
سب ِع ب َقر ٍ
ات َل َع ِّيل َأ ْر ِج ُع إِ َىل
ات ِس َام ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َس ْب ِع ُسنْ ُب َالت ُخ ْ ٍ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
الن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [يوسف]46 :
( )1غرر احلكم ص .251

( )2غرر احلكم ص .252
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ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم إِ َّال َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت ِم ْن
وقال عن املسيح وأمه عليهام السالمَ ﴿ :ما املَْس ُ
ني َهلم ْاآلي ِ
ِِ
ات ُث َّم ا ْن ُظ ْر َأنَّى
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدِّ ي َق ٌة كَانَا َي ْأ ُك َال ِن ال َّط َعا َم ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف ُن َب ِّ ُ ُ ُ َ
َق ْبله ُّ
ُيؤْ َف ُك َ
ون﴾ [املائدة]75 :
وهكذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني بالصدق ،واعتربه املنبع األصيل ألعامهلم الصاحلة،
فقالِ ﴿ :إنَّام ا ُْملؤْ ِم ُن َ ِ
هلل َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َملْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َاهدُ وا ِب َأ ْم َو ِاهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َس ِب ِ
يل
ين آ َم ُنوا ِبا َِّ
ون ا َّلذ َ
َ
ِ
اج ِر ِ
ِ
هلل ُأو َل ِئ َك ُهم الص ِ
اد ُق َ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
ا َِّ
ين ا َّلذ َ
ون﴾ (احلجرات ،)15 :وقال ﴿:ل ْل ُف َق َراء ا ُْمل َه ِ َ
ُ َّ
هلل ورسو َله ُأو َل ِئ َك ُهم الص ِ
ال ِم َن ا َِّ ِ
اد ُق َ
ْرص َ
َو َأ ْم َو ِاهل ْم َي ْب َت ُغ َ
ون َف ْض ً
ون﴾ (احلرش:
ُ َّ
ون ا ََّ َ َ ُ ُ
هلل َور ْض َوان ًا َو َين ُ ُ
هلل عَ َل ْي ِه َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْنت َِظ ُر
 ،)8وقالِ ﴿:م َن ا ُْملؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما عَ َاهدُ وا ا ََّ
َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِدي ً
ال﴾ (األحزاب)23 :
وأخرب تعاىل بأن الغرض من أنواع البالء هو متحيص الصادقني ومتييزهم عن غريهم،
ِ
فقال﴿:و َل َقدْ َف َتنَّا ا َّل ِذين ِمن َقب ِل ِهم َف َليع َلمن ا َُّ ِ
ن ا ْلكَاذ ِبنيَ ﴾ (العنكبوت)3 :
ين َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّ
هلل ا َّلذ َ
َ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
هلل َه َذا يوم ي ْن َفع الص ِ
وأخرب عن اجلزاء العظيم املعد للصادقني ،فقالَ ﴿:ق َال ا َُّ
اد ِقنيَ
َ ْ ُ َ ُ َّ
ِ
األهنار َخالِ ِد ِ
ِ
ِ
هلل عَ ن ُْه ْم َو َر ُضوا عَ ْن ُه َذلِ َك
يض ا َُّ
ِصدْ ُق ُه ْم َهلُ ْم َجن ٌ
َ
َّات َ ْجت ِري م ْن َحتْت َها ْ َ ْ َ ُ
ين ف َيها َأ َبدً ا َر َ
ِ
يم ﴾ (املائدة)119 :
ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ِ
ين آ َم ُنوا ات َُّقوا
وهلذا كله أمر اهلل تعاىل بالصدق ،وبالكينونة مع الصادقني ،فقالَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ِِ
الصادقنيَ ﴾ (التوبة)119 :
ا ََّ
هلل َوكُ و ُنوا َم َع َّ
وهو ما يدل عىل أنه يستحيل أن ينال اإلنسان املراتب الرفيعة يف الكامل من دون
الصدق والوفاء ،وأنه بقدر تعمقه يف الصدق وحتققه به تكون مرتبته إىل أن ينال تلك املرتبة
الرشيفة املعرب عنها بالصديقية.
ورس ذلك أن الصدق معناه املطابقة التامة للواقع ،ويف كل يشء ،ولذلك كان
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الصادق احلقيقي هو الذي ال ينحرف عن حقيقته قيد أنملة؛ فإن تعدى حقيقته بادعاء
حقيقة أخرى ،فإنه يعترب كاذبا يف تلك الدعوى.
وبام أن حقيقة اإلنسان ليست سوى عبوديته هلل؛ فإن ختلفه عن هذه العبودية يف أي
سلوك أو موقف؛ أو بأي دعوى من الدعاوى ،يعني ختلفه عن الصدق ،وحتول املدعي
بموجبه إىل كاذب ومفرت.
وهلذا اتفق كل احلكامء عىل شمول الصدق لكل الترصفات القولية والفعلية
والوجدانية وغريها ،وعدم انحصاره فيام ُاشتهر فيه من الصدق يف األقوال وحدها.
وقد اختلفت تعبرياهتم يف ذلك ،وكلها تؤول إىل ما ذكرت ..ومن أمثلتها قول
بعضهم( :الصدق ثالثة أقسام :صدق النية ،وصدق اللسان ،وصدق العمل ..فصدق
النية :أن ال يريد بجميع أقواله وأفعاله وأحواله إال اهلل ..وصدق اللسان :معروف..
وصدق العمل :أن يكون حريص ًا عليه ال يقطعه إال قهر ًا واضطرار ًا)()1

وقال آخر( :الصدق يف األقوال :هو موافقة الضمري القول يف وقته ..والصدق يف
األعامل :إقامتها عىل رؤية احلق سبحانه وتعاىل ونسيان رؤيتها ..والصدق يف األحوال:
إقامتها عىل رؤية اخلواطر للحق فال يكدرها مطالعة رقيب وال منازعة فقيه)()2

وقال آخر( :الصدق يستعمل يف ستة معان :صدق يف القول ..وصدق يف النية
واإلرادة ..وصدق يف العزم ..وصدق يف الوفاء بالعزم ..وصدق يف العمل ..وصدق يف
حتقيق مقامات الدين كلها ..فمن اتصف بالصدق يف مجيع ذلك :فهو صدّ يق ألنه مبالغة يف
الصدق)()3

( )1جامع األصول يف األولياء ،ج  2ص .329

( )3إحياء علوم الدين ،ج  4ص .356

( )2الفتح املبني فيام يتعلق برتياق املحبني ،ص .38
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وقد أشار رسول اهلل  إىل كل هذه املعاين عندما ذكر أن الصدق هو الباب الذي
رب هيدي إىل اجلنّةّ ،
ربّ ،
تفتح به أبواب الرب ،فقالّ ( :
الرجل
إن ّ
وإن ّ
وإن ال ّ
الصدق هيدي إىل ال ّ
وإن الكذب هيدي إىل الفجورّ ،
ليصدق حتّى يكون صدّ يقاّ ،
وإن الفجور هيدي إىل النّار،
كذابا)()1
وإن الرجل ليكذب حتّى يكتب عند اهلل ّ
ّ

ّ

فهذا احلديث يشري إىل أن حرص الصادق عىل الصدق يف كل يشء هيديه إىل الرب،
ذلك أن أصول الرب كلها ترجع إىل الصدق؛ فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه
الصدق.
وأضداد ذلك من الرياء والعجب والكرب والفخر ،وغريها كلها نوع من أنواع
الكذب ..وبذلك فإن كل عمل فاسد ظاهر وباطن يرجع إىل الكذب ويؤول إليه.
وقد أخرب رسول اهلل  عن هداية الصدق إىل كل أنواع الرب إىل الدرجة التي يصبح
فيها الصادق صديقا ،وذلك لتدخل العناية اإلهلية مع الصادقني ..فلذلك ال يسلك
الصادق سبيال إال صحبه فيه توفيق اهلل وبركاته ..بينام الكاذب أهل للخذالن ال للتوفيق..
وهلذا أمر اهلل تعاىل رسوله  ،فقال ﴿ َو ُق ْل َر ِّب َأ ْد ِخ ْلنِي ُمدْ َخ َل ِصدْ ٍق َو َأ ْخ ِر ْجنِي خمُ َْر َج
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [اإلرساء]80 :
صدْ ٍق َو ْ
اج َع ْل ِيل م ْن َلدُ ن َْك ُس ْل َطانًا نَص ً
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل الصدق والوفاء ،وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
( )1البخاري ( )6094مسلم()2607
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ربّ ،
[احلديث ]2805 :قال رسول اهلل ّ ( :
رب هيدي
إن ّ
وإن ال ّ
الصدق هيدي إىل ال ّ
وإن الكذب هيدي إىل الفجورّ ،
الرجل ليصدق حتّى يكون صدّ يقاّ ،
إىل اجلنّةّ ،
وإن
وإن ّ
كذابا)( )1
وإن الرجل ليكذب حتّى يكتب عند اهلل ّ
الفجور هيدي إىل النّارّ ،

ّ

[احلديث ]2806 :قال رسول اهلل ( :أربع إذا ك ّن فيك فال عليك ما فاتك يف
الدّ نيا :حفظ أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وع ّفة يف طعمة)()2

نبي من
[احلديث ]2807 :قال رسول اهلل ( :أنا ّأول شفيع يف اجلنّة .مل يصدّ ق ّ
إال رجل واحد)()3
وإن من األنبياء نب ّيا ما يصدّ قه من أمته ّ
األنبياء ما صدّ قتّ .

ّ

يتفرقا أو قال :حتّى
[احلديث ]2808 :قال رسول اهلل ( :الب ّيعان باخليار ما مل ّ
يتفرقا ـ فإن صدقا وب ّينا بورك هلام يف بيعهام ،وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام)()4

ّ

[احلديث ]2809 :قال رسول اهلل ( :دع ما يريبك( )5إىل ما ال يريبكّ ،
فإن
الصدق طمأنينة ،والكذب ريبة)()6
ّ

[احلديث ]2810 :قال رسول اهلل ( :ال حتلفوا بآبائكم وال بأ ّمهاتكم وال
باألنداد ،وال حتلفوا ّإال باهلل ،وال حتلفوا باهلل عزّ

إال وأنتم صادقون)()7
وجل ّ
ّ

[احلديث ]2811 :قال رسول اهلل ( :وال ينبغي لصدّ يق أن يكون ل ّعانا)()8

[احلديث ]2812 :قال رسول اهلل ( :من أتى كاهنا فصدّ قه بام يقول فقد برأ ممّا
أنزل اهلل عىل حممد)()9

ّ

[احلديث ]2813 :قال رسول اهلل ( :من طلب ّ
الشهادة صادقا ،أعطيها ولو مل
( )1البخاري ( )6094مسلم()2607

( )6رواه الرتمذي( )2518و النسائي()328 ،327 /8

( )2أمحد()177 /2

( )7أبو داود( )3248والنسائي()5 /7

( )3مسلم()196

( )8مسلم()2597

( )4البخاري ( )2079ومسلم()1532

( )9أبو داود( )3904والرتمذي()135

( )5يريبك :من الريب وهو الشك والتهمة ،ويروى بفتح الياء وضمها.
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تصبه)()1

الصامت ّ
ّبي  قال( :اضمنوا يل ستّا من
[احلديث ]2814 :عن عبادة بن ّ
أن الن ّ
أنفسكم أضمن لكم اجلنّة :أصدقوا إذا حدّ ثتم ،وأوفوا إذا وعدتم ،وأ ّدوا إذا ائتمنتم،
وغضوا أبصاركم ،وك ّفوا أيديكم)()2
واحفظوا فروجكمّ ،

[احلديث ]2815 :قال رسول اهلل ( :ثالثة أقسم عليه ّن وأحدّ ثكم حديثا
فاحفظوه :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها ّإال زاده اهلل عزّ ا،
وال فتح عبد باب مسألة ّإال فتح اهلل عليه باب فقر أو كلمة نحوها ،وأحدّ ثكم حديثا
فاحفظوه ،إنّام الدّ نيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهلل ماال وعلام فهو يتّقي فيه ر ّبه ،ويصل فيه رمحه،
ويعلم هلل فيه ح ّقا ،فهذا بأفضل املنازل .وعبد رزقه اهلل علام ومل يرزقه ماال ،فهو صادق النّ ّية
يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو ن ّيته فأجرمها سواء .وعبد رزقه اهلل ماال ومل
يرزقه علام ،فهو خيبط يف ماله بغري علم ال ي ّتقي فيه ر ّبه ،وال يصل فيه رمحه ،وال يعلم هلل فيه
ح ّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد مل يرزقه اهلل ماال وال علام فهو يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت
بعمل فالن فهو ن ّيته ،فوزرمها سواء)()3

[احلديث ]2816 :قال رسول اهلل ( :إذا اقرتب الزّ مان مل تكد رؤيا املسلم
تكذب .وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا .ورؤيا املسلم جزء من مخس وأربعني جزءا من
الصاحلة برشى من اهلل .ورؤيا حتزين من ّ
الشيطان .ورؤيا ممّا
والرؤيا ثالثة :فرؤيا ّ
الن ّّبوةّ .
فليصل ،وال حيدّ ث هبا النّاس)()4
ّ
حيدّ ث املرء نفسه .فإن رأى أحدكم ما يكره ،فليقم

[احلديث ]2817 :قال رسول اهلل ( :رأيت يف املنام ّأين أهاجر من مكّة إىل أرض

( )1مسلم()1908

( )3أمحد( )230 /4والرتمذي()2325

( )2احلاكم ( )359 /4أمحد()323 ،233 /5

( )4البخاري ( ،)7017ومسلم()2263
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هبا نخل ،فذهب وهيل( )1إىل ّأهنا الياممة أو هجر ،فإذا هي املدينة ،يثرب ،ورأيت يف رؤياي
ثم هززته
هذه ّأين هززت سيفا فانقطع صدره ،فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحدّ .
بأخرى ،فعاد أحسن ما يكون ،فإذا هو ما جاء اهلل به من الفتح واجتامع املؤمنني ،ورأيت
فيها بقرا ،واهلل خري ،فإذا هم النّفر من املؤمنني يوم أحد ،وإذا اخلري ما جاء اهلل به من اخلري،
الصدق ا ّلذي آتانا اهلل بعد ،يوم بدر)()2
وثواب ّ

[احلديث ]2818 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن أهل اجلنّة يرتاءون أهل الغرف من
فوقهم كام ترتاءون الكوكب الدّ ّر ّي الغابر يف األفق من املرشق أو املغرب لتفاضل ما بينهم.
قالوا :يا رسول اهلل ،تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال( :بىل وا ّلذي نفيس بيده،
رجال آمنوا باهلل وصدّ قوا املرسلني)()3

[احلديث ]2819 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال
السبيل ،ورجل
يزكّيهم وهلم عذاب أليم .رجل كان له فضل ماء بال ّطريق فمنعه من ابن ّ
بايع إمامه ال يبايعه ّإال لدنيا ،فإن أعطاه منها ريض ،وإن مل يعطه منها سخط ،ورجل أقام
سلعته بعد العرص .فقال :واهلل ا ّلذي ال إله غريه لقد أعطيت هبذا كذا وكذا ،فصدّ قه رجل،
ِ
رت َ
ون بِ َع ْه ِد اهلل َو َأ ْي َام ِ ِهن ْم َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َال َخ َال َق َهل ُ ْم ِيف
ثم قرأ هذه اآلية ﴿إِ َّن ا َّلذي َن َي ْش َ ُ
ّ
ِ
ْاآل ِخ َر ِة َو َال ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهلل َو َال َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َال ُيزَ ك ِ
يم﴾ [آل عمران:
ِّيه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
)4()]77

مرتني :رجل من أهل
[احلديث ]2820 :قال رسول اهلل ( :ثالثة يؤتون أجرهم ّ
ّبي  فامن به ،واتّبعه وصدّ قه ،فله أجران .وعبد مملوك أ ّدى
الكتاب آمن بنب ّيه وأدرك الن ّ

( )1وهىل :ومهي واعتقادي.

( )3البخاري ( )3256ومسلم()2831

( )2البخاري ( )3622ومسلم()2272

( )4البخاري ()2358
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وحق س ّيده ،فله أجران .ورجل كانت له أمة ّ
ثم أ ّدهبا
حق اهلل تعاىل ّ
ّ
فغذاها فأحسن غذاءهاّ ،
وتزوجها ،فله أجران)()1
فأحسن أدهبا ،ثم أعتقها ّ

ّ

[احلديث ]2821 :عن ابن ع ّباس قال :ملّا نزلت ﴿ َو َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾

عدي) لبطون
الصفا فجعل ينادي( :يا بني فهر ،يا بني
ّ
ّبي  عىل ّ
[الشعراء ]214 :صعد الن ّ
الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو ،فجاء
قريش حتّى اجتمعوا ،فجعل ّ
أبو هلب وقريش ،فقال( :أرأيتكم لو أخربتكم ّ
أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم
فإين نذير لكم بني يدي عذاب
جربنا عليك ّإال صدقا .قالّ ( :
قي؟) قالوا :نعم ،ما ّ
مصدّ ّ
شديد) فقال أبو هلب :ت ّبا لك سائر اليوم ،أهلذا مجعتنا؟ فنزلت ﴿ َت َّب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب َما
ب َوت َّ
ب ِيف ِج ِ
احلَ َط ِ
ات َهل َ ٍ
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحَّا َل َة ْ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
مس ٍد﴾ [املسد)2()]5-1 :
َ َ
[احلديث ]2822 :عن طلحة بن عبيد اهلل ّ
أن أعراب ّيا جاء إىل رسول اهلل  ثائر
الصلوات
الصالة؟ فقالّ ( :
عيل من ّ
ّ
الرأس؛ فقال :يا رسول اهلل ،أخربين ماذا فرض اهلل ّ
الصيام؟ فقال( :شهر رمضان
عيل من ّ
اخلمس ّإال أن ّ
تطوع شيئا) فقال :أخربين بام فرض اهلل ّ
عيل من الزّ كاة؟ قال :فأخربه رسول اهلل 
ّإال أن ّ
تطوع شيئا) فقال :أخربين ما فرض اهلل ّ
عيل
برشائع اإلسالم .قال :وا ّلذي أكرمك ّ
باحلق ،ال ّ
أتطوع شيئا وال أنقص ممّا فرض اهلل ّ
شيئا .فقال رسول اهلل ( :أفلح إن صدق ،أو دخل اجلنّة إن صدق)()3

[احلديث ]2823 :عن أ ّم سلمة ّ
أن رسول اهلل  سمع خصومة بباب حجرته،
فخرج إليهم فقال( :إنّام أنا برش ،وإنّه يأتيني اخلصمّ ،
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من

( )1البخاري ( )2544ومسلم()154

( )3البخاري ( )1891ومسلم()11

( )2البخاري ()4770
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بحق مسلم ،فإنّام هي قطعة
بعض ،فأحسب أنّه صادق ،فأقيض له بذلك .فمن قضيت له ّ
من النّار ،فليأخذها أو ليرتكها)()1

ّ
املصىل فرأى النّاس
ّبي  إىل
[احلديث ]2824 :عن رفاعة أنّه خرج مع الن ّ
يتبايعون .فقال( :يا معرش الت ّّجار)! فاستجابوا لرسول اهلل  ورفعوا أعناقهم وأبصارهم
إال من اتّقى اهلل وبر وصدق)()2
فجاراّ ،
إليه فقالّ ( :
إن الت ّّجار يبعثون يوم القيامة ّ

ّ

[احلديث ]2825 :عن كعب بن مالك يف حديث توبته وصاحبيه قال :مل أخت ّلف عن
رسول اهلل  يف غزوة غزاها ّ
قطّ .إال يف غزوة تبوك .غري ّأين قد خت ّلفت يف غزوة بدر .ومل
يعاتب أحدا خت ّلف عنه ،إنّام خرج رسول اهلل  واملسلمون يريدون غري قريش .حتّى مجع
عدوهم ،عىل غري ميعاد .ولقد شهدت مع رسول اهلل  ليلة العقبة .حني
اهلل بينهم وبني ّ
أحب ّ
أن يل هبا مشهد بدر .وإن كانت بدر أذكر يف النّاس منها.
تواثقنا عىل اإلسالم( )3وما ّ
وكان من خربي ،حني خت ّلفت عن رسول اهلل  يف غزوة تبوكّ ،أين مل أكن ّ
قط أقوى ،وال
أيرس منّي حني خت ّلفت عنه يف تلك الغزوة .واهلل ما مجعت قبلها راحلتني ّ
قط .حتّى مجعتهام
حر شديد .واستقبل سفرا بعيدا
يف تلك الغزوة .فغزاها رسول اهلل  يف ّ

ومفازا()4

ليتأهبوا أهبة غزوهم .فأخربهم بوجههم
عدوا كثريا .فجال للمسلمني أمرهم ّ
واستقبل ّ
ا ّلذي يريد .واملسلمون مع رسول اهلل  كثري .وال جيمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك
الدّ يوان) قال كعبّ :
فقل رجل يريد أن يتغ ّيب ،يظ ّن ّ
أن ذلك سيخفى له ،ما مل ينزل فيه
ّ
وجل وغزا رسول اهلل  تلك الغزوة حني طابت ال ّثامر وال ّظالل .فأنا
وحي من اهلل عزّ
إليها أصعر()5
أجتهز معهم.
فتجهز رسول اهلل  واملسلمون معه .وطفقت أغدو لكي ّ
ّ

( )1البخاري ( )7181ومسلم()1713
( )2الرتمذي( )1210احلاكم()6 /2

( )4مفازا :أي برية طويلة قليلة املاء .خياف فيها اهلالك.
( )5أصعر :أميل.

( )3تواثقنا عىل اإلسالم :أي تبايعنا عليه وتعاهدنا.
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فأرجع ومل أقض شيئا .وأقول يف نفيس :أنا قادر عىل ذلك ،إذا أردت .فلم يزل ذلك يتامدى
استمر بالنّاس اجلدّ  .فأصبح رسول اهلل  غاديا واملسلمون معه .ومل أقض من
يب حتّى
ّ
ثم غدوت فرجعت ومل أقض شيئا .فلم يزل ذلك يتامدى يب حتّى أرسعوا
جهازي شيئاّ .
وتفارط()1

ثم مل يقدّ ر ذلك يل.
الغزو .فهممت أن أرحتل فأدركهم .فيا ليتني فعلتّ ،

فطفقت إذا خرجت يف النّاس ،بعد خروج رسول اهلل  حيزنني ّأين ال أرى يل أسوةّ .إال
الضعفاء .ومل يذكرين رسول
رجال مغموصا( )2عليه يف النّفاق .أو رجال ممّن عذر اهلل من ّ
اهلل  حتّى بلغ تبوكا ،فقال ،وهو جالس يف القوم بتبوك( :ما فعل كعب بن مالك؟) قال
رجل من بني سلمة :يا رسول اهلل! حبسه برداه والنّظر يف عطفيه( )3فقال له معاذ بن جبل:
بئس ما قلت .واهلل! يا رسول اهلل! ما علمنا عليه ّإال خريا .فسكت رسول اهلل  .فبينام فهو
الرساب ،فقال رسول اهلل ( :كن أبا خيثمة)
عىل ذلك رأى رجال مب ّيضا( )4يزول به(ّ )5
األنصاري .وهو ا ّلذي تصدّ ق بصاع التّمر حني ملزه( )6املنافقون .فقال
فإذا هو أبو خيثمة
ّ
فلام بلغني ّ
توجه قافال من تبوك ،حرضين ب ّثي(،)7
أن رسول اهلل  قد ّ
كعب بن مالكّ :
فطفقت أتذكّر الكذب ،وأقول :بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعني عىل ذلك ّ
كل ذي رأي
إن رسول اهلل  قد ّ
فلام قيل يلّ :
أظل قادما ،زاح عنّي الباطل ،حتّى عرفت ّأين
من أهيلّ .
لن أنجو منه بيشء أبدا .فأمجعت صدقه( )8وص ّبح رسول اهلل  قادما .وكان إذا قدم من
فلام فعل ذلك جاءه املخ ّلفون،
ثم جلس للنّاسّ ،
سفر ،بدأ باملسجد فركع فيه ركعتنيّ .
فطفقوا يعتذرون إليه ،وحيلفون له ،وكانوا بضعة وثامنني رجال .فقبل منهم رسول اهلل 

( )1تفارط :أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

( )5يزول به :يتحرك به.

( )2مغموصا :متهام به.

( )6ملزه :عابوه واحتقروه.

( )3عطفيه :جانبيه وهو إشارة إىل إعجابه بنفسه ولباسه.

( )7بثّي :البث هو أشد احلزن.

( )4مب ّيضا :البس البياض.

( )8أمجعت صدقه :أي عزمت عليه.
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تبسم
فلام س ّلمتّ ،
عالنيتهم ،وبايعهم واستغفر هلم ،ووكل رسائرهم إىل اهلل ،حتّى جئتّ ،
ثم قال( :تعال) فجئت أميش حتّى جلست بني يديه .فقال يل( :ما خ ّلفك؟
تبسم املغضبّ ،
ّ
أمل تكن قد ابتعت ظهرك؟) قال :قلت يا رسول اهلل! ّإين ،واهلل! لو جلست عند غريك من
أهل الدّ نيا ،لرأيت ّأين سأخرج من سخطه بعذر .ولقد أعطيت جدال( )1ولكنّي ،واهلل! لقد
عيل.
علمت ،لئن حدّ ثتك اليوم حديث كذب ترض به عنّي ،ليوشك ّن اهلل أن يسخطك ّ
عيل فيه(ّ ،)2إين ألرجو فيه عقبى اهلل( )3واهلل! ما كان يل
ولئن حدّ ثتك حديث صدق جتد ّ
عذر .واهلل! ما كنت ّ
قط أقوى وال أيرس منّي حني خت ّلفت عنك .قال رسول اهلل ( :أ ّما
هذا فقد صدق .فقم حتّى يقيض اهلل فيك) ،فقمت .وثار رجال من بني سلمة فاتّبعوين،
فقالوا يل :واهلل ! ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ،لقد عجزت يف أن ال تكون اعتذرت إىل
رسول اهلل  بام اعتذر به إليه املخ ّلفون ،فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهلل 
لك .قال :فو اهلل! ما زالوا يؤنّبونني حتّى أردت أن أرجع إىل رسول اهلل ّ 
فأكذب نفيس.
ثم قلت هلم :هل لقي هذا معي من أحد؟ .قالوا :نعم .لقيه معك رجالن .قاال مثل ما
قالّ :
العامري ،وهالل
قلت .فقيل هلام مثل ما قيل لك .قلت :من مها؟ .قالوا :مرارة بن ربيعة
ّ
الواقفي .قال :فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدرا ،فيهام أسوة .قال :فمضيت
بن أم ّية
ّ
حني ذكرومها يل .قال :وهنى رسول اهلل  املسلمني عن كالمناّ ،أهيا ال ّثالثة ،من بني من
تغريوا لنا حتّى تنكّرت يل يف نفيس األرض فام هي
خت ّلف عنه .قال :فاجتنبنا النّاس .وقالّ :
باألرض ا ّلتي أعرف .فلبثنا عىل ذلك مخسني ليلة .فأ ّما صاحباي ،فاستكانا( )4وقعدا يف
الصالة
بيوهتام يبكيان .وأ ّما أنا فكنت
أشب القوم( )5وأجلدهم .فكنت أخرج فأشهد ّ
ّ
( )1أعطيت جدال :أي فصاحة وقوة يف الكالم وبراعة.
عيل فيه :أي تغضب.
( )2جتد ّ

( )4استكانا :خضعا.
( )5أشب القوم :أصغرهم سنّا.

( )3إين ألرجو فيه عقبى اهللّ :أي يعقبني خريا وأن يثيبني عليه.
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وأطوف يف األسواق وال يك ّلمني أحد .وآيت رسول اهلل  فأس ّلم عليه ،وهو يف جملسه بعد
ثم ّ
أصيل قريبا منه وأسارقه
ّ
السالم ،أم ال؟ّ .
حرك شفتيه بر ّد ّ
الصالة .فأقول يف نفيس :هل ّ
التفت نحوه أعرض عنّي .حتّى إذا طال ذلك
النّظر .فإذا أقبلت عىل صاليت نظر إىل وإذا
ّ
عمي،
عيل من جفوة املسلمني ،مشيت حتّى ّ
تسورت( )1جدار حائط أيب قتادة ،وهو ابن ّ
ّ
السالم .فقلت له :يا أبا قتادة! أنشدك
ّ
عيل ّ
وأحب النّاس إ ّيل .فس ّلمت عليه فواهلل! ما ر ّد ّ
أحب اهلل ورسوله؟ قال :فسكت .فعدت فناشدته ،فسكت ،فعدت
باهلل هل تعلم ّن ّأين
ّ
تسورت اجلدار .فبينا
فناشدته .فقال :اهلل ورسوله أعلم .ففاضت عيناي ،وتو ّليت ،حتّى ّ
نبطي( )2من نبط أهل ّ
الشام ،ممّن قدم بال ّطعام يبيعه باملدينة.
أنا أميش يف سوق املدينة ،إذا ّ
يقول :من ّ
يدل عىل كعب بن مالك .قال :فطفق النّاس يشريون له إ ّيل .حتّى جاءين فدفع
غسان .وكنت كاتبا .فقرأته فإذا فيه :أ ّما بعد .فإنّه قد بلغنا ّ
أن صاحبك
إىل كتابا من ملك ّ
قد جفاك ،ومل جيعلك اهلل بدار هوان وال مضيعة .فاحلق بنا نواسك .قال :فقلت ،حني
قرأهتا :وهذه أيضا من البالء .فتياممت( )3هبا ال ّتنّور فسجرهتا( )4هبا .حتّى إذا مضت أربعون
من اخلمسني ،واستلبث( )5الوحي ،إذا رسول رسول اهلل  يأتيني فقال :إ ّن رسول اهلل
 يأمرك أن تعتزل امرأتك .قال :فقلت :أط ّلقها أم ماذا أفعل؟ .قال :ال .بل اعتزهلا .فال
صاحبي بمثل ذلك .قال :فقلت المرأيت :احلقي بأهلك فكوين
تقربنّها .قال :فأرسل إىل
ّ
عندهم حتّى يقيض اهلل يف هذا األمر .قال :فجاءت امرأة هالل بن أم ّية رسول اهلل ،
فقالت له :يا رسول اهلل ّ
إن هالل بن أم ّية شيخ ضائع ،ليس له خادم ،فهل تكره أن أخدمه؟.
قال( :ال .ولكن ال يقربنّك) وواهلل ! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إىل يومه هذا.
( )1تسورت :صعدت سوره.

( )4سجرهتا :أحرقتها.

نبطي :هم فالحو العجم.
(ّ )2

( )5استلبث :أبطأ.

( )3فتياممت :قصدت.
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قال :فقال يل بعض أهيل :لو استأذنت رسول اهلل  يف امرأتك؟ .فقد أذن المرأة هالل بن
أم ّية أن ختدمه .قال :فقلت :ال أستأذن فيها رسول اهلل  .وما يدريني ماذا يقول رسول
شاب .فلبثت بذلك عرش ليال .فكمل لنا مخسون ليلة
اهلل  إذا استأذنته فيها ،وأنا رجل ّ
ثم ص ّليت صالة الفجر صباح مخسني ليلة ،عىل ظهر بيت من
من حني هني عن كالمناّ .
ّ
عيل نفيس وضاقت
بيوتنا .فبينا أنا جالس عىل احلال ا ّلتي ذكر اهلل عزّ
وجل منّا قد ضاقت ّ
عيل األرض بام رحبت ،سمعت صوت صارخ أوىف( )1عىل سلع( )2يقول بأعىل صوته :يا
ّ
كعب بن مالك! أبرش .فخررت ساجدا .وعرفت أن قد جاء فرج .فأذن( )3رسول اهلل 
النّاس بتوبة اهلل علينا حني ّ
صاحبي
يبرشوننا .فذهب قبل
صىل صالة الفجر .فذهب النّاس ّ
ّ
الصوت
ّ
مبرشون .وركض رجل إىل فرسا ،وسعى ساع من أسلم قبيل ،وأوىف اجلبل .فكان ّ
يب فكسوهتام إ ّياه
فلام جاءين ا ّلذي سمعت صوته ّ
يبرشين .فنزعت له ثو ّ
أرسع من الفرسّ .
ببشارته .واهلل! ما أملك غريمها يومئذ .واستعرت ثوبني فلبستهام .فانطلقت

أتأمم( )4

ّ

رسول اهلل  يتل ّقاين النّاس فوجا فوجا ،هينّئوين بالتّوبة ويقولون :لتهنك توبة اهلل عليك.
حتّى دخلت املسجد .فإذا رسول اهلل  جالس يف املسجد وحوله النّاس .فقام طلحة بن
فلام س ّلمت عىل رسول اهلل  قال ،وهو يربق
عبيد اهلل هيرول حتّى صافحني وهنّأينّ .
مر عليك منذ ولدتك أ ّمك) قال :فقلت :أمن
الرسور ويقول( :أبرش بخري يوم ّ
وجهه من ّ
عندك يا رسول اهلل! أم من عند اهلل؟ .فقال( :ال .بل من عند اهلل) ،وكان رسول اهلل  إذا
رس استنار وجههّ .
فلام جلست بني يديه
كأن وجهه قطعة قمر .قال :وكنّا نعرف ذلك .قالّ :
ّ
قلت :يا رسول اهلل! ّ
إن من توبتي أن أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل رسوله  .فقال

( )1أوىف :صعد وارتفع.

( )3فاذن :فأعلم.

( )2سلع :جبل باملدينة.

( )4أتأ ّمم :أقصد.
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فإين أمسك سهمي ا ّلذي
رسول اهلل ( :أمسك بعض مالك .فهو خري لك) فقلتّ :
بالصدقّ .
وإن من توبتي أن ال أحدّ ث ّإال صدقا ما
بخيرب .وقلت :يا رسول اهلل! إنّام أنجاين ّ
بقيت .قال :فو اهلل! ما علمت ّ
أن أحدا من املسلمني أباله اهلل يف صدق احلديث ،منذ ذكرت
تعمدت كذبة منذ قلت
ذلك لرسول اهلل  إىل يومي هذا ،أحسن ممّا أبالين اهلل به .واهلل! ما ّ
وإين ألرجو أن حيفظني اهلل فيام بقي .قال :فأنزل اهلل
ذلك لرسول اهلل  ،إىل يومي هذاّ .
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ّ
رس ِة ِم ْن
عزّ
وجلَ ﴿ :ل َقدْ ت َ
َاب اهلل ع ََىل النَّبِ ِّي َواملُْ َهاج ِري َن َو ْاألَن َْصار ا َّلذي َن ا َّت َب ُعو ُه يف َساعَة ا ْل ُع ْ َ
بع ِد ما كَاد ي ِزيغُ ُق ُلوب َف ِر ٍيق ِمنْهم ُثم تَاب َع َلي ِهم إِ َّنه ِ ِهبم رء ٌ ِ
يم َوع ََىل ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذي َن
ُ
َْ َ َ َ
وف َرح ٌ
ُ ْ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ
ُخ ِّل ُفوا َحتَّى إِ َذا َضا َق ْت َع َل ْي ِه ُم ْاألَ ْر ُض بِ َام َر ُح َب ْت َو َضا َق ْت َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو َظنُّوا َأ ْن َال َم ْل َج َأ
ِمن اهلل إِ َّال إِ َلي ِه ُثم تَاب َع َلي ِهم لِي ُتوبوا إِ َّن اهلل ُهو التَّواب ِ
يم َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهلل
ْ َّ َ ْ ْ َ ُ
َ
الرح ُ
َ َّ ُ َّ
ِِ
عيل من نعمة ّ
قط ،بعد
َو ُكو ُنوا َم َع َّ
الصادقنيَ ﴾ [التوبة ]119-117 :قال كعب :واهلل ما أنعم اهلل ّ
إذ هداين اهلل لإلسالم ،أعظم يف نفيس من صدقي رسول اهلل  أن ال أكون كذبته ،فأهلك
كام هلك ا ّلذين كذبواّ .
ْش ما قال ألحد .وقال
إن اهلل قال ل ّلذين كذبوا ،حني أنزل الوحيّ ،
اهللَ ﴿ :س َي ْحلِ ُف َ
ون بِاهلل َل ُك ْم إِ َذا ا ْن َق َل ْب ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم لِ ُت ْع ِر ُضوا َعن ُْه ْم َف َأع ِْر ُضوا َعن ُْه ْم إِ َّهنُ ْم ِر ْج ٌس
ِ
حيلِ ُف َ
َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
رت َض ْوا َعن ُْه ْم َفإِ ْن ت َْر َض ْوا َعن ُْه ْم َفإِ َّن
ون َل ُك ْم ل َ ْ
ون َ ْ
َن ا ْل َقو ِم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [التوبة ]96-95 :قال كعب :كنّا خ ّلفناّ ،أهيا ال ّثالثة ،عن أمر
اهلل َال َي ْر َض ع ِ ْ

أولئك ا ّلذين قبل منهم رسول اهلل  حني حلفوا له فبايعهم واستغفر هلم وأرجأ رسول
ّ
وجلَ ﴿ :وع ََىل ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذي َن ُخ ِّل ُفوا َحتَّى
اهلل  أمرنا حتّى قض اهلل فيه .فبذلك قال اهلل عزّ
إِ َذا َضا َق ْت َع َل ْي ِه ُم ْاألَ ْر ُض بِ َام َر ُح َب ْت َو َضا َق ْت َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو َظنُّوا َأ ْن َال َم ْل َج َأ ِم َن اهلل إِ َّال
إِ َلي ِه ُثم تَاب َع َلي ِهم لِي ُتوبوا إِ َّن اهلل ُهو التَّواب ِ
يم﴾ [التوبة ]118 :وليس الذي ذكر اهلل ممّا
ْ َّ َ ْ ْ َ ُ
الرح ُ
َ َّ ُ َّ
عمن حلف له واعتذر إليه
خ ّلفنا ،خت ّلفنا عن الغزو وإنّام هو ختليفه إ ّيانا ،وإرجاؤه أمرناّ ،
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فقبل منه)()1

يب
[احلديث ]2826 :عن زيد بن أرقم قال :كنت يف غزاة فسمعت عبد اهلل بن أ ّ
ينفضوا من حوله ،ولئن رجعنا من عنده
يقول :ال تنفقوا عىل من عند رسول اهلل حتّى ّ
ّ
ّبي  فدعاين
ليخرج ّن األعزّ منها
لعمي ـ أو لعمر ـ فذكره للن ّ
األذل .فذكرت ذلك ّ
يب وأصحابه ،فحلفوا ما قالواّ ،
فكذبني
فحدّ ثته .فأرسل رسول اهلل  إىل عبد اهلل بن أ ّ
هم مل يصبني مثله ّ
عمي:
قط فجلست يف البيت ،فقال يل ّ
رسول اهلل  وصدّ قه ،فأصابني ّ
كذبك رسول اهلل  ومقتك ،فأنزل اهلل تعاىل ﴿إِ َذا َجا َء َك املُْنَافِ ُق َ
ما أردت إىل أن ّ
ون َقا ُلوا
ول اهلل واهلل يع َلم إِن ََّك َلرسو ُله واهلل ي ْشهدُ إِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َلك ِ
ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
َاذ ُب َ
ون﴾ [املنافقون:
َ ُ ُ َ َ َ
َ َْ ُ
إن اهلل قد صدّ قك يا زيد)()2
]1؛ فبعث إىل النّبي  ،فقرأ فقالّ ( :

ّ

الرشوط أن توفوا به
[احلديث ]2827 :قال رسول اهلل ّ ( :
أحق ما أوفيتم من ّ
ْشوط النكاح)()3

[احلديث ]2828 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال يك ّلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكّيهم
السبيل .ورجل بايع إماما ال
وهلم عذاب أليم :رجل عىل فضل ماء بال ّطريق يمنع منه ابن ّ
يبايعه ّإال لدنياه ،إن أعطاه ما يريد ويف له ،و ّإال مل يف له .ورجل بايع رجال بسلعة بعد
العرص ،فحلف باهلل لقد أعطي هبا كذا وكذا ،فصدّ قه فأخذها ،ومل يعط هبا)()4

[احلديث ]2829 :قال رسول اهلل ( :املسلمون تتكافأ دماؤهم :يسعى بذ ّمتهم
أدناهم ،وجيري عليهم أقصاهم ،وهم يد عىل من سواهم ،ير ّد مشدّ هم عىل مضعفهم،
ومترسعهم عىل قاعدهم ،ال يقتل مؤمن بكافر ،وال ذو عهد يف عهده)()5

ّ

( )1البخاري ( ،)4418ومسلم )2769(4

( )4البخاري الفتح  )7212(13ومسلم()108

( )2البخاري ( )4900ومسلم()2772

( )5أبو داود()2751

( )3البخاري ( )5151ومسلم()1418
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[احلديث ]2830 :قال رسول اهلل ( :من ّ
الصبح ،فهو يف ذ ّمة اهلل .فال
صىل ّ
ختفروا اهلل يف عهده .فمن قتله ،طلبه اهلل حتّى يك ّبه يف النّار عىل وجهه)()1

[احلديث ]2831 :عن أيب هريرة ّ
ّ
املتوىف عليه
بالرجل
أن رسول اهلل  كان يؤتى ّ
الدّ ين ،فيسأل :هل ترك لدينه فضال؟ فإن حدّ ث أنّه ترك لدينه وفاء ّ
صىل ،و ّإال قال
فلام فتح اهلل عليه الفتوح قال( :أنا أوىل باملؤمنني من
للمسلمني :ص ّلوا عىل صاحبكمّ .
تويف من املؤمنني فرتك دينا فعيل قضاؤه ،ومن ترك ماال فلورثته)()2
أنفسهم ،فمن ّ

ّ

[احلديث ]2832 :عن ابن ع ّباس ّ
ّبي  فقالت:
أن امرأة من جهينة جاءت إىل الن ّ
ّ
حجي عنها ،أرأيت
فأحج عنها؟ قال( :نعمّ ،
حتج حتّى ماتت ،أ ّ
حتج فلم ّ
إن أ ّمي نذرت أن ّ
أحق بالوفاء)()3
لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل ،فاهلل ّ

ّ

[احلديث ]2833 :عن عبد اهلل بن عمرو ّ
أن رسول اهلل  قال يف خطبته( :أوفوا
إال شدّ ة ،وال حتدثوا حلفا يف اإلسالم)()4
فإن اإلسالم مل يزده ّ
بحلف اجلاهل ّيةّ ،

الصامت وكان شهد بدرا ،وهو أحد النّقباء ليلة
[احلديث ]2834 :عن عبادة بن ّ
العقبة؛ ّ
أن رسول اهلل  قال وحوله عصابة من أصحابه( :بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل
شيئا ،وال ترسقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم
وأرجلكم ،وال تعصوا يف معروف .فمن ويف منكم فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من ذلك
ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل :إن
شيئا فعوقب يف الدّ نيا فهو ك ّفارة له ،ومن أصاب من ذلك شيئا ّ
شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه) فبايعناه عىل ذلك)()5

[احلديث ]2835 :عن عمر أنّه قال :يا رسول اهللّ ،إين نذرت يف اجلاهل ّية أن أعتكف
( )1الرتمذي( )2164ابن ماجه()3945
( )2البخاري ()2298

( )4أمحد( )207 /2والرتمذي()1585
( )5البخاري الفتح  )18(1ومسلم()709

( )3البخارى ( )1852ومسلم()1334
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ليلة يف املسجد احلرام ،فقال له النّبي ( :أوف نذرك) فاعتكف ليلة)()1

ّ

[احلديث ]2836 :عن عبد اهلل بن عامر أنّه قال :دعتني أ ّمي يوما ورسول اهلل 
قاعد يف بيتنا ،فقالت :ها تعال أعطيك ،فقال هلا رسول اهلل ( :و ما أردت أن تعطيه)؟
قالت :أعطيه مترا ،فقال هلا رسول اهلل ( :أما إنّك لو مل تعطه شيئا كتبت عليك كذبة)()2

[احلديث ]2837 :عن عائشة قالت :ابتاع رسول اهلل  من رجل من األعراب
الذخرة ـ ومتر ّ
جزورا( )3أو جزائر بوسق من متر ّ
الذخرة العجوة ـ فرجع به رسول اهلل 
إىل بيته والتمس له التّمر فلم جيده فخرج إليه رسول اهلل  فقال له( :يا عبد اهلل! إنّا قد
ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من متر ّ
يب:
الذخرة فالتمسناه فلم نجده ،فقال األعرا ّ
واغدراه ،قالت :فنهمه( )4النّاس وقالوا :قاتلك اهلل ،أيغدر رسول اهلل ؟ .قالت :فقال
رسول اهلل ( :دعوهّ ،
ثم عاد له رسول اهلل  فقال( :يا عبد
فإن لصاحب ّ
احلق مقاال)ّ ،
اهلل إنّا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظ ّن ّ
سمينا لك ،فالتمسناه فلم نجده) فقال
أن عندنا ما ّ
يب :واغدراه ،فنهمه النّاس ،وقالوا :قاتلك اهلل ،أيغدر رسول اهلل ؟ .فقال رسول
األعرا ّ
اهلل ( :دعوهّ ،
فلام
فإن لصاحب ّ
مرتني أو ثالثاّ ،
احلق مقاال) ،فر ّدد ذلك رسول اهلل ّ 
رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه :اذهب إىل خويلة بنت حكيم بن أم ّية فقل هلا :رسول
اهلل  يقول لك :إن كان عندك وسق من متر فأسلفيناه حتّى نؤ ّديه إليك إن شاء اهلل) فذهب
الرجل فقال :قالت :نعم ،هو عندي يا رسول اهلل فابعث من يقبضه،
ثم رجع ّ
الرجلّ ،
إليها ّ
للرجل( :اذهب به فأوفه ا ّلذي له) قال :فذهب به فأوفاه ا ّلذي له.
فقال رسول اهلل ّ 
يب برسول اهلل  وهو جالس يف أصحابه فقال :جزاك اهلل خريا .فقد
فمر األعرا ّ
قالتّ :
( )1البخاري ( )2042ومسلم()1656
( )2أبو داود( )4991وأمحد )447(3

واجلمع جزر -بضمتني -وجزائر.
( )4فنهمه الناس :أي زجروه.

( )3اجلزور -بفتح اجليم -البعري ذكرا كان أو أنثى إال أن اللفظة مؤنثة،
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أوفيت وأطيبت .فقال رسول اهلل ( :أولئك خيار عباد اهلل عند اهلل املوفون املط ّيبون)()1

فلام رأيت
[احلديث ]2838 :عن أيب رافع قال :بعثتني قريش إىل رسول اهلل ّ ،
رسول اهلل  ألقي يف قلبي اإلسالم .فقلت :يا رسول اهللّ ،إين واهلل ال أرجع إليهم أبدا.
فقال رسول اهلل ّ ( :إين ال أخيس بالعهد( ،)2وال أحبس الربد ،ولكن ارجع ،فإن كان يف
نفسك ،ا ّلذي يف نفسك اآلن ،فارجع) قال :فذهبت ،ثم أتيت النّبي  ،فأسلمت)()3

ّ

ّ

[احلديث ]2839 :عن حذيفة بن اليامن قال :ما منعني أن أشهد بدرا ّإال ّأين خرجت
حممدا؟ فقلنا :ما نريده .ما نريد
أنا وأيب حسيل .فأخذنا ك ّفار قريش .قالوا :إنّكم تريدون ّ
ّإال املدينة .فأخذوا منّا عهد اهلل وميثاقه لننرصف ّن إىل املدينة وال نقاتل معه .فأتينا رسول اهلل
 فأخربناه اخلرب .فقال( :انرصفا .نفي هلم بعهدهم ،ونستعني اهلل عليهم)()4

 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2840 :قال رسول اهلل ( :أربع من ك ّن فيه وكان من قرنه إىل قدمه
ذنوبا بدّ هلا اهلل حسنات :الصدق واحلياء وحسن اخللق والشكر)()5

[احلديث ]2841 :قال رسول اهلل ( :ال تنظروا إىل كثرة صالهتم وصومهم وكثرة
احلج واملعروف وطنطنتهم بالليل ،انظروا إىل صدق احلديث وأداء األمانة)()6
ّ

[احلديث ]2842 :قيل لرسول اهلل  بم يعرف املؤمن قال( :بوقاره ولينه وصدق
حديثه)()7

[احلديث ]2843 :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ما عمل أهل

( )1رواه أمحد()268 /6

( )5اصول الكايف ج  2ص .107

( )2ال أخيس بالعهد :أي ال أنقضه.

( )6أمايل الصدوق ص .303

( )3أبو داود()2758

( )7مستدرك الوسائل ج  2ص  ،84أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )4مسلم()1787

األخالق.
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اجلنّة؟ فقال( :الصدق :إذا صدق العبد ّبر ،وإذا ّبر أمن ،وإذا أمن دخل اجلنّة) ،فقال :يا
رسول اهلل ما عمل أهل النار؟ قال( :الكذب :إذا كذب العبد فجر ،وإذا فجر كفر ،وإذا
كفر دخل النار)()1

[احلديث ]2844 :قال رسول اهلل ( :اضمنوا يل ستّا من أنفسكم أضمن لكم
اجلنّة :اصدقوا إذا حدّ ثتم ،وأوفوا إذا وعدتم ،وأ ّدوا إذا ائتمنتم ،واحفظوا فروجكم،
وغضوا أبصاركم ،وك ّفوا أيديكم)()2
ّ

[احلديث ]2845 :قال رسول اهلل ( :اكفلوا يل ستّة ،أكفل لكم باجلنة :إذا حتدّ ث
غضوا أبصاركم ،وك ّفوا
أحدكم فال يكذب ،وإذا وعد فال خيلف ،وإذا اؤمتن فال خينّ ،
أيديكم ،واحفظوا فروجكم)()3

حتروا الصدق ،فإن رأيتم فيه اهللكة ّ
فإن فيه
[احلديث ]2846 :قال رسول اهلل ّ ( :
النجاة)()4

وإهنا يف
رب ّ
[احلديث ]2847 :قال رسول اهلل ( :عليكم بالصدق فإنّه من ال ّ
اجلنّة)()5

[احلديث ]2848 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن من مكارم األخالق صدق احلديث
وإعطاء السائل وصدق الناس وصلة الرحم وأداء األمانة والتذ ّمم للجار والتذ ّمم
للصاحب وإقراء الضيف)()6

[احلديث ]2849 :قال رسول اهلل ( :من أهلم الصدق يف كالمه ،واإلنصاف من
ووسع عليه يف رزقه ،ومتّع بعقله ،ولقن
وبر والديه ،ووصل رمحه ،أنسئ له يف أجلهّ ،
نفسهّ ،
( )1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .43

لب اللباب.
( )4مستدرك الوسائل ج  2ص  ،84القطب الراوندي يف ّ

( )2كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .11

لب اللباب.
( )5مستدرك الوسائل ج  2ص  ،84القطب الراوندي يف ّ

( )3كنز الفوائد للكراجكي ج  2ص .11

( )6األشعثيات ص .151
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حجته وقت مساءلته)()1
ّ

عيل شفاعة
[احلديث ]2850 :قال رسول اهلل ( :إن أقربكم مني غدا وأوجبكم ّ
أصدقكم لسانا ،وأداكم لألمانة ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()2

[احلديث ]2851 :قيل :يا رسول اهلل  ما أفضل حال أعطي للرجل؟ فقال:
(اخللق احلسنّ .
عىل شفاعة أصدقكم حديثا ،وأعظمكم أمانة،
إن أدناكم منّي وأوجبكم ّ
وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من النّاس)()3

[احلديث ]2852 :قال رسول اهلل ( :ال يزال العبد يصدق حتى يكتبه اهلل صدّ يقا
كذابا)( )4
وال يزال يكذب حتى يكتبه اهلل ّ
[احلديث ]2853 :قال رسول اهلل ( :زينة احلديث الصدق)()5

[احلديث ]2854 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه( :إ ّياك والكذبّ ،
فإن
كذاباّ ،
ثم يكتب عند اهلل ّ
وإن الصدق يب ّيض الوجه ،ويكتب عند اهلل
الكذب ّ
يسود الوجهّ ،
الصدق مبارك ،والكذب مشؤوم)()6
صادقا .واعلم ّ
أن ّ

[احلديث ]2855 :قال رسول اهلل ( :أربع إذا ك ّن فيك مل تبل ما فاتك من الدّ نيا:
حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وع ّفة يف طعمة)()7
[احلديث ]2856 :قال رسول اهلل ( :الصحة والصدق جيلبان الرزق)()8

[احلديث ]2857 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه( :أوصيك يف نفسك
ن من فيك كذبة أبدا)()9
بخصال فاحفظها عنّي ..أما األوىل فالصدق وال خترج ّ

ّ

( )1إعالم الدين ص .265

( )6حتف العقول ص .12

( )2أمايل الصدوق ص .508

( )7تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1ص .9

( )3أمايل الصدوق ص .508

( )8إرشاد القلوب ص .132

( )4إرشاد القلوب ص .131

( )9روضة الكايف ج  1ص .212

( )5بحار األنوار ج  68ص  17نقال عن كتاب اإلمامة والتبرصة.
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[احلديث ]2858 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه( :أوصيك بتقوى اهلل،
وصدق احلديث ،والوفاء بالعهد ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة ،وحفظ اجلار ،ورمحة اليتيم،
ولني الكالم ،ولزوم اإليامن ،والتف ّقه يف القرآن ،وخفض اجلناح ..وأهناك أن تكيد مسلام،
تكذب صادقا ،أو تطيع آثام ،أو تعيص إماما عادال ..وأوصيك بذكر اهلل تعاىل عند ّ
أو ّ
كل
لكل ذنب توبة الرس بالرس والعالنية بالعالنية)()1
حجر ومدر ،وأن حتدّ ث ّ

ّ

ّ

[احلديث ]2859 :قال رسول اهلل ( :ثالث حيسن فيه ّن الكذب :املكيدة يف
احلرب ،وعدتك زوجتك ،واإلصالح بني النّاس ..وثالث يقبح فيه ّن الصدق :النميمة،
وإخبارك الرجل عن أهله بام يكرهه ،وتكذيبك الرجل عن اخلرب ..وثالثة جمالستهم متيت
القلب :جمالسة األنذال ،واحلديث مع النساء( ،)2وجمالسة األغنياء)()3

ّ
[احلديث ]2860 :قال رسول اهلل ّ ( :
أحب الكذب يف الصالح
إن اهلل عزّ
وجل ّ
وأبغض الصدق يف الفساد)()4

[احلديث ]2861 :قال رسول اهلل ( :ال حتلفوا ّإال باهلل ،ومن حلف باهلل
فليصدق ،ومن حلف له باهلل فلريض ،ومن حلف له باهلل فلم يرض فليس من اهلل عزّ
وجل)()5
ّ

[احلديث ]2862 :عن اإلمام الصادقّ :
العراف،
أن رسول اهلل  هنى عن إتيان ّ
وقال( :ومن أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اهلل عىل حممد )6 ()

ّ

[احلديث ]2863 :سئل ابن عباس :ما الذي أخفى اهلل تبارك وتعاىل من اجلنة وقد

( )1نزهة الناظر ص .30

( )4من ال حيرضه الفقيه ج  4ص .254

( )2املقصود ليس مطلق املحادثة؛ فرسول اهلل  كان حيادثهن ،وإنام

( )5الكايف ج  7ص .438

حمادثة اللهو واللعب.

( )6مكارم األخالق ص .425

( )3اخلصال ج  1ص .87
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أخرب عن أزواجها وعن خدمها وطيبها وْشاهبا وثمرها وما ذكر اهلل تبارك وتعاىل من أمرها
ثم أطبق عليها فلم يرها خملوق
وأنزله يف كتابه فقال( :هي جنة عدن خلقها اهلل يوم اجلمعةّ ،
ّ
مرات :تكلمي
من أهل السموات واألرض حتّى يدخلها أهلها قال هلا عزّ
وجل ثالث ّ
فقالت :طوبى للمؤمنني قال جل جالله :طوبى للمؤمنني وطوبى لك) ،فقال رسول اهلل
( :أال من كان فيه ست خصال فإنّه منهم :من صدق حديثه وأنجز موعوده وأدى أمانته
وبر والديه وصل رمحه واستغفر من ذنبه فهو مؤمن)()1

ّ

أحب إىل اهلل عزّ
[احلديث ]2864 :قال رسول اهلل ( :ما أنفق مؤمن من نفقة هي ّ
احلق يف الرضا والغضب)()2
ّ
وجل من قول ّ

حب املساكني
ريب بسبع خصالّ :
[احلديث ]2865 :قال رسول اهلل ( :أمرين ّ
قوة ّإال باهلل ،وأن أصل برمحي وإن قطعني ،وأن
والدنو منهم ،وأن أكثر من ال حول وال ّ
أنظر إىل من أسفل مني وال انظر إىل من هو فوقي ،وأن ال يأخذين يف اهلل لومة الئم ،وأن
وإن كان مرا ،وأن ال أسأل أحدا شيئا)()3
احلق ْ
أقول ّ
وإن كان مرا)()4
احلق ْ
[احلديث ]2866 :قال رسول اهلل ( :قل ّ

ّ

احلق ولو عىل نفسك)()5
[احلديث ]2867 :قال رسول اهلل ( :قل ّ
احلق فيام له وعليه)()6
[احلديث ]2868 :قال رسول اهلل ( :أتقى الناس من قال ّ

[احلديث ]2869 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن هلل تعاىل آنية يف األرض فأح ّبها إىل اهلل
تعاىل ما صفا منها ورق وصفت وهي القلوب ،فأ ّما ما ّ
فرقه عىل اإلخوان ،وأ ّما ما
رق منها ّ
احلق ال خيافون يف اهلل لومة الئم ،وأ ّما ما صفا منها صفت من
صفت منها فقول الرجل يف ّ
( )1أمايل الصدوق ص .273

( )4مكارم األخالق ص .473

( )2اخلصال ج  1ص .60

( )5كنز الفوائد ج  2ص .31

حممد بن ْشيح احلرضمي ص .75
( )3كتاب جعفر بن ّ

( )6معاين األخبار ص .195
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الذنوب)()1

[احلديث ]2870 :عن اإلمام الصادق قال :م ّر رسول اهلل  بقوم يرفعون حجرا
فقال (ما هذا؟) فقالوا :نعرف بذلك أشدنا وأقوانا فقال( :أال اخربكم بأشدكم وأقواكم؟)
قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال( :أشدكم وأقواكم ا ّلذي إذا ريض مل يدخله رضاه يف إثم وال
بحق)()2
احلق ،وإذا قدر مل يتعاط ما ليس ّ
باطل ،وإذا سخط مل خيرجه سخطه من قول ّ

ذر قال( :أوصاين رسول اهلل  بسبع :أوصاين أن أنظر
[احلديث ]2871 :عن أيب ّ
والدنو منهم،
بحب املساكني
إىل من هودوين ،وال أنظر إىل من هو فوقي ،وأوصاين
ّ
ّ
احلق ْ
مرا ،وأوصاين أن أصل رمحي وإن أدبرت ،وأوصاين أن
وأوصاين أن أقول ّ
وإن كان ّ
فإهنا
ال أخاف يف اهلل لومة الئم ،وأوصاين أن أستكثر من قول (ال حول وال ّ
قوة ّإال باهلل؛ ّ
من كنوز اجلنّة)()3

(أقل الناس وفاء امللوكّ ،
[احلديث ]2872 :قال رسول اهلل ّ :
وأقل الناس صديقا
امللوك وأشقى الناس امللوك)()4

حممد ّ
إن اهلل يقرأ
عيل جربيل فقال :يا ّ
[احلديث ]2873 :قال رسول اهلل ( :نزل ّ
سميته مؤمنا ،فاملؤمن منّي وأنا
السالم ويقول :اشتققت للمؤمن اسام من أسامئي ّ
عليك ّ
منه ،من استهان مؤمنا فقد استقبلني باملحاربة)()5

[احلديث ]2874 :قال رسول اهلل ّ :
(إن اهلل تعاىل ملا خلق اجلنّة قال هلا :تك ّلمي،
فقالت :سعد من يدخلني ،فقال اجلبار ّ
جل شأنه :وعزّ يت وجاليل ال يسكن فيك ثامنية من
مرص عىل الزنا ،وال قتات وهو النامم ،وال د ّيوث،
الناس :ال يسكن فيك مدمن مخر ،وال ّ
( )1األشعثيّات ص .196

( )4أمايل الصدوق ص .21

( )2املشكاة ص  218عن (روضة الواعظني).

( )5اجلواهر السنيّة ص .165

( )3اخلصال ج  2ص .345
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(عيل عهد اهلل إن مل أفعل كذا
وال ْشطي ،وال خمنث ،وال قاطع رحم ،وال ل ّلذي يقول ّ
وكذا) ثم مل يف به)()1

ّ

[احلديث ]2875 :قال رسول اهلل ( :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد
له ،وال صالة ملن ال يتم ركوعها وسجودها)()2

ّ

[احلديث ]2876 :قال رسول اهلل ( :أقربكم غدا منّي يف املوقف :أصدقكم
للحديث ،وأداكم لألمانة ،وأوفاكم بالعهد ،وأحسنكم خلقا ،وأقربكم من الناس)()3

[احلديث ]2877 :قال رسول اهلل ( :ملا خلق اهلل جنّة عدن خلق لبنها من ذهب
احلي الق ّيوم،
ثم أمرها فاهتزّ ت ونطقت فقالت :أنت اهلل ال إله أنت ّ
يتألأل ومسك مدوفّ ،
فطوبى ملن قدّ ر له دخويل قال اهلل تعاىل :وعزّ يت وجاليل وارتفاع مكاين ال يدخلك :مدمن
مرص عىل ربا ،وال فتان وهو النامم ،وال ديوث وهو ا ّلذي ال يغار وجيتمع يف بيته
مخر ،وال ّ
عىل الفجور ،وال تالع وهو ا ّلذي يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم ،وال حيوف وهو
الغياش ،وال حشار وهو ا ّلذي ال يويف بالعهد)()4

[احلديث ]2878 :قال رسول اهلل ( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليف إذا
وعد)()5

[احلديث ]2879 :قال رسول اهلل ( :عدة املؤمن أخذ باليد جيب عىل املؤمن
والصدق فيها)( )6
الوفاء باملواعيد ّ

[احلديث ]2880 :عن أيب احلميساء قال :تابعت رسول اهلل  قبل أن يبعث
عيل،
فواعدنيه مكانا فنسيته يومي والغد فأتيته يوم الثالث فقال رسول اهلل ( :لقد شققت ّ
( )1اجلواهر السنيّة ص .165

( )4نوادر الراوندي ص .17

( )2األشعثيّات ص .36

( )5اصول الكايف ج  2ص .364

( )3أمايل الشيخ الطويس ج  1ص .233

( )6مستدرك الوسائل ج  2ص .85
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أنا هاهنا منذ ثالثة أ ّيام)()1

[احلديث ]2881 :قال رسول اهلل ( :أح ّبوا الصبيان وارمحوهم ،وإذا وعدمتوهم
إال أنّكم ترزقوهنم)()2
شيئا ففوا هلم ،فإهنم ال يدرون ّ

ّ

[احلديث ]2882 :قال رسول اهلل ( :إذا واعد أحدكم صب ّيه فلينجز)()3

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
يرضك
[احلديث ]2883 :قال اإلمام عيل( :عالمة اإليامن أن تؤثر الصدق حيث ّ
عىل الكذب حيث ينفعك ،وأن ال يكون يف حديثك فضل عن علمك ،وأن تتّقي اهلل يف
حديث غريك)()4
[احلديث ]2884 :قال اإلمام عيل( :رأس اإليامن الصدق)()5
[احلديث ]2885 :قال اإلمام عيل( :رأس اإلسالم لزوم الصدق)()6

عيلّ ( :
إن من حقيقة اإليامن أن يؤثر العبد الصدق
[احلديث ]2886 :قال اإلمام ّ
حيث يرض عىل الكذب حيث ينفع ،وال يعدو املرء بمقاله عمله)()7

باحلق ،وأج ّلهم إىل اهلل
[احلديث ]2887 :قال اإلمام عيل( :أفضل اخللق أقضاهم ّ
أقوهلم للصدق)()8

[احلديث ]2888 :قال اإلمام عيل( :عليكم بالصدق ّ
فإن اهلل مع الصادقني ،املغبون

( )1مكارم األخالق ص .21

( )5غرر احلكم ،الفصل  34رقم .1

( )2الكايف ج  6ص .49

( )6غرر احلكم ،الفصل  35رقم .42

( )3األشعثيّات ص .166

( )7مشكاة األنوار ص .172

( )4هنج البالغة ،حكمة  450ص .1296

( )8غرر احلكم ،الفصل  8رقم .497
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من غبن دينه ..جانبوا الكذب فإنّه جمانب اإليامن ،والصادق عىل سبيل نجاة وكرامة،
والكاذب عىل شفا هلك وهون)()1

املتوسلون :اإليامن باهلل
[احلديث ]2889 :قال اإلمام عيل( :إن أفضل ما يتوسل به
ّ
فإهنا امل ّلة،
فإهنا الفطرة ،وإقام الصالة ّ
ورسوله ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،وكلمة اإلخالص ّ
ّ
وحج البيت فإنّه
وجل ،والصوم فانه جنّة من عذابه،
فإهنا من فرائض اهلل عزّ
ّ
وإيتاء الزكاة ّ
فإهنا مثراة يف املال ومنسأة يف األجل ،وصدقة
منفاة للفقر ومدحضة للذنب ،وصلة الرحم ّ
ّ
فإهنا تدفع ميتة
فإهنا تطفئ اخلطيئة وتطفئ غضب اهلل عزّ
وجل ،وصنائع املعروف ّ
الرس ّ
السوء وتقي مصارع اهلوان .أال فاصدقوا ّ
فإن اهلل مع الصادقني ،وجانبوا الكذب فإنّه جيانب
إن الصادق عىل شفا منجاة وكرامة ،أال ّ
اإليامن أال ّ
إن الكاذب عىل شفا خمزاة وهلكة ،أال
وقولوا خريا تعرفوا به ،واعملوا به تكونوا من أهله ،وأ ّدوا األمانة إىل من ائتمنكم ،وصلوا
أرحام من قطعكم ،وعودوا بالفضل عىل من حرمكم)()2

رب يدعو إىل اجلنة،
رب ،وال ّ
عيل( :الصدق هيدي إىل ال ّ
[احلديث ]2890 :قال اإلمام ّ
وما يزال أحدكم يصدق حتّى ال يبقى يف قلبه موضع إبرة من كذب حتى يكون عند اهلل
صادقا)()3

[احلديث ]2891 :قال اإلمام عيل( :أربع من أعطيه ّن أعطي خري الدنيا واآلخرة:
صدق حديث وأداء امانة وع ّفة بطن وحسن خلق)()4
[احلديث ]2892 :قال اإلمام عيل( :أْشف األقوال الصدق)( )5

[احلديث ]2893 :قال اإلمام عيل( :أحسن األقوال ما وافق احلق ،وأفضل املقال
( )1بحار األنوار ج  75ص  9نقال عن كتاب مطالب السؤول.

( )4غرر احلكم الفصل  1رقم .2151

( )2من ال حيرضه الفقيه ج  1ص .131

( )5غرر احلكم الفصل  8رقم .496

( )3مشكاة األنوار ص .172
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ما طابق الصدق)()1

رضه ،فإنّه خري لك
[احلديث ]2894 :قال اإلمام عيل( :الزم الصدق وإن خفت ّ
املرجو نفعه)()2
من الكذب
ّ

[احلديث ]2895 :قال اإلمام عيل( :لسان الصدق خري للمرء من املال يأكله
ويورثه)()3

[احلديث ]2896 :قال اإلمام عيل( :الصادق عىل ْشف منجاة وكرامة ،والكاذب
عىل شفا مهواة ومهانة)()4

[احلديث ]2897 :قال اإلمام عيل( :الصدق سيف اهلل يف أرضه وسامئه أينام هوى
به يقدّ )()5
إال هابه)()6
[احلديث ]2898 :قال اإلمام عيل( :الصادق ال يراه أحد ّ
الصدق فضيلة ،الكذب رذيلة)()7
[احلديث ]2899 :قال اإلمام عيلّ ( :
[احلديث ]2900 :قال اإلمام عيل( :الصدق أخو العدل)()8
احلق)()9
[احلديث ]2901 :قال اإلمام عيل( :الصدق لسان ّ
[احلديث ]2902 :قال اإلمام عيل( :الصدق خري القول)()10
حق صادع)()11
[احلديث ]2903 :قال اإلمام عيل( :الصدق ّ
[احلديث ]2904 :قال اإلمام عيل( :الصدق أْشف رواية)()12

( )1غرر احلكم الفصل  8رقم .498

( )7غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم الفصل  2رقم  129ص .115

( )8غرر احلكم ص .217

( )3االختصاص ص .365

( )9غرر احلكم ص .217

( )4إرشاد القلوب ص .131

( )10غرر احلكم ص .217

( )5مصباح الرشيعة ص .51

( )11غرر احلكم ص .217

( )6مصباح الرشيعة ص .64

( )12غرر احلكم ص .217
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احلق)()1
[احلديث ]2905 :قال اإلمام عيل( :الصدق لباس(لسان) ّ
[احلديث ]2906 :قال اإلمام عيل( :الصدق أفضل رواية)()2
[احلديث ]2907 :قال اإلمام عيل( :إخوان الصدق أفضل عدّ ة)()3
[احلديث ]2908 :قال اإلمام عيل( :الصدق خري مبني)()4

ّ

[احلديث ]2909 :قال اإلمام عيل( :الصدق أْشف خالئق املوقن)()5

[احلديث ]2910 :قال اإلمام عيل( :أربع من اعطيه ّن فقد أعطي خري الدنيا
واآلخرة :صدق حديث وأداء أمانة وع ّفة بطن وحسن خلق)( )6
[احلديث ]2911 :قال اإلمام عيل( :الزم الصدق واألمانة ،فإهنا سج ّية األبرار)()7

ّ

[احلديث ]2912 :قال اإلمام عيل( :اغتنم الصدق يف كل موطن تغنم ،واجتنب
الرش والكذب تسلم)()8

ّ

[احلديث ]2913 :قال اإلمام عيل( :اصدقوا يف أقوالكم ،وأخلصوا يف أعاملكم،
وتزكّوا بالورع)()9
أجل يشء الصدق)()10
[احلديث ]2914 :قال اإلمام عيلّ ( :

[احلديث ]2915 :قال اإلمام عيل( :أال ّ
وإن اللسان الصادق جيعله اهلل للمرء يف
الناس خري من املال ،يورثه من ال حيمده)()11
[احلديث ]2916 :قال اإلمام عيل( :أصدق املقال ما نطق به لسان احلال)()12

( )1غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217
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[احلديث ]2917 :قال اإلمام عيل( :أْشف األقوال الصدق)( )1
[احلديث ]2918 :قال اإلمام عيل( :إذا نطقت فاصدق)()2
[احلديث ]2919 :قال اإلمام عيل( :إذا حدّ ثت فاصدق)()3
أحب اهلل عبدا أهلمه الصدق)()4
[احلديث ]2920 :قال اإلمام عيل( :إذا ّ
[احلديث ]2921 :قال اإلمام عيل( :بالصدق تتز ّين األقوال)( )5

حتري الصدق وجتنّب الكذب أمجل شيمة
[احلديث ]2922 :قال اإلمام عيلّ ( :
وأفضل أدب)()6
[احلديث ]2923 :قال اإلمام عيل( :خري الكالم الصدق)()7
[احلديث ]2924 :قال اإلمام عيل( :خري اخلالل صدق املقال ومكارم األفعال)()8
لكل يشء حيلة ،وحيلة املنطق الصدق)()9
[احلديث ]2925 :قال اإلمام عيلّ ( :

[احلديث ]2926 :قال اإلمام عيل( :ليكن مرجعك إىل الصدقّ ،
فإن الصدق خري
قرين)()10

الصدق خري للمرء من املال ،يورثه من
[احلديث ]2927 :قال اإلمام عيل( :لسان ّ
ال حيمده)()11
[احلديث ]2928 :قال اإلمام عيل( :من جتنّب الكذب صد ّقت أقواله)()12
[احلديث ]2929 :قال اإلمام عيل( :مروءة الرجل صدق لسانه)( )13
( )1غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )13غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217
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[احلديث ]2930 :قال اإلمام عيل( :ال ترمجان أوضح من الصدق)()1
[احلديث ]2931 :قال اإلمام عيل( :الصدق أمانة اللسان)()2
[احلديث ]2932 :قال اإلمام عيل( :الصدق أمانة اللسان وحلية اإليامن)()3
[احلديث ]2933 :قال اإلمام عيل( :الصدق أمانة ،الكذب خيانة)()4
[احلديث ]2934 :قال اإلمام عيل( :الصدق لباس الدين)()5
[احلديث ]2935 :قال اإلمام عيل( :الصدق لباس اليقني)()6
[احلديث ]2936 :قال اإلمام عيل( :الصدق رأس الدين)()7
[احلديث ]2937 :قال اإلمام عيل( :الصدق أقوى دعائم اإليامن)()8
[احلديث ]2938 :قال اإلمام عيل( :الصدق عامد اإلسالم ودعامة اإليامن)()9
[احلديث ]2939 :قال اإلمام عيل( :الصدق رأس اإليامن وزين اإلنسان)()10
[احلديث ]2940 :قال اإلمام عيل( :الصدق مجال اإلنسان ودعامة اإليامن)()11
[احلديث ]2941 :قال اإلمام عيل( :رأس اإليامن الصدق)()12
[احلديث ]2942 :قال اإلمام عيل( :رأس اإليامن لزوم الصدق)()13
[احلديث ]2943 :قال اإلمام عيل( :عىل الصدق واألمانة مبنى اإليامن)()14
[احلديث ]2944 :قال اإلمام عيل( :من صدق أصلح ديانته)( )15

( )1غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )13غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )14غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217

( )15غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217
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[احلديث ]2945 :قال اإلمام عيل( :مالك اإلسالم صدق ال ّلسان)()1
[احلديث ]2946 :قال اإلمام عيل( :الصدق نجاح ،الكذب فضاح)( )2
[احلديث ]2947 :قال اإلمام عيل( :الصدق ينجى الكذب يردى البخل يزري)()3
[احلديث ]2948 :قال اإلمام عيل( :الصدق نجاة (منجاة) وكرامة)()4
[احلديث ]2949 :قال اإلمام عيل( :النجاة مع الصدق)()5
[احلديث ]2950 :قال اإلمام عيل( :الصدق ينجيك وإن خفته)()6
[احلديث ]2951 :قال اإلمام عيل( :الصادق عىل ْشف منجاة وكرامة)()7
[احلديث ]2952 :قال اإلمام عيل( :اصدق تنجح)()8

رضه ،فإنّه خري لك
[احلديث ]2953 :قال اإلمام عيل( :الزم الصدق وإن خفت ّ
املرجو نفعه)()9
من الكذب
ّ

[احلديث ]2954 :قال اإلمام عيل( :أنجحكم أصدقكم ..وأصدقكم
أكيسكم)()10
[احلديث ]2955 :قال اإلمام عيل( :بالصدق تكون النجاة)()11
[احلديث ]2956 :قال اإلمام عيل( :عاقبة الصدق نجاة وسالمة)()12
[احلديث ]2957 :قال اإلمام عيل( :من قال بالصدق أنجح)( )13
[احلديث ]2958 :قال اإلمام عيل( :من صدق نجا)()14
( )1غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )13غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217

( )14غرر احلكم ص .217
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[احلديث ]2959 :قال اإلمام عيل( :ال سبيل أنجى من الصدق)()1
[احلديث ]2960 :قال اإلمام عيل( :الصدق وسيلة والعفو فضيلة)()2
[احلديث ]2961 :قال اإلمام عيل( :الصدق مرفعة ومدفعة)( )3
[احلديث ]2962 :قال اإلمام عيل( :الصادق مكرم جليل)()4
[احلديث ]2963 :قال اإلمام عيل( :الصدق حياة التقوى ..والدعوى)()5
[احلديث ]2964 :قال اإلمام عيل( :الصدق روح الكالم)()6
[احلديث ]2965 :قال اإلمام عيل( :الصدق أنجح دليل)()7
[احلديث ]2966 :قال اإلمام عيل( :الصدق كامل النبل)()8
كل يشء)()9
[احلديث ]2967 :قال اإلمام عيل( :الصدق صالح ّ

إن الصادق ملكرم جليلّ ،
[احلديث ]2968 :قال اإلمام عيلّ ( :
وإن الكاذب ملهان
ذليل)()10
[احلديث ]2969 :قال اإلمام عيل( :بالصدق تكمل املروءة)()11
[احلديث ]2970 :قال اإلمام عيل( :بالصدق والوفاء تكمل املروءة ألهلها)()12

[احلديث ]2971 :قال اإلمام عيل( :عليك بالصدق ،فمن صدق يف أقواله ّ
أجل
قدره)()13
قوم لسانك تسلم)()14
[احلديث ]2972 :قال اإلمام عيلّ ( :
( )1غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )13غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217

( )14غرر احلكم ص .217
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[احلديث ]2973 :قال اإلمام عيل( :كن صادقا تكن وف ّيا)()1
للصدق نجعة)()2
[احلديث ]2974 :قال اإلمام عيلّ ( :
[احلديث ]2975 :قال اإلمام عيل( :ليكن أوثق النّاس لديك أنطقهم بالصدق)()3

[احلديث ]2976 :قال اإلمام عيل( :لو مت ّيزت األشياء لكان الصدق مع الشجاعة،
وكان اجلبن مع الكذب)()4
[احلديث ]2977 :قال اإلمام عيل( :من كان صدوقا مل يعدم الكرامة والسالمة)()5
[احلديث ]2978 :قال اإلمام عيل( :من صدق مقاله زاد جالله)()6
حجته)()7
[احلديث ]2979 :قال اإلمام عيل( :من صدقت هلجته قويت ّ
[احلديث ]2980 :قال اإلمام عيل( :من عرف بالصدق جاز كذبه)()8
حجته)()9
صحت ّ
[احلديث ]2981 :قال اإلمام عيل( :من صدقت هلجته ّ
[احلديث ]2982 :قال اإلمام عيل( :ال خمرب أفضل من الصدق)()10
حيتج بالصدق)()11
[احلديث ]2983 :قال اإلمام عيل( :ال يغلب من ّ

[احلديث ]2984 :قال اإلمام عيل( :يبلغ الصادق بصدقه ما ال يبلغه الكاذب
باحتياله)()12

[احلديث ]2985 :قال اإلمام عيل( :يكتسب الصادق بصدقه ثالثا :حسن ال ّثقة به،
واملح ّبة له ،واملهابة عنه)()13
( )1غرر احلكم ص .217

( )8غرر احلكم ص .217

( )2غرر احلكم ص .217

( )9غرر احلكم ص .217

( )3غرر احلكم ص .217

( )10غرر احلكم ص .217

( )4غرر احلكم ص .217

( )11غرر احلكم ص .217

( )5غرر احلكم ص .217

( )12غرر احلكم ص .217

( )6غرر احلكم ص .217

( )13غرر احلكم ص .217

( )7غرر احلكم ص .217
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عيل( :ثالث منجيات وثالث مهلكات :فأ ّما
[احلديث ]2986 :قال اإلمام ّ
احلق من
احلق يف الغضب والرضاء ،واعطاء ّ
الرس والعالنية ،وقول ّ
املنجيات :فتقوى اهلل يف ّ
فشح مطاع ،وهواء متّبع ،واعجاب املرء برأيه)()1
نفسك ،واما املهلكاتّ :

ّ

احلق ومل
[احلديث ]2987 :قال اإلمام عيل( :أخرس الناس من قدر عىل أن يقول ّ
يقل)()2

احلق تغنموا ،واسكتوا عن الباطل
[احلديث ]2988 :قال اإلمام عيل( :قولوا ّ
تسلموا)()3
باحلق صدّ ق)()4
[احلديث ]2989 :قال اإلمام عيل( :من قال ّ
احلق فهو أمحق)()5
[احلديث ]2990 :قال اإلمام عيل( :من أستحيي من قول ّ
[احلديث ]2991 :قال اإلمام عيل( :وقر سمع مل تسمع الداعية)()6

احلق إذا وجدت له
[احلديث ]2992 :قال اإلمام عيل( :ال متسك عن إظهار ّ
أهال)()7

احلق كام أنّه ال خري يف
[احلديث ]2993 :قال اإلمام عيل( :ال خري يف السكوت عن ّ
القول باجلهل)()8
احلق)()9
[احلديث ]2994 :قال اإلمام عيل( :أصدق القول ما طابق ّ

[احلديث ]2995 :قال اإلمام عيلّ :
(إن الوفاء توأم الصدق وال أعلم جنّة أوقى
منه)()10

( )1األشعثيّات ص .245

( )6غرر احلكم ص .70

( )2غرر احلكم ص .70

( )7غرر احلكم ص .70

( )3غرر احلكم ص .70

( )8غرر احلكم ص .70

( )4غرر احلكم ص .70

( )9غرر احلكم ص .70

( )5غرر احلكم ص .70

( )10هنج البالغة كالم  41ص .126
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[احلديث ]2996 :قال اإلمام عيل( :الوفاء كرم ،املو ّدة رحم)( )1
[احلديث ]2997 :قال اإلمام عيل( :الوفاء سج ّية الكرام)()2
الصدق)()3
[احلديث ]2998 :قال اإلمام عيل( :الوفاء توأم ّ
[احلديث ]2999 :قال اإلمام عيل( :الوفاء حصن السؤدد)()4

ّ

وقوة األمانة)()5
[احلديث ]3000 :قال اإلمام عيل( :الوفاء عنوان وفور الدين ّ
[احلديث ]3001 :قال اإلمام عيل( :الوفاء حلية العقل وعنوان النّبل)()6
خوة)()7
[احلديث ]3002 :قال اإلمام عيل( :الوفاء توأم األمانة وزين األ ّ

[احلديث ]3003 :قال اإلمام عيل( :الوفاء حفظ ّ
تعهد ذوي
الذمام ،واملروءة ّ
األرحام)()8
[احلديث ]3004 :قال اإلمام عيل( :أْشف اخلالئق الوفاء)()9

[احلديث ]3005 :قال اإلمام عيلّ :
(إن الوفاء توأم الصدق ،وما أعرف جنة أوقى
منه)()10
[احلديث ]3006 :قال اإلمام عيل( :إذا عاقدت فأمتم)()11
[احلديث ]3007 :قال اإلمام عيل( :بحسن الوفاء يعرف األبرار)()12
[احلديث ]3008 :قال اإلمام عيل( :حسب اخلالئق الوفاء)()13

يستقر هبا
[احلديث ]3009 :قال اإلمام عيل( :دار الوفاء ال ختلوا من كريم ،وال
ّ
( )1غرر احلكم ص .251

( )8غرر احلكم ص .251

( )2غرر احلكم ص .251

( )9غرر احلكم ص .251

( )3غرر احلكم ص .251

( )10غرر احلكم ص .251

( )4غرر احلكم ص .251

( )11غرر احلكم ص .251

( )5غرر احلكم ص .251

( )12غرر احلكم ص .251

( )6غرر احلكم ص .251

( )13غرر احلكم ص .251

( )7غرر احلكم ص .251
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لئيم)()1
[احلديث ]3010 :قال اإلمام عيل( :فاز من جتلبب الوفاء وا ّدرع األمانة)()2

[احلديث ]3011 :قال اإلمام عيل( :من كان ذا حفاظ ووفاء مل يعدم حسن
اإلخاء)()3
استحق االصطفاء)()4
ّ
[احلديث ]3012 :قال اإلمام عيل( :من أحسن الوفاء

[احلديث ]3013 :قال اإلمام عيل( :من ورد مناهل الوفاء روى من مشارب
الصفاء)()5
ّ
[احلديث ]3014 :قال اإلمام عيل( :من سكن الوفاء صدره أمن الناس غدره)()6
[احلديث ]3015 :قال اإلمام عيل( :ما أحسن الوفاء وأقبح اجلفاء)()7
[احلديث ]3016 :قال اإلمام عيل( :ما أخلق من غدر أن ال يوىف له)()8
[احلديث ]3017 :قال اإلمام عيل( :نعم اخلليقة الوفاء)()9
[احلديث ]3018 :قال اإلمام عيل( :نعم قرين األمانة الوفاء)( )10
الصدق الوفاء)()11
[احلديث ]3019 :قال اإلمام عيل( :نعم قرين ّ
إال يف ذي وفاء وحفيظة)()12
الصنيعة ّ
[احلديث ]3020 :قال اإلمام عيل( :ال تنفع ّ

احلق تكونوا
احلق تعرفوا به ،واعلموا ّ
عيل( :قولوا ّ
[احلديث ]3021 :قال اإلمام ّ
من أهله ،وأ ّدوا األمانة إىل من ائتمنكم ،وال ختونوا من خانكم ،وصلوا أرحام من قطعكم،

( )1غرر احلكم ص .251

( )7غرر احلكم ص .251

( )2غرر احلكم ص .251

( )8غرر احلكم ص .251

( )3غرر احلكم ص .251

( )9غرر احلكم ص .251

( )4غرر احلكم ص .251

( )10غرر احلكم ص .251

( )5غرر احلكم ص .251

( )11غرر احلكم ص .251

( )6غرر احلكم ص .251

( )12غرر احلكم ص .251
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وعودوا بالفضل عىل من حرمكم ،أوفوا إذا عاهدتم ،واعدلوا إذا حكمتم ،ال تفاخروا
السالم،
باآلباء ،وال تنابزوا باأللقاب ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تقاطعوا ،وافشوا ّ
ور ّدوا التح ّية بأحسن منها ،وارمحوا األرملة واليتيم ،وأعينوا الضعيف واملظلوم وأطيبوا
املكسب ،وأمجلوا يف الطلب)()1

[احلديث ]3022 :قال اإلمام عيلّ ( :
إن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا ،منها
الوفاء بالعهد)()2
[احلديث ]3023 :قال اإلمام عيل( :أصل الدين أداء األمانة والوفاء بالعهود)()3
[احلديث ]3024 :قال اإلمام عيل( :الكريم إذا وعد وىف وإذا توعّد عفى)()4
[احلديث ]3025 :قال اإلمام عيل( :إنجاز الوعد أحد العتقني)()5
[احلديث ]3026 :قال اإلمام عيل( :الوعد أحد الر ّقني)()6
[احلديث ]3027 :قال اإلمام عيل( :إنجاز الوعد من دالئل املجد)()7
الصدق الوفاء بالعهود)()8
[احلديث ]3028 :قال اإلمام عيل( :أفضل ّ
الذمام)()9
[احلديث ]3029 :قال اإلمام عيل( :أْشف اهلمم رعاية ّ

الصدق الوفاء بالعهد ،وأفضل اجلود
[احلديث ]3030 :قال اإلمام عيل( :أحسن ّ
بذل اجلهد)()10
(إن حسن العهد من اإليامن)( )11
[احلديث ]3031 :قال اإلمام عيلّ :

( )1غرر احلكم ص .251

( )7غرر احلكم ص .252

( )2اصول الكايف ج  2ص .239

( )8غرر احلكم ص .252

( )3غرر احلكم ص . 70

( )9غرر احلكم ص .252

( )4غرر احلكم ص .252

( )10غرر احلكم ص .252

( )5غرر احلكم ص .252

( )11غرر احلكم ص .252

( )6غرر احلكم ص .252
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[احلديث ]3032 :قال اإلمام عيل( :إن العهود قالئد يف األعناق إىل يوم القيامة،
استخف هبا خاصمته إىل ا ّلذي أكّدها
ّ
فمن وصلها وصله اهلل ،ومن نقضها خذله اهلل ،ومن
وأخذ خلقه بحفظها)()1

قصة عقدت هبا
عدوك ّ
[احلديث ]3033 :قال اإلمام عيل( :إن وقعت بينك وبني ّ
صلحا ،وألبسته هبا ذ ّمة ،فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك باألمانة ،واجعل نفسك جنة
بينك وبني ما أعطيت من عهدك)()2
[احلديث ]3034 :قال اإلمام عيل( :إذا وعدت فأنجز)()3
[احلديث ]3035 :قال اإلمام عيل( :حط عهدك بالوفاء حيسن لك اجلزاء)()4

[احلديث ]3036 :قال اإلمام عيل( :خلوص الو ّد والوفاء بالوعد من حسن
العهد)()5
[احلديث ]3037 :قال اإلمام عيل( :زين الشيم رعي الذمم)( )6
[احلديث ]3038 :قال اإلمام عيل( :سنة الكرام الوفاء بالعهود)()7
[احلديث ]3039 :قال اإلمام عيل( :كن منجزا للوعد ،موفيا بالنذر)()8
[احلديث ]3040 :قال اإلمام عيل( :من حفظ عهده كان وف ّيا)()9
[احلديث ]3041 :قال اإلمام عيل( :من وىف بعهده أعرب عن كرمه)()10
بالذمم)()11
[احلديث ]3042 :قال اإلمام عيل( :من الكرم الوفاء ّ

( )1غرر احلكم ص .252

( )7غرر احلكم ص .252

( )2غرر احلكم ص .252

( )8غرر احلكم ص .252

( )3غرر احلكم ص .252

( )9غرر احلكم ص .252

( )4غرر احلكم ص .252

( )10غرر احلكم ص .252

( )5غرر احلكم ص .252

( )11غرر احلكم ص .252

( )6غرر احلكم ص .252
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الذمم)()1
[احلديث ]3043 :قال اإلمام عيل( :من أحسن األمانة رعي ّ
الذمم)()2
[احلديث ]3044 :قال اإلمام عيل( :من أْشف الشيم حياطة ّ
[احلديث ]3045 :قال اإلمام عيل( :من متام املروءة إنجاز الوعد)()3
[احلديث ]3046 :قال اإلمام عيل( :من دالئل اإليامن الوفاء بالعهد)( )4

[احلديث ]3047 :قال اإلمام عيل( :من املروءة أن تقتصد فال ترسف ،وتعد فال
ختلف)()5
الشيم الوفاء بالذمم)()6
[احلديث ]3048 :قال اإلمام عيل( :من أْشف ّ
بالذمام)()7
[احلديث ]3049 :قال اإلمام عيل( :من أفضل اإلسالم الوفاء ّ
[احلديث ]3050 :قال اإلمام عيل( :مالك الوعد إنجازه)()8
[احلديث ]3051 :قال اإلمام عيل( :وعد الكريم نقد وتعجيل)()9
بالذمم زينة الكرم)( )10
[احلديث ]3052 :قال اإلمام عيل( :وفاء ّ
[احلديث ]3053 :قال اإلمام عيل( :ال تضمن ما ال تقدر عىل الوفاء به)()11
[احلديث ]3054 :قال اإلمام عيل( :ال تعد بام تعجز عن الوفاء به)()12

ّ
ّ
حتقرن ذمتك ،وال ختتل
تغدرن بعهدك ،وال
[احلديث ]3055 :قال اإلمام عيل( :ال
عدوك ،فقد جعل اهلل سبحانه عهده وذمته أمنا له)()13
ّ
[احلديث ]3056 :قال اإلمام عيل( :ال عهد ملن ال وفاء له)()14
( )1غرر احلكم ص .252

( )8غرر احلكم ص .252

( )2غرر احلكم ص .252

( )9غرر احلكم ص .252

( )3غرر احلكم ص .252

( )10غرر احلكم ص .252

( )4غرر احلكم ص .252

( )11غرر احلكم ص .252

( )5غرر احلكم ص .252

( )12غرر احلكم ص .252

( )6غرر احلكم ص .252

( )13غرر احلكم ص .252

( )7غرر احلكم ص .252

( )14غرر احلكم ص .252
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[احلديث ]3057 :قال اإلمام عيل( :الوعد مرض والربء انجازه)( )1
[احلديث ]3058 :قال اإلمام عيل( :آفة العهود ق ّلة الرعاية)()2

ّ

[احلديث ]3059 :قال اإلمام عيل( :آفة الوفاء الغدر)()3
[احلديث ]3060 :قال اإلمام عيل( :غري موف بالعهود من أخلف الوعود)()4
(لكل ناكث شبهة)()5
[احلديث ]3061 :قال اإلمام عيلّ :
[احلديث ]3062 :قال اإلمام عيل( :من أخفر ذمة اكتسب مذمة)()6

ّ

ّ

[احلديث ]3063 :قال اإلمام عيل( :من ساء عقده رس فقده)( )7

ّ

[احلديث ]3064 :قال اإلمام عيل( :من ذا ا ّلذي يثق بك اذا غدرت بذوي
رمحك)()8
[احلديث ]3065 :قال اإلمام عيل( :من عالمات اللؤم الغدر باملواثيق)()9
[احلديث ]3066 :قال اإلمام عيل( :من أفحش اخليانة خيانة الودائع)()10
[احلديث ]3067 :قال اإلمام عيل( :ما أنجز الوعد من مطل به)()11
[احلديث ]3068 :قال اإلمام عيل( :ما أيقن باهلل من مل يرع عهوده وذمته)()12

ّ

[احلديث ]3069 :قال اإلمام عيل( :وعد ال ّلئيم تسويف وتعليل)()13
ن عقدا يعجزك إيثاقه)()14
[احلديث ]3070 :قال اإلمام عيل( :ال حت ّل ّ

( )1غرر احلكم ص .252

( )8غرر احلكم ص .252

( )2غرر احلكم ص .252

( )9غرر احلكم ص .252

( )3غرر احلكم ص .252

( )10غرر احلكم ص .252

( )4غرر احلكم ص .252

( )11غرر احلكم ص .252

( )5غرر احلكم ص .252

( )12غرر احلكم ص .252

( )6غرر احلكم ص .252

( )13غرر احلكم ص .252

( )7غرر احلكم ص .252

( )14غرر احلكم ص .252
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تعدن عدة ال تثق من نفسك بإنجازها)( )1
ّ
[احلديث ]3071 :قال اإلمام عيل( :ال

[احلديث ]3072 :قال اإلمام عيل يويص بعض عامله( :وإ ّياك وامل ّن عىل رع ّيتك
بإحسانك أو التزيد فيام كان من فعلك ،وأن تعدهم فتتبع موعودك بخلفك فإن امل ّن يبطل
احلق ،واخللف يوجب املقت عند اهلل وعند الناس قال اهلل
اإلحسان ،والتزيد يذهب بنور ّ
ون﴾ [الصف)2 ()]3 :
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
سبحانه﴿ :ك ُ َ
طويل)()3
[احلديث ]3073 :قال اإلمام عيل( :املنع اجلميل أحسن من الوعد ال ّ

 2ـ ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]3074 :قال اإلمام السجاد( :أربع من ك ّن فيه كمل إيامنه وحمصت عنه
ذنوبه ولقى ر ّبه وهو عنه راض :من وىف هلل بام جعل عىل نفسه للناس ،وصدق لسانه مع
الناس ،واستحيى من كل قبيح عند اهلل وعند الناس ،وحسن خلقه مع أهله)()4

[احلديث ]3075 :قيل لإلمام السجاد :أخربين بجميع ْشائع الدّ ين ،فقال( :قول
احلق ،واحلكم بالعدل ،والوفاء بالعهد)()5
ّ

 3ـ ما روي عن اإلمام الباقر:
السالم :اهلي من
[احلديث ]3076 :قال اإلمام الباقر( :قال موسى بن عمران عليه ّ
الري القدمني ،يقول صادقا ،ويميش هونا،
الري الك ّفني
أصفياؤك من خلقك؟ قال:
ّ
ّ
فأ ولئك يزول اجلبال وال يزولون قال :إهلي فمن ينزل دار القدس عندك؟ قال :ا ّلذين ال
تنظر أعينهم إىل الدنيا ،وال يذيعون أرسارهم يف الدين ،وال يأخذون عىل احلكومة الرشاء.
احلق يف قلوهبم ،والصدق عىل ألسنتهم ،فأولئك يف سرتي يف الدنيا ويف دار القدس عندي
ّ
( )1غرر احلكم ص .252

( )4أمايل الشيخ الطويس ج  1ص .71

( )2هنج البالغة ص .1031

( )5اخلصال ج  1ص .113

( )3غرر احلكم ص .381
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يف اآلخرة)()1
إن الرجل ليصدق حتّى يكتبه اهلل صدّ يقا)()2
[احلديث ]3077 :قال اإلمام الباقرّ ( :

[احلديث ]3078 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه( :يا معرش شيعتنا
وبروا يف إيامنكم
اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إىل أوليائنا ،اصدقوا يف قولكمّ ،
ألوليائكم وأعدائكم)()3

[احلديث ]3079 :عن عمرو بن أيب املقدام قال :قال يل اإلمام الباقر يف أول دخلة
الصدق قبل احلديث)()4
دخلت عليه( :تعلموا ّ

السالم :أوتينا ما
[احلديث ]3080 :قال اإلمام الباقر( :قال سليامن بن داود عليهام ّ
أ ويت الناس وما مل يؤتوا ،وعلمنا ما علم الناس وما مل يعلموا ،فلم نجد شيئا أفضل من
احلق يف الرضا والغضب،
خشية اهلل يف الغيب واملشهد ،والقصد يف الغنى والفقر ،وكلمة ّ
والترضع إىل اهلل عزّ
ّ

كل حال)()5
وجل يف ّ
ّ

[احلديث ]3081 :قال اإلمام الباقر( :يقال للمويف بعهوده ـ يف الدنيا يف نذوره
وأيامنه ومواعيده ـ :يا أ ّيتها املالئكة وىف هذا العبد يف الدنيا بعهوده .فأوفوا له هاهنا بام
وعدناه ،وساحموه ،وتنافسوه .فحينئذ تصريه املالئكة إىل اجلنان)()6

[احلديث ]3082 :قال اإلمام الباقر( :أربع من ك ّن فيه كمل إسالمه ،وأعني عىل
إيامنه ،وحمصت ذنوبه ،ولقى ر ّبه وهو عنه راض ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب ح ّطها
اهلل تعاىل عنه ،منها :الوفاء بام جيعل اهلل عىل نفسه)()7

( )1أمايل املفيد ص .85

( )5اخلصال ج  1ص .241

( )2اصول الكايف ج  2ص .105

( )6التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ص .208

( )3دعائم اإلسالم ج  1ص .64

( )7أمايل الطويس ج  1ص .192

( )4اصول الكايف ج  2ص .104
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 4ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]3083 :قال اإلمام الصادق( :ال تنظروا إىل طول ركوع الرجل
وسجودهّ ،
فإن ذلك يشء اعتاده ،فلو تركه استوحش لذلك ،ولكن انظروا إىل صدق حديثه
وأداء أمانته)()1

عيل
[احلديث ]3084 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :انظر ما بلغ به ّ
عند رسول اهلل  فالزمهّ ،
فإن عل ّيا إنّام بلغ ما بلغ به عند رسول اهلل  بصدق احلديث
وأداء األمانة)
الصدق وأداء
[احلديث ]3085 :قال اإلمام الصادق( :أربع من ك ّن فيه كمل إيامنهّ :
األمانة واحلياء وحسن اخللق)()2

[احلديث ]3086 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :اتّقوا اهلل اتّقوا اهلل
اتقوا اهلل  ،عليكم بالورع وصدق احلديث وأداء األمانة وعفة البطن والفرج تكونوا معنا
بالرفيق األعىل)()3

ّ
[احلديث ]3087 :قال اإلمام الصادقّ ( :
وجل مل يبعث نب ّيا ّإال بصدق
إن اهلل عزّ
احلديث وأداء األمانة إىل الرب والفاجر)()4

ّ

[احلديث ]3088 :قال اإلمام الصادقّ ( :
إن الصرب والصدق واحللم وحسن اخللق
من أخالق األنبياء ،وما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة يشء أفضل من حسن اخللق)()5

[احلديث ]3089 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن أصدق عىل نفسه من سبعني مؤمنا
عليه)()6

( )1اصول الكايف ج  2ص .105

( )4اصول الكايف ج  2ص .104

( )2اصول الكايف ج  2ص .99

( )5إرشاد القلوب ص .133

( )3أمايل الشيخ الطويس ج  1ص .226

( )6صفات الشيعة ص .37
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[احلديث ]3090 :قال اإلمام الصادق( :أربع من ك ّن فيه كمل إسالمه ،وأعني عىل
إيامنه ،وحم ّصت ذنوبه ،ولقى ر ّبه وهو عنه راض ،ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب
ح ّطها اهلل تعاىل عنه ،وهي :الوفاء بام جيعل اهلل عىل نفسه ،وصدق اللسان مع الناس ،واحلياء
ممّا يقبح عند اهلل وعند الناس ،وحسن اخللق مع األهل والناس)()1

أحب العباد إىل اهلل عزّ ّ
وجل رجل صدوق
[احلديث ]3091 :قال اإلمام الصادقّ ( :
يف حديثه ،حمافظ عىل صالته وما افرتض اهلل عليه مع أداء األمانة ..من اؤمتن عىل أمانة
فأ ّداها فقد ّ
حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار ،فبادروا بأداء األمانةّ ،
فإن من اومتن عىل
أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليض ّلوه ويوسوسوا إليه حتّى هيلكوهّ ،إال
من عصم اهلل عزّ

وجل)()2
ّ

[احلديث ]3092 :قال اإلمام الصادق( :املكارم عرش ،فإن استطعت أن تكون فيك
فإهنا تكون يف الرجل وال تكون يف ولده وتكون يف الولد وال تكون يف أبيه وتكون
فلتكنّ ،
احلر) قيل :وما ه ّن؟ قال( :صدق البأس وصدق اللسان وأداء األمانة
يف العبد وال تكون يف ّ
وصلة الرحم وإقراء الضيف وإطعام السائل واملكافاة عىل الصنائع والتّذ ّمم للجار والتذ ّمم
ن احلياء)()3
للصاحب ورأسه ّ

[احلديث ]3093 :قال اإلمام الصادق( :من صدق لسانه زكى عمله ،فمن حسنت
ن ّيته زيد يف رزقه ،ومن حسن ّبره بأهل بيته مدّ

له يف عمره)()4

[احلديث ]3094 :قال اإلمام الصادق( :الصدق عزّ

ذل)()5
واجلهل ّ

[احلديث ]3095 :قال اإلمام الصادقّ ( :
إن العبد إذا صدق كان أول من يصدّ قه
( )1أمايل الشيخ الطويس ج  1ص .192
( )2أمايل الصدوق ص .295

( )4اصول الكايف ج  2ص .105
( )5اصول الكايف ج  1ص .26

( )3اصول الكايف ج  2ص .55
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يكذبه اهلل ونفسه تعلم أنّه كاذب)()1
اهلل ونفسه تعلم أنّه صادق ،وإذا كذب كان أول من ّ

[احلديث ]3096 :قال اإلمام الصادقّ ( :
إن العبد ليصدق حتّى يكتب عند اهلل من
ّ
وجل :صدق
الصادقني ،ويكذب حتى يكتب عند اهلل من الكاذبني ،فإذا صدق قال اهلل عزّ
وبر ،وإذا كذب قال اهلل عزّ
ّ

وجل :كذب وفجر)()2
ّ

[احلديث ]3097 :قال اإلمام الصادق( :طلبت العزّ

فوجدته يف الصدق)()3

[احلديث ]3098 :قال اإلمام الصادق( :الصدق نور غري متشعشع ّإال يف عامله،
كل يشء يغشاه من غري نقصان يقع عىل معناها)()4
كالشمس يستيضء هبا ّ

[احلديث ]3099 :عن إسامعيل بن عامر قال :قال يل اإلمام الصادق( :أوصيك
بتقوى اهلل والورع وصدق احلديث وأداء األمانة وحسن اجلوار وكثرة السجود ،فبذلك
أمرنا حممد )5()

ّ

حممد عليكم
[احلديث ]3100 :عن أيب بصري قال :قال يل اإلمام الصادق( :يا أبا ّ
الصحابة ملن صحبكم وطول
بالورع واالجتهاد وصدق احلديث وأداء األمانة وحسن ّ
األوابني)()6
السجودّ ،
فإن ذلك من سنن ّ

[احلديث ]3101 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :عليكم بالورع
والتمسك بام أنتم عليه ،فإنّام يغتبط أحدكم إذا
واالجتهاد ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة
ّ
انتهت نفسه إىل هاهنا) وأومأ بيده إىل حلقه(.)7
[احلديث ]3102 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :عليك بصدق

( )1ثواب األعامل ص .213

( )5مشكاة األنوار ص .66

( )2اصول الكايف ج  2ص .105

( )6مشكاة األنوار ص .66

( )3املستدرك ج  2ص  ،357جمموعة الشهيد.

( )7دعائم اإلسالم ج  1ص .66

( )4مصباح الرشيعة ص .51
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احلديث وأداء األمانة)()1

[احلديث ]3103 :عن فضيل بن عثامن عن اإلمام الصادق قال :قلت له أوصني
قال( :اوصيك بتقوى اهلل وصدق احلديث وأداء األمانة وحسن الصحابة ملن صحبك ،وإذا
كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد وال متتنع بيشء تطلبه من
فإن اهلل يفعل ما يشاء)( )2
ربك ،وال تقل :هذا ماال أعطاه ،وادع ّ

[احلديث ]3104 :قال اإلمام الصادق( :عليكم بتقوى اهلل والورع ،واالجتهاد،
وصدق احلديث ،وأداء االمانة ،وحسن اخللق ،وحسن اجلوار ،وكونوا دعاة إىل أنفسكم
بغري ألسنتكم بطول الركوع والسجودّ ،
فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس
من خلفه وقال :يا ويلتاه أطاعوا وعصيت ،وسجدوا وأبيت)()3

[احلديث ]3105 :عن فضيل بن يسار قال :قال اإلمام الصادق( :يا فضيل ّ
إن
الصادق أول من يصدّ قه اهلل عزّ

وجل يعلم أنّه صادق وتصدّ قه نفسه تعلم أنّه صادق)()4
ّ

[احلديث ]3106 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه( :عليك بالصدق
وأداء األمانة ،وإذا وعدت فال ختلف)()5

[احلديث ]3107 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة يدخلهم اهلل اجلنّة بغري حساب :إمام
عادل ،وتاجر صدوق ،وشيخ أفنى عمره يف طاعة اهلل)()6

[احلديث ]3108 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه يف التجارة( :عليك
بصدق ال ّلسان يف حديثك ،وال تكتم عيبا يكون يف جتارتك ،وال تغبن املسرتسل ّ
فإن غبنه
احلق وخذه ،وال حتف وال ختنّ ،
فإن
ربا ،وال ترض للنّاس ّإال ما ترضاه لنفسك ،وأعط ّ
( )1الكايف ج  5ص .134

( )4اصول الكايف ج  2ص .104

( )2كتاب الزهد ص .19

( )5أمايل الشيخ املفيد ص .182

( )3املحاسن ص .18

( )6ثواب األعامل ص .162

487

التاجر الصدوق مع السفرة الكرام الربرة يوم القيامة)()1

[احلديث ]3109 :قال اإلمام الصادق( :أ ّيام مسلم سئل عن مسلم فصدق فأدخل
مرضة كتب من الكاذبني ،ومن سئل عن مسلم فكذب فأدخل عىل ذلك
عىل ذلك املسلم ّ
املسلم منفعة كتب عند اهلل من الصادقني)()2

[احلديث ]3110 :قال اإلمام الصادق( :من حلف باهلل فليصدّ ق ،ومن مل يصدق
ّ
وجل فلريض ،ومن مل يرض فليس من اهلل عزّ
فليس من اهلل .ومن حلف له باهلل عزّ
وجل)()3
ّ

[احلديث ]3111 :قال اإلمام الصادق( :إن بلغك عن أخيك يشء وشهد أربعون
أهنم سمعوه منه فقال :مل أقل ،فاقبل منه)()4

ّ

[احلديث ]3112 :قال اإلمام الصادق( :ملّا انزلت املائدة عىل عيسى قال
للحواريني :ال تأكلوا منها حتى آذن لكم ،فأكل منها رجل منهم ،فقال بعض احلوار ّيني :يا
روح اهلل أكل منها فالن ،فقال له عيسى :أكلت منها؟ قال له :ال ،فقال احلوار ّيون :بىل واهلل
وكذب برصك)()5
يا روح اهلل ،لقد أكل منها ،فقال له عيسى :صدّ ق أخاك ّ

[احلديث ]3113 :قال اإلمام الصادقّ ( :إين أردت أن أستبضع فالنا بضاعة إىل
اليمن ،فأتيت إىل اإلمام الباقر فقلتّ :إين أريد أن أستبضع فالنا فقال يل :أما علمت أنّه
يرشب اخلمر؟ فقلت :قد بلغني من املؤمنني ّأهنم يقولون ذلك ،فقال :صدّ قهم ّ
فإن اهلل
يقولُ ﴿ :يؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َو ُيؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة ]61 :فقال :يعني يصدّ ق اهلل ويصدّ ق املؤمنني
ألنّه كان رؤوفا رحيام باملؤمنني)()6

( )1بحار األنوار ج  100ص  101عن فتح األبواب.

( )4كتاب األخوان ص .82

( )2االختصاص ص .224

( )5تفسري العيايش ج  1ص .350

( )3الكايف ج  7ص .438

( )6تفسري العيايش ج  2ص .95
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[احلديث ]3114 :قال اإلمام الصادق( :إ ّياك والرئاسة ،وإ ّياك أن تطأ أعقاب
الرجال) ،قيل له :جعلت فداك أ ّما الرئاسة فقد عرفتها ،وأ ّما أن أطأ أعقاب الرجال فام ثلثا
ما يف يدي ّإال ممّا وطأت أعقاب الرجال ،فقال( :ليس حيث تذهب ،إ ّياك أن تنصب رجال
كل ما قال)()1
احلجة فتصدّ قه يف ّ
دون ّ

[احلديث ]3115 :جاء رجل إىل اإلمام الصادق فقال :يا ابن رسول اهلل أخربين
عمن ظلمك ،وصلة من قطعك ،وإعطاء من حرمك،
بمكارم األخالق .فقال( :العفو ّ
احلق ولو عىل نفسك)()2
وقول ّ

[احلديث ]3116 :قال اإلمام الصادق( :ثالث هم أقرب اخللق إىل اهلل يوم القيامة
حتّى يفرغ من احلساب :رجل مل يدعه قدرته يف حال غضبه إىل أن حييف عىل من حتت يديه،
احلق فيام عليه
ورجل مشى بني اثنني فلم يمل أحدمها عىل اآلخر بشعرية ،ورجل قال ّ
وله)()3

[احلديث ]3117 :قال اإلمام الصادق( :ال دين ملن ال عهد له ،وال إيامن ملن ال أمانة
له ،وال صالة ملن ال زكاة له ،وال زكاة ملن ال ورع له)()4

[احلديث ]3118 :سئل اإلمام الصادق :ما معنى قول رسول اهلل ( :يسعى
بذ ّمتهم أدناهم) قال( :لو ّ
أن جيشا من املسلمني حارصوا قوما من املرشكني فأْشف رجل
فقال :أعطوين األمان حتّى ألقى صاحبكم ،وأناظره فأعطاه أدناهم األمان وجب عىل
أفضلهم الوفاء به)()5

[احلديث ]3119 :قال اإلمام الصادق( :من اشرتط ْشطا خمالفا لكتاب اهلل فال
( )1معاين األخبار ص .169
( )2معاين األخبار ص .191

( )4املشكاة ص .46
( )5وسائل الشيعة ج  11ص .49

( )3روضة الواعظني ج  2ص .380
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جيوز له ،وال جيوز عىل ا ّلذي اشرتط عليه ،واملسلمون عند ْشوطهم فيام وافق كتاب اهلل عزّ
وجل)()1
ّ

[احلديث ]3120 :قال اإلمام الصادق( :املسلمون عند ْشوطهم ّإال ّ
كل ْشط
خالف كتاب اهلل عزّ

وجل فال جيوز)()2
ّ

[احلديث ]3121 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة ال عذر ألحد فيها :أداء األمانة إىل
الرب والفاجر ،والوفاء بالعهد إىل الرب والفاجر ،وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين)()3

ّ

ّ

ّ

ّ

[احلديث ]3122 :قال اإلمام الصادق( :عدة املؤمن أخاه نذر ال كفارة له ،فمن
تعرض وذلك قولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمل َ َت ُقو ُل َ
ون َما َال
أخلف فبخلف اهلل بدأ وملقته ّ
ون﴾ [الصف)4()]3-2 :
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
َت ْف َع ُل َ
ون ك ُ َ
 5ـ ما روي عن اإلمام الكاظم:
وإن كان فيه هالككّ ،
احلق ْ
فإن فيه
[احلديث ]3123 :قال اإلمام الكاظم( :قل ّ
فإن فيه هالكك)()5
وإن كان فيه نجاتكّ ،
نجاتك ،ودع الباطل ْ

[احلديث ]3124 :قال اإلمام الكاظم( :أداء األمانة والصدق جيلبان الرزق،
واخليانة والكذب جيلبان الفقر والنفاق)()6

فإهنم يرون
[احلديث ]3125 :قال اإلمام الكاظم( :إذا وعدتم الصبيان ففوا هلمّ ،
أنّكم ا ّلذين ترزقوهنمّ ،
إن اهلل عزّ

وجل ليس يغضب ليشء كغضبه للنّساء والصبيان)()7
ّ

 6ـ ما روي عن اإلمام الرضا:

( )1الكايف ج  5ص .169

( )5االختصاص ص .32

( )2التهذيب ج  7ص .22

( )6حتف العقول ص .403

( )3الكايف ج  5ص .132

( )7الكايف ج  6ص .50

( )4اصول الكايف ج  2ص .363
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[احلديث ]3126 :قال اإلمام الرضا( :عىل اإلمام إذا حكم عدل وإذا وعد ويف وإذا
وأحل اهلل احلالل بعينه ما ّ
ّ
حرم اهلل احلرام بعينه ما ّ
قل
قل منه وما كثر،
حدّ ث صدق .وإنّام ّ
منه وما كثر)()1

[احلديث ]3127 :قال اإلمام الرضا يويص بعض أصحابه( :إ ّياك والشيطان أن
يكون له عليك سبيل ..وعليك بالصدق وطلب احلالل)2 ()..

[احلديث ]3128 :قال اإلمام الرضا( :إنّا أهل بيت نرى وعدنا علينا دينا كام صنع
رسول اهلل )3()

[احلديث ]3129 :قال اإلمام الرضا( :من شهد عىل مسلم بام يثلمه ،أو يثلم ماله،
كذابا ْ
أو مروءته ،سامه اهلل ّ
وإن كان صادقا ،ومن شهد ملؤمن ما حييي به ماله ،أو يعينه عىل
وإن كان كاذبا)()4
عدوه ،أو حيفظ دمه ،سامه اهلل صادقا ْ
ّ

ّ

( )1مكارم األخالق ص .98

( )3حتف العقول ص .446

( )2قرب اإلسناد ص .171

( )4عوايل الآللئ ج  1ص . 314
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الثناء واملكافأة
نقصد بالثناء واملكافأة االعرتاف باجلميل للوسائط الذين جعلهم اهلل تعاىل وسيلة
للخريات التي تصل إلينا؛ ألننا جتاهها نحتاج إىل خلقني:
أوهلام :شكر اهلل تعاىل ومحده باعتباره صاحب النعمة ،ولواله مل تتحقق ومل تتنزل،
وقد ذكرنا األحاديث املرتبطة بذلك يف اجلزء السابق ،باعتبار الشكر من املراتب الروحية،
بل هو من أعىل املراتب ،كام قال تعاىل ﴿ :اعْم ُلوا َآل داوود ُشكْرا و َقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
اد َي
ْ َ
ً َ
َ ُ َ
َ
َّ
ور﴾ [سبأ]13 :
الش ُك ُ
وثانيها  :شكر الواسطة والوسيلة ،وهي فرع عن شكر اهلل تعاىل ،ذلك أن اهلل تعاىل
صاحب النعمة هو الذي دعانا إىل ذلك ،واعتربه واجبا علينا ،مع أنه صاحب الفضل
األول ،كام قال تعاىل ﴿ :و َال َتنْسوا ا ْل َف ْض َل بينَ ُكم إِ َّن اهللََّ بِام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [البقرة]237 :
َ ُ
َ
َ َْ
َْ ْ
ون َبص ٌ
ولذلك؛ فإن هذا اخللق الثاين مرتبط هبذا الكتاب ،ألن من أدوار األخالق احلسنة
حتقيق التآلف االجتامعي ،ولذلك كان هذا اخللق ،والذي يمكن تسميته شكرا ومحدا ،من
األخالق الدالة عىل الكرم والسامحة والتواضع واألدب وغريها.
بناء عىل هذا سنذكر ما ورد يف األحاديث من بيان فضل الثناء واملكافأة ،وما يرتبط
هبام من مكارم األخالق.
أوال ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية:
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]3130 :قال رسول اهلل ( من استعاذ باهلل فأعيذوه ،ومن سأل باهلل
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فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ،فإن مل جتدوا ما تكافئونه
()1

فادعوا له حتّى تروا أنّكم قد كافأمتوه)

[احلديث ]3131 :قال رسول اهلل ( :من صنع إليه معروف فقال لفاعله :جزاك
اهلل خريا فقد أبلغ يف ال ّثناء)()2

[احلديث ]3132 :قال رسول اهلل ( :ال تس ّبوا أصحايب ،ال تس ّبوا أصحايب ،فو
ا ّلذي نفيس بيده لو ّ
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم وال نصيفه)

()3

[احلديث ]3133 :قال رسول اهلل ( :من مل يشكر النّاس مل يشكر اهلل عزّ
ّ
وجل)

()4

اجلهني أنّه قالّ :
صىل لنا رسول اهلل  صالة
[احلديث ]3134 :عن زيد بن خالد
ّ
فلام انرصف أقبل عىل النّاس ،فقال( :هل
ّ
الصبح باحلديبية ـ عىل أثر سامء كانت من ال ّليلة ـ ّ
تدرون ماذا قال ر ّبكم؟) قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال( :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر.
فأ ّما من قال :مطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب ،وكافر بالكوكب ،وأ ّما من قال:
ُمطِرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب)

()5

[احلديث ]3135 :عن عبد اهلل بن الزّ بري أن رسول اهلل  كان هي ّلل دبر ّ
كل صالة
حني يس ّلم ،ويقول( :ال إله ّإال اهلل وحده ال ْشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل ّ
كل
قوة ّإال باهلل ،ال إله ّإال اهلل ،وال نعبد ّإال إ ّياه له النّعمة ،وله الفضل
يشء قدير ،ال حول وال ّ
وله ال ّثناء احلسن ال إله ّإال اهلل خملصني له الدّ ين ولو كره الكافرون)

()6

ّبي  فقال :يا رسول اهلل،
[احلديث ]3136 :عن أيب هريرة أنّه قال :أتى جربيل الن ّ
( )1النسائي( )82 /5وأبو داود()1672

( )4أمحد ( )258 /2أبو داود ( )4811والرتمذي()132(3

( )2الرتمذي( )2035والنسائي يف عمل اليوم والليلة()75

( )5البخاري ( )846واللفظ له ،ومسلم()71

( )3مسلم( )2540والبخاري ()3673

( )6مسلم()594

493

السالم
هذه خدجية قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو ْشاب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها ّ
ّ
وبرشها ببيت يف اجلنّة من قصب ال صخب فيه وال نصب)
وجل ومنّيّ ،
رهبا عزّ
من ّ

()1

[احلديث ]3137 :قال رسول اهلل ّ ( :
إن ثالثة يف بني إرسائيل :أبرص وأقرع
أحب إليك؟
أي يشء ّ
وأعمى ،فأراد اهلل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ،فآيت األبرص فقالّ :
قال :لون حسن وجلد حسن ويذهب عنّي ا ّلذي قد قذرين النّاس .قال فمسحه فذهب عنه
أحب إليك؟ قال :اإلبل (أو قال:
فأي املال
ّ
قذره .وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا .قالّ :
البقر) ّإال ّ
أن األبرص أو األقرع قال أحدمها :اإلبل ،وقال اآلخر :البقر ـ قال فأعطي ناقة
أحب إليك؟ قال :شعر حسن
أي يشء ّ
عرشاء فقال :بارك اهلل لك فيها .فآيت األقرع فقالّ :
فأي
ويذهب عنّي هذا ا ّلذي قذرين النّاس .فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا .قالّ :
أحب إليك؟ قال :البقر ،فأعطي بقرة حامال ..فقال :بارك اهلل لك فيها .فآيت األعمى
املال ّ
أحب إليك؟ قال :أن ير ّد اهلل إىل برصي فأبرص به النّاس .فمسحه فر ّد اهلل
أي يشء
ّ
فقالّ :
أحب إليك؟ .قال :الغنم .فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وو ّلد
فأي املال
ّ
إليه برصه .قالّ :
ثم إنّه آيت األبرص
هذا فكان هلذا واد من اإلبل .وهلذا واد من البقر .وهلذا واد من الغنمّ .
يف صورته وهيئته .فقال :رجل مسكني .قد انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ يل اليوم
ّإال باهلل ثم بك .أسألك ،با ّلذي أعطاك ال ّلون احلسن واجللد احلسن واملال ،بعريا أتب ّلغ عليه
كأين أعرفك .أمل تكن أبرص يقذرك النّاس؟ فقريا
يف سفري .فقال :احلقوق كثرية .فقال لهّ :
فصريك اهلل إىل
فأعطاك اهلل؟ فقال :إنّام ورثت هذا املال كابرا عن كابر فقال :إن كنت كاذباّ ،
ما كنت .وأتى األقرع يف صورته ،فقال له مثل ما قال هلذا .ور ّد عليه مثل ما ر ّد عىل هذا.
فصريك اهلل إىل ما كنت ،وأتى األعمى يف صورته وهيئته ،فقال :رجل
فقال :إن كنت كاذبا ّ
( )1البخاري ( )7497ومسلم()2433
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ثم بك .أسألك
مسكني وابن سبيل .انقطعت يب احلبال يف سفري ،فال بالغ يل اليوم ّإال باهلل ّ
ـ با ّلذي ر ّد عليك برصك ـ شاة أتب ّلغ هبا يف سفري .فقال :قد كنت أعمى فر ّد اهلل إىل برصي
فخذ ما شئت ،ودع ما شئت .فو اهلل ال أجهدك اليوم شيئا أخذته هلل .فقال :أمسك مالك.
()1

فإنّام ابتليتم .فقد ريض عنك وسخط عىل صاحبيك)

مر أبو بكر والع ّباس بمجلس من
[احلديث ]3138 :عن أنس بن مالك أنّه قالّ :
ّبي  منّا .فدخل
جمالس األنصار ،وهم يبكون فقال :ما يبكيكم؟ قالوا :ذكرنا جملس الن ّ
ّبي  ،وقد عصب عىل رأسه حاشية برد ،قال:
ّبي  فأخربه بذلك ،قال :فخرج الن ّ
عىل الن ّ
ثم قال( :أوصيكم
فصعد املنرب ـ ومل يصعده بعد ذلك اليوم ـ فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
فإهنم كريش( )2وعيبتي( )3وقد قضوا ا ّلذي عليهم ،وبقي ا ّلذي هلم فاقبلوا من
باألنصار ّ
()4

حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم)

ّبي  أتيته فقال :يا جرير
[احلديث ]3139 :عن جرير بن عبد اهلل قال :ملّا بعث الن ّ
ثم أقبل
ّ
ألي يشء جئت؟ قال :جئت ألسلم عىل يديك يا رسول اهلل ،قال :فألقى إىل كساءه ّ
عىل أصحابه وقال( :إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه) ،وقال :وكان ال يراين بعد ذلك ّإال
()5

تبسم يف وجهي)
ّ

ّبي  املدينة أتاه املهاجرون فقالوا:
[احلديث ]3140 :عن أنس أنّه قال :ملّا قدم الن ّ
يا رسول اهلل  ،ما رأينا قوما أبذل من كثري وال أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بني
ّبي
أظهرهم ،لقد كفونا املؤنة ،وأْشكونا يف املهنأ حتّى خفنا أن يذهبوا باألجر ك ّله .فقال الن ّ
()6

( :ال ،ما دعوتم اهلل هلم وأثنيتم عليهم)
( )1البخاري ( )3464ومسلم()2964

( )4البخاري ( )3799ومسلم()2510

( )2كريش :أي مجاعتي وموضع ثقتي ويف الكالم تشبيه هلم بالكرش.

( )5ابن ماجة()3712

( )3عيبتي :موضع رسي وأمانتي أي إهنم بطانتي وخاصتي.

( )6أبو داود( )4812والرتمذي()2487
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[احلديث ]3141 :عن عائشة قالت :استأذنت هالة بنت خويلد ـ أخت خدجية ـ
عىل رسول اهلل  فعرف استئذان خدجية ،فارتاح لذلك فقال :اللهم هالة بنت خويلد،
فغرت فقلت( :و ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء ّ
الشدقني هلكت يف الدّ هر
فأبدلك اهلل خريا منها) ،فغضب ،ثم قال( :ال واهلل ما أبدلني اهلل خري ًا منها ،آمنت يب إذ كفر
الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،وواستني يف ماهلا إذ حرمني الناس ،ورزقني اهلل منها
أوالد ًا إذ حرمني أوالد النساء) ،قالت عائشة( :فقلت يف نفيس ال أذكرها بسيئة أبد ًا)

()1

ّبي ّ ،إال عىل
[احلديث ]3142 :عن عائشة ّأهنا قالت :ما غرت عىل نساء الن ّ
وإين مل أدركها ،قالت :وكان رسول اهلل  ،إذا ذبح ّ
الشاة ،فيقول :أرسلوا هبا إىل
خدجيةّ ،
أصدقاء خدجية ،قالت :فأغضبته يوما فقلت :خدجية؟ فقال رسول اهلل ّ ( :إين قد رزقت
()2

ح ّبها)

املازين أنّه قال :ملّا أفاء اهلل عىل
[احلديث ]3143 :عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم
ّ
فكأهنم وجدوا
رسوله  يوم حنني قسم يف النّاس يف املؤ ّلفة قلوهبم ومل يعط األنصار شيئاّ ،
إذ مل يصبهم ما أصاب النّاس فخطبهم فقال( :يا معرش األنصار أمل أجدكم ّ
ضالال فهداكم
متفرقني فأ ّلفكم اهلل يب ،وعالة فأغناكم اهلل يب؟ ك ّلام قال شيئا قالوا :اهلل
اهلل يب ،وكنتم ّ
ورسوله أم ّن .قال :ما يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل ؟ .قال :ك ّلام شيئا قالوا :اهلل ورسوله
أم ّن .قال :لو شئتم قلتم :جئتنا كذا وكذا .أال ترضون أن يذهب النّاس ّ
بالشاة والبعري،
ّبي  إىل رحالكم؟ لوال اهلجرة لكنت امرؤا من األنصار ،ولو سلك النّاس
وتذهبون بالن ّ
( )3

واديا وشعبا لسلكت وأدى األنصار وشعبها .األنصار شعار

()4

والنّاس دثار

إنّكم

( )1البخاري ( )3821مسلم()2437

( )4دثار :ما يتدثر به اإلنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غريه فوق

( )2البخاري ( )3816ومسلم()2435

الشعار.

( )3شعار :ما ييل اجلسد.
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()2

ستلقون بعدي أثرة( )1فاصربوا حتّى تلقوين عىل احلوض)
 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

[احلديث ]3144 :قال رسول اهلل ( :من أيت إليه معروف فليكافئ به ،فإن عجز
فليثن عليه ،فإن مل يفعل فقد كفر النعمة)()3

[احلديث ]3145 :قال رسول اهلل ( :من سألكم باهلل تعاىل فاعطوه ،ومن
استعاذكم باهلل فأعيذوه ،ومن دعاكم باهلل فأجيبوه ،ومن اصطنع إليكم معروفا فكافئوه)()4

[احلديث ]3146 :قال هند بن أيب هالة يف مجلة سرية رسول اهلل ( :ال يقبل الثناء
إال من مكافئ)()5
ّ

[احلديث ]3147 :قال رسول اهلل ( :من اصطنع إليه املعروف فاستطاع أن
فإن من اثنى كمن جزى)()6
يكافئ عنه فليكافئ ومن مل يستطع فليثن خرياّ ،
[احلديث ]3148 :قال رسول اهلل ( :كافئ باحلسنة وال تكافئ بالس ّيئة)()7

[احلديث ]3149 :قال رسول اهلل ( :من أوىل معروفا فلم يكن عنده خري يكافئ
به عنه فاثنى عىل مواله فقد شكره ،ومن شكر معروفا فقد كافاه)( )8

[احلديث ]3150 :قال رسول اهلل ( من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن مل
جتدوا مكافأة فادعوا له فكفى ثناء الرجل عىل أخيه إذا أسدى إليه معروفا فلم جيد عنده
مكافأة أن يقول جزاه اهلل خريا فإذا هو قد كافاه)()9

( )1أثرة :استئثار بأمور الدنيا.

األخالق.

( )2البخاري ( )4330ومسلم()1061

( )7مستدرك الوسائل ج  2ص  ،396أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )3الكايف ج  4ص .33

األخالق.

( )4األشعثيّات ص .152

( )8مستدرك الوسائل ج  2ص  ،396أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )5عيون األخبار ج  1ص .319

األخالق.

( )6مستدرك الوسائل ج  2ص  ،396أبو القاسم الكويف يف كتاب

( )9مستدرك الوسائل ج  2ص  ،396أبو القاسم الكويف يف كتاب
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[احلديث ]3151 :قال رسول اهلل ( :كفاك بثنائك عىل أخيه إذا أسدى إليك
معروفا أن تقول له :جزاك اهلل خريا ،وإذا ذكر وليس هو يف املجلس أن تقول :جزاه اهلل
خريا ،فإذا أنت قد كافيته)()1

ّ
وجل فوق رؤوس املكفرين
[احلديث ]3152 :قال رسول اهلل ( :يد اهلل عزّ
ترفرف بالرمحة)()2

[احلديث ]3153 :عن اإلمام الباقر قال :كان غالم من اليهود يأيت رسول اهلل كثريا
حتّى استخفه ور ّبام أرسله يف حاجة ور ّبام كتب له الكتاب إىل قوم فافتقده أ ّياما فسأل عنه
فقال قائل :تركته يف آخر يوم من أ ّيام الدنيا ،فأتاه رسول اهلل  يف ناس من أصحابه وكان
 بركة ال يكاد يكلم أحدا ّإال أجابه ،فقال يا فالن ففتح عينه فقال :ل ّبيك يا أبا القاسم
ثم ناداه
فقال :أشهد أن ال إله ّإال اهلل ّ
وإين رسول اهلل ،فنظر الغالم إىل أبيه فلم يقل له شيئاّ ،
ثم ناداه
رسول اهلل الثانية وقال له :مثل قوله األول فالتفت الغالم إىل أبيه فلم يقل له شيئاّ ،
رسول اهلل الثالثة فالتفت الغالم إىل أبيه فقال أبوه :إن شئت فقل وإن شئت فال ،فقال
الغالم :أشهد أن ال إله ّإال اهلل وأنك رسول اهلل ومات مكانه ،فقال رسول اهلل ألبيه :أخرج
ثم قال ألصحابه :غسلوه وكفنوه وأئتوين به ّ
ثم خرج وهو يقول :احلمد هلل
أصيل عليه ّ
عناّ ،
ا ّلذي أنجى يب اليوم نسمة من النار)()3

ّ
[احلديث ]3154 :قال رسول اهلل ( :عليكم بمكارم األخالقّ ،
وجل
فإن اهلل عزّ
بعثني هباّ ،
وإن من مكارم األخالق أن يعفو الرجل عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،ويصل
من قطعه ،وأن يعود من ال يعوده)()4

األخالق.
( )1كتاب الزهد ص .33

( )3مشكاة األنوار ص .156
( )4أمايل الطويس ج  2ص .92

( )2علل الرشايع ص .560
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ثانيا ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
 1ـ ما روي عن اإلمام عيل:
حق عىل من أنعم عليه أن حيسن مكافأة املنعم،
عيلّ ( :
[احلديث ]3155 :قال اإلمام ّ
فإن قرص عن ذلك وسعه فعليه أن حيسن الثناء ،فإن ّ
كل عن ذلك لسانه فعليه بمعرفة النعمة
وحم ّبة املنعم هبا ،فإن قرص عن ذلك فليس للنعمة بأهل)()1
رق واملكافاة عتق)()2
[احلديث ]3156 :قال اإلمام عيل( :املعروف ّ
[احلديث ]3157 :قال اإلمام عيل( :املعروف فرض والشكر مفروض)()3
إال شكر أو مكافاة)()4
غل ال يك ّفه ّ
[احلديث ]3158 :قال اإلمام عيل( :املعروف ّ

[احلديث ]3159 :قال اإلمام عيل( :أطل يدك يف مكافأة من أحسن إليك ،فإن مل
أقل من أن تشكره)()5
تقدر فال ّ

[احلديث ]3160 :قال اإلمام عيل( :إذا قرصت يدك عىل املكافأة فأطل لسانك
بالشكر)()6
[احلديث ]3161 :قال اإلمام عيل( :من شكر املعروف فقد قض ح ّقه)()7
[احلديث ]3162 :قال اإلمام عيل( :من شكر من النعم عليه فقد كافاه)( )8

[احلديث ]3163 :قال اإلمام عيل( :ال يزهدنك يف املعروف من ال يشكره لك ،فقد
يشكرك عليه من ال يستمتع بيشء منه ،وقد يدرك من شكر الشاكر أكثر ممّا أضاع الكافر،

( )1أمايل الطويس ج  2ص .115

( )5غرر احلكم ص .118

( )2غرر احلكم ص .7

( )6غرر احلكم ص .659

( )3غرر احلكم ص .9

( )7غرر احلكم ص .659

( )4غرر احلكم ص .70

( )8غرر احلكم ص .666
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حيب املحسنني)()1
واهلل ّ

عيل( :كان رسول اهلل  مكفرا ال يشكر معروفه،
[احلديث ]3164 :قال اإلمام ّ
والعجمي ،ومن كان أعظم من رسول اهلل 
يب
ولقد كان معروفه عىل
القريش والعر ّ
ّ
ّ
معروفا عىل هذا اخللق ،وكذلك نحن أهل البيت مكفرون ال يشكر معروفنا ،وخيار
املؤمنني مكفرون ال يشكر معروفهم)()2

هم أن يكافئ عىل املعروف وعجز فقد
[احلديث ]3165 :قال اإلمام عيل( :من ّ
كافأ) )3

فحيي بأحسن منها ،وإذا
[احلديث ]3166 :قال اإلمام عيل( :إذا ح ّييت بتح ّية
ّ
اسديت إليك يد فكافئها بام يريب عليها ،والفضل مع ذلك للبادي)( )4

[احلديث ]3167 :عن اإلمام الصادق قال :كان اإلمام عيل يقول( :من صنع بمثل
ما صنع إليه فإنّام كافأه ،ومن أضعفه كان شكورا ،ومن شكر كان كريام ،ومن علم ّ
أن ما
صنع إنّام صنع إىل نفسه مل يستبطئ الناس يف شكرهم ،ومل يستزدهم يف مو ّدهتم ،وال تلتمس
من غريك شكر ما أتيت إىل نفسك ،ووقيت به عرضك ،واعلم ّ
أن الطالب إليك احلاجة مل
يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن ر ّده)()5

 2ـ ما روي عن اإلمام الصادق:
حق الشكر هلل تعاىل أن يشكر من
[احلديث ]3168 :قال اإلمام الصادق( :من ّ
أجري تلك النعمة عىل يده)()6

(إن املؤمن مكفر ،وذلك ّ
[احلديث ]3169 :قال اإلمام الصادقّ :
أن معروفه يصعد
( )1هنج البالغة ص .1178

( )4هنج البالغة ،حكمة  59ص .1114

( )2علل الرشايع ص .560

( )5الكايف ج  4ص .28

( )3غرر احلكم ص .390

( )6الشيخ املفيد يف العيون واملحاسن.
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ّ
وجل فال ينرش يف الناس ،والكافر مشكور وذلك ّ
أن معروفه للناس ينترش يف
إىل اهلل عزّ
الناس وال يصعد إىل السامء)()1
أقل من شكر املعروف)()2
[احلديث ]3170 :قال اإلمام الصادق( :ما ّ

[احلديث ]3171 :قال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل خلق خلقا من عباده فانتجبهم
لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك)()3

[احلديث ]3172 :قال اإلمام الصادق( :آية يف كتاب اهلل مسجلة قلت :ما هي؟
اإلحس ِ
ان إِ َّال ْ ِ
اإل ْح َس ُ
ان﴾ [الرمحن ]60 :جرت
قال :قول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابهَ ﴿ :ه ْل َجزَ ا ُء ْ ِ ْ َ
رب والفاجر من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به وليست املكافأة
يف الكافر واملؤمن وال ّ
أن يصنع كام صنع به بل حتّى يرى مع فعله لذلك أن له الفضل املبتدئ)()4

 3ـ ما روي عن سائر األئمة:
[احلديث ]3173 :قال اإلمام احلسني( :مهام يكن ألحد عند أحد صنيعة له رأى أن
ال يقوم بشكرها فاهلل له بمكافاته فإنّه أجزل عطاء وأعظم أجرا)()5

ّ
فمر
[احلديث ]3174 :يروى أن اإلمام احلسن خرج إىل سفر
فأضل طريقه ليال ّ
(إين
فلام أصبح د ّله عىل الطريق فقال له احلسنّ :
براعي غنم فنزل عنده فألطفه وبات عندهّ ،
فلام جاء الوقت
ثم أعود إىل املدينة وو ّقت له وقتا وقال له :تأتيني بهّ ،
ماض إىل ضيعتي ّ
شغل احلسن بيشء من أموره عن قدوم املدينة ،فجاء الراعي وكان عبدا لرجل من أهل
بت عندي ليلة كذا،
املدينة فصار إىل احلسني وهو يظنّه احلسن فقال :أنا العبد ا ّلذي ّ
ووعدتني أن أصري إليك يف هذا الوقت وأراه عالمات عرف احلسني أنّه احلسن ،فقال
( )1علل الرشايع ص .560
( )2الكايف ج  4ص .33

( )4كتاب الزهد ص .31
الغمة.
( )5مستدرك الوسائل ج  2ص  ،396كشف ّ

( )3كتاب الزهد ص .33
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احلسني له( :ملن أنت يا غالم؟) فقال :لفالن ،فقال( :كم غنمك؟) قال :ثالثامئة فأرسل إىل
الرجل فرغّبه حتّى باعه الغنم والعبد فأعتقه ،ووهب له الغنم مكافأة ملا صنع مع أخيه
(إن ا ّلذي بات عندك أخي وقد كافأتك بفعلك معه)()1
وقالّ :

[احلديث ]3175 :قال اإلمام السجاد يف دعاء مكارم األخالق( :وأجز من هجرين
رب ،وأثيب من حرمني بالبذل ،وأكافئ من قطعني بالصلة ،وأخالف من اغتابني إىل
بال ّ
الذكر)()2
حسن ّ

( )1مقتل احلسني ،ج  1ص .153

( )2كتب األدعية.
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هذا الكتاب
جيمع هذا الكتاب أكثر من  3000حديث من املصادر السنية والشيعية حول
[مكارم األخالق وفضائها] ،ونقصد هبا ما ورد من األحاديث يف األخالق احلسنة ،أو
الصفات النفسية الراسخة التي تصدر عنها املواقف واألعامل الصاحلة بسهولة ويرس.
ورس ترتيبه بعد الكتاب السابق املرتبط بالسلوك الروحي هو كون األخالق احلسنة
هي الثمرة األوىل لذلك السلوك؛ فمن عرف ربه ،وتواصل معه ،رزقه اهلل من األدب
واألخالق ،ما يكون دليال عىل ذلك التواصل.
وهلذا كان القرآن الكريم كله كتاب أخالق ،حتى آياته املرتبطة باألحكام الفقهية،
أو بالقصص ،أو بالتعريف باهلل تعاىل؛ فكل ذلك مما يثمر يف التايل املتدبر له املعاين العميقة
املرتبطة باألخالق.
وهلذا كان يف الرجوع إىل النبوة واإلمامة يف هذا املجال توضيحا لتلك املعاين القرآنية
اجلميلة ،أو جتسيد هلا؛ وذلك ما ييرس ترسيخها يف النفس؛ فهي تفر من كل يشء نظري جمرد
ما مل يكن له يف الواقع ما يثبته أو يدل عليه.
بناء عىل هذا حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب أكثر ما ورد يف املصادر السنية والشيعية
من األحاديث املرتبطة باألخالق احلسنة.
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