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 عليه الصالة السالميف احاديث الأمام عيل بن ايب طالب 

  

هو الإمام أأبو احلسن عيل بن أأيب القريش الهامشي، ابن مع خامت الأنبياء واملرسلني دمحم صىل هللا عليه 

، ووادل الامامني اهلاممني أأبو علهيا الصالة السالموأ هل وسمل، وزوج ابنته س يدة النساء فاطمة الزهراء 

ُه . دمحم احلسن وأأبو عبد هللا احلسني، وكذكل وادل الس يدة زينب والس يدة أأم لكثوم َ عليه الصالة وادلد

عليه الصالة ودل الإمام عيل . أأبو طالب ابن عبد املطلب، وأأمه الس يدة فاطمة بنت أأسد السالم

فت مبودلهد بعد عام الفيل بثالثني س نة يف جوف الكعب السالم نشأأ . عليه الصالة السالمة اليت تَََشَ

اكن الامام عيل ابن . الإمام عيل ابن ايب طالب و ترعرع يف بيت رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واكن ل يفارقه ابدا  

ايب طالب اول من أ من ابدلعوة الإسالمية فقد اكن حامهيا الأوحد وقد غص التارخي ببطولتهد وصولتهد 

ُعردف الإمام بفدائهد وحبهد وطاعةد خلامت . يف معارك احد وبدر وخيرب وغريها الكثري ليه الصالة السالمع 

الأنبياء واملرسلني ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واليت جتسد ذكَل يف الكثري من الاحداث والوقائع التارخيية واليت اكن أأبرزها 

مام عيل . أ هل ليةل الهجرةليليه املبيت يف فراش الرسول صىل هللا عليه و  عليه الصالة لقد اكن لالإ

مزنةل عظمية عند رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقد اكن اخاُه و صهرُه و وصيُه و خليفُة من بعده، وهذا ما  السالم

 عليهرصح به الرسول جليا يف يوم الغدير اذ أأمر املسلمني أأن خُيرَب حارضمُه غائدهبُم بأأن الإمام عيل 

بعد التحاق الرسول ابلرفيق الاعىل نكثت . هو الويص من بعدهد صىل هللا عليه وأ هل الصالة السالم

ذ مل تكن الأمة لرتىض بوصيةد الرسول  الامه عهَد الغدير وحاولت تبدل دين هللا ما اس تطاعت، اإ

ل القليل ممن هدى هللا مهنم يت قام هبا أأبو بكر تبع ذكل اخلياانت املتعاقبة ال. صىل هللا عليه وأ هل اإ
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مام عيل . علهيم الصالة السالمومعر ومن تبعهم لرسول هللا وأأهل بيته  عليه الصالة ولقد اكن لالإ

يف هذه املرحةل واملراحل اليت س بقهتا ادلور الكبري يف حفظ الَشيعة الإسالمية ورسالهتا  السالم

م معع الإمام من تو ي اخلالفة ويف غامر هذا اللجج، حاول هؤلء اخلونه قدر اس تطاعهت. السمحاء

راجية معه  عليه الصالة السالمولكن شاء هللا بأأن تذوق هذه الأمة وابل امرها لتقع عىل قديم الإمام 

للهجرة حيث  53اخلالفة يف الس نة الـ  عليه الصالة السالموهكذا توىل الإمام عيل . تو ي أأمرها

َم فهيا املسلمون  عليه الصالة مل ختلو فرتة حمك الإمام . ابخلري والربكةدامت خالفته مخلس س نوات نَعد

مام . من احلروب اليت ش هنا املبغضني لالإطاحة بدوةل احلق السالم الكثري  عليه الصالة السالماكن لالإ

ماَم لعظمي ماكنته وعلو شأأنه، حفاربوه بش ىت الطرق و الوسائل الا ان  من الأعداء اذلين أأبغضوا لالإ

مل يس تطع هؤلء املنافقني اطفاء نور الامام الا بعد اغتياهل غيةل وظلام عىل . حماولهتم ابءت ابلفشل

حيث اكن الإمام يؤم  للهجرة، 04يد اخلاريج عبد الرمحن بن ملجم يف شهر رمضان يف س نة 

املسلمني لأداء فريضة الصبح، فس تغَل اللعني عبد الرمحن بن ملجم وقت الصالة، و يف حال 

ماَم  اكن . عىل ام رأأسه بس يف اكن قد انقعه يف السم عليه الصالة السالمالسجود، رَضَب اللعنُي الإ

اىل الرفيق الاعىل شهيدا يف الواحد  جرُح الامام معيقا جدا ، بقي الامام جرحيا لثالثة أأايم حىت انتقلَ 

والعَشين من رمضان س نة أأربعني للهجرة، اتراك سرية ملؤها املعرفة لزال العامل أأمجع يس تقي من 

بشجاعتهد وعلمهد وبالغتهد وكاملد صفاتهد اليت ل تسع صفحات  عليه الصالة السالمُعرَف الإمام . عطاهئا

 .ليت شهد هبا القايص وادلاين والعدو و الصديقهذه الورقة ذكرها، فضال عن فضائهل ا

 : عليه الصالة السالمولعل الشعر التا ي يضم بعضا من فضائهل 



 

5 
 

 عيٌل مشٌس أأرشقت عىل ادلنيا

 وقبَل دنياان السامء به تنورت

 عيٌل، وما ادراَك ما عيٌل؟

 هللُا ورسوهُل اعمُل جبواحنهد و ما احتوت

 عيٌل، وهل تصُف خشصُه لكامٌت؟

 وربَك لن تصفُه ولو حاولتل 

 ف واذلي فطرد السامواتد الس بَع والأرضنيَ 

 و ما فهين و ما بيهنن و ما احتون

 لو أأَن أأجشاَر الأرضد لكها أأقالمٌ 

 والبحاُر مداٌد ملا سطرت

 فضائهُل العظمى ول لعظميد مقامهد ومزنهلد انهتت

ن أأردَت مثال فذاَك غديُر خم   واإ

 الئقد فرضت؟من غريُه وليتُه عىل اخل

 من غريُه بولئهد مت كامُل ادليند 

 فذاَك كتاب هللا أ ايتُه قد شهدت

 من غريُه نفُس املصطفى؟

ذ الأعادي جهمت  هو اذلي ابَت يف فراشهد اإ

 من غريُه زوُج فاطمَة الطهرد اليت

 بغبارد نعالها امالُك السامءد تربكت



 

6 
 

 من غريه ابو الامئه امليامني؟

 أأجياُل الزماند حتدثت؟من اذلي بعدهلد 

ذا حرَض غدا  نكرٌي؟  من غريُه حيرُضَك اإ

 هو اذلي بولئهد عنك الناُر جحبت

 عذرا  اي ااب تُرابم ! عذرا  اي أأاب تُراب

 ُُكَ عُذرام عىل ما بهد دوايت قرَصت

 !فأأىن  ي أأن أأصَل الُُثاي

 وأأىن للمنةلد أأن تكُتَب عن اجملرةد وما انطوت؟

  الارضد الوجودُ فأأنت اذلي بوجوَك عىل

 فأأىن للألسن ان تصفك و اإن هجدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:عليه الصالة السالممخسون حديثا مس ندا عن الامام عيل   
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دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن حامد بن عيىس، عن معر بن أأذينة، عن أأابن بن  .1

حيدث عن  الصالة السالمعليه مسعت أأمري املؤمعني : أأيب عياش، عن سلمي بن قيس الهال ي قال

رجل عامل أ خذ بعلمه فهذا انج وعامل : العلامء رجالن: النيب صىل هللا عليه وأ هل أأنه قال يف الكم هل

ن أأشد أأهل النار  ن أأهل النار ليتأأذون من رحي العامل التارك لعلمه، واإ اترك لعلمه فهذا هاكل، واإ

معه فأأطاع هللا فأأدخهل هللا اجلنة وأأدخل ندامة وحرسة رجل دعا عبدا اإىل هللا فاس تجاب هل وقبل 

ادلاعي النار برتكه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أأما اتباع الهوى فيصد عن احلق وطول الأمل 

 (، ابب اس تعامل العمل00،ص1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف .)ينيس ال خرة

 

يف الكم  عليه الصالة السالمني عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم بن خادل، عن أأقال أأمري املؤمع  .2

ن العامل العامل بغريه ! أأهيا الناس: هل خطب به عىل املنرب ذا علممت فامعلوا مبا علممت لعلمك هتتدون، اإ اإ

عن هجهل، بل قد رأأيت أأن احلجة عليه أأعظم، واحلرسة ( 1)اكجلاهل احلائر اذلي ل يس تفيق 

هذا اجلاهل املتحري يف هجهل، والكهام حائر ابئر،  أأدوم عىل هذا العامل املنسلخ من علمه، مهنا عىل

ل تراتبوا فتشكوا، ول تشكوا فتكفروا، ول ترخصوا لأنفسمك فتدهنوا، ول تدهنوا يف احلق 

ن بيه، رفعه قال ن أأنصحمك ( 2)من احلق أأن تفقهوا، ومن الفقه أأن ل تغرتوا : فتخرسوا، واإ ،واإ

 لربه، ومن يطع هللا يأأمن ويس تبَش ومن يعص هللا لنفسه أأطوعمك لربه، وأأغشمك لنفسه أأعصامك

 (،ابب اس تعامل العمل 03،ص 1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف . )خيب ويندم

 

براهمي، عن أأبيه مجيعا، عن حامد بن عيىس،  .5 دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، وعيل بن اإ

عليه مسعت أأمري املؤمعني : لعن معر بن أأذينة، عن أأابن بن أأيب عياش، عن سلمي بن قيس قا

طالب دنيا ( 5)مهنومان ل يش بعان : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: يقول الصالة السالم

ل  وطالب عمل، مفن اقترص من ادلنيا عىل ما أأحل هللا هل سمل، ومن تناولها من غري حلها هكل، اإ
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. ومن أأراد به ادلنيا فهيي حظه أأن يتوب أأو يراجع، ومن أأخذ العمل من أأههل ومعل بعلمه جنا،

   .(، ابب املس تأأُك بعلمه واملبايه به04ص 1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف )

 

براهمي، عن أأبيه، عن ابن أأيب معري، عن حفص بن البخرتي، رفعه قال  .0 اكن أأمري : عيل بن اإ

. لك الأبدانروحوا أأنفسمك ببديع احلمكة، فاإهنا تلك كام ت: يقول عليه الصالة السالماملؤمعني 

  .(، ابب لزوم احلجة عىل العامل وتشديد الامرعليه 04،ص1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف )

 

 

عليه احلسني بن احلسن، عن دمحم بن زكراي الغاليب، عن ابن عائشة البرصي رفعه أأن أأمري املؤمعني  .3

من قول الزور  أأهيا الناس اعلموا أأنه ليس بعاقل من انزجع: قال يف بعض خطبه الصالة السالم

فيه، ول حبكمي من ريض بثعاء اجلاهل عليه، الناس أأبناء ما حيس نون، وقدر ُك أأمرء ما حيسن، 

 (، ابب النوادر34،ص1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف . )فتلكموا يف العمل تبني أأقدارمك

 

براهمي، عن أأبيه، وعن أأمحد بن دمحم بن خادل، عن النوفيل، عن السكوين، ع  .4 ن أأيب عبد عيل بن اإ

ذا حدثمت حبديث فأأس ندوه  عليه الصالة السالمقال أأمري املؤمعني : قال عليه الصالة السالمهللا  اإ

ن اكن كذاب فعليه  32،ص1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف . )اإىل اذلي حدثمك فاإن اكن حقا فلمك واإ

 .(،ابب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة والمتسك ابلكتب

 

__________________________________________

_______________________________ 
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ىل ما شغل عنه وشاع اس تعامهل يف الرجوع عن السقم اإىل الصحة: الاس تفاقة(1)  (أ  ت. )الرجوع اإ

 "تفرتوا . " يف بعض النسخ( 2)

 احلريص : املهنوم(5)

 

 

 

 

ن احلسن بن عيل الوشاء، و عدة من أأحصابنا، احلسني بن دمحم الأشعري، عن معىل بن دمحم، ع .4

عن أأمحد بن دمحم، عن ابن فضال مجيعا، عن عامص بن محيد، عن دمحم ابن مسمل، عن أأيب جعفر 

منا : الناس فقال عليه الصالة السالمخطب أأمري املؤمعني : قال عليه الصالة السالم أأهيا الناس اإ

بدء وقوع الفنت أأهواء تتبع، وأأحاكم تبتدع، خيالف فهيا كتاب هللا، يتوىل فهيا رجال رجال، فلو أأن 

الباطل خلص مل خيف عىل ذي جحى، ولو أأن احلق خلص مل يكن اختالف ولكن يؤخذ من هذا 

يطان عىل أأوليائه وجنا فميزجان فيجيئان معا فهناكل اس تحوذ الش  ( 1)ضغث ومن هذا ضغث 

ابب البدع والرأأي ،30،ص1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف ) . اذلين س بقت هلم من هللا احلس ىن

 (واملقائيس

 

براهمي  .8 عن هارون بن مسمل، عن مسعدة [ عن أأبيه]دمحم بن حيىي، عن بعض أأحصابه، وعيل بن اإ

براهعليه الصالة السالمبن صدقة، عن أأيب عبد هللا  مي، عن أأبيه، عن ابن حمبوبرفعه، ، وعيل بن اإ

ن من أأبغض اخللق اإىل هللا عز وجل لرجلني: أأنه قال عليه الصالة السالمعن أأمري املؤمعني  : اإ

بالكم بدعة، قد لهج ابلصوم ( 2)رجل ولكه هللا اإىل نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف 

، مضل ملن اقتدى به يف حياته (5)والصالة فهو فتنة ملن افتنت به، ضال عن هدي من اكن قبهل 

( 0)ورجل مقش رجال يف هجال الناس، عان . وبعد موته، حامل خطااي غريه، رهن خبطيئته
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فاس تكُث، ما قل ( 4)فيه يوما ساملا، بكر ( 3)بأأغباش الفتنة، قد سامه أأش باه الناس عاملا ومل يغن 

ذا ارتوى من أ جن  جلس بني الناس قاضيا ( 8)ائل واكتزن من غري ط( 4)معه خري مما كُث، حىت اإ

ن خالف قاضيا س بقه، مل يأأمن أأن ينقض حمكه من يأأيت  ضامعا لتخليص ما التبس عىل غريه، واإ

ن نزلت به اإحدى املهبامت املعضالت هيأأ لها حشوا من رأأيه، مث قطع  بعده، كفعهل مبن اكن قبهل، واإ

أأم أأخطأأ، ل حيسب العمل يف به، فهو من لبس الش هبات يف مثل غزل العنكبوت ل يدري أأصاب 

ن أأظمل  ن قاس شيئا بشئ مل يكذب نظره واإ شئ مما أأنكر، ول يرى أأن وراء ما بلغ فيه مذهبا، اإ

ل يعمل، مث جرس فقىض، فهو مفتاح : عليه أأمر اكتمت به، ملا يعمل من هجل نفسه، لكيال يقال هل

فيسمل ول يعض يف العمل ،راكب ش هبات، خباط هجالت، ل يعتذر مما ل يعمل ( 9)عشوات 

تبيك معه املواريث، وترصخ معه ( 14)برضس قاطع فيغمن، يذري الرواايت ذرو الرحي الهش مي 

صدار ما عليه ورد  ادلماء، يس تحل بقضائه الفرج احلرام، وحيرم بقضائه الفرج احلالل، ل ملئ ابإ

 -يخ اللكيين الش   -الاكيف . )،ول هو أأهل ملا معه فرط، من ادعائه عمل احلق( 11)

 (ابب البدع والرأأي واملقائيس،30ص،1ج

 

 

 

__________________________________________

_______________________________ 

ابلكرس قبضة من حشيش خمتلط فهيا الرطب ابليابس( 1)  

وعىل " قد شغفها حبا : " يف بعض النسخ ابلغني املعجمة ويف بعضها ابملهمةل وهبام قرء قوهل تعاىل( 2)

دخل حب الكم البدعة شغاف قلبه أأي جحابه وقيل سويداء ه وعىل الثاين غلبه حبه : الأول معناه



 

11 
 

(أ  ت. )وأأحرقه فان الشعف ابملهمةل شدة احلب واحراقه القلب . املهمةل أأي بفتح الهاء وسكون ( 5)

.السرية والطريقة  

كذا يف أأكُث النسخ من قوهلم عىن فهيم أأسريا أأي أأقام فهيم عىل اسارة واحتبس وعناه غريه حبسه ( 0)

الأسري، أأو من عىن ابلكرس مبعىن تعب، أأو من عىن به فهو عان أأي اهمت به واش تغل ويف : والعاين

أأقام به، أأو من غىن ابلكرس أأيضا مبعىن : ايبعض النسخ ابلغني املعجمة من الغىن ابملاكن كرىض 

(.أ  ت. )والغبش ابلتحريك ظلمة أ خر الليل. عاش  

 .اأأي مل يلبث يوما اتم( 3)

أأي خرج للطلب بكرة ويه كناية عن شدة طلبه واهامتمه يف ُك يوم أأو يف أأول العمر اإىل مجع ( 4)

 . الش هبات وال راء الباطةل

 .اء املتغري املتعفنامل: أأي رشب حىت ارتوى، والأجن( 4)

 .أأي ما ل نفع فيه. أأي عد ما مجعه كزنا وهو غري طائل( 8)

 . الظلمة أأي يفتح عىل الناس ظلامت الش هبات، واخلبط امليش عىل غري اس تواء: العشوة( 9)

أأي كام أأن الرحي يف محل الهش مي وتبديده ل تبا ي بمتزيقه واختالل نسقه كذكل هذا اجلاهل  (14)

 تفعل ابلرواايت ما تفعل الرحي ابلهش مي، والهش مي ما يبس من النبت وتفتزت

 .الارجاع: والاصدار. الثقة والغىن: امللئ ابهلمزة( 11)

 

ن مسعدة بن صدقة عن أأيب عبد هللا دمحم بن حيىي، عن بعض أأحصابه، عن هارون بن مسمل، ع .9

ن هللا تبارك وتعاىل : عليه الصالة السالمقال أأمري املؤمعني : قال عليه الصالة السالم أأهيا الناس اإ

ليه الكتاب ابحلق وأأنمت أأميون عن الكتاب ومن  ليمك الرسول صىل هللا عليه وأ هل وأأنزل اإ أأرسل اإ

، وانبساط (1)ن الرسل، وطول جهعة من الأمم أأنزهل، وعن الرسول ومن أأرسهل، عىل حني فرتة م

،ومعى عن احلق، و اعتساف من اجلور ( 2)من اجلهل، واعرتاض من الفتنة، وانتقاض من املربم 
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،عىل حني اصفرار من رايض جعات ( 0)من احلروب [ ي]،وامتحاق من ادلين، وتلظ ( 5)

قد درست ( 3)واغورار من ماهئا  ادلنيا، ويبس من أأغصاهنا، وانتثار من وقها، ويأأس من مثرها،

مدبرة غري ( 4) يف وجوه أأهلها مكفهرة، ( 4.)أأعالم الهدى، فظهرت أأعالم الردى، فادلنيا مهتجمة 

مقبةل، مثرهتا الفتنة، وطعاهما اجليفة، و شعارها اخلوف، وداثرها الس يف، مزقمت ُك ممزق وقد 

اهمم، وسفكوا دماهئم، ودفعوا يف الرتاب أأمعت عيون أأهلها، وأأظلمت علهيا أأايهما، قد قطعوا أأرح

،ل ( 14)ورفاهية خفوض ادلنيا ( 9)من أأولدمه، جيتاز دوهنم طيب العيش ( 8)املوؤودة بيهنم 

وميهتم يف النار مبلس ( 11)يرجون من هللا ثوااب ول خيافون وهللا معه عقااب، حهيم أأمعى جنس   

،وتصديق اذلي بني يديه، وتفصيل احلالل ( 15)،جفاء مه بنسخة ما يف الصحف الأوىل ( 12)

ن فيه عمل ما مىض، وعمل ما . من ريب احلرام ذكل القرأ ن فاستعطقوه ولن ينطق لمك، أأخربمك عنه، اإ

يأأيت اإىل يوم القيامة، وحمك ما بيعمك وبيان ما أأصبحمت فيه ختتلفون، فلو سأألمتوين عنه 

ىل الكتاب والس نة وأأنه ليس شئ اب،  44،ص 1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف .)لعلمتمك ب الرد اإ

 (.من احلالل واحلرام
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 (. حش. )ابلفتح والتسكني نومة خفيفة من أأول الليل ويه هنا مبعىن الغفةل واجلهاةل(1) 

احملمك وأأشار ابنتقاضه اإىل زوال ما اكن الناس عليه قبلهم من نظام أأحواهلم بسبب " املربم ( " 2)

 ( يف. )الَشائع السابقة

 . الاخذ عىل غري الطريق والامتحاق البطالن: الاعتساف( 5)

ات اس تعارات و ترش يح" أأايهما : " اإىل قوهل" عىل حني اصفرار " اش تعال النار وقوهل : التلظي( 0)

 . لبيان خلو ادلنيا حينئذ عن أ اثر العمل والهداية وما يوجب السعادات الأخروية

 . اغورار املاء ذهابه يف ابطن الأرض، والردي الهالك( 3)

يف بعض النسخ بتقدمي اجلمي عىل الهاء يقال فالن يتجهمين أأي يلقاين بغلظة ووجه كريه، ويف ( 4)

 .بغتة واهندام البيت ول خيلوان من معاس بةأأكُث النسخ بتقدمي الهاء وهو ادلخول 

 (أ ت. )املكفهر من الوجوه القليل اللحم الغليظ اذلي ل يس تحىي واملتعبس( 4)

  .يه البنت املدفونة حية واكنوا يفعلون ذكل يف اجلاهلية خلوف الامالق أأو العار( 8)

النسخ ابحلاء املهمةل والزاي من  يف أأكُث النسخ ابجلمي والزاي من الاجتياز مبعىن املرور ويف بعض(9)

احليازة ويف بعضها ابخلاء املعجمة والراء املهمةل أأي اكن من خيتار طيب العيش و الرفاهية جيتنهبم ول 

بدل طيب [ طلب العيش]يعين أأرادوا بدفن البنات طيب العيش ويف بعض النسخ : جياورمه وقيل

 .العيش

 . والسكون اخلفوض مجع اخلفض وهو ادلعة والراحة(14)

ابلنون واجلمي ويف بعض النسخ ابحلاء املهمةل من النحوسة ورمبا يقرء ابلباء املوحدة و اخلاء (11)

 (. أ ت. )املعجمة املكسورة من البخس مبعىن نقص احلظ وهو تصحيف

 .(يف. )الابالس الغم والانكسار واحلزن والاايس من رمحة هللا تعاىل( 12)

 (.أ ت. )علهيم الصالة السالموالزبور وغريها مما نزل عىل الأنبياء التوراة والإجنيل : أأي(10)
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عليه الصالة عن أأمحد بن دمحم بن أأيب نرص، عن أأيب احلسن املوصيل، عن أأيب عبد هللا  .14

ىل أأمري املؤمعني : قال السالم اي أأمري املؤمعني : فقال عليه الصالة السالمجاء حرب من الأحبار اإ

مىت اكن، اكن ريب قبل القبل بال : ثلكتك أأمك ومىت مل يكن؟ حىت يقال: مىت اكن ربك؟ فقال هل

قبل وبعد البعد بال بعد، ول غاية ول معهتيى لغايته، انقطعت الغاايت عنده فهو معهتيى ُك غاية، 

منا أأان ع : أأفعيب أأنت؟ فقال! اي أأمري املؤمعني: فقال . بد من عبيد دمحم صىل هللا عليه وأ هلويكل اإ

عليه الصالة أأين اكن ربنا قبل أأن خيلق سامء وأأرضا؟ فقال : عليه الصالة السالموروي أأنه س ئل 

، 89،ص 1ج -الش يخ اللكيين  -الاكيف . )واكن هللا ول ماكن! أأين سؤال عن ماكن؟: السالم

 .(ابب الكون واملاكن

 

عليه )، عن عيل بن أأس باط، عن أأيب احلسن الرضا عدة من أأحصابنا، عن سهل بن زايد .11

طوىب ملن أأخلص هلل العبادة : اكن يقول( صلوات هللا عليه)أأن أأمري املؤمعني ( الصالة السالم

وادلعاء ومل يشغل قلبه مبا ترى عيناه ومل ينس ذكر هللا مبا تسمع أأذانه ومل حيزن صدره مبا أأعطي 

 (. ، ابب الإخالص14، ص2ج -الاكيف. )غريه

 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن دمحم بن اإسامعيل، عن دمحم بن فضيل عن أأيب الصباح   .12

من (: عليه الصالة السالم)قيل لأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)الكعاين، عن أأيب جعفر 

ل هللا وأأن دمحما رسول هللا  هل اإ فأأين فرائض : اكن مؤمعا؟ قال( صىل هللا عليه وأ هل)شهد أأن ل اإ

 .هللا؟

لو اكن الاميان الكما مل يزنل فيه صوم : يقول( عليه الصالة السالم)اكن عيل : ومسعته يقول: قال

ن عندان قوما (: عليه الصالة السالم)وقلت لأيب جعفر : قال. ول صالة ول حالل ول حرام اإ

هل اإل هللا وأأن دمحما رسول هللا : يقولون ذا شهد أأن ل اإ فمل : فهو مؤمن، قال(  عليه وأ هلصىل هللا)اإ

وما خلق هللا عز وجل خلقا أأكرم عىل هللا عز وجل من ! يرضبون احلدود ومل تقطع أأيدهيم؟



 

15 
 

املؤمن، لن املالئكة خدام املؤمعني وأأن جوار هللا للمؤمعني وأأن اجلنة للمؤمعني وأأن احلور العني 

 (، ابب اببٌ 55، ص2ج -الاكيف.)ا؟مفا ابل من حجد الفرائض اكن اكفر : للمؤمعني، مث قال

 

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن عبد العظمي بن عبد هللا احلس ين، عن أأيب جعفر  .15

قال أأمري املؤمعني : قال( صلوات هللا علهيم)، عن أأبيه، عن جده (عليه الصالة السالم)الثاين 

اإن هللا خلق الاسالم جفعل هل (: صىل هللا عليه وأ هل)قال رسول هللا (: عليه الصالة السالم)

وجعل هل نورا وجعل هل حصنا وجعل هل انرصا فأأما عرصته فالقرأ ن، وأأما نوره ( 1)عرصة 

فاحلمكة، وأأما حصنه فاملعروف، وأأما أأنصاره فأأان وأأهل بييت وش يعتنا، فأأحبوا أأهل بييت وش يعهتم 

نه ملا أأرسي يب اإىل السامء ادلنيا فنسبين جربئيل  لأهل السامء ( ليه الصالة السالمع )وأأنصارمه فاإ

اس تودع هللا حيب وحب أأهل بييت وش يعهتم يف قلوب املالئكة، فهو عندمه وديعة اإىل يوم القيامة 

ىل أأهل الأرض فاس تودع هللا عز وجل حيب وحب أأهل  ىل أأهل الأرض فنسبين اإ مث هبط يب اإ

أأهل بييت اإىل يوم القيامة،  بييت وش يعهتم يف قلوب مؤمين أأميت مفؤمعوا أأميت حيفظون وديعيت يف

أأل فلو أأن الرجل من أأميت عبد هللا عز وجل معره أأايم ادلنيا مث لقي هللا عز وجل مبغضا لأهل 

ل عن النفاق  (.، ابب نس بة الاسالم04، ص2ج -الاكيف. )بييت وش يعيت ما فرج هللا صدره اإ

 

براهمي، عن أأبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أأيب عب  .10 علهيام )د هللا، عن أأبيه عيل بن اإ

التوُك عىل : الاميان هل أأراكن أأربعة(: صلوات هللا عليه)قال أأمري املؤمعني : قال( الصالة السالم

، 2ج -الاكيف. )هللا، وتفويض الامر اإىل هللا، والرضا بقضاء هللا، والتسلمي لأمر هللا عز وجل

 (.، ابب خصال املؤمن04ص
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 (.أ ت)بني ادلور واسعة ليس فهيا بناء العرصة ُك بقعة ( 1)

 

 

عليه )ابلس ناد الأول، عن ابن حمبوب، عن يعقوب الرساج، عن جابر، عن أأيب جعفر  .13

اإن هللا عز : عن الاميان، فقال( عليه الصالة السالم)س ئل أأمري املؤمعني : قال( الصالة السالم

واجلهاد، فالصرب من ذكل عىل أأربع  عىل الصرب واليقني والعدل: وجل جعل الاميان عىل أأربع دعامئ

عن ( 2)والزهد والرتقب، مفن اش تاق اإىل اجلنة سال ( 1)عىل الشوق والاشفاق : شعب

ومن زهد يف ادلنيا هانت عليه املصيبات ( 3)الشهوات ومن أأشفق من النار رجع عن احملرمات 

نة وتأأول احلمكة تبرصة الفط : ومن راقب املوت سارع اإىل اخلريات، واليقني عىل أأربع شعب

مفن أأبرص الفطنة عرف احلمكة ومن تأأول احلمكة عرف العربة ومن . ومعرفة العربة وس نة الأولني(4)

ىل اليت يه أأقوم ونظر  عرف العربة عرف الس نة ومن عرف الس نة فكأمنا اكن مع الأولني واهتدى اإ

منا أأهكل هللا من أأهكل مبعصيت ه وأأجنى من أأجنى اإىل من جنى مبا جنى ومن هكل مبا هكل واإ

مفن فهم ( 5)غامض الفهم ومغر العمل وزهرة احلمك وروضة احلمل : بطاعته، والعدل عىل أأربع شعب

فرس مجيع العمل ومن عمل عرف رشائع احلمك ومن حمل مل يفرط يف أأمره وعاش يف الناس محيدا 

يف املواطن  عىل الامر ابملعروف و الهنيي عن املنكر والصدق: ، واجلهاد عىل أأربع شعب(6)

مفن أأمر ابملعروف شد ظهر املؤمن ومن هنيى عن املنكر أأرمغ أأنف املنافق ( 7)وش نأ ن الفاسقني 
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وأأمن كيده ومن صدق يف املواطن قىض اذلي عليه ومن ش ئن الفاسقني غضب هلل ومن غضب 

 (.، ابب صفة الاميان34، ص2ج -الاكيف.)هلل غضب هللا هل، فذكل الاميان و دعامئه وشعبه

 

براهمي، عن أأبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أأيب عبد هللا ع .14 عليه الصالة )يل بن اإ

ن عىل ُك حق حقيقة و عىل ُك صواب (: صلوات هللا عليه)قال أأمري املؤمعني : قال( السالم اإ

  (. ، ابب حقيقة الاميان واليقني30، 2ج -الاكيف. ) نور

 

براهمي، عن أأبيه، عن النوفيل، عن ال  .14 عليه الصالة )سكوين، عن أأيب عبد هللا عيل بن اإ

عن ( (89نبه ابلتفكر قلبك، وجاف : يقول( عليه الصالة السالم)قال اكن أأمري املؤمعني (: السالم

 (. ، ابب التفكري30، ص2ج -الاكيف. )الليل جعبك، واتق هللا ربك

 

قال أأبو عبد  عن ربعي قال. دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن اإسامعيل بن سهل، عن حامد .18

ن(: ]صلوات هللا عليه)قال أأمري املؤمعني (: عليه الصالة السالم)هللا  ىل الرب [ اإ التفكر يدعو اإ

 (.، ابب التفكري33، ص2ج -الاكيف)والعمل به 
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 .اخلوف: الاشفاق( 1) 

 .نس يه فتسىل: سال عن الشئ( 2)

 [.احلرمات]يف بعض النسخ ( 3)

بأأنه كيف ينبغي أأن  جعلها مكشوفة ابلتدبر فهيا و معرفة العربة أأي املعرفةتأأول احلمكة تأأويلها أأي ( 4)

 .يعترب من الشئ أأي يتعظ به وينتقل معه اإىل ما يناس به

ميكن أأن يقرء زهرة احلمك بضم  مغر العمل أأي العمل الكثري و زهرة احلمك أأي احلمك الزاهرة الواحضة و( 5)

 .روضة احلمل أأي احلمل الواسع. احلمك أأي حسن. فالزاي وسكون الهاء ومض احلاء وسكون الاك

 .كذا وحنوه يف الهنج واخلصال أأيضا( 6)

 [.ش ئن الفاسقني]وىف بعض النسخ . البغض: الش نأ ن( 7)

 .جاف عنه كذا أأي ابعده عنه(8)

 

براهمي، عن أأبيه، عن ابن أأيب معري، عن زيد الشحام، عن أأيب عبد هللا  .19 عليه الصالة )عيل بن اإ

جلس اإىل حائط مائل يقيض بني الناس، فقال ( صلوات هللا عليه)أأن أأمري املؤمعني ( السالم

نه معور : بعضهم حرس (: صلوات هللا عليه)فقال أأمري املؤمعني ( 1)ل تقعد حتت هذا احلائط، فاإ

مما يفعل ( عليه الصالة السالم)املؤمعني  -واكن أأمري : قال: فلام قام سقط احلائط( 2)امرءا أأجهل 

 (.، ابب فضل اليقني38، ص2ج -الاكيف(.)3)وأأش باهه، وهذا اليقني  هذا

 

قال أأمري : دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن ابن س نان، عن أأيب اجلارود، عن الأصبغ قال .24

صرب عند املصيبة، حسن مجيل وأأحسن من ذكل : الصرب صربان(: صلوات هللا عليه)املؤمعني 

ذكر هللا عز وجل عند املصيبة وأأفضل من : يك، واذلكر ذكرانالصرب عندما حرم هللا عز وجل عل 

، ابب من بلغه ثواب من 94، ص2ج -الاكيف.)ذكل ذكر هللا عندما حرم عليك، فيكون حاجزا

 (. هللا عىل معل



 

19 
 

 

براهمي، عن دمحم بن عيىس، عن يونس، عن أأيب أأيوب اخلزاز عن أأيب محزة، عن أأيب  .21 عيل بن اإ

ن من أأعون (: عليه الصالة السالم)قال أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)جعفر  اإ

 (. ، ابب ذم ادلنيا والزهد فهيا128، ص2ج -الاكيف.)الأخالق عىل ادلين الزهد يف ادلنيا

 

عيل، عن أأبيه، عن ابن حمبوب عن العالء بن رزين، عن دمحم بن مسمل، عن أأيب عبد هللا  .22

ن عالمة الراغب يف ثواب (: عليه الصالة السالم)ملؤمعني قال أأمري ا: قال( عليه الصالة السالم) اإ

ن زهد الزاهد يف هذه ادلنيا ل ينقصه مما قسم هللا عز  ال خرة زهده يف عاجل زهرة ادلنيا، أأما اإ

ن حرص احلريص عىل عاجل زهرة  ن زهد، واإ ن [ احلياة]وجل هل فهيا واإ ادلنيا ل يزيده فهيا واإ

 (. ، ابب ذم ادلنيا والزهد فهيا129، ص2ج -الاكيف. )ال خرةحرص، فاملغبون من حرم حظه من 

 

وعنه، عن القامس بن حيىي، عن جده احلسن بن راشد، عن أأيب بصري، عن أأيب عبد هللا  .25

صلوا أأرحاممك ولو ابلتسلمي، (: عليه الصالة السالم)قال أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)

 -الاكيف".)واتقوا هللا اذلي تساءلون به والأرحام اإن هللا اكن عليمك رقيبا : " يقول هللا تبارك وتعاىل

 (.، ابب صةل الرمح133، ص2ج

 

 

 

 

__________________________________________

_____________________________ 
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 عىل بناء الفاعل من ابب الافعال أأي ذو شق وخلل خياف معه، أأو عىل بناء املفعول من (1)

 .التفعيل أأو الافعال أأي ذو عيب

للعموم أأي  امرءا مفعول حرس وأأجهل فاعهل وهذا مما أأس تعمل فيه النكرة يف س ياق الثبات( 2)

 (عليه الصالة السالم)أأجنز حن ما وعد ويؤيده ما يف الهنج أأنه قال : حرس ُك امرئ أأجهل كقوهلم

ىل الهتلكة وعدمويشلك هذا لأنه يدل عىل جواز القاء ا. كفى ابلأجل حارسا  وجوب الفرار عام لنفس اإ

اجملدل  يظن عنه الهالك واملشهور عند الأحصاب خالفه وميكن أأن جياب عنه بوجوه راجع مرأ ة العقول

 . 85الثاين ص 

 .رسهل أأي هذا من مثرات اليقني بقضاء هللا وقدره وقدرته ولطفه وحمكته وصدق أأنبيائه و( 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

براهمي، عن  .20 عليه )قال أأبو عبد هللا : دمحم بن عيىس، عن يونس، عن أأيب مجيةل قالعيل بن اإ

ىل بعض أأحصابه يعظه( عليه الصالة السالم)كتب أأمري املؤمعني (: الصالة السالم أأوصيك : اإ

ل به، فاإن من اتقى هللا جل وعز  ونفيس بتقوى من ل حتل معصيته ول يرىج غريه، ول الغىن اإ

وقوي وش بع وروي، ورفع عقهل عن أأهل ادلنيا، فبدنه مع أأهل ادلنيا وقلبه وعقهل معاين ال خرة، 

ا وجانب ش هباهتا وأأرض وهللا فأأطفأأ بضوء قلبه ما أأبرصت عيناه من حب ادلنيا فقذر حراهم

ل مال بدهل من كرسة  يشد هبا صلبه وثوب يواري به عورته، من [ معه( ]11)ابحلالل الصايف اإ
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أأغلظ ما جيد وأأخش نه، ومل يكن هل فامي ل بد هل معه ثقة ول رجاء، فوقعت ثقته ورجاؤه عىل خالق 

لعينان فأأبدل هللا هل من ذكل قوة الأش ياء، جفد واجهتد وأأتعب بدنه حىت بدت الأضالع وغارت ا

يف بدنه وشدة يف عقهل وما ذخر هل يف ال خرة أأكُث، فارفض ادلنيا فاإن حب ادلنيا يعمي ويصم 

منا هكل من اكن قبكل [ أأ ]ويبمك ويذل الرقاب، فتدارك ما بقي من معرك ول تقل غدا  وبعد غد، فاإ

قامهتم عىل الأماين والتسويف حىت أأاتمه أأمر هللا بغ  تة ومه غافلون، فعقلوا عىل أأعوادمه اإىل ابإ

قبورمه املظلمة الضيقة وقد أأسلمهم الأولد والأهلون، فانقطع اإىل هللا بقلب معيب، من رفص 

ايك ( 5)ليس فيه انكسار ول اخنزال ( 2)ادلنيا وعزم  ايك عىل طاعته ووفقعا هللا واإ أأعاننا هللا واإ

 (.والزهد فهيا ، ابب ذم ادلنيا154، ص2ج -الاكيف. )ملرضاته

 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن دمحم بن س نان، عن عامر الساابطي، عن أأيب  .23

 :يقول( صلوات هللا عليه)اكن أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)عبد هللا 

لهيم يف لني الكم ىل الناس والاس تغناء عهنم، فيكون افتقارك اإ ك وحسن ليجمتع يف قلبك الافتقار اإ

، ابب 109، ص2ج -الاكيف(. )0)بَشك، ويكون اس تغناؤك عهنم يف نزاهة عرضك وبقاء عزك 

 (.الاس تغناء عن الناس

 

براهمي، عن أأبيه، عن بعض أأحصابه، عن معرو بن مشر، عن جابر، عن أأيب جعفر   .24 عيل بن اإ

يد البرصة، نزل ابلربذة ير ( عليه الصالة السالم)ملا خرج أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)

ين سأألت يف ( 4)اي أأمري املؤمعني اإين حتملت يف قويم حامةل : فأأاته رجل من حمارب، فقال( 3) واإ

مفر مه اي أأمري املؤمعني مبعونيت ( 4)طوائف مهنم املؤاساة واملعونة فس بقت اإ ي أألسنهتم ابلنكد 

راحلته ( 8)حيث ترى، قال، فعص هؤلء فريق مهنم : أأين مه؟ فقال: وحهثم عىل مؤاسايت، فقال

، فانهتيى اإىل (14)فأأدلف بعض أأحصابه يف طلهبا فلأاي بلأي ما حلقت ( 9)فأأدلفت كأهنا ظلمي 

من مؤاساة صاحهبم فشكوه وشاكمه، فقال أأمري املؤمعني ( 11)القوم فسمل علهيم وسأأهلم ما مينعهم 
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بربه وذات يده ووصلت العشرية  ، فاإهنم أأوىل(12)وصل امرؤ عشريته (: عليه الصالة السالم)

ن عُث به دهر وأأدبرت عنه دنيا  ن املتقاطعني ( 15)أأخاها اإ فاإن املتواصلني املتباذلني مأأجورون، واإ

، ابب 135، ص2ج -الاكيف(. )10)حل : مث بعث راحلته وقال[ قال]املتدابرين موزورون، 

 (. صةل الرمح

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

__________________________________ 

 

كرسة من  القطعة من الشئ املكسور وامجلع كرس مثل قطعة وقطع واملراد: -ابلكرس  -الكرس ( 1)

 . اخلزب

 .عطف عىل قلب( 2)

 الانقطاعز: الاخنزال( 5)

ىل الناس ( 0) والاس تغناء عهنم أأي العزم علهيام ابن تعاملهم ظاهرا معامةل ليجمتع يف قلبك الافتقار اإ

ن تعاملهم من هجة أأخرى معامةل من يس تغىن عهنم بأأن  لهيم يف لني الالكم وحسن البَش واإ من يفتقر اإ

 (أ ت)تزنه عرضك من التدنس ابلسؤال عهنم وتبقى عزك بعدم التذلل عندمه للأطامع الباطةل 

 (.يف)قبيةل : وحمارب. ملدينة، مدفن أأيب ذر الغفاريالربذة حمركة موضع قرب ا( 3)
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 ما يتحمهل الانسان من غريه من دية أأو غرامة، مثل أأن يقع حرب بني: امحلاةل ابلفتح( 4)

 فريقني تسفك فهيا ادلماء فيدخل بيهنم رجل فيتحمل دايت القتىل ليصلح ذات البني، والتحمل أأن

 (.أ ت)حيملها عهنم عىل نفسه 

 (حل)دة والغلظ والعرس أأي ابلش( 4)

 (.يف)ابلنون والصاد املهمةل أأي حركها واس تقىص سريها ( 8)

طلهبا أأي يف  يف. أأي مشت مىش املقيد وفوق ادلبيب كأهنا اذلكر من النعا فأأدلف أأي تقدم( 9)

 (.يف)ابملشهودين  أأي امجلاعة املشهودين، أأو طلب بقية القوم واحلاقهم: طلب الراحةل وقيل

واحتبس . عليه الصالة السالمالابطاء والاحتباس وما مصدرية يعين فأأبطا : اكلسعي اللأى( 14)

(. عليه الصالة السالم)ابطاء حلوق القوم وىف بعض النسخ فلأاي عىل التثنية بضم الرجل معه  بسبب

 (.يف)عىل املصدر  أأو ابلنصب

 .احملىك اكية عىل زمانما اس تفهامية ومضري الغائب يف مينعهم وصاحهبم لتغليب بيان احل( 11)

: حنوها يف قوهلم وصلت العشري والنكرة هنا للعموم: وصل امرؤ أأمر يف صورة اخلرب وكذا قوهل( 12)

 (.أ ت)اجنز حر ما وعد 

ن عُث به الباء للتعدية( 15)  .يقال عُث كرضب ونرص وعمل وكرم أأي كبا وسقط. اإ

ذا حثثهتا عىل السريزجر للناقة : حل يف أأكُث النسخ ابحلاء املهمةل( 10) ابلتشديد أأي  هو: وقيل. اإ

لهيم ول خيفى ما فيه وىف بعض النسخ حل العذاب عىل أأهل البرصة لأنه اكن ابخلاء املعجمة  متوهجا اإ

ريض هللا عهنم  أأي خل سبيل الراحةل، كأن السائل اكن أ خذا بغرز راحلته وهو املسموع عن املشاخي

 (.أ ت)
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دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن عامثن بن عيىس، عن حيىي عن أأيب عبد هللا  .24

لن يرغب املرء عن عشريته (: عليه الصالة السالم)قال أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)

ن اكن ذا مال وودل، وعن مودهتم وكرامهتم ودفاعهم بأأيدهيم وأألسنهتم، مه أأشد الناس ( 1) حيطة واإ

ن أأصابته مصيبة أأو نزل به بعض ماكره الأمور، ومن ( 2) من ورائه وأأعطفهم عليه وأأملهم لشعثه، اإ

منا يقبض عهنم يدا واحدة ويقبض عنه مهنم أأيدي كثرية ومن يلن حاشيته  يقبض يده عن عشريته فاإ

ذا وجده خيلف هللا هل ما أأنفق يف  دنياه يعرف صديقه معه املودة، ومن بسط يده ابملعروف اإ

ويضاعف هل يف أ خرته، ولسان الصدق للمرء جيعهل هللا يف الناس خريا من املال يأألكه ويورثه، ل 

ن اكن مورسا يف املال، ول يزدادن أأحدمك  يزدادن أأحدمك كربا وعظام يف نفسه ونأأاي عن عشريته، اإ

ذا مل ير معه مروة واكن معوزا يف املال   يغفل أأحدمك عن ول( 5)يف أأخيه زهدا ول معه بعدا، اإ

ن اس هتلكه ن أأمسكه ول يرضه اإ ، 2ج -الاكيف. القرابة هبا اخلصاصة أأن يسدها مبال ينفعه اإ

 .(، ابب صةل الرمح130ص

 

ذا أأراد احلاجة  عليه الصالة السالمواكن أأمري املؤمعني  .28 مث ( 3)وقف عىل ابب املذهب ( 0)اإ

( 4)فلكام هللا عيل أأن ل أأحدث ( 4) أأميطا عين: التفت عن ميينه وعن يساره اإىل ملكيه فيقول

ليكام  ، ادلعاء عند دخول 25، ص1ما ل حيرضه الفقيه، ج". ) بلساين شيئا حىت أأخرج اإ

 (. املتوضأأ 

 

افتتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها : " عليه الصالة السالمقال أأمري املؤمعني عيل  .29

 (. ، ابب افتتاح الصاله وحترميها وحتليلها1، ،ج55ما ل حيرضه الفقيه، ص".)التسلمي 
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ذات يوم جالس مع  عليه الصالة السالمبيعا أأمري املؤمعني : " عليه الصالة السالمقال الصادق  .54

ذ قال  انء من ماء أأتوضأأ للصالة فأأاته دمحم ابملاء فأأكفا اي دمحم [: هل]دمحم بن احلنفية اإ بيده ( 8)ائتين ابإ

اذلي جعل املاء طهورا ( 14)بسم هللا وابهلل وامحلد هلل : " مث قال( 9)الميىن عىل يده اليرسى 

اللهم حصن فريج واعفه، واسرت عوريت وحرمين : " مث استعجى، فقال: قال" ومل جيعهل جنسا 

اللهم لقين جحيت يوم أألقاك وأأطلق لساين بذكرك :" مث متضمض فقال: لقا(. 11" )عىل النار 

اللهم ل حترم عيل رحي اجلنة، واجعلين ممن يشم رحيها : " مث اس تنشق فقال(. 12" )وشكرك 

اللهم بيض وهجيي يوم تسود فيه الوجوه ول : " مث غسل وهجه فقال: قال(. 15" )وروهحا وطيهبا 

اللهم أأعطين كتايب :" مث غسل يده الميىن فقال(. 10" )لوجوه تسود وهجيي يوم تبيض فيه ا

: " مث غسل يده اليرسى فقال". وحاسبين حسااب يسريا ( 13)بمييين، واخلدل يف اجلنان بيساري 

من مقطعات النريان [ ريب]اللهم ل تعطين كتايب بيساري، ول جتعلها مغلوةل اإىل عنقي، وأأعوذ بك 

مث مسح رجليه ( 14" )اللهم غش ين برمحتك وبراكتك وعفوك : " لمث مسح رأأسه فقا( 14". )

اي ذا ]اللهم ثبتين عىل الرصاط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فامي يرضيك عين : " فقال

اي دمحم من توضأأ مثل وضويئ وقال مثل : مث رفع رأأسه فعظر اإىل دمحم فقال(. 18[ )اجلالل والاكرام

ىل من ُك قطرة ملاك يقدسه ويس بحه ويكربه، فيكتب هللا عز وجل قو ي خلق هللا تبارك وتعا

، ابب صفة وضوء أأمري 1، ج01من لحيرضه الفقيه، ص( )19" )ثواب ذكل هل اإىل يوم القيامة 

 (. عليه الصالة السالماملؤمعني 
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__________________________________________

_________________________________ 

 

ن اكن ذو مال وودل يعين فال يتلك علهيام فاإهنام ل يغنيانه عن . هنيى مؤكد مؤبد يف صورة النفي (1) اإ

 (.أ ت)وعشرية الرجل قبيلته . العشرية

 .أأي حمافظة وحامية وذاب عنه( 2)

 . اذلي ل شئ معه من املال: املعوز بكرس الواو( 5)

 .املراد قضاء احلاجة( 0)

 .يعىن بني اخلالء( 3)

 .أأي اذهبا عىن وابعدا عىن واتراكين ونفيس( 4)

 .يف نسخة اىن ل أأحدث ( 4)

 .يف بعض النسخ فأأكفاه كام يف الهتذيب( 8)

 .كذا يف الاكيف ولكن يف الهتذيب بيده اليرسى عىل يده الميىن ( 9)

 .يف الهتذيب بسم هللا وامحلد هلل وىف الاكيف ابتدأأ ابمحلد دون ذكر البسمةل( 14)

د بتحصني الفرج سرته وصونه عن احلرام، وعطف الاعفاف عليه تفسريي، وعطف سرت املرا( 11)

رشح الأربعني . )العورة عليه من قبيل عطف العام عىل اخلاص فان العورة يف اللغة لكام يس تحيي معه

 (للش يخ الهبايئ

واجعلين ممن  قدم يف الاكيف الاس تنشاق عليه املضمضة وقال يف دعائه اللهم أأنطق لساين بذكرك( 12)

 .ترىض عنه وىف بعض نسخ الكتاب لساين بذكراك 

 .يف الاكيف رحيها وطيهبا ورحياهنا ( 15)

ضافة ال. بياض الوجه وسواده اما عىل حقيقهتام أأو كنايتان عن هبجة الرسور ك بة احلزن( 10)   و اإ

 .وجوه  ابلوجوه الظاهر كوهنا سهوا من الراوي ول يالمئ ال ية يوم تبيض وجوه وتسود
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وقيل فيه وجوها اخر راجع رشح . يعىن براة اخلدل يف اجلنان حفذف املضاف والباء للظرفية( 13)

 .الأربعني للهبايئ رمحه هللا ذيل احلديث اخلامس

املقطعات أأثواب قطعت اكلقميص دون مثل الردا، وملا اكن الأول أأمشل للبدن اكن العذاب به ( 14)

واحملىك عن بعض اللغويني ( مراد. )قطعت هلم ثياب من انر : ىلأأكُث، وهو مأأخوذ من قوهل تعا

 .املقطعات مجع ل واحد هل من لفظه وواحدها ثوب

 .غش ين ابملعجامت وتشديد الشني أأي أأعطين هبا واجعلها شامةل  ي( 14)

 .ما بني القوسني ليس يف بغض النسخ ول يف الاكيف والهتذيب( 18)
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ن أأفواهمك طرق القرأ ن فطهروها ابلسواك : " عليه الصالة السالموقال أأمري املؤمعني  .51 ". ) اإ

 (. ، ابب السواك1، ج35من لحيرضه الفقيه، ص

 

براهمي النعامين يف تفسريه-1 .52 عن أأمحد بن دمحم بن سعيد بن عقدة، عن : أأبو عبد هللا، دمحم بن اإ

سامعيل  بن همران، عن احلسن بن عيل بن أأيب محزة، أأمحد بن يوسف بن يعقوب اجلعفي، عن اإ

قال أأمري : " ، قال(عليه الصالة السالم)عن أأبيه، عن اإسامعيل بن جابر، عن أأيب عبد هللا 

مهنا كفر اجلحود، : وأأما الكفر املذكور يف كتاب هللا خفمسة وجوه(: عليه الصالة السالم)املؤمعني 

ل رب، : معه حجود الوحدانية، وهو قول من يقول ومعه كفر فقط، فاما كفر اجلحود فأأحد الوهجني

ول جعة، ول انر، ول بعث، ول نشور، وهؤلء صنف من الزاندقة، وصنف من ادلهرية اذلين 

ل ادلهر: )يقولون ، وذكل رأأي وضعوه لأنفسهم، اس تحس نوه بغري جحة، فقال (2( )ما هيلكعا اإ

كفروا سواء علهيم أأأأنذرهتم أأم مل تنذرمه ل ان اذلين : )وقال( 5( )ان مه الا يظنون: )تعاىل

هو اجلحود مع املعرفة : والوجه ال خر من اجلحود. أأي ل يؤمعون بتوحيد هللا( 0( )يؤمعون
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واكنوا من قبل : )وقال س بحانه( 3( )وحجدوا هبا واستيقعهتا أأنفسهم ظلام وعلوا: )حبقيته، قال تعاىل

أأي ( 4( )عرفوا كفروا به فلعنة هللا عىل الاكفرين يس تفتحون عىل اذلين كفروا فلام جاءمه ما

فهو كفر الرتك ملا أأمر هللا به، وهو من : وأأما الوجه الثالث من الكفر. حجدوه بعد أأن عرفوه

ذ أأخذان ميثاقمك ل تسفكون دماءمك ول خترجون أأنفسمك من دايرمك : )املعايص، قال هللا س بحانه واإ

فاكنوا كفارا ( 4( )أأفتؤمعون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض - اإىل قوهل -مث أأقررمت وأأنمت تشهدون 

لرتكهم ما أأمر هللا تعاىل به، فنس هبم اإىل الاميان ابقرارمه بأألسنهتم عىل الظاهر دون الباطن فمل 

ال ية، ( 8( )مفا جزاء من يفعل ذكل معمك الا خزي يف احلياة ادلنيا: )ينفعهم ذكل بقوهل تعاىل

، ابب ابب ثبوت الكفر والارتداد جبحود بعض 44، ص1ائل، جمس تدرك الوس. ) اخلرب

 (. الرضورايت وغريها مما تقوم احلجة فيه بنقل الثقاة

 

: فقال هل( عليه الصالة السالم)أأىت رجل أأمري املؤمعني : كتاب سلمي بن قيس الهال ي قال -9 .55

اكفرا؟ وأأدىن ما به يكون  اي أأمري املؤمعني، ما أأدىن ما يكون به الرجل مؤمعا؟ وأأدىن ما يكون به

ىل أأن قال  وأأدىن ما يكون به اكفرا أأن يتدين بشئ فزيمع أأن هللا (: " عليه الصالة السالم)ضال؟ اإ

". فيتربأأ ويتوىل، ويزمع أأنه يعبد هللا اذلي أأمره به ( 14)أأمره به عام هنيى هللا عنه مث ينصبه 

تداد جبحود بعض الرضورايت ، ابب ابب ثبوت الكفر والار 49، ص1مس تدرك الوسائل، ج)

 (. وغريها مما تقوم احلجة فيه بنقل الثقاة

 

حدثنا أأيب، عن أأبيه، عن : أأخربان عبد هللا، أأخربان دمحم، حدثين موىس قال: اجلعفرايت -11 .50

عليه الصالة )جده جعفر بن دمحم، عن أأبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أأبيه، عن عيل 

ذا علممت من رجل حسن حال، فانظروا (: صىل هللا عليه وأ هل) قال رسول هللا: " قال( السالم اإ

منا جيزى الرجل بعقهل  ، ابب اشرتاط 85، ص1مس تدرك الوسائل، ج". )يف حسن عقهل، فاإ

 (.العقل يف تعلق التلكيف 
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 95و ج . ابختالف يف اللفظ 54ح  144ص  42، عنه يف البحار ج 45تفسري النعامين ص  - 1

 .44ص 

 . 20: 03اجلاثية ( 2)

 .20: 03اجلاثية ( 5)

 .4: 2البقرة ( 0)

 .10: 24المنل ( 3)

 .89: 2البقرة ( 4)

 .83، 80: 2البقرة ( 4)

 .83، 80: 2البقرة ( 8)

 .141كتاب سلمي بن قيس الهال ي ص  -9

 .ينصبه دينه: يف املصدر( 14)

 108اجلعفرايت ص - 8( 11)

 

 

ان دمحم حدثين موىس قال حدثنا أأيب عن أأبيه عن جده جعفر اجلعفرايت أأخربان عبد هللا أأخرب .53

مسعت رسول هللا صىل  : قال( ع)بن دمحم عن أأبيه عن جده عيل بن احلسني عن أأبيه عن عيل 
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هللا عليه وأ هل يقول ل حسب الا التواضع ول كرم الا التقوى ول معل الا بنية ول عبادة الا 

ابب وجوب النيه يف العبادات الواجبه واشرتاطها هبا  ،89، ص1مس تدرك الوسائل، ج. )بيقني

 (.مطلقا

 

اجلعفرايت أأخربان عبد هللا أأخربان دمحم حدثين موىس قال حدثنا أأيب عن أأبيه عن جده جعفر  .54

قال للمرايئ ثالث ( ع)بن دمحم عن أأبيه عن جده عيل بن احلسن عن أأبيه عن عيل بن أأيب طالب 

ذا رأأى الناس  ذا خال وحيب ان حيمد يف مجيع أأمورهعالمات ينشط اإ مس تدرك . )ويكسل اإ

 (.، ابب كراهية الكسل يف اخللوة والنشاط بني الناس110، ص1الوسائل، ج

 

يف بعض خطبه اي أأهيا الناس طوىب ملن شغهل عيبه عن ( ع)هنج البالغة قال أأمري املؤمعني  .54

وبىك عىل خطيئته فاكن من عيوب الناس وطوىب ملن لزم بيته واُك قوته واش تغل بطاعة ربه 

، ابب جواز حتسني 114، ص1مس تدرك الوسائل، ج. ) نفسه يف شغل والناس معه يف راحة

 (. العبادة ليقتدى ابلفاعل وللرتغيب يف املذهب

 

اجلعفرايت أأخربان عبد هللا أأخربان دمحم حدثين موىس قال حدثنا أأيب عن أأبيه عن جده جعفر  .58

قال أأفضل الناس ( ع)ن احلسني عن أأبيه عن عيل بن أأيب طالب بن دمحم عن أأبيه عن جده عيل ب

من عشق العبادة وعانقها وأأحهبا بقلبه وابرشها جبسده وتفرغ لها فهو ل يبا ي عىل ما أأصبح من 

، تأأكد اس تحباب حب 124، ص1مس تدرك الوسائل، ج)  (. 1)ادلنيا عىل يرس أأم عىل عرس

 (.          العبادة و التفرغ لها

 

براهمي بن احلسني البرصي عن أأيب طالب ادل  .59 ين الطربي يف بشارة املصطفى عن أأيب البقاء اإ

دمحم بن احلسن عن أأيب احلسن دمحم بن احلسني ادلبييل عن عيل بن أأمحد العسكري عن أأيب سلمة 
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امحد الأصفهاين عن أأيب عىل راشد بن عيل عن عبد هللا بن حفص عن دمحم بن اإحساق عن سعد 

اي مكيل انه ل ختلو من نعمة هللا ( ع)طأأة عن مكيل بن زايد قال قال أأمري املؤمعني بن زيد بن أأر 

عز وجل عندك وعافيته فال ختل من حتميده ومتجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره عىل ُك 

 (.، تأأكد اس تحباب حب العبادة و التفرغ لها121، ص1مس تدرك الوسائل، ج. ) حال

 

ان قوما اتوه يف امر من أأمور ادلنيا يسأألونه يف ادلين فتوسلوا ( السالمعيه )روينا عن عيل  .04

لهيم طويال مث قال ما أأعرفمك وما أأرى عليمك  ليه ابن قالوا حنن من ش يعتك اي أأمري املؤمعني فعظر اإ اإ

منا ش يعتنا من أ من ابهلل ورسوهل ومعل بطاعته واجتنب معاصيه وأأطاعنا فامي أأمران  اثرا مما تقولون اإ

ليه ش يعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم يعىن التحفظ من مواقيت الصالة ش يعتنا ذبل ود عوان اإ

، ابب 128، ص1مس تدرك الوسائل، ج. ) شفاههم مخص بطوهنم تعرف الرهبانية يف وجوههم

 (.تأأكد اس تحباب اجلد والاجهتاد يف العبادة

 

قال قال أأمري ( ع)عفر احلسن بن عيل بن شعبة يف حتف العقول عن هشام عن موىس بن ج .01

ان هلل عبادا كرست قلوهبم خشيته فأأسكتهتم عن املنطق واهنم لفصحاء عقالء يس بقون : املؤمعني

اإىل هللا ابلعامل الزاكية ل يس تكُثون هل الكثري ول يرضون هل من أأنفسهم ابلقليل يرون يف أأنفسهم 

، ابب اس تحباب 151، ص1مس تدرك الوسائل، ج. )وأأبرار( 2)اهنم أأرشار واهنم لأكياس 

     (. الاعرتاف ابلتقصري يف العباده

 

دمحم بن عيل اخلزاز يف كفاية الأثر عن دمحم بن وهبان البرصي عن داود بن الهيمث بن اإحساق  .02

النحوي عن جده اإحساق بن الهبلول عن أأبيه هبلول بن حسان عن طلحة بن يزيد الربيق عن الزبري 

يس عن جعادة بن أأيب أأمية عن احلسن بن عيل بن أأيب طالب بن عطاء عن معري بن هائن العب
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مس تدرك الوسائل، . )أأنه قال امعل دلنياك كأنك تعيش ابدا وامعل ل خرتك كأنك متوت غدا( ع)

 (.اس تحباب تعجيل فعل اخلري وكراهة تأأخريه ، ابب 104، ص1ج

 

__________________________________________

أأم : يف املصدر( 1)____________ ______________________

 .عىل غري

 .العاقل، ويف احلديث الكيس من دان نفسه ومعل ملا بعد املوت: الكيس( 2)

اإىل احلارث اهلمداين وخادع نفسك يف العبادة وارفق ( ع)هنج البالغة يف كتاب أأمري املؤمعني  .05

نه ل بد من قضاهئا هبا ول تقهرها وخذ عفوها ونشاطها الا ما اكن مكتواب عليك من الف ريضة فاإ

، ابب اس تحباب الاقتصاد يف العبادة عند خوف 103، ص1مس تدرك الوسائل، ج)وتعاهدها 

 (.امللل

 

ىف الأما ي عن دمحم بن عيل ماجيلويه عن معه دمحم بن أأيب القامس عن أأمحد بن دمحم بن خادل عن  .00

ن مسمل عن أأيب جعفر عن أ ابئه القامس بن حيىي عن جده احلسن بن راشد عن أأيب بصري عن دمحم ب

ن هللا تبارك وتعاىل اخفى أأربعة يف أأربعة اخفى رضاه يف طاعته فال ( ع)عن أأمري املؤمعني  قال اإ

، 109، ص1مس تدرك الوسائل، ج. )تس تصغرن شيئا من طاعته فرمبا وافق رضاه وأأنت ل تعمل

مامهتم( ع)ابب بطالن العباده بدون ولية الأمئة   .(واعتقاد اإ

 

عن أأبيه، عن املفيد، عن معر ابن دمحم، عن عيل بن ( جمالسه)حلسن بن دمحم الطويس يف ا .03

امللوك : ، قال(علهيم الصالة السالم)همرويه، عن داود بن سلامين، عن الرضا، عن أ ابئه، عن عيل 

حاكم عىل الناس، والعمل حامك علهيم، وحس بك من العمل أأن ختىش هللا، وحس بك من اجلهل أأن 
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، ابب حترمي الإجعاب ابلنفس وابلعمل والإدلل 143، ص1وسائل الش يعه، ج. )بعلمكتعجب 

  ( به

 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن عامثن بن عيىس، عن بعض من حدثه عن أأيب عبد هللا  .04

ومن يبسط يده : قال أأمري املؤمعني صلوات هللا عليه يف الكم هل: قال( عليه الصالة السالم)

، 0الاكيف، ج. )ذا وجده خيلف هللا هل ما أأنفق يف دنياه ويضاعف هل يف أ خرتهابملعروف اإ 

  .(، ابب الانفاق05ص 

 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن دمحم بن حيىي، عن طلحة بن زيد، عن أأيب عبد  .04

يف ال خرة  أأول ما يبدء به: قال أأمري املؤمعني صلوات هللا عليه: قال( عليه الصالة السالم)هللا 

 ( ، ابب سقي املاء34ص ، 0الاكيف، ج)صدقة املاء 

 

براهمي، عن احلسن بن موىس، عن موىس بن عبد  .08 وابلإس ناد، عن يونس، عن موىس بن اإ

عليه )قال أأمري املؤمعني : قال( عليه الصالة السالم)هللا عن مميون بن عيل، عن أأيب عبد هللا 

جعاب املرء بنفسه دلي(: الصالة السالم ، 144، ص1وسائل الش يعه، ج. )ل عىل ضعف عقهلاإ

 .(ابب حترمي الإجعاب ابلنفس وابلعمل والإدلل به

 

عن عيل بن أأمحد بن موىس، عن دمحم بن هارون، عن (: اجملالس: )ويقال هل( الأما ي)ويف  .09

علهيم )، عن أ ابئه (1)عبيد هللا بن موىس، عن عبد العظمي احلس ين، عن عيل بن دمحم الهادي 

وسائل . )من دخهل العجب هكل: عليه الصالة السالمقال أأمري املؤمعني : ، قال(الصالة السالم

 (.، ابب حترمي الإجعاب ابلنفس وابلعمل والإدلل به140، ص1الش يعه، ج
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: قال عليه الصالة السالمعن أأمري املؤمعني ( هنج البالغة)دمحم بن احلسني الريض املوسوي يف  .34

، ابب حترمي 143، ص1وسائل الش يعه، ج.)سيئة تسوؤك خري عند هللا من حس نة تعجبك

   ( الإجعاب ابلنفس وابلعمل والإدلل به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عليه الصالة السالم)عن أأيب جعفر دمحم بن عيل الرضا : يف املصدر (1)
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