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  : مالحظة

  . هـ١٤١٠ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام * 

  

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية في الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  

  كتاب اآلداب والسنن

الجزء الثاني



٢

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٩  ـ هـ١٤١٠

  

  

  

  

  

  

  .توزيع. نشر.  طباعة:دار العلوم

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  

  



٣

  

  

  

  

  اآلداب والسننكتاب 

  الجزء الثاني

  

  

  

  

  

  

  



٤

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

، نالطيبني الطاهريله آ والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى، احلمد هللا رب العاملني

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  

  

  دعاءال

  

  في تحريم االستكبار عنه فصل

ْإن الذين يستكربون عن ﴿: اهللا عز وجل يقولإن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عن ََ َ ُ َ
ِ ْ َ ْ َّ َّ ِ

َعباديت
َ سيدخلون جهنَّم داخرين ِ

ِ
َ َ َ ََ ُْ ُ   .)١(ث احلديهو الدعاء: قال ،﴾َ

  .خيفى نه مرادف هلا كما ال أالدعاء من مصاديق العبادة، ال: أقول

الدعاء هو إن  :يف حديث مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عيسى، عنو

َإن الذين يستكربون عن عباديت﴿: اهللا عز وجل يقول إن ،العبادة
ِ

ْ ََ َ ُ َ
ِ ْ َ ْ َّ َّ َ سيدخلون جهنَّم ِ َ َ ََ ُْ ُ َ داخرينَ

: وقال ،﴾ِ

ُادعوين﴿ ْ أستجب لكم ْ ُ َ ْ
ِ
َ ْ َ﴾)٢(.  

 إىل وما أحد أبغض:  يف حديث قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن حنان بن سدير، عن أبيه، عنو

  .)٣(يسأل ما عنده اهللا عز وجل ممن يستكرب عن عبادته وال

  ًعبدا ن أ لو: ال ق، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ميسر بن عبد العزيز، عنو

                                                

  .٥١٦ص: األصول) ١(

  .٥١٦ص: األصول) ٢(

  .٥١٦ص: األصول) ٣(



٦

  .)١(ً فاه ومل يسأل مل يعط شيئا، فسل تعطّسد

  .العلية هذا حسب االقتضاء ال: أقول

من مل يسأل اهللا عز وجل من فضله :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمرو بن مجيع، عنو

  .)٢(افتقر

  . فال يقال كيف يعطي اهللا امللحدين،نه يقتضي ذلكإ أي :أقول

يدخل اجلنة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،سود رفعهليمان بن عثمان بن األعن سو

 ً،يا رب مبا أعطيته وكان عملنا واحدا: ً واحدا فريى أحدمها صاحبه فوقه فيقولًرجالن كانا يعمالن عمال

  .)٣(اظمه شيءيتع ال فإنه لوااسألوا اهللا وأجز: ، مث قالسألين ومل تسألين: فيقول اهللا تعاىل

هللا  إن ،ليغضنب عليكم أو لتسألن اهللا: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قالسنادو�ذا اإل

ربنا :  مث جيمعهم يف اجلنة فيقول الذين عملوا،ًعبادا يعملون فيعطيهم، وآخرين يسألونه صادقني فيعطيهم

ًمن أعمالكم شيئا، جوركم ومل ألتكم أعطيتكم هؤالء عبادي أ:  فيقول،عملنا فأعطيتنا فبما أعطيت هؤالء

  .)٤(وسألين هؤالء فأعطيتهم وأغنيتهم وهو فضلي أوتيه من أشاء

  

  فصل

  كثار من الدعاءفي استحباب اإل

ٌإن إبراهيم ألواه حليم﴿: قلت له:  قال، يف حديث)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عن َ ٌ ََّ َ َ ِْ َِّ﴾، 

  .)٥(اءّواه هو الدعاأل: قال

                                                

  .٥١٦ص: األصول) ١(

  .٥١٦ص: األصول) ٢(

  .٥١٦ص: األصول) ٣(

  .٢٦ص: عدة الداعي) ٤(

  .٢٦ص: عدة الداعي) ٥(



٧

نه إسل تعط، يا ميسر :  قاليف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ميسر بن عبد العزيز، عنو

  .)١(يفتح لصاحبهن أ يوشكّ إال ليس من باب يقرع

 )عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قاليف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٢(اءّ دعَرجل

 ومىت تكثر قرع الباب ،الدعاء ترس املؤمن: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،سنادو�ذا اإل

  .)٣(يفتح لك

  .عداءيدفع البالء عنه، كما يدفع الرتس ما يأيت من جانب األ أي )ترس املؤمن: (أقول

  كماجابةالدعاء كهف اإل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن ميمون القداح، عنو

  .)٤( كهف املطرالسحابن أ

اهللا حيب من  فإن تدعوا اهللا،ن أ أكثروا من:  يف رسالة طويلة قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

ً  دعاء املؤمنني يوم القيامة هلم عمالّصريُ واهللا م، املؤمنني االستجابةهيدعوه، وقد وعد عبادن أ عباده املؤمنني

  .)٥(اخلرب يف اجلنةبه يزيدهم 

ما  الدعاء يرد القضاء بعد:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عبد اهللا بن سنانو

ّ إال ينال ما عند اهللا عز وجل مفتاح كل رمحة، وجناح كل حاجة، وال فإنه ًا، فأكثر من الدعاءإبرامأبرم 

  .)٦(يفتح لصاحبهن أ يوشكّ إال نه ليس باب يكثر قرعهإبالدعاء، و

                                                

  .٥١٦ص: األصول) ١(

  .٥١٧ص: األصول) ٢(

  .٥١٧ص: األصول) ٣(

  .٥١٨ص: األصول) ٤(

  .١٣٤ص: الروضة) ٥(

  .٥١٨ص: األصول) ٦(



٨

ما من مسلم دعا اهللا سبحانه : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،سعيد اخلدري أيب عنو

له، ر خيدن أ ماإيعجل دعوته، ون أ ماإ:  أعطاه اهللا أحد خصال ثالثة،مث إدعوة ليس فيها قطيعة رحم وال

  .)١(أكثروا: الذن نكثر، قإ: يدفع عنه من السوء مثلها، قالوا يا رسول اهللان أ ماإو

ّ إال الدعاء مخ العبادة، وما من مؤمن يدعو اهللا:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب : وقال

 ،يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعان أ ماإخرة، ويؤجل له يف اآل أو جيعل له يف الدنيا،ن أ ماإله، استجاب 

  .)٢(يدع مبأمثما مل 

  .ليه سبحانهإاهللا سبحانه، والدعاء توجه  إىل عت للتوجهن العبادة شرأل) مخ العبادة: (أقول

خبل أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأخبل الناس من :  قال،)عليه السالم(وعنه : قال

  .)٣(بالسالم

  .)٤(من اهللا مبكان فإنه متل من الدعاء وال: )عليه السالم(وقال الباقر : قال

  .)٥(جابةليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب اإلما كان اهللا : )عليه السالم(وعن علي 

  .)٦(جابة الدعاء مل حيرم اإليمن أعط: )عليه السالم(وقال 

فتح ّ إال حد باب دعاءما فتح أل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن أنس بن مالكو

  .)٧(ميل حىت متلوا اهللا ال فإن حدكم باب دعاء فليجهد فتح ألفإذا، إجابةاهللا له فيه باب 

                                                

  .١٧ص: عدة الداعي) ١(

  .٢٥ص: عدة الداعي) ٢(

  .٢٥ص: عدة الداعي) ٣(

  .٦ص: عدة الداعي) ٤(

  .١٦ص: عدة الداعي) ٥(

  .١٦ص: عدة الداعي) ٦(

  .٤ص: األمايل) ٧(



٩

ً أربعا مل حيرم أربعايمن أعط: )عليه السالم(قال جعفر بن حممد :  قال،الصباح أيب عنو من : ً

، ومن أعطي االستغفار مل حيرم التوبة، ومن أعطي الشكر مل حيرم الزيادة، ومن جابةأعطي الدعاء مل حيرم اإل

  .)١(جرأعطي الصرب مل حيرم األ

 من أعطي ثالثة مل حيرم ،يا معاوية:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ب، عنعن معاوية بن وهو

، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي جابةمن أعطي الدعاء أعطي اإل: ثالثة

ُُمن يـتـوكل على الله فـهو حسبهَو﴿: اهللا يقول يف كتابه فإن الكفاية، َ َ ْ َْ َ ُ َ
َِّ ََ ْ ََّ ْشكرمت ألزيدنكم ئنل﴿: ويقول ،﴾َ ُْ ََّ َ َ َ ُْ َ ﴾

ُادعوين﴿: ويقول ْ أستجب لكم ْ ُ َ ْ
ِ
َ ْ َ﴾)٢(.  

، عن )عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم(الفضل بن قيس بن رمانة، عن الرضا عن الفضل بن و

معه  فإن وصيك بالدعاءأ ،يا علي: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(علي 

حييق  ال فإنه  وأ�اك عن املكر،ًختفر عهدا وتعني عليهن أ معه املزيد، وأ�اك عن فإن ، وبالشكرجابةاإل

  .)٣(غي عليه لينصرنه اهللاُمن ب فإنه بأهله، وأ�اك عن البغيّ إال املكر السيء

أراد زوجة  وإذا مرض ذووه، إذا  مرض أحد دعا لشفائه، وكذلكفإذاأغلب أدعيتنا تستجاب، : أقول

صعب  وإذا ًأراد ولدا دعا، وإذا افتقر دعا، وإذا كان له جار سوء دعا، وإذا وقع يف مشكلة دعا، وإذا ا،دع

 نسانًغريها وغريها، لكن كثريا ما ينسى اإل إىل ما أشبه دعا، أو ًبستانا أو ًطلب دارا وإذا طلق زوجته دعا،

دم االستجابة ملصلحة يوجب الثواب عن أ  الذي مل يستجب، معدعيةبعض األ إىل منا ينظرإكل ذلك، و

  .غري ذلك أو جل،اآل

                                                

  .٩٤ص ١ج:  اخلصال،٩٣ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٣ص:  احملاسن،٥٠ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .٢٨ص: ا�الس واألخبار) ٣(



١٠

  

  اب اختيار الدعاء على غيرهحبفي است فصل

  من العبادات المستحبة

  .)١(أفضل العبادة الدعاء:  قاليف حديث )عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عن

ما :  فقال،دة أفضلالعبا أي :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،عن حنان بن سدير، عن أبيهو

  .)٢( احلديثيسأل ويطلب مما عندهن أ من شيء أفضل عند اهللا عز وجل من

تقربون  نكم الإعليكم بالدعاء ف:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،سيف التماروعن 

  .)٣( احلديثمبثله

أحب : )عليه السالم(ؤمنني قال أمري امل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٤( احلديث الدعاء، وأفضل العبادة العفافرضاهللا عز وجل يف األ إىل عمالاأل

  .العمل بدون العفاف عن احملرمات كالزارع يف السبخة: أقول

 فإن وعليكم بالدعاء: ، يف رسالة طويلة قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يت اآلسنادوباإل

رغبوا ااهللا واملسألة، ف إىل ليه، والتضرعإيدركوا جناح احلوائج عند ر�م بأفضل من الدعاء، والرغبة املسلمني مل 

  .)٥( لتفلحوا وتنجحوا من عذاب اهللا،ما دعاكم إىل فيما رغبكم اهللا فيه، وأجبيبوا هللا

 وقد سأله كثرة  لربيد بن معاوية،)عليه السالم(قال الباقر :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  ، مث كثرة الدعاء أفضل:  فقال،القراءة أفضل أم كثرة الدعاء

                                                

  .٥١٦ص: األصول) ١(

  .٥١٦ص: األصول) ٢(

  .٥١٦ص: األصول) ٣(

  .٥١٧ص: األصول) ٤(

  .١٣٣ص: الروضة) ٥(



١١

ْقل ما يـعبـؤا بكم ريب لو ال دعاؤكم﴿: قرأ ُُْ ُ َُْ ِّ َ ُ ِ
َ َْ ْ ُ﴾)١(.  

أذن اهللا لعبد يف الدعاء فتح له  وإذا أفضل العبادة الدعاء،: )صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب : قال

  .)٢(لك مع الدعاء أحدنه لن يهإأبواب الرمحة، 

  

  فصل 

  في استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة

تتقربون  نكم الإعليكم بالدعاء ف:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن سيف التمار

  .)٣(صاحب الصغار هو صاحب الكبار إن تدعوا �ا،ن أ ترتكوا صغرية لصغرها مبثله، وال

 :يقال اذا عدم الطلب منه يف الصغار، كالطلب منه يف الكبار، والخجل، والكالمها بيده، فلم: أقول

يطلبوا ن أ نه ليس كالناس، بل هو الرب الذي بيده كل شيء، ويريد من عبادهيليق به سبحانه، أل نه الإ

  .منه كل شيء

 :) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم بن عثمان، عنإعن و

 وليس شيء أحب،يسألن أ  املسألة وأحب لنفسه، أبغض خللقهًاهللا أحب شيئا لنفسه وأبغضه خللقهإن  

  .)٤(يسأل اهللا من فضله ولو شسع نعلن أ يسأل، فال يستحيي أحدكمن أ اهللا عز وجل منإىل 

ليه إ كلما حتتاج يا موسى سلين:  يف احلديث القدسي: قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٥(حىت علف شاتك وملح عجينك

                                                

  .٦ص: عدة الداعي) ١(

  .٢٥ص: عدة الداعي) ٢(

  .٥١٦ص: األصول) ٣(

  .٢٣ص ١ج: الفقيه. ١٩٦ص ١ج: الفروع) ٤(

  .٩٨ص: عدة الداعي) ٥(



١٢

  

  في استحباب طلب الحوائج من اهللا  فصل

   على القضاءًالدعاء اتكاال وكراهة ترك

 اهللا تبارك وتعاىل يعلم ما يريد العبدإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عبد اهللا الفراء، عن أيب عن

  .)١( دعوت فسم حاجتكفإذاوائج، ليه احلإتبث ن أ بدعاه، ولكنه حي إذا

ليه إتبث ن أ حيب ولكن ،اهللا يعلم حاجتك وما تريدإن  :قال:  قال،ويف حديث آخر: قال

  .)٢(احلوائج

أثره يف نفس ن أ  والظاهر،)خذ الغايات واترك املبادي: (يراد به النتيجة كما قالوا) حيب: (أقول

  .اهللا أكثر فأكثر إىل نه يوجب شدهالداعي أل

أوصيك :  قال،أوصين: قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن فضيل بن عثمان، عنو

كان قبل طلوع الشمس  وإذا مانة، وحسن الصحابة ملن صحبك، وأداء األ، وصدق احلديث،بتقوى اهللا

 ،عطاهال أ هذا ما: تقول مينعك من شيء تطلبه من ربك، وال  وال،وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد

  .)٣(اهللا يفعل ما يشاء فإن وادع

 إن :تقل يا ميسر ادع وال: قال يل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ميسر بن عبد العزيز، عنو

  .)٤(مبسألةّ إال تنال عند اهللا عز وجل منزلة ال إن ، قد فرغ منهاألمر

 قد فرغ من :تقل ادع وال: ته يقولمسع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عيسى، عنو

ُادعوين﴿: اهللا يقولإن  :قالن أ ىل إالدعاء هو العبادة فإن ،األمر ْ    

                                                

  .٥٢٠ص: األصول) ١(

  .٥٢٠ص: األصول) ٢(

  .١٠٩١ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٣(

  .٥١٦ص: األصول) ٤(



١٣

ْأستجب لكم ُ َ ْ
ِ
َ ْ َ﴾)١()٢(.  

  .ال مل ينفع الدعاءإ، وهًكان مقدرا أتى بدون دعا إن :يقال ال

 إىل ة تأيت بشرب الدواء، والصح،الولد يأيت بشرط املالمسةن أ يأيت بشرط الدعاء، كما: نه يقالأل

  .غري ذلك

ادع اهللا  :يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن رجلو

تبالغ ن أ ميانك بالقضاء والقدرإمينعك  منا يعين الإ:  قال زرارة، قد فرغ منهاألمر إن تقل عز وجل وال

  .)٣(كما قال أو بالدعاء وجتتهد فيه،

اهللا  إن  أي يف التكوين، والقضاء احلكم يف التشريع، والدعاء من التقدير،األمورالقدر تقدير : أقول

ً يدعان جماال القضاء والقدر الن أ غري ذلك، فتوهم إىل ، كما قدر الولد ملن تزوج،هقدر الصحة ملن دعا

  .للدعاء غري تام

تقل  دعه والا:  قال،يف حديث) عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن املغرية، عن) احلارث(عن احلسني و

َإن الذين يستكربون عن عباديت﴿: اهللا عز وجل يقول إن ،الدعاء هو العبادة فإن ،األمرقد فرغ من 
ِ

ْ ََ َ ُ َ
ِ ْ َ ْ َّ َّ ِ  

َسيدخلون جهنَّم داخرين
ِ

َ َ َ ََ ُْ ُ ُادعوين﴿: وقال ،﴾َ ْ أستجب لكم ْ ُ َ ْ
ِ
َ ْ َ﴾)٤(.  

  

  فصل

  ر وطلب تغيير قضاء السوءرد البالد المقديفي الدعاء 

 الدعاء هللا والطلب فإن ،عليكم بالدعاء: )عليه السالم(احلسن موسى  أبو قال:  قال،والد أيب عن

   دعي اهللا فإذامضاؤه، إّ إال  ومل يبقير وقضداهللا يرد البالء وقد قإىل 

                                                

  .٦٠اآلية : سورة غافر) ١(

  .٥١٦ص: األصول) ٢(

  .٥١٧ص: األصول) ٣(

  .٩٤ص ١ج: الفروع) ٤(



١٤

  .)١(عز وجل وسئل صرف البالء صرفه

نه نوع آخر بأن مييته، لكن الدعاء يردمها، أل) ًقضاء(ائيل بأن ميوت زيد مثال، وأمر عزر) قدر: (أقول

 عدم ً كاملقدر أوال، بالدعاءً وثانيا، بدون الدعاءًول، فاملقدر أوالمن القضاء والقدر حاكم على النوع األ

كن مل ي إن ولهو احلكم النهائي الذي يأيت بعد األ) مضاءاإل( و،تزوج إذا  الولدًالولد ملن مل يتزوج، وثانيا

  .كان إن ثان، وبعد الثاين

 :)عليه السالم(قال علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(مساعيل بن مهام، عن الرضا إمهام  أيب عنو

 ًاإبرامالدعاء لريد البالء وقد أبرم  إن ،يوم القيامة إىل افقانالدعاء والبالء ليرتإن)٢(.  

الدعاء يرد القضاء وقد نزل من إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب الزيات، عنعن بسطام و

  .)٣(ًاإبرامبرم أالسماء وقد 

الدعاء يرد القضاء إن  :مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عثمان، عنو

  .)٤(ًاإبرامينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم 

مل   ومارالدعاء يرد ما قد قدإن  :ل يقو)عليه السالم(احلسن  أبا مسعت:  قال،عن عمر بن يزيدو

  .)٥(يكون حىت ال:  قال،وما قد قدر قد عرفته فمامل يقدر: ، قلتيقدر

  .له فائدة الدفع وفائدة الرفع أي :أقول

  أدلك على شيء مل يسنت فيه  أال :قال يل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عنو

                                                

  .٥١٨ص: األصول) ١(

  .٥١٨ ص:األصول) ٢(

  .٥١٧ص: األصول) ٣(

  .٥١٧ص: األصول) ٤(

  .٥١٧ص: األصول) ٥(



١٥

ًا وضم إبرامالدعاء يرد القضاء وقد أبرم : بلى، قال: قلت ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)١(أصابعه

  .صابع يوجب التصاق بعضها ببعضضم األن أ برم، كماأهكذا  أي :أقول

 األمراهللا عز وجل ليدفع بالدعاء إن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،سحاق بن عمارإعن و

صابه منه ما جيتثه من جديد وفق العبد من ذلك الدعاء أل  ما ولوال،دعى له فيستجيبُين أ الذي علمه

  .)٢(رضاأل

عليه (كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن احلسن بن علي الوشاء، عنو

  .)٣(الدعاء يدفع البالء النازل ما مل ينزل:  يقول)السالم

ميوت ينفع يف رفعه وكذلك ن أ قبل فإنه مرض،  أومات إذا معىن لعدم وقوعه، كما  نزل الفإذا: أقول

ما أشبه  أو الرفع السريع أو نه مل يوجد، نعم يؤثر يف التخفيفأجيعل املوجود ك الدعاء ال إن  أياملرض،

  .ذلك

  .)٤(الدعاء لريد القضاءإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن بكر بن حممد، عنو

  

  فصل

  عداء وعند توقع البالءف من األفي استحباب الدعاء عند الخو

  .)٥(الدعاء أنفذ من السنان احلديد:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

  

                                                

  .٥١٨ص: األصول) ١(

  .٥١٨ص: األصول) ٢(

  .٥١٨ص: األصول) ٣(

  .١٦ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .٥١٧ص: األصول) ٥(



١٦

الدعاء : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)١(رض واأل وعمود الدين، ونور السماوات،سالح املؤمن

يعطب  الن أ النور يوجبن أ  وكما،)الدعاء(الدين كالبناء قائم على أعمدة، منها  فإن :أقول

 ية،أرض أو  مل يقع يف مشكلة مساويةنساندعا اإل إذا ما أشبه، أو اصطدام حبائط أو  بالوقوع يف بئرنساناإل

  . احلفر ويصطدم باحلائط وحنومهانور معه يف املاديات يقع يف مل يكن دعا وقع فيها، كمن الوإذا 

أدلكم على سالح ينجيكم من أعدائكم، ال أ :)صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،سنادو�ذا اإل

  .)٢(سالح املؤمن الدعاء فإن ،تدعون ربكم بالليل والنهار: بلى، قل:  قالوا،در أرزاقكميو

عليكم : هصحابنه كان يقول ألإ ،)لسالمعليه ا(نا، عن الرضا أصحابعن ابن فضال، عن بعض و

  .)٣(الدعاء:  قال،ءنبياما سالح األ: ، فقيلءنبيابسالح األ

الدعاء : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن ابن القداحو

  .)٤(ترس املؤمن، ومىت تكثر قرع الباب يفتح لك

الدعاء سالح :  قال،)صلى اهللا عليه وآله( عنه ،)ا�ازات النبوية(ضي يف عن حممد بن احلسني الرو

  .)٥(املؤمن وعمود الدين

:  قال،)عليه السالم(احلسن موسى بن جعفر  أيب عن حممد بن عبد اهللا بن يزيد النهشلي، عنو

 وأدفعوا ،بالزكاةالتحدث بنعم اهللا شكر، وترك ذلك كفر، فارتبطوا نعم ربكم بالشكر، وحصنوا أموالكم 

  برم لدعاء جنة منجية ترد البالء وقد أا فإن البالء بالدعاء،

                                                

  .٢٠٣ص:  عيون األخبار.٥١٧ص: األصول) ١(

  .١٥ص:  ثواب األعمال.٥١٧ص: األصول) ٢(

  .٥١٧ص: األصول) ٣(

  .٥١٧ص: ولاألص) ٤(

  .١٣٣ص: ا�ازات النبوية) ٥(



١٧

  .)١(ًاإبرام

ْلئن شكرمت ألزيدنكم﴿: ترك الشكر، قال سبحانه أي )كفر: (أقول ُْ ََّ َ َ َ ُْ َ ْ
ُْلئن كفرمت وَِ ْ َ َ ْ

  َعذايب إن َِ

ٌلشديد َ   .واملراد به الكفر العملي يف قبال الكفر العقيدي ،)٢(﴾َ

وضاع، جاعوا قلبوا األ إذا الفقراء فإن �ا حصانة خارجية،أة، كما يالزكاة حصانة غيب) نواحص(

عم من يراد �ا األن أ غنياء مما يسبب تضررهم أكثر مما لو كانوا دفعوا الزكاة، ومل يستبعدخذوا أموال األأو

  .ياال صطالح  اللغوي ال باملعىن،اخلمس

  

  فصل

  بل نزول البالءفي استحباب التقدم بالدعاء ق

نزل  إذا من تقدم يف الدعاء استجيب له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عن

نزل به  إذا  ومل حيجب عن السماء، ومن مل يتقدم يف الدعاء مل يستجب له، وقيل صوت معروف،به البالء

  .)٣(هنعرف ذا الصوت ال إن البالء وقالت املالئكة

  .العلة التامة  اليين غاليب من باب املقتضاألمركال : أقول

الدعاء يف الرخاء يستخرج احلوائج إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هارون بن خارجة، عنو

  .)٤(يف البالء

يستجاب له يف الشدة فليكثر ن أ من سره: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال ،عن مساعةو

  .)٥(الدعاء يف الرخاء

: يقول) عليه السالم(كان جدي :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  مل يكن  وإذا ،صوت معروف: ًاء فنزل به البالء فدعا قيلّدعكان  إذا العبد فإن تقدموا يف الدعاء

                                                

  .٣٣٠ص: مهج الدعوات) ١(

  .٧ :براهيمإسورة ) ٢(

  .٥١٩ص: األصول) ٣(

  .٥١٩ص: األصول) ٤(

  .٥١٩ص: األصول) ٥(



١٨

  .)١(أين كنت قبل اليوم:  قيل،ًاء فنزل به البالء فدعاّدع

ًمن ختوف بالء يصيبه فتقدم فيه :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)يبةعت، عيينة (عن عنبسة و
  .)٢(ًبالدعاء مل يره اهللا ذلك البالء أبدا

كان : قال، )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(ول احلسن األ أيب ، عمن حدثه، عنءعن الوشاو

  .)٣(ينتفع به  البالء الالدعاء بعد ما ينزل:  يقول)عليه السالم(بن احلسني  علي

  .يرفع البالء نه ال أقد نزل ال أي :أقول

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسني بن علوان، عنو

ادفعوا أبواب البالء بالدعاء)٤(.  

عليه (، عن علي )معليهم السال (، عن آبائه)عليه السالم(عن أسحاق بن عمار، عن الصادق و

يأمن  ن عظمت بلواه أحق بالدعاء من املعاىف الذي الإ ويما من أحد ابتل: نه كان يقولإ )السالم

  .)٥(البالء

 قال ،قال الفضل بن العباس:  قال،)عليهما السالم(عن عبد اهللا بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه و

اهللا يف الرخاء  إىل فّ تعر،فظك، احفظ اهللا جتده أمامكاحفظ اهللا حي: )صلى اهللا عليه وآله(يل رسول اهللا 

  .)٦( احلديثيعرفك يف الشدة

ما من أحد ختوف البالء فتقدم فيه  :)عليه السالم(قال جعفر بن حممد :  قال،عن حممد بن سنانو

ول اهللا قال رس:  قال)عليه السالم(أمري املؤمنني ن أ علمتصرف اهللا عنه ذلك البالء، أما  ّالإبالدعاء 

  .)٧(ًاإبرامالدعاء يرد البالء وقد أبرم  إن يا علي: )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .٥١٩ص: األصول) ١(

  .٥١٩ص: األصول) ٢(

  .٥٥ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .١٥٩ص:  ا�الس،٣٥١ص ٢ج: الفقيه) ٤(

  .٣٥٨ص ٢ج: الفقيه) ٥(

  .٤٦٩ص: كارم األخالقم) ٦(

  .ولالباب األ: ئمةطب األ )٧(



١٩

نه كان إ، )عليه السالم(علي بن احلسني عن احلسني بن زيد، عن عمه عمر بن علي، عن أبيه و

  .)١( يف كل ساعةجابةالعبد ليس حتضره اإل فإن ،مل أر مثل التقدم يف الدعاء: يقول

استمر يف الدعاء قبل ذلك صادف  إذا ، أماجابةة نزول البالء لعلها مل تكن ساعة اإلساع فإن :أقول

  .جابةه اإلؤدعا

ما :  قال،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي املوسوي يف و

  .)٢( البالءيأمن الدعاء من املعاىف الذي ال إىل املبتلى الذي قد اشتد به البالء بأحوج

اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة،  إىل تعرف: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،ذر أيب عنو

  .)٣(ستعن باهللااأستعنت ف وإذا  سألت فاسأل اهللا،فإذا

سباب وراء األ فإن سباب الظاهرية فقط،األ إىل  عن اهللانسانينصرف اإل الن أ يراد بذلك: أقول

 الطبيب ملرضه وقد دعا ألقى اهللا سبحانه دواء مرضه يف نسان راجع اإلفإذاهللا سبحانه وتعاىل، الظاهرية ا

  .ذهن الطبيب

  

  فصل

  في استحباب الدعاء عند نزول البالء والكرب وبعده وعند المرض

ما من بالء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه : )عليه السالم(احلسن موسى  أبو قال:  قال،والد أيب عن

، وما من بالء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن ًكان كشف ذلك البالء وشيكاّ إال  عز وجل الدعاءاهللا

   نزل البالء فعليكم فإذا، ًكان ذلك البالء طويالّ إال الدعاء

  

                                                

  .٢٧٧ص: رشاداإل) ١(

  .٢١٨القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .١٢٧ص: عدة الداعي) ٣(



٢٠

  .)١(اهللا عز وجل إىل بالدعاء والتضرع

 ،بالء من قصرههل تعرفون طول ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن هشام بن ساملو

  .)٢(البالء قصرين أ أهلم أحدكم الدعاء عند البالء فأعلمواإذا  :ال، قال: قلنا

 ،ء يضر معهن شيثالث ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صايف، عنوعن عبد اهللا بن الوليد الو

  .)٣(الدعاء عند الكربات، واالستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة

شفاء من كل  فإنه عليك بالدعاء: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال، بن كاملعن عالءو

  .)٤(داء

: يا بين قل: اشتكى بعض ولده فقال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن نعيم، عنعن احلسني و

  .)٥(ين عبدك وابن عبدكإشفين بشفائك، وداوين بدوائك، وعافين من بالئك، فااللهم 

  

  فصل

  في بعض آداب الدعاء

ُفما استكانوا ﴿: ، عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلم َ ْ َ َ

ْلر�م َِِّ
َما يـتضرعون وِ ُ ََّ   .)٦(االستكانة هي اخلضوع، والتضرع رفع اليدين والتضرع �ما:  قال،﴾ََ

ُفما ستكانوا﴿: ، يف قوله عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مسلم، عنو َ ْ َ َ   

                                                

  .٥١٨ص: األصول) ١(

  .٥١٨ص: األصول) ٢(

  .١٢٧ص: األمايل) ٣(

  .٥١٨ص: األصول) ٤(

  .٥٦٨ص: األصول) ٥(

  .٥٢٢ص: األصول) ٦(



٢١

ْلر�م َِِّ
َما يـتضرعونَ وِ ُ ََّ   .)١(التضرع رفع اليدين:  قال،﴾ََ

 إذا كان يرفع يديه) عليه وآلهصلى اهللا (رسول اهللا إن  : قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٢(ابتهل ودعا كما يستطعم املسكني

 إىل  بني يدي كفعل العبد املستصرخًألق كفيك ذال: )عليه السالم (موسى إىل أوحى اهللان أ :وروي

  .)٣(أكرم القادرين فعلت ذلك رمحت وأنا فإذاسيده، 

ما الفرق : ًزنديقا سأله فقال إن :يف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن احلكم، عنعن هشام و

ذلك يف : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،رضختفضوها حنو األن أ السماء وبني إىل ترفعوا أيديكمن أ بني

نه السماء حنو العرش أل إىل رفع أيديهمبه وعباده ءحاطته وقدرته سواء، ولكنه عز وجل أمر أولياإعلمه و

ارفعوا :  حني قال)صلى اهللا عليه وآله( عن الرسول خبار فثبتنا ما ثبته القرآن، واأل،جعله معدن الرزق

  .)٤(جلاهللا عز و إىل أيديكم

 أو ولد أو علم أو جاه أو شفاء مريض من اخلري، سواء كان نساناإل إىل الرزق كل شيء يأيت: أقول

  .غريها إىل رفع مكروه، أو طعام أو مال

دعومت رفعتم  إذا ما بالكم: قرة قال لهأبا  إن ،يف حديث )عليه السالم(عن صفوان، عن الرضا و

ن أ ىل إاهللا استعبد خلقه بضروب من العبادةإن  :)ليه السالمع(احلسن  أبو  قال،السماء إىل أيديكم

السماء حلال االستكانة عالمة  إىل يدي ورفعهاواستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط األ: قال

  .)٥(العبودية والتذلل له

                                                

  .١٠٥ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٢٢ص: ا�الس، ١٣٩ص: عدة الداعي) ٢(

  .١٣٩ص: عدة الداعي) ٣(

  .٢٥٢ص: التوحيد) ٤(

  .٢٢١ص: االحتجاج) ٥(



٢٢

 أدعو يف صاليت مر يب رجل وأنا:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن حممد بن مسلم

ًهللا تبارك وتعاىل حقا على هذه كحقه على  إن يا عبد اهللا: يا عبد اهللا بيمينك، فقلت: ساري، فقاليب

ًالرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهما، والرهبة تظهر ظهرمها، والتضرع حترك السبابة اليمىن ميينا : هذه، وقال

 إىل  وتضعها، واالبتهال تبسط يدك وذراعكًلسماء رسال، والتبتل حترك السبابة اليسرى ترفعها يف اًومشاال

  .)١( واالبتهال حني ترى أسباب البكاء،السماء

لفاظ املختلفة ملعىن األن أ ن كان الظاهرإأقسام من الضراعة، ولعل االصطالحات ختتلف، و: أقول

احليوان  إىل ن الكل يشريإسد واهلصور والفدوكس، فلكل وجه وواحد ختتلف من جهة اخلصوصيات كاأل

  .املفرتس

السماء،  إىل تستقبل ببطن كفيكن أ الرغبة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنسحاق، إ أيب عنو

ًتـبتل إليه تـبتيالَو﴿: السماء، وقوله إىل جتعل ظهر كفيكن أ والرهبة ْ َْ َِ َِ ْ صبع واحدة تشري إالدعاء ب: قال ،﴾ََّ

  .)٢(دعا واالبتهال رفع اليدين ومتدمها، وذلك عند الدمعة مث ،صبعيك وحتركهماإ والتضرع تشري ب،�ا

اهللا تبارك  إىل كيف املسألة: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلنا أل:  قاال،عن حممد بن مسلم وزرارةو

صبع، مياء باإل والتبتل اإل،بكفيكي ضفت:  قال،كيف االستعاذة: ، قلناتبسط كفيك:  قال،وتعاىل

  .)٣(ًمتد يديك مجيعان أ صبع، واالبتهالاإلوالتضرع حتريك 

ذكر الرغبة وأبرز باطن :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مروك بياع اللؤلؤ، عمن ذكره، عنو

  السماء،  إىل السماء، وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إىل راحتيه

                                                

  .٥٢٢ص: األصول) ١(

  .٥٢٢ص: األصول) ٢(

  .٥٢٢ص: األصول) ٣(



٢٣

ًوهكذا التضرع، وحرك أصابعه ميينا ومشاال صابعه مرة ويضعها مرة، وهكذا ، وهكذا التبتل، ويرفع أً

  .)١(تبتهل حىت جتري الدمعة القبلة، وال إىل  تلقاء وجههيدهاالبتهال، ومد 

على :  فقال،سألته عن الدعاء ورفع اليدين:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

 تفضي بباطنهماولرزق فتبسط كفيك  أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك، وأما الدعاء يف ا،أربعة أوجه

 فرفع يديك جتاوز �ما رأسك، ودعاء التضرعصبعك السبابة، وأما االبتهال إمياء بإالسماء، وأما التبتل فإىل 

  .)٢(يلي وجهك وهو دعاء اخليفة صبعك السبابة مماإحترك ن أ

تقلب كفيك يف  نأ التبتل:  قال،)عليه السالم(عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر و

تستقبل براحتيك السماء وتستقبل �ما ن أ تبسطهما وتقدمهما، والرغبةن أ دعوت، واالبتهال إذا الدعاء

  .)٣(صبعيك وتشري �ماإحترك ن أ الوجه، والتضرع إىل بكفيك فرتفعهما) تكفي (يتلقن أ وجهك، والرهبة

نه ملا دعا على داود إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يف حديثعن معاوية بن وهب وابن سنان و

 : قال،هو فرفع اليدين ما:  فقلت له،ضعهما على منكبيه، مث بسطهما، مث دعا بسبابتهورفع يديه فبن علي 

االبتهالقال،فوضع يديك ومجعهما: ، قلت  :التضرعالبصبصة:  قال،صبعورفع اإل: ، قلت)٤(.  

مام  فدعا عليه اإل،خنيس وصادر أمواله بن ىعلمام مداود بن علي هو الذي قتل موىل اإل: أقول

عطائه، كما يضع أحدنا يده على صدره تطلب إل أو نه رق،أ إىل شارةإفهلك، ولعل الوضع على املنكبني 

   إىل يصال رمحة الطرفإيريد 

                                                

  .٥٢٢ص: األصول) ١(

  .٥٢٢ص: األصول) ٢(

  .١٠٥ص:  األخبارمعاين) ٣(

  .٥٩ص: بصائر الدرجات) ٤(



٢٤

  .نفسه

سأله سألت اهللا فاإذا  :نه كان يقولإ ،) السالمماعليه( عن جعفر، عن أبيه ،البخرتي أيب عنو

  .)١(صبعكإدعوت فب وإذا تعوذت فبظهر كفيك، وإذا ببطن كفيك،

  

  فصل

  في استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء

ّ إال اهللا العزيز اجلبار إىل ما أبرز عبد يده:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عن

 دعا أحدكم فال يرده فإذاًفرا حىت جيعل فيها من فضل رمحته ما يشاء، يردها صن أ استحىي اهللا عز وجل

  .)٢(يده حىت ميسح على وجهه ورأسه

  .)٣( وصدرهعلى وجهه :ويف خرب آخر: قال

  .د النص بالنهي عنهو لور،القنوت يف الصالةوهذا يف غري : أقول

  

  فصل

  جابةفي استحباب حسن النية وحسن الظن باإل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا استسقى ملا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب م، عنعن هشام بن احلك

اللهم حوالينا (: هاّ بيده ورد)صلى اهللا عليه وآله(نه الغرق، وقال رسول اهللا إ:  الناس حىت قالواي وسق)وآله

:  قال،سقيت لنا فسقينايا رسول اهللا استقيت لنا فلم يسق مث است: فتفرق السحاب، فقالوا:  قال،)وال علينا

  .)٤( مث دعوت ويل يف ذلك نية،ين دعوت وليس يل يف ذلك نيةإ

  ول بذلك االضطرار الذي كانوا فيه �م مل يكونوا يف األوذلك أل: أقول

                                                

  .٦٧ص: قرب اإلسناد) ١(

  .١٠٨ ـ ١٠٧ص ١ج:  الفقيه،٥١٨ص: األصول) ٢(

  .١٠٨ ـ ١٠٧ص ١ج:  الفقيه،٥١٨ص: األصول) ٣(

  .٥١٩ص: األصول) ٤(



٢٥

  .تابعة لقدر احتياجهم )صلى اهللا عليه وآله( وكانت نية الرسول ،يف الثاين

دعوت فأقبل بقلبك وظن إذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن سليم الفراء، عمن ذكره، عنو

  .)١(حاجتك بالباب

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سورة بن كليب، عنو

  .)٢(من سألين وهو يعلم أين أضر وأنفع استجبت له: قال اهللا عز وجل

ادعوا اهللا وأنتم :  قال)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا  ع،)يعدة الداع(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٣(جابةموقنون باإل

  .)٤(ين سامعه لكإما دعوتين ورجوتين ف): عليه السالم(موسى  إىل وأوحى اهللا: قال

  

  فصل

  قبال بالقلب حالة الدعاء وكراهة العجلةفي استحباب اإل

، )عليهم السالم( عن آبائه ، عن جعفر بن حممدًعن محاد بن عمر وأنس بن حممد، عن أبيه مجيعا،

  .)٥(يقبل اهللا دعاء قلب ساه ال:  قال،)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(وصية النيب يف 

  .يستجاب  فذلك ال،ً لفظا ولقلقة لسان، وقلبه يف شغل عن التوجهنسانفرمبا دعا اإل: أقول

يستجيب  اهللا عز وجل الإن  : يقول)عليه السالم(اهللا عبد  أبا مسعت:  قال،عن سليمان بن عمروو

  .)٦(جابةقبل بقلبك مث استيقن باإلأ دعوت ففإذادعاء بظهر قلب ساه، 

  يقبل  ال: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن ابن القداح، و

                                                

  .٥١٩ص: األصول) ١(

  .٨٤ص: ثواب األعمال) ٢(

  .١٠٣ص: عدة الداعي) ٣(

  .١٠٤ص: عدة الداعي) ٤(

  .٣٣٩ص ٢ج: الفقيه) ٥(

  .٥١٩ص: األصول) ٦(



٢٦

يدعو له  دعا أحدكم للميت فالإذا  : يقول)سالمعليه ال(، وكان علي اهللا عز وجل دعاء قلب اله

  .)١( ولكن ليجتهد له يف الدعاء،وقلبه اله عنه

 اهللا عز وجل الإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سيف بن عمرية، عمن ذكره، عنو

  .)٢(يستجيب دعاء بظهر قلب قاس

 فإنه حلسد وما أشبه متنع استجابة الدعاء،الصفات النفسية السيئة كالقسوة واحلقد والنفاق وا: أقول

  .يمن قلب نظيف من باب املقتضّ إال يستجاب ال

قبل بقلبك وظن أدعوت فإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سليم الفراء، عمن ذكره، عنو

  .)٣(حاجتك بالباب

 العبدإن  : قال،)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، وحفص بن البخرتي، وغريمها، عنو

  .)٤(قضي احلوائجأاهللا الذي أنا  أين أما يعلم عبدي:  يقول اهللا عز وجل،عجل فقام حلاجتهإذا 

دعا مل يزل اهللا تبارك  إذا العبدإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب العزيز الطويل، عنعن عبد و

  .)٥(يستعجل ما مل وتعاىل يف حاجته

يزال املؤمن خبري ورجاء رمحة من اهللا عز  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنبصري،  أيب عنو

قد دعوت منذ كذا : يقول:  قال،كيف يستعجل: ، قلت لهيستعجل فيقنط ويرتك الدعاء ما مل وجل

  .)٦(جابةوكذا وما أرى اإل

  

                                                

  .٥١٩ص: األصول) ١(

  .٥١٩ص: لاألصو) ٢(

  .٥١٩ص: األصول) ٣(

  .٥٢٠ص: األصول) ٤(

  .٥٢٠ص: األصول) ٥(

  .٥٢٧ص: األصول) ٦(



٢٧

  

   فصل

  جابةن تأخرت اإلإفي تحريم القنوط و

ين قد سألت إجعلت فداك : )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،صرن أيب بن حممد بنعن أمحد 

يكون له ن أ ياك والشيطانإيا أمحد :  فقال،بطائها شيءإاهللا حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قليب من 

 سأل الذي َّريَ طلبه غيسأل فأعط إذا صاحب النعمة يف الدنياإن : قالن أ ىل إعليك سبيل حىت يقنطك

 للحقوق اليت ،كثر النعم كان املسلم من ذلك على خطر وإذا ، النعمة يف عينه فال يشبع من شيءوصغرت

:  فقلت له، كنت تثق به مينًين قلت لك قوالأأخربين عنك لو ، جتب عليه وما خياف من الفتنة فيها

نك على إثق، ففكن باهللا أو:  قال،مل أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة اهللا على خلقه إذا جعلت فداك

ِسألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعإذا َو﴿ : أليس اهللا يقول،موعد من اهللا عز وجل َّ ُ َََ ْ ََ ُ ٌ ََ َِّ ِ ِّ َ
ِ  إذا َ

ِدعان
ِال تـقنطوا من رمحة الله﴿: وقال ،﴾َ ِ َِّ َْ َ ْ ُ َ ْ ُالله يعدكم مغفرة منهَو﴿: وقال ،﴾َ ُْ ِ ًِ َُ

ِ ْ َ َْ ُ ًفضال وَّ ْ فكن باهللا أوثق  ،﴾َ

  .)١(مغفور لكم فإنه ًخرياّ إال جتعلوا يف أنفسكم  وال،غريهمنك ب

  .طلب شيء آخرأي التفعيل بصيغة املاضي من باب ) غري: (أقول

بيان  إىل ، مث رجعجابةيستجاب الدعاء حملذور يف اإل نه قد الأ إىل  أملع)عليه السالم(مام اإل: أقول

  .ة للمحذور من باب االستثناءمنا عدم االستجابإ و،األصلنه يستجاب الدعاء على أ

ْقد ﴿: كان بني قول اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو َ

ُأجيبت دعوتكما َُ ْ َ ْ َ   .)٢(ًوبني أخذ فرعون أربعني عاما ،﴾ُ

  طلب الولد  إذا نساناإلن أ سباب الكونية، فكماالدعاء من األ: أقول

                                                

.١٧١ص: ، قرب اإلسناد٥٢٦ص: األصول) ١(

.٥٢٦ص: األصول) ٢(



٢٨

 فكذلك الدعاء، وقد كان نضج الثمر يف دعاء ،الثمر بعد جميء فصلهأو  يعطى بعد تسعة أشهر،

منا انتظار لوصول الوقت، ورمبا قدم اهللا إ مل يكن يأس وبطأأ فإذا بعد تلك املدة، )عليه السالم(موسى 

  . كله بيده تعاىلاألمرن سبحانه، أل

 إىل جابتهإملؤمن ليدعو فيؤخر اإن  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بصري أيب عنو

  .)١(يوم اجلمعة

 ،يستجاب للرجل الدعاء مث يؤخر: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

  .)٢(نعم عشرين سنة: قال

  .هذا من باب املثال: أقول

  

  فصل

  لحاح في الدعاءفي استحباب اإل

يلح عبد مؤمن  واهللا ال:  يقول)عليه السالم(عفر ج أبا مسعت:  قال،عن الوليد بن عقبة اهلجري

  .)٣(قضاها لهّ إال على اهللا يف حاجته

حلاح الناس بعضهم إاهللا عز وجل كره إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنالصباح،  أيب عنو

  .)٤(يسأل ويطلب ما عندهن أ اهللا عز وجل حيب إن  وأحب ذلك لنفسه،،على بعض يف املسألة

يغال إحلاح  ومن جانب العبد اإل،حلاحينزعج ولذا أحب اإل زعاج، لكن اهللا الإحلاح الناس إ: أقول

  .يف التواضع واالنقطاع

  يلح عبد  ال واهللا ال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محسي، عن رجل، عنعن حسني األو

                                                

  .٥٢٦ص: األصول) ١(

  .٥٢٦ص: األصول) ٢(

  .٥٢٠ص: األصول) ٣(

  .٥٢٠ص: األصول) ٤(



٢٩

  .)١(لهاستجاب ّ إال على اهللا عز وجل

رحم : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن ابن القداح، عنو

: ية وتال هذه اآل،مل يستجب أو ًاهللا عبدا طلب من اهللا عز وجل حاجة فأحل يف الدعاء استجيب له

َأدعوا ريب عسىَو﴿ ُِّ َ ِ�أكون بدعاء ريب شقياّال أ  َْ َ ِّ َ
ِ

ُ ِ َ ُ َ﴾)٢(.  

حلاح املؤمنني على اهللا يف طلب الرزق إلوال : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن مفضلو

  .)٣(هو أضيق منها ما إىل لنقلهم من احلال اليت هم فيها

 وليس ذلك لبخل، ، كما يف احلديث،خرة، ومرار�ا حالو�ان ضيق الدنيا سعة اآلوذلك أل: أقول

  .ليهإ وذلك ما يقربه ،اهللا سبحانه أكثر إىل  كلما ضيق عليه توجهنسانن اإلمنا ألإو

اهللا جبل بعض املؤمنني إن  : قاليف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

حل يف الدعاء مات على أ هو دعا وفإذاميان عارية عري اإلأًميان فال يرتدون أبدا، ومنهم من على اإل

  .)٤(مياناإل

حلاح على اهللا يف الساعة اليت واإلعليكم بالدعاء : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن رزيق، عنو

عليه (هي الساعة اليت دعا فيها أيوب :  قال،وأي ساعة هي: ، قلتًفاجرا  والًخييب اهللا فيها برا ال

فرد اهللا ) عليه السالم(به من ضر، ودعا فيها يعقوب  اهللا بليته فكشف اهللا عز وجل ما إىل وشكى) السالم

 فكشف اهللا عز وجل )صلى اهللا عليه وآله(حممد ه، ودعا فيها توكشف اهللا كرب) عليه السالم(عليه يوسف 

 الرب ً،فاجرا  والًخييب اهللا يف ذلك الوقت برا الن أ  أنا ضامن، ومكنه من أكتاف املشركني بعد اليأس،كربته

  يستجاب له يف نفسه وغريه، والفاجر 

                                                

  .٥٢٠ص: األصول) ١(

  .٥٢٠ص: األصول) ٢(

  .٤٣٧ ـ ٤٣٦ص: األصول) ٣(

  .٤٩٧ص: األصول) ٤(



٣٠

 من أوليائه، فاغتنموا الدعاء يف ذلك الوقتويل إىل جابتهإصرف اهللا ييستجاب له يف غريه، و
)١(.  

ًنقلب صاحلا ي أي ،هسن فجوره مانع من االستجابة يف نفأل) يف غريه( ولعله وقت السحر،: أقول

ينايف  ً دعا لصاحل نفسه وهو مداوم على الفجور مل يستجب له، بينما الرب يستجاب لنفسه، وكونه برا الفإذا

  .نه ذا مراتب، ألاملزيد من الصالح

 فإن ،سل حاجتك وأحل يف الطلب:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن مسعدة بن صدقة، و

  .)٢(حلاح امللحني من عباده املؤمننيإاهللا حيب 

اهللا عز وجل إن  : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٣(حيب السائل اللحوح

ًرحم اهللا عبدا طلب من اهللا شيئا : )عليه السالم(وقال : قال   .)٤(فأحل عليه) حاجة(ً

  .)٥(ن رجاين أحل يف مسأليتميا موسى : اهللا يقول إن ويف التوراة: قال

 ّييا بن آدم تسألين وأمنعك لعلمي مبا ينفعك، مث تلح عل: ويف زبور داود يقول اهللا عز وجل: قال

  .)٦(ك ما سألتباملسألة فأعطي

 كيف يعطيه اهللا ما :ن الصالح بيده سبحانه، فال يقاله بعد جعل الصالح فيه، ألؤعطاإ: أقول

  . كما يظهر يف أول احلديث،يضره

                                                

  .٧٧ص: ا�الس) ١(

  .٥ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .١٤٣ ـ ١١١ص: عدة الداعي) ٣(

  .١٤٣ص: عدة الداعي) ٤(

  .١٤٣ ـ ١١٢ص: عدة الداعي) ٥(

  .١٥٢ص: عدة الداعي) ٦(



٣١

  

  فصل

  جابةفي استحباب معاودة الدعاء عند تأخر اإل

عليه (جعفر أبا إن  :يف حديث )عليه السالم(احلسن  أيب نصر، عن أيب عن أمحد بن حممد بن

ًجابته حبا لصوته واستماع إاملؤمن ليسأل اهللا عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل  إن : كان يقول)السالم

واهللا عز وجل ما أخر اهللا عن املؤمنني ما يطلبون من هذه الدنيا خري هلم عما عجل هلم :  مث قال،حنيبه

 يف الرخاء هيكون دعاءن أ ي للمؤمنينبغ:  كان يقول)عليه السالم(جعفر أبا  إن منها، وأي شيء الدنيا،

  .)١(من اهللا عز وجل مبكان فإنه  فال متل الدعاء، فرتيأعط إذا  من دعائه يف الشدة، ليسًحنوا

رمبا دعا الرجل بالدعاء فاستجيب له : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن منصور الصيقلو

  .)٢(نعم:  قال،مل ذاك ليزداد من الدعاءو: ، قلتنعم: فقال: قال، حني إىل مث أخر ذلك

 :العبد ليدعو فيقول اهللا عز وجل للملكنيإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حديد، عنو

: ن العبد ليدعو فيقول اهللا تبارك وتعاىلإأمسع صوته، ون أ ين أحبإحبسوه حباجته فأقد استجيب له ولكن 

  .)٣(ين أبغض صوتهإعجلوا له حاجته ف

عبد اهللا  أبو  قال: قال،ناأصحاب، عن غري واحد من )عمري أيب عن ابن(عن عبد اهللا بن املغرية، و

اقض لعبدي :  فيقال للملك املوكل به، ينويهاألمر اهللا عز وجل يف العبد الويل هللا ليدعوإن  :)عليه السالم(

لعدو هللا عز وجل يدعو اهللا عز وجل يف ن العبد اإأمسع صوته ونداءه، ون أ ين أشتهىإتعجلها ف حاجته وال

  فيقول : أمسع صوته ونداءه، قالن أ ين أكرهإاقض حاجته وعجلها ف:  فيقال للملك املوكل به،هي ينواألمر

                                                

  .١٧١ص:  قرب اإلسناد،٥٢٦ص: األصول) ١(

  .٥٢٦ص: األصول) ٢(

  .٥٢٦ص: األصول) ٣(



٣٢

  .)١(هلوانهّ إال منع هذ لكرامته، والّ إال هذا يما أعط: الناس

يعلمون موازين الدعاء وسبب  الذين ال أي )فيقول الناس (،بنية، بدون قلب اله أي )ينويه: (أقول

  . وتأخريهاجابةتقدمي اإل

املؤمن ليدعو اهللا عز وجل يف إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

:  كان يوم القيامة قال اهللا عز وجلفإذاصوته ودعائه،  إىل ًجابته شوقاإأخروا : حاجته فيقول اهللا عز وجل

 وثوابك كذا ،جابتكإ ودعوتين يف كذا وكذا فأخرت ، وثوابك كذا وكذا،جابتكإعبدي دعوتين فأخرت 

  .)٢(نه مل يستجب له دعوة يف الدنيا مما يرى من حسن الثوابأفيتمىن املؤمن : وكذا، قال

 براهيم اخلليل قال إلًرجالإن  :يف حديث )عليه السالم(عن حممد بن جعفر التميمي، عن الصادق و

 اهللاإن ): عليه السالم( براهيمإ فقال له ،جبت فيها بشيءأيل دعوة منذ ثالث سنني ما إن  :)عليه السالم(

لقى يف قلبه أًأبغض عبدا عجل دعوته و وإذا ليه،إًأحب عبدا احتبس دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إذا 

  .)٣(اليأس منها

العبد ليدعو اهللا وهو حيبه إن  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن جابر بن عبد اهللاو

  .)٤(أزال أمسع صوته الن أ ين أحبإاقض لعبدي هذا حاجته وأخرها، ف: فيقول جلربئيل

من الكافرين، حيث  أو  سواء من املؤمنني،يدعو حاله أحسن ممن يدعو من الن أ رمبا يتوهم: أقول

ً الفقراء وهم يدعون غالبا، كما نرى غىن ًيدعون غالبا، واحتياج املؤمنني غنياء ورفاههم وهم النرى مال األ

  .الكفار وفقر املؤمنني

  غنياء واملرفهون أخذوا الدعاء جزء والعمل جزء آخر، فاأل إن :واجلواب

                                                

  .٥٢٧ص: األصول) ١(

  .٥٢٧ص: األصول) ٢(

  .١٧٩ص: ا�الس) ٣(

  .١٧ص: عدة الداعي) ٤(



٣٣

سباب احنرف عن طريق اهللا  فمن مل يأخذ باأل،بالعمل والفقراء كسلوا، والدنيا دار عمل وأسباب

  .لولد والثمر بذلك، كمن مل يتزوج ومل يزرع ودعا لمراآل

  

   وخفيةًسرافي استحباب الدعاء  فصل

 دعوة ًدعوة العبد سرا:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب مساعيل بن مهام، عنإمهام  أيب عن

  .)١(واحدة تعدل سبعني دعوة عالنية

  .خرةجل دعائه يف الدنيا واآل ألىاجلزاء الذي يعط أي يف الثواب، أي )سبعني: (أقول

  .)٢(تظهرها دعوة ختفيها أفضل عند اهللا من سبعني دعوة: خرىأويف رواية : ليينقال الك

  

  وقات خاصةأفي استحباب الدعاء في  فصل

 عند هبوب ،اطلبوا الدعاء يف أربع ساعات: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن زيد الشحام

أبواب السماء تفتح عند هذه  فإن ،لقتيل املؤمنفياء، ونزول القطر، وأول قطرة من دم االرياح، وزوال األ

  .)٣(شياءاأل

 يف حال احلرب، وال أي )أول قطرة(فياء، ون الشمس تنسخ األوقت الظهر، أل أي )فياءاأل: (أقول

نافع على كل  فإنه ، اشرب الدواء أول الصباح:وقات، كما يقول الطبيباملراد أفضلية هذه األن أ خيفى

  دعا يف غريه  إذا ً:هنأ، مثالأسرع وأفضل ومثره أكمل وحال لكن ذلك الوقت أ

                                                

  .٨٨ص:  ثواب األعمال،٥٢٠ص: األصول) ١(

  .٥٢٠ص: األصول) ٢(

  .٥٢٠ص: األصول) ٣(



٣٤

احلاجة اليت تقضى ليست بذلك اهلناء الذي تكون عليه عند ما ن أ  أو،جابةوقات تأخرت اإلهذه األ

  .غري ذلك إىل ،وقاتهذه األيدعى هلا يف 

اغتنموا : )المعليه الس(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)١(لشهادةلذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفني  عند قراءة القرآن، وعند األ،الدعاء عند أربع

 كانت لهإذا ) عليه السالم(  أيبكان:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن عبد اهللا بن عطاء، عنو

  .)٢(اهللا حاجة طلبها يف هذه الساعة يعين زوال الشمسإىل 

 مائة آية من القرآن من من قرأ:  قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل  يرفعه،سباطأعلي بن عن و

  .)٣(شاء اهللا إن  سبع مرات فلو دعا على الصخرة لقلعها،يا اهللا: القرآن شاء مث قالأي 

 :قال ،)عليهم السالم(، عن آبائه، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(عن السكوين، عن الصادق و

 ذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفني  عند قراءة القرآن، وعند األ،مواطناغتنموا الدعاء عند مخسة

  .)٤(�ا ليس هلا حجاب دون العرشإفللشهادة، وعند دعوة املظلوم، 

  ً.أيضافتحت له ترفع حاجتك  إذا أبواب السماء فإن ،دعا املظلوم فادع أنت إذا  أي:أقول

 فيما علم ،) السالممعليه( عن علي عبد اهللا، عن آبائه، أيب بصري، وحممد بن مسلم، عن أيب عنو

ذان، وعند  عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند األ،تفتح أبواب السماء يف مخسة مواقيت :هأصحاب

   ،قراءة القرآن، ومع زوال الشمس

                                                

  .٥٢١ص: األصول) ١(

  .٥٢٠ص: األصول) ٢(

  .٥٨ص: ثواب األعمال) ٣(

  .١٥٩ و٦٧ص: ا�الس) ٤(



٣٥

  .)١(وعند طلوع الفجر

  .كليهما تقلب يف السماءن أ ن جهةًخريان شيء واحد اعتبارا ماأل: أقول

ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، وساعات النهار :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بان، عنأعن و

زال  إذا نهإ :)عليه السالم(، مث قال عشرة ساعة، وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصالة اثنتا

يل عند  يصعدن أ حبين ألإخلقه، و إىل ر اهللا عز وجلالشمس فتحت أبواب السماء، وهبت الرياح، ونظ

  .)٢(مستجاب فإنه عليكم بالدعاء يف أدبار الصلوات: ، مث قالالسماء عمل صاحل إىل ذلك

قصرا، وهذا أمر  أو قد يقسم كل من الليل والنهار باثنيت عشرة ساعة، سواء طاال) اثنتا عشرة: (أقول

هبوب (ول دون الثاين، و فيختلف مقدار امتداد الساعة على األجنومي، وقد يقسم كما هو املتعارف

الرياح حسب حترك الشمس، المتداد اهلواء وتقلصها كما فصل يف مواضعه، وهبو�ا ن أ  من جهة)الرياح

فتحوا خزائن أمواهلم  إذا الرؤساءن أ  فتحت أبواب الرمحة يستجاب الدعاء، كمافإذارمحة من اهللا سبحانه، 

مسع  إذا نسانن اإل فأل)بعد الصالة(، أما جابةاإل إىل لب، ففي هذه الساعات الدعاء أقربعطوا من طأ

ًقامته الصالة أعطاه اهللا جزاء عاجالإكالم اهللا ب   .جري بعد عمله، واهللا واسع كرميجرة األأ كاعطاء املستأجر ً

زالت الشمس إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

مقدار ما :  فقال،وقت أي ، فقلت منفتحت أبواب السماء، وأبواب اجلنان، وقضيت احلوائج العظام

ًيصلي الرجل أربع ركعات مرتسال
)٣(.  

 ) السالممعليه( بن حممد اهلادي، عن آبائه، عن الصادق ، عن عم أبيه، عن علييعن املنصورو

   يف أثر ،لدعاء عن اهللا عز وجلحيجب فيها ا ثالثة أوقات ال: قال

                                                

  .١٥٩ص ٢ج: اخلصال) ١(

  .٨٥ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .٣٥ص: عدة الداعي) ٣(



٣٦

  .)١(هأرضة معجزة هللا يف ياملكتوبة، وعند نزول القطر، وظهور آ

حال فكالمها خارق  أي  وعلى،مثل الزلزلة وحنوها أو برص،كمه واألبراء األإهل املراد املعجزة ك: أقول

نه أقرب كقرب  أاليدل على توجه خاص من اهللا سبحانه، ويف حال التوجه اجلواب أقرب، هكذا شاء 

  .مكان زمان وال خيتلف عليه حال وال ال فإنه  حال توجهه،نساناإل

من أدى مكتوبة فله يف أثرها دعوة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قالسنادو�ذا اإل

  .)٢(مستجابة

طلب إذا ) عليه السالم(  أيبكان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

ً أراد ذلك قدم شيئا فتصدق به وشم شيئا من طيب وراحفإذااحلاجة طلبها عند زوال الشمس،   إىل ً

  .)٣(املسجد، ودعا يف حاجته مبا شاء اهللا

ريد جمرد أن إنه يريد احلضور مبحضره سبحانه، وأريد بشم الطيب استعماله، كان من جهة أ إن :أقول

 إىل ىت يكون يف حال الدعاء حبضور قلب ونشاط روح فيكون أقربمشه كان من جهة تنشيط النفس ح

  .جابةاإل

حديث (يف  )عليه السالم(ه عن علي إسناد ب،)اخلصال(عن حممد بن علي بن احلسني يف و

 ساعة يف يوم اجلمعة، وساعة ،ربه حاجة فليطلبها يف ثالث ساعات إىل من كان له:  قال،)ربعمائةاأل

 وساعة يف آخر الليل ،صوت الطريي وتفتح أبواب السماء وتنزل الرمحة، و،الرياح �ب تزول الشمس، وحني

 هل من مستغفر ،عطىُ هل من سائل ي،هل من تائب يتاب عليه: ملكان يناديان فإنه عند طلوع الفجر

ع طلو إىل  الرزق فيما بني طلوع الفجروا داعي اهللا واطلباوب فأجي، هل من طالب حاجة فيقضى له،فيغفر له

  أسرع يف طلب الرزق  فإنه الشمس،

                                                

  .١٧٦ص: ا�الس) ١(

  .١٨١ص: ا�الس) ٢(

  .٥٢١ص: األصول) ٣(



٣٧

 ، وهي الساعة اليت يقسم اهللا فيها الرزق بني عباده، توكلوا على اهللا عند ركعيترضمن الضرب يف األ

  .)١(يها تعطوا الرغايبفصليتموها ف إذا الفجر

  . فهي تصوت يف أوقات الصالة،الديكة أي )يصوت الطري: (أقول

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب قرة، عن أيب عن الفضل بنو

ْسوف أستـغفر لكم ﴿: )عليه السالم(ية يف قول يعقوب سحار، وتال هذه اآلخري وقت دعومت اهللا فيه األ ُ َ ُ
ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ

ِّريب   .)٢(السحر إىل أخرهم: قال﴾ َ

اهللا عز وجل حيب من عباده إن  :ل قا،)عليه السالم(جعفر  أيب الصباح الكناين، عن أيب عنو

�ا ساعة تفتح فيها أبواب السماء، إطلوع الشمس، ف إىل املؤمنني كل دعاء، فعليكم بالدعاء يف السحر

  .)٣(احلوائج العظامرزاق، وتقضى فيها وتقسم فيها األ

 الليل يقول كان آخرإذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

 هل من تائب ، هل من مستغفر فأغفر له،عطيه سؤلهأ هل من سائل ف،هل من داع فأجيبه: اهللا سبحانه

  .)٤(فأتوب عليه

 إذا ما  يف،فقاأل إىل كل ساعة سحر بالنسبة إذ كالم اهللا سبحانه مستمر دائم،ن أ الظاهر: أقول

 إىل  كذلك بالنسبةاألمرن أ حانه خيلق الكالم، كمااهللا سبن أ  وقد قرر يف الكالم،فاق ناسكان يف كل اآل

ما أشبه مما تقدم مجلة منها  أو الظهر واملغرب والفجر يف الروايات السابقة، أما ما يف روايات نصف شعبان

   كما قرر يف علم الفلك، وال، لتعدد يوم أول الشهر وحنوه،هناك مرتنين أ فالظاهر

                                                

  .١٥٨ ص٢ج: اخلصال) ١(

  .٥٢١ص: األصول) ٢(

  .٨٨ص:  ثواب األعمال،٥٢١ص: األصول) ٣(

  .٢٩ص: عدة الداعي) ٤(



٣٨

واحدة حسب االفق الذي ) عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف(هدي مام املينايف ذلك كون ليلة قدر اإل

  ً.أيضافاق فمن املمكن وحدة ليلة القدر فق هو أول لكل اآلأول الشهر أل إن قيل إذا هو كائن فيه، أما

يف الليل لساعة ما يوافقها إن  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عمر بن يزيدو

أصلحك اهللا وأي ساعة : ، قلتاستجاب له يف كل ليلةّ إال دعو اهللا عز وجل فيهاعبد مسلم يصلي وي

  .)١(الثلث الباقي إىل مضى نصف الليلإذا  : قال،هي من الليل

  .)٢(ول من أول النصف الباقيوهي السدس األ :خرىأويف رواية 

صلى اهللا (اس يروون عن النيب الن إن :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،بوريوعن عبدة النيسا

، نعم: ، قالاستجيب لهّ إال يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة يف الليل لساعة الإن  : أنه قال)عليه وآله

:  فقال،كل ليلة أو  ليلة من الليايل:، قلتالثلث الباقي إىل ما بني منتصف الليل:  قال،مىت هي: قلت

كل ليلة)٣(.  

  

   والذكر واالستعاذة في استحباب الدعاء فصل

  قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ِّظالهلم بالغدوَو﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن غالب بن عبد اهللا، عن ُ ُ ْ ِ ُُْ
ِ 

ِاآلصالو   .)٤(إجابةهو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ا، وهي ساعة : قال ،﴾ْ

  ً ظال أو ً سبحانه سواء كان أصالكل شيء خاضع هللان أ يةظاهر اآل: أقول

                                                

  .٥٢١ص:  األصول،١٦٧ص ١ج: يبالتهذ) ١(

  .١١١٨ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٩٢ص: ، األمايل١٦٨ص ١ج: يبالتهذ) ٣(

  .٥٤٢ص: األصول) ٤(



٣٩

كان القرآن احلكيم يراد به الكليات الشاملة لكل  إذ من املصاديق، أو وكأن ما يف الرواية من البطون

  . شبه به،نسانالدعاء يشبه الظل احلقيقي يف خفة مؤنته وتابعيته لإل إن ، وحيثيمصداق ولو خف

تغريت الشمس فاذكر إذا  : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،عن شهاب بن عبد ربهو

  .)١(دع ان كنت مع قوم يشغلونك فقم وإ و،اهللا عز وجل

  .قبيل الغروب أي :أقول

 يبث جنود الليل من )عليه لعائن اهللا(بليس إإن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

بليس وجنوده، إلساعتني، وتعوذوا باهللا من شر حني تغيب الشمس وتطلع، فأكثروا ذكر اهللا يف هاتني ا

  .)٢(�ما ساعتا غفلةإوعوذوا صغاركم يف هاتني الساعتني ف

الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ا إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خدجية، عن أيب عنو

  .)٣( احلديثسنة واجبة مع طلوع الشمس واملغرب

قال له ّ إال ما من يوم يأيت على ابن آدم:  قال،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن ابن القداح، عنو

ّ خريا، واعمل يفّديد، وأنا عليك شهيد، فقل يفجيا بن آدم أنا يوم : ذلك اليوم ً خريا، أشهد لك يوم ً

 اجلديد، ًمرحبا بالليل: أمسى يقول إذا )عليه السالم(وكان علي : ، قالًنك لن تراين بعدها أبداإ ف،القيامة

  .)٤( اسم اهللا، مث يذكر اهللا عز وجلىوالكاتب الشهيد، اكتبا عل

نه يأيت يوم القيامة أ وهذا الشيء هو املتكلم والشاهد، والظاهر ،شكالإاليوم شيء بال : أقول

  نه كيف يكون أ مبا عمل فيه، أما نسانًمتجسما ليشهد على اإل

                                                

  .٥٤٣ص: األصول) ١(

  .١٦٢ص ١ج:  ـ الفقيه٥٤٢ص: األصول) ٢(

  .٥٤٩ص: األصول) ٣(

  .٥٤٣ص: األصول) ٤(



٤٠

  . فيهًلسفة تفصيالن ذكر بعض أرباب الفإ و،ذلك فعلمه عند اهللا

  

  خالصفي استحباب الدعاء عند رقة القلب وحصول اإل فصل

يرق حىت  القلب ال فإن رق أحدكم فليدعإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عن

  .)١(خيلص

 اهللا عز وجل الإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سيف بن عمرية، عمن ذكره، عنو

  .)٢(ًيب دعاء بظهر قلب قاسيستج

اقشعر جلدك ودمعت عيناك إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  رفعه،عن علي بن حديدو

  .)٣(فدونك دونك، فقد قصد قصدك

  .عن قلب اله كان القصد بتوجه حقيقي ال أي )قصد قصدك(و .التفت أي )دونك: (أقول

خالص وباإل:  قال)عليه السالم(أمري املؤمنني  إن :)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(ىل اهللا املفزعإ اشتد الفزع ففإذايكون اخلالص، 

 يف وصيته حملمد بن ،)عليه السالم(ه عن أمري املؤمنني إسناد ب،عن حممد بن علي بن احلسنيو

  .)٥(واملنع، والصلة واحلرمانعطاء بيده اخلري والشر، واإل فإن ،خلص املسألة لربكأو:  قال،احلنفية

                                                

  .٥٢١ص: األصول) ١(

  .٥١٩ص: األصول) ٢(

  .٥٢١ص: األصول) ٣(

  .١١٢١ص ٢ج: ةعوسائل الشي) ٤(

  .٣٤٥ص ٢ج: الفقيه) ٥(



٤١

  

  في استحباب الدعاء عند البكاء ل فص

   عندهيواستحباب البكاء والتباك

 أكون أدعو فأشتهي البكاء وال: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن 

 رققت فإذاتذكر نعم، ف:  فقال، ورمبا ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي، فهل جيوز ذلك،جييئين

  .)١(بك وادع ربك تبارك وتعاىلاف

  .)٢(ًمل تكن بكاء فتباكإن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عنبسة العابدو

 ، أتباكى يف الدعاء وليس يل بكاءينإ: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن سعد بن يسارو

  .)٣(نعم ولو مثل رأس الذباب: قال

ن معيار القلب أهم من املتباكي شبيه بالباكي، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ألن أ ًذكرنا سابقا: ولأق

َُُْآمث قـلبه﴿: معيار اجلسد، قال سبحانه ٌ
ٍإال من أتى الله بقلب سليم﴿: وقال تعاىل ،)٤(﴾ِ َ ٍ ْ َِ َ َّ ََ ْ َ َّ ِ﴾)٥(.  

 أو  يكونًخفت أمراإن  : بصرييب أل)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،محزة أيب عن علي بنو

 وسل )صلى اهللا عليه وآله(حاجة تريدها فابدأ باهللا فمجده وأثن عليه كما هو أهله، وصل على النيب 

أقرب ما يكون العبد من  إن :كان يقول) عليه السالم(أيب  إن ولو مثل رأس الذباب،حاجتك، وتباك 

  .)٦(الرب عز وجل وهو ساجد باك

   مل جيئك البكاء فتباك،إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب جلي، عنمساعيل البإعن و

                                                

  .٥٢٣ص: األصول) ١(

  .٥٢٣ص: صولاأل) ٢(

  .٥٢٣ص: األصول) ٣(

  .٢٨٣ :سورة البقرة) ٤(

  .٨٩ :سورة الشعراء) ٥(

  .٥٢٤ص: األصول) ٦(



٤٢

  .)١(ن خرج منك مثل جناح الذباب فبخ بخإو

اهللا من  إىل ما من خطوة أحب:  قال،)عليه السالم(محزة الثمايل، عن علي بن احلسني  أيب عن

 إىل م قاطع، وما من جرعة أحبذي رح إىل  يف سبيل اهللا، وخطوةً خطوة يسد �ا املؤمن صفا،خطوتني

اهللا  إىل ، وما من قطرة أحبرب جرعة غيظ ردها مؤمن حبلم، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بص،اهللا من جرعتني

  .)٢(اهللا عز وجلّ إال عبد يريد �ا  قطرة دم يف سبيل اهللا، وقطرة دمعة يف سواد الليل ال،من قطرتني

العدد أكثر من  إن خر،حاديث األ فيظهر من بعض األالإالعدد من باب املثال الغالب، و: أقول

  .اثنني

صلى اهللا (، عن النيب )عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم (عن السكوين، عن جعفر بن حممدو

ثالثة أعني، عني بكت من خشية اهللا، وعني غضت من ّ إال كل عني باكية يوم القيامة:  قال)عليه وآله

  .)٣( ساهرة يف سبيل اهللاحمارم اهللا، وعني باتت

أحب اهللا إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

النار من بكى من خشية يدخل  نه الأاهللا حيب كل قلب حزين، و فإن ًعبدا نصب يف قلبه نائحة من احلزن،

ًا جعل يف قلبه مزمارا من الضحك،أبغض اهللا عبد وإذا الضرع، إىل اهللا حىت يعود اللنب الضحك مييت  فإن ً

  .)٤(حيب الفرحني القلب، واهللا ال

 ويف القرآن ،ًغالبا يستعمل احلزن على املاضي، واخلوف على املستقبل) نائحة من احلزن: (أقول

ُُإين ليحزنين﴿:  قال)عليه السالم(احلكيم عن لسان يعقوب  ْ ََ ِّ ِ    

                                                

  .٥٢٤ص: األصول) ١(

  .٢٦ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .٤٨ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١١٩ص: عدة الداعي) ٤(



٤٣

ِِأن تذهبوا به
ُ َ ْ َ ْ ُيأكله الذئب ْنأ ُخافَأ وَ ْ ِّ ُ َ ُ املراد ن أ  والظاهرً،أيضالكن يستعمل احلزن للمستقبل  ،)١(﴾َْ

نه لو حزن على أ احملزون على املاضي من جهة النقصان يف عمله يتدارك، كما نسانعم، واإلبه هنا األ

  ً.يصرفه اعتباطا املستقبل ال

ٌأولياء الله ال خوف ّ إنالأ﴿ :وقوله سبحانه ْ َ
َِّ َ

ِ
ْ عليهمَْ

ِ َال هم حيزنونَ وََْ ََُْ ْ حىت يف  أو ،خرةيراد يف اآل ،)٢(﴾ُ

ن لطف اهللا سبحانه �م كثري أ و،أعماهلم حمفوظةن أ �م يعلمونمبثل حزن وخوف غريهم، أل أي الدنيا،

  .ه وعفوهءفريجون ثوابه ويرتقبون عطا

عينيك الدموع ومن قلبك  هب يل من ،يا عيسى: )عليه السالم(وقال اهللا عز وجل لعيسى : قال

ين الحق يف إف:  فلعلك تأخذ موعظتك منهم، وقل،موات فنادهم بالصوت الرفيعاخلشية، وقم على قبور األ

  .)٣(الالحقني، يا عيسى صب يل من عينيك الدموع، واخشع يل بقلبك

 ذلك  فيكون،ن نودوا بصوت رفيعإ�م الجييبون حىت وأ يف نفسه ييلقن أ جلأل) النداء: (أقول

  .دخل يف املوعظة وأكثر لالنتباهأ

  .)٤(ن من خشية اهللاوالبكاؤّ إال جيوزها بني اجلنة والنار عقبة الإن  :وقد روي: قال

ين إ وً،ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئا:  قال اهللا عز وجل،)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .م فيه غريهميشاركه ًعلى قصرا البين هلم يف الرفيع األأل

                                                

  .١٣يوسف ) ١(

  .٦٢يونس ) ٢(

  .١٢٠ص: عدة الداعي) ٣(

  .١٢١ص: عدة الداعي) ٤(



٤٤

  .)١(وابك على نفسك ما دمت يف الدنيا: )عليه السالم(موسى  إىل وفيما أوحى اهللا: قال

هل وقلى الدنيا ابك على نفسك بكاء من قد ودع األ: )عليه السالم(عيسى  إىل وحى اهللاأوفيما 

  .)٢(هلهاوتركها أل

  

  في استحباب الدعاء في الليل  فصل

  في يوم الجمعةًخصوصا ليلة الجمعة و

من قام من آخر الليل فذكر :  قاليف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن كردوس، عن

قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتني ومحد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب  فإن اهللا تناثرت عنه خطاياه،

يدخر له ما ن أ ماإ و،يعطيه الذي يسأله بعينهن أ ماإأعطاه، ّ إال ً مل يسأل اهللا شيئا)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(هو خري له منه

كان فيما ناجى اهللا به موسى بن عمران :  قال،)عليه السالم(عن املفضل بن عمر، عن الصادق و

 أليس كل حمب ، جنه الليل نام عينفإذانه حيبين أيا بن عمران كذب من زعم : قال لهن أ) عليه السالم(

 ،جنهم الليل حولت أبصارهم يف قلو�م إذا ، ها أنا يا بن عمران مطلع على أحبائي،بيبهحيب خلوة ح

 ويكلموين عن احلضور، يا بن عمران هب يل من قلبك ، خياطبوين عن املشاهدة،ومثلت عقوبيت بني أعينهم

  .)٤(ًيباًنك جتدين قريبا جمإ ومن بدنك اخلضوع، ومن عينيك الدموع، وادعين يف ظلم الليل ف،اخلشوع

   ، ينامان بعض الليلًأيضااحلبيبني  فإن املراد النوم كل الليل،: أقول

                                                

  .١٢١ ص:عدة الداعي) ١(

  .١٢١ص: عدة الداعي) ٢(

  .١٣٠ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٢١٤ص: ا�الس) ٤(



٤٥

ً ينامون شطرا من الليل، وخصوصية الليل من باب )عليهم الصالة والسالم(ئمة ء واألنبياولذا كان األ

  .عمالشغال واألنه وقت الفراغ عن األأ

عليه (داود  إن ،نوف يا:  قال له)السالمعليه (أمري املؤمنني  إن :يف حديثعن نوف البكايل و

ن أّ إال ،استجيب لهّ إال يدعو فيها عبد �ا ساعة الإ:  قام يف مثل هذه الساعة من الليل فقال)السالم

  .)١(صاحب كوبة وهو الطبل أو ،صاحب عرطبة وهو الطنبور أو ً،شرطيا أو ًعريفا، أو ً،يكون عشارا

ً سابقا، أما يف احلال احلاضر فيأخذون  من البضائع، كما كانشرُالذي يأخذ الع) العشار: (أقول

خذ كان عدم األ إذا فيماّ إال يصح، أخذ شيء من املال يف احلدود الن أ أكثر، وقد ذكرنا يف بعض كتبنا

ًضررا، مثال  إىل دخلت البضائع أو اخلارج مما يوجب ضرر املسلمني، إىل مل يؤخذ هربت البضائع إذا ً

 وهذا ليس من العشور، بل ، على تفصيل مذكور هناك،وجب تكسر العمال والصناع وما أشبهالداخل مما ي

 وذلك من أشد ، كيس الدولةجل مألً أما العشار وحنوه فيأخذ مال الناس غصبا أل،ضرر الدليله 

  .احملرمات

 ،ضر باملختارول هو القائم على القوم، مما يسمى يف احلال احلااألن أ والفرق بني العريف والشرطي،

ال إوامر الدولة، وكالمها حمرمان يف الدولة الباطلة، ولعل ذكر هؤالء من باب املثال، ووالشرطي هو املنفذ أل

  .ًفهناك من هو أشد منهم جرما كالسلطان اجلائر ووزرائه ومن أشبه

دي كل ليلة اهللا تعاىل يناإن  : قال)عليه السالم( عن الباقر ،)عدة الداعى(عن أمحد بن فهد يف و

 ،عبد مؤمن يدعوين لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبهال أ :آخره إىل من فوق عرشه من أول الليل مجعة

عبد مؤمن قد قرت عليه رزقه فيسألين الزيادة يف ال أ ،قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ّ إيلعبد مؤمن يتوبال أ

  رزقه قبل طلوع 

                                                

  .١٦٥القسم الثاين ص: �ج البالغة) ١(



٤٦

عبد ال أ ،أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيهن أ ؤمن سقيم يسألينعبد مال أ ،الفجر فأزيده وأوسع عليه

آخذ له ن أ عبد مؤمن مظلوم يسألينال أ ، سربهيأطلقه من سجنه وأخلن أ مؤمن حمبوس مغموم يسألين

  .)١(فال يزال ينادي حىت يطلع الفجر: لا ق،بظالمته قبل طلوع الفجر فانتصر له فآخذ بظالمته

هل من داع : كان آخر الليل يقول اهللا عز وجلإذا  :)ى اهللا عليه وآلهصل(وقال رسول اهللا : قال

  .)٢( هل من تائب فأتوب عليه،غفر لهأ هل من مستغفر ف،عطيه سؤلهأ هل من سائل ف،فأجيبه

  

  قرار بالذنب في استحباب تقديم تمجيد اهللا واإل فصل

  يحل واالستغفار منه قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما ال

ن أ أراد أحدكم إذا ياكمإ:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،احلارث بن املغريةعن 

 حىت يبدأ بالثناء على اهللا عز وجل واملدح له، والصالة على ،خرةًيسأل من ربه شيئا من حوائج الدنيا واآل

  .)٣( مث يسأل اهللا حوائجه)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .جابة�ا توجب أقربية اإلإن مكمالت الدعاء ف ماألمورهذه : أقول

طلب أحدكم احلاجة فليثن على إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن العيص بن القاسمو

 طلبتم فإذاطلب احلاجة من السلطان هيأ له من الكالم أحسن ما يقدر عليه،  إذا الرجل فإن ،ربه وليمدحه

خري من سئل، يا  يا أجود من أعطى، ويا(:  تقول،جلبار وامدحوه واثنوا عليهاحلاجة فمجدوا اهللا العزيز ا

   ،أرحم من اسرتحم

                                                

  .٢٧ص: عدة الداعي) ١(

  .٢٩ص: عدة الداعي) ٢(

  .٥٢٤ص: األصول) ٣(



٤٧

ً ومل يكن له كفوا أحد، يا من مل يتخذ صاحبة وال ولدا،يا أحد يا صمد، يا من مل يلد ومل يولد ، يا ً

يا من هو باملنظر  ، يا من حيول بني املرء وقلبه، ويقضي ما أحب، وحيكم ما يريد،من يفعل ما يشاء

أمساء اهللا عز وجل  فإن  وأكثر من أمساء اهللا عز وجل،)ء، يا مسيع يا بصري، يا من ليس كمثله شيعلىاأل

 يؤدأ من رزقك احلالل ما أكف به وجهي، وّيوسع علأاللهم (:  على حممد وآل حممد، وقلكثرية، وصل

  .)١()لعمرة واًويكون عونا يل يف احلج ،به عين أمانيت، وأصل به رمحي

عليه (يف كتاب أمري املؤمنني  إن :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن حممد بن مسلمو

يا : تقول:  قال، كيف أجمده:، قلت دعوت اهللا عز وجل فمجدهفإذااملدحة قبل املسألة، إن  :)السالم

على،  املرء وقلبه، يا من هو باملنظر األ يريد، يا من حيول بنيا ملًمن حبل الوريد، يا فعاال  إيلمن هو أقرب

  .)٢(يا من ليس كمثله شيء

  .ما ذكر يف هذه الروايات من التمجيد من باب املثال، كما هو واضح: أقول

دخل رجل املسجد فابتدأ قبل :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،كهمس أيب عنو

عجل العبد ربه، : صلى اهللا عليه وآله (لنيبا، فقال )هللا عليه وآلهصلى ا(الثناء على اهللا والصالة على النيب 

، فقال رسول اهللا )صلى اهللا عليه وآله(مث دخل آخر فصلى وأثىن على اهللا عز وجل وصلى على رسول اهللا 

الثناء على اهللا والصالة  إن :)عليه السالم(يف كتاب علي إن  :، مث قالسل تعطه: )صلى اهللا عليه وآله(

  ن أحدكم ليأيت الرجل يطلب احلاجة فيجب إقبل املسألة، و) صلى اهللا عليه وآله(لى رسوله ع

                                                

  .٥٢٤ص: األصول) ١(

  .٥٢٤ص: األصول) ٢(



٤٨

  .)١(يسأله حاجته إن ًيقول له خريا قبلن أ )بحفي(

غنيان عن ذلك، ) صلى اهللا عليه وآله(ال فاهللا والرسول إالذهن، و إىل هذا من باب التقريب: أقول

أراد املاء من  إذا نساناإلن أ ن يفاض عليه، فكما فيتأهل أل، الفيضأدمب إىل منا الوجه هو اقرتاب العبدإو

  . املعنويةاألمور إىل  كذلك بالنسبة،يقرتب منه حىت يغرتفن أ النهر لزم

قرار منا هي املدحة مث الثناء، مث اإلإ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

  .)٢(قرارباإلّ إال  ما خرج عبد من ذنبنه واهللاإ ،بالذنب مث املسألة

تدعو اهللا ن أ أردتإذا  :يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن احلارث بن املغريةو

  .)٣( مث سل تعط)صلى اهللا عليه وآله(فمجده ومحده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النيب 

 آيتان يف كتاب اهللا :قلت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عنو

ُادعوين﴿: قول اهللا عز وجل:  قلت،مها وما: أجدمها، قال عز وجل أطلبهما وال ْ أستجب لكم ْ ُ َ ْ
ِ
َ ْ فندعوه ﴾ َ

: أدري، قال ال:  قلت،فمم ذلك: ال، قال:  قلت،خلف وعدهأأفرتى عز وجل :  قال،إجابةنرى  وال

 ع اهللا عز وجل فيما أمره مث دعاه من جهة الدعاء أجابهخربك من أطاألكينوما جهة الدعاء: ، قلت، 

، مث تذكر )صلى اهللا عليه وآله(تبدأ فتحمد اهللا وتذكر نعمه عندك، مث تشكره مث تصلي على النيب : قال

ل اهللا عز قو:  قلت،خرىية األوما اآل: ، مث قالذنوبك فتقر �ا، مث تستغفر منها، فهذا جهة الدعاء

ْوما أنـفقتم من شي﴿: وجل َ ْ
ِ

ْ ُ ْ َْ َ ُء فـهو خيلفه َ ُ ِْ ُ َ ُ َ
َهو خيـر الرازقنيَ وٍ ِ َّ ُ ْ َ َ أفرتى اهللا : ًأرى خلفا، قال والنفق أين إو ،﴾ُ

   : قلت،عز وجل أخلف وعده

                                                

  .٥٢٥ص: األصول) ١(

  .٥٢٤ص: األصول) ٢(

  .٩٤ص ٢ج: الفروع) ٣(



٤٩

أحدكم اكتسب املال من حله وأنفقه يف حله مل ن أ لو: أدري، قال ال:  قلت،فمم ذلك: ال، قال

  .)١(أخلف عليهّ إال ًرمهاينفق د

 كل دعاء ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحاببن حسان، عن بعض عن علي و

 من التمجيد يما أدري ما جيز: قلت: ، قالمنا هو التحميد مث الثناءإ ،يكون قبله حتميد فهو أبرت

خر فليس بعدك شيء، وأنت آلول فليس قبلك شيء، وأنت االلهم أنت األ: تقول:  قال،والتحميد

  .)٢(الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت العزيز احلكيم

عن عبد اهللا بن بكر املرادي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن احلسني، عن و

 ،سلطان أغلب وأقوى  أي:زيد من صوحان قال له إن :يف حديث ،)عليهم السالم(أبيه، عن أمري املؤمنني 

الكفر بعد :  قال،فأي فقر أشد: ، قالاحلرص على الدنيا:  قال،ذل أذل أي :، قالاهلوى: قال

  .)٣(يكون الداعي مبا ال:  قال،فأي دعوة أضل: ، قالمياناإل

السؤال بعد :  قال،ربعمائة يف حديث األ)عليه السالم(يت، عن علي ه اآلإسنادب) اخلصال(ويف 

 فامدحوا اهللا عز وجل مث اسألوا احلوائج، اثنوا على اهللا عز وجل وامدحوه قبل طلب احلوائج، يا ،دحامل

  .)٤(يكون حيل وال تسأل ما ال صاحب الدعاء ال

 من احملال، )يكون ما ال(ما أشبه، و أو ًيرزقه اهللا مخران أ  من احلرام، كأن يدعو)حيل ما ال(: أقول

   إذا نهأشكال يف  إريان، نعم الميكنه من الطن أ كأن يدعو

                                                

  .٥٢٥ص: األصول) ١(

  .٥٣٣ص: األصول) ٢(

  .٢٣٧ص:  ا�الس،٣٤٤ص ٢ج: الفقيه) ٣(

  .١٦٩ص ٢ج: اخلصال) ٤(



٥٠

 يقول للشيء كن فيكون، يف غري احملاالت العقلية كاجلمع بني ،كان العبد حبيث حيبه اهللا صار مثله

  .النقيضني

  

   للصبر وطيب المكسب يفي مالزمة الداع فصل

  وصلة الرحم والعمل الصالح والذكر قبل الدعاء

متل من  ال:  قاليف حديث ،)عليه السالم(ن الرضا احلس أيب نصر، عن أيب عن أمحد بن حممد بن

نا أهل إياك ومكاشفة الناس فإ وعليك بالصرب وطلب احلالل وصلة الرحم، و،من اهللا مبكان فإنه ،الدعاء

  .)١(لينا، فنرى واهللا يف ذلك العاقبة احلسنةإمن أساء  إىل  وحنسن،بيت نصل من قطعنا

عورات الناس  ومن كشف ، السرتنساننه يلزم على اإلس، ألكشف معائب النا أي )املكاشفة: (أقول

  .مه الناس مبا ليس فيها�انكشفت عورات نفسه، بل لو مل تكن له عورة 

يستجاب ن أ من سره : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن أسباط، عمن ذكره، عنو

  .)٢(دعوته فليطيب مكسبه

يا أباذر يكفي من الدعاء مع الرب :  قال، يف وصيته له)يه وآلهصلى اهللا عل(ذر، عن النيب  أيب عنو

اهللا  إن ما يكفي الطعام من امللح، يا أباذر مثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي يرمي بغري وتر، يا أباذر

  .)٣(دام فيهم رته والدور حوله ماييصلح بصالح العبد ولده ولد ولده، وحيفظه يف دو

   عشر مرات ،اهللا اهللا يا يا: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نعن أيوب بن احلر، عو

                                                

  .٥٢٦ص: األصول) ١(

  .٥٢٥ص: األصول) ٢(

  .٣٣٨ص: ا�الس) ٣(



٥١

  .)١(لبيك ما حاجتك: قيل له

 قيل ،يا رب يا رب: من قال عشر مرات:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنعن أيوب بن احلر،و

  .)٢(لبيك ما حاجتك: له

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو ، فقال لهد اهللاعب أيب مساعيل بنإمرض :  قال،عن حممد بن محرانو

لبيك ما حاجتك:من قال ذلك نودي فإن  عشر مرات،،يا رب: قل )٣(.  

 حىت ،اهللا  يا رب يا،اهللا يا رب يا: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٤(لبيك ما حاجتك: ينقطع نفسه قيل له

اهللا  يا: قال العبد وهو ساجدإذا  : قال،)عليه السالم(صادق جعفر بن حممد بصري، عن ال أيب عنو

  .)٥(لبيك عبدي سل حاجتك : أجابه اهللا تبارك وتعاىل،يا رباه يا سيداه، ثالث مرات

وهو ) عليه السالم( فمر عليه جعفر ،جعفر أيب اشتكى بعض ولد:  قال،بن مسلمحفص عن و

قال له الرب ّ إال مل يقلها أحد عشر مرات فإنه ،اهللا اهللا يا تقول يا: )معليه السال ( فقال له جعفر،شاك

  .)٦(لبيك: تبارك وتعاىل

َّحنانا من لدناَو﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو ُ َ ْ َ
ِ  :قال ،﴾ً

لبيك : السماء ناداه اهللا من،اهللا يا رب يا: دعا فقال يف دعائه إذا كان حيىين إ   

                                                

  .٥٤١ص: األصول) ١(

  .٥٤١ص: األصول) ٢(

  .٥٤١ص: األصول) ٣(

  .٥٤١ص: األصول) ٤(

  .١١٣١ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٥(

  .٣٥ص: اسناحمل) ٦(



٥٢

  .)١(يا حيىي سل حاجتك

الرجل منكم ليقف عند ذكر اجلنة والنار إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٢( قاهلا نودي من فوق رأسه سل ما حاجتكفإذا ً،رب ثالثا أي رب أي :مث يقول

  .ر بذلكنه يطلب اجلنة بدعائه ويتعوذ من الناألعل املراد : أقول

 ،يا رب يا رب حىت ينقطع نفسه: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٣(لبيك ما حاجتك: قيل له

فمر به  أيب اشتكى بعض ولد: قال، )عليه السالم(حدثين جعفر :  قال،عن مسعدة بن صدقةو

: قال له الرب تبارك وتعاىلّ إال حد من املؤمنني قطمل يقلها أ فإنه ،اهللا اهللا يا قل عشر مرات يا: فقال له

  .)٤(لبيك عبدي سل حاجتك

اهللا  اهللا يا يا: من قال يف :)عليه السالم(روى الصادق :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٥(لبيك عبدي سل حاجتك تعطه:  قيل لهً،عشرا

  .)٦(ومثله يا رب يا رب، ومثله يا سيداه يا سيداه، ًيا رباه يا رباه عشرا: من قال وكذا روي يف: قال

  .)٧( أجيب مبثل ذلكً،اهللا يا رباه يا سيداه ثالثا يف سجوده يا: من قالإن  :وروي: قال

                                                

  .٣٥ص: احملاسن) ١(

  .٣٥ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥ص: احملاسن) ٣(

  .٢ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .٣٨ص: عدة الداعي) ٥(

  .٣٨ص: عدة الداعي) ٦(

  .٣٨ص: عدة الداعي) ٧(



٥٣

جلت به  إذا كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه عنإسناد ب،عن حممد بن احلسن الصفارو

ما :  مث يسأل حاجته، مث قال،يا أرحم الرامحني سبع مرات:  يقول مث،ركوع احلاجة يسجد من غري صالة وال

  .)١(أنا أرحم الرامحني سل حاجتك ها: قال اهللا تعاىلّ إال قاهلا أحد سبع مرات

:  يقولً رجال)صلى اهللا عليه وآله(مسع النيب :  قال،)عليه السالم( عن علي بن احلسني ،وعنه: قال

  .)٢(هذا أرحم الرامحني قد استقبلك بوجهه سل حاجتك:  الرجل فقال فأخذ مبنكب،يا أرحم الرامحني

عليه (جعفر  أيب أصحاباشتكى بعض :  قال،للحسن بن حمبوب) املشيخة(ومن كتاب : قال

لبيك عبدي : قال ربهّ إال مل يقلها مؤمن فإنه ، عشر مرات متتابعات،اهللا اهللا يا يا: قل:  فقال له)السالم

  .)٣(سل حاجتك

عليه ( أيب كان:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،للمفيد) مناسك الزيارات(ومن كتاب : قال

  .)٤(يا رب يا رب حىت ينقطع النفس مث يعود: يلح يف الدعاء يقول) السالم

به من  صيح ً،رب ثالثا أي :قال إذا العبدإن  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ومنه، عن: قال

  .)٥(سل تعطه لبيك لبيك :فوقه

  

                                                

  .١٤٧ص: حماسبة النفس) ١(

  .١٤٨ص: حماسبة النفس) ٢(

  .١٥٠ص: حماسبة النفس) ٣(

  .١٥١ص: حماسبة النفس) ٤(

  .١٥١ص: النفسحماسبة ) ٥(



٥٤

  

  فصل

   يسأل اهللا الحور العينن أ نه يستحب لمن أرادأفي 

   على محمد وآله مائة مائةييكبر اهللا ويسبحه ويحمده ويهلله ويصلن أ

 عن مهر السنة كيف صار مخسمائة )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،عن احلسني بن خالد

 وحيمده مائة حتميدة، ويسبحه مائة ،كربه مؤمن مائة تكبريةي الن أ اهللا أوجب على نفسهإن  : فقال،درهم

 ،اللهم زوجين من احلور العني:  مث يقول،تسبيحة، ويهلله مائة �ليلة، ويصلي على حممد وآل حممد مائة مرة

  .)١(ًزوجه اهللا حورا، وجعل ذلك مهرهاّإال 

كون مهر السنة ذلك فهو ممكن  أما وجه ،كتاب النكاح كمية مهر السنة خالف ذكرناه يف يف: أقول

سباب واملسبيات رابطة نعرف نه بني األبأن يكون من علله ذلك، أما ملاذا جعل مهر حور العني ذلك فأل

واقعية، مثال  تكون الرابطة جعلية الن أ نعرف بعضها، ومن املمكن حراق والبعضها كتسبيب النار لإل

 أربعة يساوي ستة عشر جعلية، أما الرابطة بني الدينار ربعة يفالرابطة بني الرياضيات واقعية، فليس األ

نه  والعاقل قد جيعل الشيء اخلاص خلصوصية، وقد جيعله أل،عطاء كذا من البضاعة فهي جعليةإالورقي و

  .أحد أفراد الكلي

  

  فصل

  باهللاّ إال قوة حول وال  ما شاء اهللا ال:يقال بعد الدعاءن أ نه يستحبأفي 

 ما شاء :دعا الرجل فقال بعد ما دعاإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نعن هشام بن سامل، ع

   اقضوا ،مرياستبسل عبدي، واستسلم أل: باهللا، قال اهللا عز وجلّ إال قوة اهللا ال

                                                

  .١٢٨ص ٢ج:  ـ الفقيه٣١٣ص: احملاسن) ١(



٥٥

  .)١(حاجته

ال إ، ونسان يكون شجاعة من اإل)ما شاء اهللا(االعرتاف بأن  فإن الشجاعة،) االستبسال: (أقول

 استسالم له سبحانه، فهما من قبيل )باهللاّ إال قوة ال(سباب هي املكونة، واأل إن منهم يتصورونفالكثري 

  .مبا منحناّ إال )شيء ال(وحنن ) كل شيء(االعرتاف بأن بيده 

ما من رجل دعا فختم :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا جعفر بن حممد  أيب عن عمران الزعفراين، عنو

  .)٢(حاجته) اجيبت(جيب أّ إال باهللاّ إال قوة حول وال هللا الما شاء ا: دعاءه بقول

 إىل  وحتول الشجرة،الشيب إىل اهلرم، والشاب إىل حال، كالشيب إىل  من حال)التحول(: أقول

  . التمكن من فعل شيء، فهما أمران)القوة(غري ذلك، و إىل الثمرة،

 ما :قال العبدإذا  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال:  قال،هأصحاببكر، عن بعض  أيب عن حيىي بنو

  .)٣(مالئكيت استسلم عبدي أعينوه أدركوه اقضوا حاجته: باهللا، قال اهللاّ إال قوة حول وال شاء اهللا ال

ما شاء اهللا ألف مرة يف دفعة واحدة رزق : من قال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو ويف رواية قال: قال

  .)٤( أخره اهللا حىت يرزقهمل يرزق فإن احلج من عامه،

  

  فصل

  في استحباب الصالة على محمد وآل محمد 

  ول الدعاء ووسطه وآخرهأفي 

   اهللا عز وجل به ىكل دعاء يدع:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن صفوان اجلمال، عن

                                                

  .٥٤٢ص: األصول) ١(

  .٦ص:  ـ ثواب األعمال١١٩ص: ا�الس) ٢(

  .٤٢ص: احملاسن) ٣(

  .٤٢ص: احملاسن) ٤(



٥٦

  .)١(حمجوب عن السماء حىت يصلي على حممد وآل حممد

 )صلى اهللا عليه وآله( أتى رسول اهللا ًرجالإن  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،عن مرازمو

ين جعلت نصف إيا رسول اهللا : ًخريا، فقال له: ين جعلت ثلث صاليت لك، فقال لهإيا رسول اهللا : فقال

ذن يكفيك اهللا عز وجل ما إ: ين جعلت كل صاليت لك، فقالإ: ذاك أفضل، فقال: صاليت لك، فقال له

عليه (عبد اهللا  أبو  فقال،أصلحك اهللا كيف جيعل صالته: ، فقال له رجلنياك وآخرتكأمهك من أمر د

  .)٢(بدأ بالصالة على حممد وآلهّ إال يسأل اهللا عز وجل ال: )السالم

أما الباقي من النصف والثلثني ، ثلثه لك أو نصفه أو ين دعوت كلهإ أي املراد بالصالة الدعاء،: أقول

  .فجعلته لنفسي

: نسان قال اإلفإذا لك مثل ذلك، :خيه بظهر الغيب قالت املالئكةمن دعا أل إن :الرواياتويف 

لك مثل ذلك، وكأن ذيل احلديث كالم :  قالت املالئكة)صلى اهللا عليه وآله(ض حوائج حممد قاللهم ا

  .مستقل

 )هللا عليه وآلهصلى ا(من دعا ومل يذكر النيب :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣( رفع الدعاء)صلى اهللا عليه وآله( ذكر النيب فإذا ،رفرف الدعاء على رأسه

 ال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

عاء ويف وسطه ويف  اجعلوين يف أول الد،شاء إذا الراكب ميلؤ قدحه فيشربه فإن جتعلوين كقدح الراكب

  .)٤(آخره

 إذا الراكبه ؤ كالقدح الذي ميل،وا مل تصلواؤ تشامل وإذا شئتم صليتم عليإذا  نكمألعل املراد : أقول

  كم منوط بذكري، يف ؤ منه، بل دعاشاء شرب

                                                

  .٥٢٨ص: األصول) ١(

  .٨٦ص:  ـ ثواب األعمال٥٢٨ص: األصول) ٢(

  .٥٢٧ص: األصول) ٣(

  .٥٢٧ص: األصول) ٤(



٥٧

 إذا ّ إاليعطي للطالب ال فال يستجاب، فاالستجابة كاملاء الذي عند الغري الإأوله وآخره ووسطه، و

  .طاه مثنهأع

 على حممد وآل يا رب صل: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

  .)١( قضيت له مائة حاجة، ثالثون للدنيا،حممد مائة مرة

اهللا  إىل من كانت له: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن ابن مجهور، عن أبيه، عن رجالهو

  مث يسأل حاجته، مث خيتم بالصالة على حممد وآل حممد،،يبدأ بالصالة على حممد وآلهعز وجل حاجة فل

 كانت الصالة على حممد وآل حممد ال إذا يقبل الطرفني ويدع الوسط،ن أ كرم منأاهللا عز وجل فإن 

  .)٢(حتجب عنه

ًا عن السماء حىت يزال الدعاء حمجوب ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو

  .)٣(يصلي على حممد وآل حممد

 وعلى ّ عليىًيزال الدعاء حمجوبا حىت يصل ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ذر، عن النيب  أيب عنو

  .)٤(أهل بييت

دعا أحدكم فيبدأ بالصالة على إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن أبان بن عثمان، عنو

  .)٥(ًالصالة على النيب مقبولة، ومل يكن اهللا ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا فإن ،)ه وآلهصلى اهللا علي(النيب 

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مروان، عنو

 صالتكم  

                                                

  .٨٧ص: ب األعمال ـ ثوا٥٢٨ص: األصول) ١(

  .٥٢٨ص: األصول) ٢(

  .٦٠ص: ا�الس) ٣(

  .٢٩٣ص: ثركفاية األ) ٤(

  .١٠٨ص: األمايل) ٥(



٥٨

  .)١(عمالكم لدعائكم وزكاة ألإجابةعلي 

كل دعاء حمجوب عن السماء حىت : )عليه السالم(املؤمنني قال أمري :  قال،عورعن احلارث األو

  .)٢( على حممد وآلهىيصل

كانت إذا  : قال،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

 كرم منأ اهللا فإن ، مث سل حاجتك)صلى اهللا عليه وآله(اهللا حاجة فابدأ مبسألة الصالة على النيب  إىل لك

  .)٣(خرىحدامها ومينع األأيسأل حاجتني فيقضي ن أ

 وإذا حاديث فضل كون الصالة مع الدعاء ولو أحد طرفيه، ويف كليهما أفضل،يستفاد من األ: أقول

  .حاديث املذكورةخري والوسط فهو أكمل، فال منافاة بني األول واألكان يف األ

  

  فصل

  ل محمدفي استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآ

 أكثر ما يلح يف الدعاء على اهللا حبق )عليه السالم(عبد اهللا  أبا ين كنت أمسعإ:  قالي،عن داود الرق

  .)٤()عليهم السالم(اخلمسة، يعين رسول اهللا وأمري املؤمنني والفاطمة واحلسن واحلسني 

 واخلريف ً،يفاًعبدا مكث يف النار سبعني خرإن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

  نه سأل اهللا حبق حممد إسبعون سنة، مث 

                                                

  .١٣٥ص: األمايل) ١(

  .٨٥ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٢٣٠القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٣(

  .١١٣٩ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٤(



٥٩

ن أ ىلإ خرجهأعبدي ف إىل هبطأن أ :)عليه السالم(جربئيل  إىل وأهل بيته ملا رمحتين، فأوحى اهللا

وعزيت وجاليل لوال ما سألتين به :  يا رب، فقال لهيحصأما :  قال،عبدي كم لبثت يف النار تناديين :قال

غفرت له ما ّ إال يسألين عبد حبق حممد وأهل بيته الن أ لنار، ولكين حتمت على نفسيطلت هوانك يف األ

  .)١(كان بيين وبينه، وقد غفرت لك اليوم

يشرك ن أ يغفر ن اهللا الإ وبني اهللا، ونساننه بني اإل، ألًأيضاهذا احلديث شامل للشرك : أقول

ريد باملشتق أ إذا ،)ختلد فيها املعاندينن أ تأقسم: (ً وعدم العمل به ليس قبيحا، ويؤيده،يعادإ به

خترج عن ضروريات  الن أ العناد السابق، لكن املسألة جيب العناد الباقي حىت يف جهنم، ال أي املتلبس

كما  أو ،خبارفهل يراد به األ) مكث(منا ذكرنا ذلك حسب الصناعة، أما إ فال ميكن القول بذلك، و،الشرع

  .فعال على الزمانداللة لأل ال) هس سرقد(خوند يقول اآل

  ً.بعض من قامت قيامته سابقا إىل يكون ذلك بالنسبة: ولفعلى األ

حال فذلك فائدة  أي مة تأيت من بعدهم، وعلىأ أو مة،يكون ملستقبل هذه األ: وعلى الثاين

  .التوسل

 من ربه فتاب  عن الكلمات اليت تلقاها آدم)صلى اهللا عليه وآله(سألت النيب :  قال،عن ابن عباسو

 فتاب ،تبت عليّإال ) عليهم السالم( سأله حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني:  قال،عليه

  .)٢(عليه

َابـتلىإذ َو﴿:  يف قوله تعاىل)عليه السالم(عن املفضل بن عمر، عن الصادق و َُُّ إبراهيم ربه  ْ َ ِْ

ٍبكلمات ِ َ يا رب أسألك حبق : تاب عليه، وهو أنه قالهي الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه ف: قال ،﴾ِ

  .)٣( احلديث فتاب عليه،تبت عليّإال ) عليهم السالم( حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني

 مبعىن االمتحان هل )االبتالء(كلي يشمل ذلك وغريه، واملراد هنا ما يف الرواية، و) كلمات: (أقول

  .يقبل أم ال

                                                

  .٣٩٨ص:  ا�الس،٨٤ص: ثواب األعمال) ١(

  .٢٤ص:  األخبار معاين،١٣٠ ص١ج: اخلصال) ٢(

  .٤٢ص:  األخبار معاين،١٤٦ص ١ج: اخلصال) ٣(



٦٠

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قاليف حديث ،)عليه السالم(عن معمر بن راشد، عن الصادق  و

ين إاللهم : قالن أ آدم ملا أصاب اخلطيئة كانت توبته إن :يزكي نفسه ولكين أقولن أ نه يكره للعبدإ: )وآله

اللهم : ًن نوحا ملا ركب السفينة وخاف الغرق قالإ فغفرها له، و،أسألك حبق حممد وآل حممد ملا غفرت يل

:  يف النار قاليلقأبراهيم ملا إن إ أسألك حبق حممد وآل حممد ملا أجنيتين من الغرق، فأجناه اهللا منه، وينإ

ً فجعلها اهللا عليه بردا وسالما، و،ين أسألك حبق حممد وآل حممد ملا أجنيتين منهاإاللهم  ن موسى ملا ألقى إً

منتين، فقال له اهللا عز آوآل حممد ملا ين أسألك حبق حممد إاللهم :  قال،عصاه وأوجس يف نفسه خيفة

  .)١(علىنك أنت األإختف  ال: وجل

 ، فاالستثناء منقطع، لنفسه)صلى اهللا عليه وآله(نه مل يكن ذلك تزكية من الرسول أومن املعلوم : أقول

رفهم  بل والصاحلني التعريف بأنفسهم حىت يع)عليهم الصالة والسالم(ئمة ء اهللا واألأنبياعلى  بل الالزم

عليهم الصالة (ىل أحكامه، ولوال أقواهلم إاهللا و إىل رشادال كان ذلك خالف اإلإالناس فيتبعو�م، و

  . من أين عرفناهم)والسالم

ال أ :هبط جربئيل على يعقوب فقال: يقول يف آخره ،عن ابن عباس يف حديث قصة يوسفو

فقل ما قاله أبوك آدم فتاب اهللا عليه، : قالبلى، :  قال، يرد اهللا به بصرك ويرد عليك ابنيكًعلمك دعاءأ

لقي يف النار أبراهيم خليل الرمحن حني إ وجنا، وما قاله أبوك يوما قاله نوح فاستوت سفينته على اجلود

ًفجعلها اهللا عليه بردا وسالما، قال يعقوب ين أسألك حبق حممد إاللهم :  فقال قل،وما ذلك يا جربئيل: ً

ًتأتيين بيوسف وبنيامني مجيعا، وترد علي عيين، فقاله ن أ )عليهم السالم(سني وعلي وفاطمة واحلسن واحل

  فما استتم يعقوب هذا الدعاء حىت جاء البشري 

                                                

  .١٣١ص: ا�الس) ١(



٦١

  .)١(ًفألقى قميص يوسف عليه فارتد بصريا

منا ضعفت للبياض الذي حال دون متام إ مل تعم عينه، و)عليه السالم(قال مجع بأن يعقوب : أقول

 أو يكون فيهم منفرات خلقية الن أ ء جيبنبيان األالبكاء توجب ذلك البياض، وذلك ألثرة ك فإن النور،

ُابـيضت عيناه﴿ وخلقية، َْ ْ َّ َ ًفارتد بصيرا﴿ن أ تدل على أكثر من ذلك، كما  ال)٢(﴾ْ َ َّ َْ يدل على لزوم  ال )٣(﴾َ

 ،عيين إىل رجع النور:  قالبهما أش أو هصديق أو سر مبشاهدة قريبه إذا نساناإلن أ العمى، ولذا يتعارف

  .غري ذلك إىل ، فالن نور عيين:ومنه قوهلم

يا : اهللا عز وجل يقولإن  : يقول)صلى اهللا عليه وآله(ًمسعت حممدا :  قال،عن سلمان الفارسيو

ليكم تقضو�ا إيتحمل عليكم بأحب اخللق ن أّ إال جتودون �ا ليكم حوائج كبار الإليس من له  أو عبادي

ومن ) عليهما السالم(أكرم اخللق علي وأفضلهم لدي حممد وأخوه علي ن أ فاعلمواال أ ،شفيعهمكرامة ل

دمهته  أو فليدعين من مهته حاجة يريد نفعهاال أ اهللا، إىل الذين هم الوسائل) عليهم السالم (ئمة بعده األ

ا من تستشفعون له بأعز ضها له أحسن ما يقضيهق أ،داهية يريد كشف ضرها مبحمد وآله الطيبني الطاهرين

  .)٤(ليهإاخللق 

ًاهللا سبحانه جعل أسبابا يف عامل املادة، كذلك يف عامل املعىن، والتوسل من تلك، هذا ن أ كما: أقول

 حىت يلتف الناس حوهلم فيسعدوا يف دنياهم )عليهم الصالة والسالم(ذلك تعريف �م ن أ  إىلضافةباإل

  .وآخر�م

: كان لك يا مساعة عند اهللا حاجة فقلإذا  :)عليه السالم(احلسن أبو  قال يل:  قال،عن مساعةو

   ،ًهلما عندك شأنا من الشأن فإن ،ين أسألك حبق حممد وعليإاللهم 

                                                

  .١٥١ص: ا�الس) ١(

  .٨٤سورة يوسف ) ٢(

  .٩٦سورة يوسف ) ٣(

  .٢٤ص: ي ـ تفسري العسكر١١٦ص: عدة الداعي) ٤(



٦٢

تصلي على حممد وآل حممد وأن تفعل يب ن أ ًوقدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن وحبق ذلك القدر

  .)١(كذا وكذا

، كالذهب يصاغ فذاته قدره أطر القدر ما قدر، والشأن مان أ شأن،لعل الفرق بني القدر وال: أقول

  .ّكم الشان كيف والقدرن أ أو ،وصياغته شأنه، وميكن العكس باعتبارين

 من دعا اهللا بنا أفلح، ومن دعاه بغرينا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة الثمايل، عن أيب عنو

  .)٢(هلك واستهلك

الدعاء له ينقلب عليه،  إن قتل نفسه، وطلب هالكه من اهللا، حيثهلك بنفسه كمن ي: أقول

ٍأولئك يـبدل الله سيئا�م حسنات﴿ عكس ،حباطكاإل
َ َ َُْ

ِِ َِّ ُ َّ ُ ِّ َ ِ
ُْ﴾)٣(.  

ملا أشرف نوح على الغرق :  قال،)عليه السالم(عن علي بن احلسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضا و

ًبراهيم يف النار دعا اهللا حبقنا فجعل اهللا عليه النار بردا وسالما، إ يا رمدعا اهللا حبقنا فدفع اهللا عنه الغرق، ومل ً

ًن موسى ملا ضرب طريقا يف البحر دعا اهللا حبقنا فجعل يبسا، وأو ن عيسى ملا أراد اليهود قتله دعا اهللا حبقنا أً

  .)٤(ليهإ من القتل فرفعه يفنج

  

  فصل

  في استحباب االجتماع في الدعاء

 اجتمعوا فدعوا اهللا ًما من رهط أربعني رجال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،خالد أيب عن

ّ إال مل يكونوا أربعني فأربعة يدعون اهللا عز وجل عشر مرات فإن ،استجاب هلمّ إال عز وجل يف أمر

  مل يكونوا أربعة فواحد يدعو  فإن استجاب اهللا هلم،

                                                

  .٣٨ص: عدة الداعي) ١(

  .١٠٨ص: ا�الس) ٢(

  .٧٠سورة الفرقان ) ٣(

  .٥٣ص: اءقصص األنبي) ٤(



٦٣

  .)١(يز اجلبار لهاهللا أربعني مرة فيستجيب اهللا العز

 أو لفاأل إىل خرى اثنني، وثالثة ثالثة، وهكذاأًعداد يف خمتلف الروايات، تارة واحدا، واأل: أقول

ن أ من كشف له السرائر، كالطبيب يعلمّ إال يعلم الربط بينهما أكثر، كل له مدخلية يف مسبب خاص، وال

ًقراصاأ
يعلم الوجه يف هذا العدد   وغريه ال،ذاك أو  املريض هذايما أشبه تشف أو عشرة أو مخسة أو  ثالثة)٢(

ة لكل عدد عدد يوما أشبه انكشف له السبب) املواعظ العددية(ربعون من تلك، ومن الحظ اخلاص، واأل

  .لشيء خاص، ولذا ارتباط ذلك بذلك العدد

أمر واحد ما اجتمع أربعة رهط قط على :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب على، عنعن عبد األو

  .)٣(إجابةتفرقوا عن ّ إال فدعوا اهللا عز وجل

يا عيسى : )عليه السالم(عيسى  إىل اهللا أوحىن أ روي:  قال،)عدة الداعي(بن فهد يف عن أمحد و

  .)٤(يدعوين معكن أ املؤمنني ومرهم إىل تقرب

 م يأمنون بوائقه والثالثة اجتمعوا عند أخ هل أو ما من مؤمنني: )صلى اهللا عليه وآله(وقال : قال

ن إ زادهم، وهن استزادوإن سألوه أعطاهم، وإدعوا اهللا أجا�م، و إن خيافون غوائله، ويرجون ما عنده،

  .)٥(سكتوا ابتدأهم

ومها ) الغيلة(ً االيذاء سرا، ومنه : مجع غائلة)الغوائل(ًيذاء علنا، و اإل: مجع بائقة)البوائق(: أقول

  .جيايبإ) يرجون( وسلبيان،

  

                                                

  .٥٢٥ص: األصول) ١(

  ً.أي حبوبا) ٢(

  .٨٨ص:  ـ ثواب األعمال٥٢٥ص: األصول) ٣(

  .١٣٢ص: عدة الداعي) ٤(

  .١٣٢ص: عدة الداعي) ٥(



٦٤

  

  فصل

  في استحباب التأمين على دعاء المؤمن

  .)١(جر شريكانن يف األّالداعي واملؤم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

دعا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنسنادو�ذا اإل

  .)٢(قد أجيبت دعوتكما:  اهللا تعاىلن هارون وأمنت املالئكة، فقالّموسى وأم

 إذا )عليه السالم( أيب كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن عقبة، عن رجل، عنو

  .)٣(نواّحزنه أمر دعا النساء والصبيان مث دعا وأم

:  قال،)عليه السالم(عن عبد اهللا بن احلسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر و

 فإن ا سكتوا،ون شاؤإا فعلوا، ووشاؤإن  : قال،نواّيؤمن أ خوانه جيب عليهمإسألته عن الرجل يدعو وحوله 

  .)٤(يفعلوان أ  وجب عليهم،نواّأم: دعا وقال هلم

  .ذلك مستحب مؤكد إن  أي:أقول

  

  فصل

  في استحباب العموم في الدعاء

دعا إذا  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عن

  .)٥(أوجب للدعاء فإنه ،أحدكم فليعم

  .جابةاإلالثبوت، مبعىن  إىل أقرب أي )وجبأ: (أقول

  من صلى بقوم : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

                                                

  .٥٢٥ص: األصول) ١(

  .٥٦٣ص: األصول) ٢(

  .٥٢٥ص: األصول) ٣(

  .١٥٤ص: ٤ج: نوار حبار األ،١٢٢ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .٨٩ ص: ثواب األعمال،٥٢٥ص: األصول) ٥(



٦٥

  .)١(فاختص نفسه بالدعاء دو�م فقد خا�م

كان خيصه  إذا وهكذا، ومن الواضح استثناء ما) يل(ال ) لنا اللهم اغفر: (يقولن أ فالالزم: أقول

  ). زوجيت الوالدةىسهل عل: (كانت زوجته تطلق دو�م فيقول إذا ، كمااألمر

  

  فصل

  في استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب

خيه بظهر الغيب يدر اء املرء ألدع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

  .)٢(الرزق ويدفع املكروه

 دعاء املرء إجابةأوشك دعوة وأسرع :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن الفضيل بن يسار، عنو

  .)٣(خيه بظهر الغيبأل

) أوشك(ول طلبه لىب الطلب يف ظرف ثانية، فاأل وإذا قد يكون بني زيد وعمرو قدر ذراع،: أقول

  . كعمرو، من باب تشبيه املعقول باحملسوسجابة والدعاء كزيد، واإل،)أسرع (والثاين

خ  دعاء األجابةًأسرع الدعاء جنحا لإل: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،خالد القماط أيب عنو

  .)٤(آمني ولك مثاله: خيه فيقول له ملك موكل به بالدعاء ألؤخيه بظهر الغيب، ويبدأل

ليس شيء : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٥( من دعوة غائب لغائبإجابةأسرع 

                                                

  .١٣٢ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٢٧٣ص:  ا�الس،٤٣٥ص: األصول) ٢(

  .٤٣٥ص: األصول) ٣(

  .٤٣٥ص: األصول) ٤(

  .١١٤٦ص ٣ج: وسائل الشيعة) ٥(



٦٦

 )صلى اهللا عليه وآله(روي عن النيب :  قال،)كمال الدينإ( يف كتاب ،عن حممد بن علي بن احلسنيو

  .)١(لك مثالهو: خيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماءمن دعا أل: أنه قال

صلى اهللا (، عن النيب )عليهم السالم(عن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه و

خيه بظهر مام عادل، والوالد لولده، والرجل يدعو ألإ: ترد هلم دعوة علي أربعة ال يا:  قال)عليه وآله

  .)٢( حنيوعزيت وجاليل النتصرن لك ولو بعد: الغيب، واملظلوم، يقول اهللا

خوانك بظهر عليك بالدعاء إل:  قاليف حديث )عليه السالم(جعفر  أيب عن محران بن أعني، عنو

  .)٣(َ يقوهلا ثالثا،الرزق) يهيل(يتهيل  فإنه ،الغيب

  . ذلك ثالث مرات، للتأكيد على املطلب)عليه السالم(مام قال اإل أي :أقول

قال الصادق :  قال،)السالمعليهم ( آبائه  عنعن املنصوري، عن عم أبيه، عن علي بن حممد،و

خ مؤمن واساه فينا،  منها رجل مؤمن دعا أل،حيجنب عن اهللا عز وجل ثالث دعوات ال: )عليه السالم(

  .)٤(ليهإمل يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه  إذا ودعاؤه عليه

خيه بظهر خ املؤمن ألعاء األدإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن مسعدة بن صدقة، و

  .)٥(الغيب مستجاب ويدر الرزق ويدفع املكروه

                                                

  .٨ص: كمال الدينإ) ١(

  .٩٢ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .٤٨٤ص: السرائر) ٣(

  .١٧٦ص: األمايل) ٤(

  .٥ص: قرب اإلسناد) ٥(



٦٧

 ،ادعين على لسان مل تعصين به: اهللا قال ملوسىن أ روي: قال) عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)١(ادعين على لسان غريك:  قال، يل بذلكىنأيا رب : قال

ما املراد بالعصيان أعم من إوذلك ليعلم الناس، و طرف خطاب فقط )عليه السالم(ما موسى إ: أقول

َ آدم ربه فـغوى َعصىَو﴿: وىل، مثلترك األ َ ََُّ ُ َ﴾)٢(.  

 خيك بظهر الغيب يسوقالدعاء أل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

  .)٣(ولك مثل ذلك: الداعي الرزق، ويصرف عنه البالء، ويقول امللكإىل 

هل الوالية فما خواين وألشغل نفسي بالدعاء إلأ: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: اد، قالعن محو

 ومن دعا للمؤمنني واملؤمنات ،اهللا تبارك وتعاىل يستجيب دعاء غائب لغائبإن  : فقال،ترى يف ذلك

اهللا تبارك وتعاىل  إن :، مث قالتقوم الساعة لكل مؤمن حسنةن أ  إىلهل مودتنا رد اهللا عليه من آدموأل

  .)٤(يل وملن حضره  مث دعافرض الصالة يف أفضل الساعات فعليكم بالدعاء يف أدبار الصالة

  

  فصل

   الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسهنسانفي استحباب اختيار اإل

  من دعا إن  :)عليه السالم(احلسن موسى  أيب  عنيف حديث ،عن عبد اهللا بن جندب

                                                

  .١٢٨ص: عدة الداعي) ١(

  .١٢١ه سورة ط) ٢(

  .٦٧ص: ا�الس) ٣(

  .٥٧ص: يتفسري القم) ٤(



٦٨

  .)١(ولك مائة ألف ضعف: نودي من العرشخيه بظهر الغيب أل

.فرادفراد والشرائط يف األالختالف األ) مثاله(ينايف ذلك مع رواية  ال: أقول

مسعوا املؤمن يدعو  إذا املالئكةإن  : يقول)عليه السالم(مسعت علي بن احلسني :  قال،عن ثويرو

 تدعو له باخلري وهو غائب عنك، ،خيك ألخ أنتنعم األ: يذكره خبري قالوا أو خيه املؤمن بظهر الغيبأل

ي ما أثنيت عليه، ولك الفضل َي ما سألت له، وأثىن عليك مثلَ قد أعطاك اهللا عز وجل مثل،وتذكره خبري

  .)٢(احلديث عليه

َُيستجيب الذين آمنواَو﴿:  يف قوله تعاىل،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو ََ ُ
َّ َ ِعملوا الصاحلات وْ ِ َّ ُ ِ َ 

ِزيدهم من فضلهَيو ِِ ْ َ ْ ْ ُ قول اهللا العزيز يآمني، و: خيه بظهر الغيب فيقول له امللكهو املؤمن يدعو أل: قال ،﴾ُ

  .)٣(ياهإ وقد أعطيت ما سألت حببك ،لك مثال ما سألت: اجلبار

خيه املؤمن الداعي أل:  يقول)عليه السالم(احلسن موسى  أبا نه مسعإ ،عن عبد اهللا بن جندبو

  .)٤(لك بكل واحدة مائة ألف:  من أعنان السماءىيب ينادبظهر الغ

خيه يف ظهر الغيب من دعا أل:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بن وهبعن معاوية و

: يا عبد اهللا ولك مائة ألف ضعف مما دعوت، وناداه ملك من السماء الثانية: ناداه ملك من السماء الدنيا

مثائة ألف يا عبد اهللا ولك ثال: اء الثالثةا ألف ضعف مما دعوت، وناداه ملك من السمتائيا عبد اهللا ولك م

  ضعف مما دعوت، 

                                                

  .٢٧٣ص:  ا�الس،٥٣٥ص: األصول) ١(

  .٥٣٥ص: األصول) ٢(

  .٤٥٣ص: األصول) ٣(

  .٣٦١ص: يرجال الكش) ٤(



٦٩

يا عبد اهللا ولك أربعمائة ألف ضعف مما دعوت، وناداه ملك من : وناداه ملك من السماء الرابعة

يا :  السماء السادسةيا عبد اهللا ولك مخسمائة ألف ضعف مما دعوت، وناداه ملك من: السماء اخلامسة

يا عبد اهللا ولك سبعمائة : عبد اهللا ولك ستمائة ألف ضعف مما دعوت، وناداه ملك من السماء السابعة

يا عبد اهللا لك ألف ألف ضعف مما ، أفتقر أنا الغين الذي ال: ألف ضعف مما دعوت، مث يناديه اهللا تعاىل

  .)١(دعوت

 نسانضعاف يناهلا اإلكما تقدم، وتلك األداعني وحنوه يات الختالف مراتب الاختالف الروا: أقول

أعطه : (قال وإذا ما يعادهلا بتلك املقادير، أو الدنانريمن  يأعط) ًأعطه دينارا: (قال إذا ًخرة، مثاليف اآل

حل له ) حل مشكلته: (قال وإذا خرة،ً أوالدا يف اآلنسانعطاء اإلإبعد يف   وال،كان كذلك) ًولدا أو زوجة

 للعطاء له، فلعل يعطى مثله بروح عام يف ًمل يكن قابال وإذا خروية بذلك املقدار وهكذا،شاكل األمن امل

ن إ وًيف القيمة مثال) خبزة(تساوي ) جوزة( و)بيضة( فإن يف البضائع،) الثمن( العام احلوائج، كالروح

  .غري ذلك إىل ،قربائه ومن يهمه أمرهمأعطاء إوميكن  .شكاهلاأاختلف 

 خيه بظهر الغيب يسوقدعاء املسلم أل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن: وية بن عمارعن معاو

  .)٢(لك مثاله): امللك(الداعي الرزق، ويصرف عنه البالء، ويقول له املالئكة إىل 

عن علي بن احلسني، عن فاطمة الصغرى، عن عن عبادة الكليين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، و

قامت يف ) عليها السالم(رأيت أمي فاطمة :  قال) السالممعليه(، عن أخيه احلسن احلسني بن علي

حمرا�ا ليلة مجعتها فلم تزل راكعة ساجدة حىت اتضح عمود الصبح، ومسعتها تدعو للمؤمنني واملؤمنات 

دعني تدعني لنفسك كما ت ماه مل الأيا : تدعو لنفسها بشيء، فقلت هلا والهلم وتسميهم وتكثر الدعاء 

  يا بين اجلار :  فقالت،لغريك

                                                

  .١٢٩ص: عدة الداعي) ١(

  .٨٤ص: ثواب األعمال) ٢(



٧٠

  .)١(مث الدار

:  قال،)السالمعليهم ( آبائه زيد الكحال، عن أبيه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أيب عنو

 يا بنت : تدعو لنفسها، فقيل هلا دعت تدعو للمؤمنني واملؤمنات وال إذا )عليهما السالم(كانت فاطمة

  .)٢(اجلار مث الدار:  فقالت،تدعني لنفسك نك تدعني للناس والإرسول اهللا 

 الواردة للنفس، فلكل فضل من جهة، فهناك دعاء ملفرده، ودعاء دعيةينايف األ هذا ال: أقول

  ).لزيد( أو )لنا( أو )اللهم اغفر يل: ( مثل، ودعاء للغري،للمجموع

  

  فصل

  في استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 

  ً وأمواتاًحياءأوالمسلمين والمسلمات 

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حسني بن علوان، عن

رد اهللا عليه مثل الذي دعا هلم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من ّ إال ما من مؤمن دعا للمؤمنني واملؤمنات

النار يوم القيامة فيسحب فيقول املؤمنون   إىلن العبد ليؤمر بهإيوم القيامة، و إىل هو آت أو أول الدهر

  .)٣( فيشفعهم اهللا عز وجل فيه فينجو،يا رب هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه: واملؤمنات

 أو مؤمنة مضى من أول الدهر ما من مؤمن وال:  قالسناد �ذا اإل،عن حممد بن يعقوب الكليينو

  .)٤(اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات: قول يف دعائهوهم شفعاء ملن يّ إال يوم القيامة إىل هو آت

                                                

  .٧١ص: علل الشرايع) ١(

  .٧١ص: علل الشرايع) ٢(

  .٥٣٥ص: األصول) ٣(

  .٢٧٣ص: ا�الس) ٤(



٧١

: مرة وعشرين ًمن قال كل يوم مخسا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات كتب اهللا له بعدد كل مؤمن مضى وبعدد كل مؤمن 

  .)١(يامة حسنة، وحما عنه سيئة، ورفع له درجةيوم الق إىل يومؤمنة بق

املسلمني ن أ آخره، والظاهر إىل الديه يكن له بذلك القدر سيئة غفر لومل إذا نهأقد تقدم : أقول

  .ًمعاندا من سائر املسلمني، فليس من عطف البيان ًواملسلمات من مل يكن مؤمنا وال

قال :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن حممد بن محاد احلارثي، عنو

ولك : قال امللك ّالإما من عبد دعا للمؤمنني واملؤمنات بظهر الغيب : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

رد اهللا عليه مثل الذي دعا هلم من ّ إال مثل ذلك، وما من عبد مؤمن دعا للمؤمنني واملؤمنات بظهر الغيب

  .)٢(يوم القيامة إىل هو آت أو ضى من أول الدهركل مؤمن ومؤمنة م

خوانه من من دعا إل: نه كان يقولإ، )عليه السالم(ول احلسن األ أيب عن صفوان بن حيىي، عنو

  .)٣(ً عن كل مؤمن ملكا يدعو لههاملؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وكل اهللا ب

ما من مؤمن يدعو للمؤمنني واملؤمنات :  قال،)المعليه الس(احلسن الرضا  أيب ، عنسنادو�ذا اإل

 كتب اهللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث اهللا آدم ّالإموات حياء منهم واألواملسلمني واملسلمات األ

  .)٤(تقوم الساعةن أ إىل

  

  فصل   

  ربعين من المؤمنينأ وه لوالدينسانفي استحباب دعاء اإل

مخس : يقول) عليه السالم( أيب كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

: مام املقسط، ودعوة املظلوم، يقول اهللا عز وجل دعوة اإل،حيجنب عن الرب تبارك وتعاىل دعوات ال

خيه نتقمن لك ولو بعد حني، ودعوة الولد الصاحل لوالديه، ودعوة الوالد الصاحل لولده، ودعوة املؤمن ألأل

  .)٥(ولك مثاله:  فيقول،لغيببظهر ا

                                                

  .٨٨ص:  ثواب األعمال،٢٢٨ص: ا�الس) ١(

  .٣٠٧ص: ا�الس) ٢(

  .١١٥٢ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٣(

  .١١٥٢ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٤(

  .٥٣٦ص: األصول) ٥(



٧٢

ربعني من املؤمنني مث دعا أم ّمن قد:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو

  .)١(استجيب له

م ّمن قد: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، �ذا السند،براهيم، عن أبيهإعن أمحد بن علي بن و

  .)٢( دعا لنفسه استجيب لهيف دعائه أربعني من املؤمنني مث

خوانه إ من ًم أربعني رجالّمن قد:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عمر بن يزيدو

  .)٣(يدعو لنفسه استجيب له فيهم ويف نفسهن أ قبل

  

  فصل

  في جواز الدعاء للكافر والسالم عليه عند الضرورة

 إىل احتجت إن أرأيت: )عليه السالم(احلسن موسى يب قلت أل:  قال،عن عبد الرمحن بن احلجاج

  .)٤(ينفعه دعاؤك نه الإنعم :  قال،م عليه وأدعو لهّسلأالطبيب وهو نصراين 

  .املعاند إىل يكون ذلك بالنسبةن أ يبعد ال: أقول

                                                

  .٥٣٦ص: األصول) ١(

  .٢٧٣ص: ا�الس) ٢(

  .٢٧٠ص: األمايل ، ٣٢٨ص: ا�الس) ٣(

  .٢٠٠ص:  علل الشرايع،٦١٥ص: األصول) ٤(



٧٣

  

  فصل

   في الصباح والمساءًفي تأكد استحباب التهليل عشرا

الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ا إن  : قال،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب خدجية، عن أيب عن

 ياهللا وحده الشريك له، له امللك وله احلمد، حييّ إال له إال(: سنة واجبة مع طلوع الشمس واملغرب، تقول

أعوذ (:  وتقول، عشر مرات) بيده اخلري وهو على كل شيء قدير،ميوت  وهو حي ال،يحييمييت و و،ومييت

 عشر )اهللا هو السميع العليم إن حيضرون،ن أ ليم من مهزات الشياطني، وأعوذ بك ربباهللا السميع الع

  .)١(نسيتها إذا  الصالةينسيت قضيت كما تقض فإن مرات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب،

ستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، أ(: قل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مروان، عنو

 ومييت ي حيي،شريك له اهللا وحده الّ إال له إال(:  وقل،)اهللا هو السميع العليم إن حيضرون،ن أ وأعوذ باهللا

نعم مفروض حمدود تقوله قبل طلوع :  قال،مفروض هو: فقال له رجل:  قال،)وهو على كل شيء قدير

  .)٢(فاتك شيء فاقضه من الليل والنهار فإن الشمس وقبل الغروب عشر مرات،

 إذا من الدعاء ما ينبغي لصاحبهإن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،بن كاملء عن العالو

 ، ومييتي حيي،شريك له، له امللك وله احلمد اهللا وحده الّ إال له إال: (يقضيه يقول بعد الغداةن أ نسيه

أعوذ (:  وتقول،عشر مرات)  وهو على كل شيء قدير، بيده اخلري كله،ميوت  وهو حي اليي،ومييت وحي

  .)٣( كان عليه قضاؤهًي من ذلك شيئا نسفإذا ، عشر مرات)باهللا السميع العليم

                                                

  .٥٤٩ص: ولاألص) ١(

  .٥٤٩ص: األصول) ٢(

  .٥٤٩ص: األصول) ٣(



٧٤

  

  فصل

  في استحباب الدعاء للرزق

 :ادع يف طلب الرزق يف املكتوبة وأنت ساجد:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زيد الشحام، عن

  .)١()نك ذو الفضل العظيمإ ف،يل من فضلك ارزقين وارزق عيا،ني يا خري املعط،لنيوخري املسؤ يا(

 اهللا عز وجل جعل أرزاق املؤمننيإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن السري، عنو

  .)٢(مل يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه إذا العبدن أ حيتسبون، وذلك من حيث ال

جر كالبنائني أمال الذين يعلمون بيعرفون من يشرتي منهم، وكثري من الع أغلب الكسبة ال فإن :أقول

 إن :العلية، فال يقال يعرفون من يستأجرهم وهكذا، واحلديث من باب االقتضاء ال ليهم الإواحلمالني ومن 

  .ين يرزقونأمالك يعرفون من اب األحجراء واملوظفني وأصًكثريا من األ

الرزق لينزل إن  :) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا : قال، )عليهما السالم(عن جعفر، عن أبيه و

كل نفس مبا قدر هلا، ولكن اهللا فضول فأسألوا اهللا من  إىل  على عدد قطر املطررضاأل إىل من السماء

  .)٣(فضله

عليه (جعفر  أبو نظر: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن معمر بن خالد، عنو

 سألت )عليه السالم(جعفر  أبو ، فقال)لك من رزقك احلاللين أسأإاللهم (: وهو يقولرجل  إىل )السالم

ًين أسألك رزقا واسعا طإاللهم (: قوت النبيني، قل   .)٤()ًبا من رزقكيً

 ).الرزق احلالل( يكيفيه جمرد عالمه بأنه الإأراد  )عليه السالم(مام كأن اإل: أقول

                                                

  .٥٦٠ص: األصول) ١(

  .٤١٢ص:  التوحيد،١٠٩ص: ا�الس) ٢(

  .٥٥ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .٥٦١ص: األصول) ٤(



٧٥

 �م كانوا زاهدين الً يكن واسعا، أل ومع ذلك ملًكان رزقهم حالال) عليهم السالم(ء نبيان األإف

  .ءنبيايتحمل ما يتحمله األ كل أحد ال فإن يطلب الرزق الواسع،ن أ فضل لهيريدون أكثر من ذلك، فاأل

ن أ جعلت فداك ادع اهللا عز وجل: )عليه السالم(لرضا لقلت :  قال،نصر أيب عن أمحد بن حممد بنو

كان علي بن : الذي عندنا املكسب الطيب، فقال: قلت ،تدري ما احلاللأ: يرزقين احلالل، فقال

ين أسألك من رزقك إاللهم : قل : مث قال،احلالل هو قوت املصطفني:  يقول)عليه السالم(احلسني 

  .)١(الواسع

  

  فصل

  يستجاب دعاؤه المن في 

اء سائل صحبته بني مكة واملدينة فج:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن الوليد بن صبيح، عن

: عبد اهللا أبو  مث جاء الرابع فقال،يعطىن أ  مث جاء آخر فأمر،يعطىن أ  مث جاء آخر فأمر،يعطىن أ فأمر

يشبعك اهللا لينا فقالإ، مث التفت :حد الثالثة الذين الأأكون كن أ  ولكن أخشى،أما عندنا ما نعطيه 

 فال يستجاب له، ورجل ،اللهم ارزقين:  مث قال فأنفقه يف غري حقهًيستجاب هلم دعوة، رجل أعطاه اهللا ماال

ليه، ورجل يدعو على جاره وقد جعل اهللا عز إه منها وقد جعل اهللا عز وجل أمرها حييرن أ هأتيدعو على امر

  .)٢(يتحول عن جواره ويبيع دارهن أ  إىللوجل له السبي

يستجاب له،   يف من الًعطاء الرابع يوجب نقص النفقة، فيكون داخالإ فإن )يف غري حقه: (أقول

 ّالإمل يكونا يف حمذور طالق املرأة، والتحول عن اجلوار، و إذا يستجاب هلما دعوة فيما خرين الاآلن أ كما

  ال يطاق  فقد رفع ما

                                                

  .٥٦١ص: األصول) ١(

  .٧٧ص ١ج:  اخلصال،٥٣٦ص: األصول) ٢(



٧٦

  .والعسر وحنومها

 الرجل ،يستجاب هلم دعوة أربعة ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم، عنإعن جعفر بن و

:  ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له،أمل آمرك بالطلب:  فيقال له،اللهم ارزقين:  بيته يقولجالس يف

 أمل ،أمل آمرك باالقتصاد: اللهم ارزقين فيقال له: ليك، ورجل كان له مال فأفسده فيقولإأمل أجعل أمرها 

َالذينَو﴿:  مث قال،حصالاإلآمرك ب
ُِأنـفقوا مل يسرفوا إذا َّ ْ ُ َْ ُ َ ُُمل يـقتـروا وَْ ْ َ ًكان بـني ذلك قواما وَْ َ َ

ِ
َ ْ َ ورجل كان له  ،﴾َ

  .)١(أمل آمرك بالشهادة:  فيقال له،بينةمال فأدانه بغري 

يتمكن ن أ مر بيده حبيثعدم استجابة دعاء كل من يدعو أل إىل حاديثملاع هذه األإالظاهر : أقول

اهللا سبحانه  فإن رة من باب املثال الغالب، املذكواألمورمنا ذكرت إهدفه بدون دعاء، و إىل من الوصول

قدام وحنوها، وقسم بيده تبارك واإل كالزواج واحلرث والكسب نسان قسم بيد اإل، على قسمنياألمورجعل 

ًيرزق ولدا، وكالثمر فرمبا  يشفى، وكالولد فرمبا يتزوج وال  الدواء والنسانرمبا يشرب اإل ذإوتعاىل، كالشفاء 

 حيصل على الثروة، والظفر فرمبا يقدم يف احلرب وال كتسب واليالثمر، والثروة فرمبا حيصل على  واليزرع 

 إىل  الرجال والسالح وذهب)صلى اهللا عليه وآله( النيب أهين أ  وهذا هو موضع الدعاء، ولذا بعد،ينتصر

  .غري ذلك إىل ساحة احلرب، رفع يديه بالدعاء،

 ملا ،تصور عجزه ودعا، استجاب اهللا سبحانه أو قدمة ودعا، باملنسانيعلم اإلمل  إذا نهألكن الظاهر 

  .تقدم يف الروايات من طلب كل شيء منه تعاىل

 رجل رزقه اهللا ،ثالثة ترد عليهم دعو�م: يقول) عليه السالم(مسعته :  قال،عن الوليد بن صبيحو

رجل دعا على امرأته وهو هلا ظامل أمل أرزقك، و:  فيقال له،يا رب ارزقين: فأنفقه يف غري وجهه، مث قال ًماال

  أمل أجعل أمرها بيدك، ورجل جلس : فيقال له

                                                

  .٥٣٧ص: األصول) ١(



٧٧

  .)١(طلب الرزق إىل أمل أجعل لك السبيل:  فيقال له،يا رب ارزقين: يف بيته وقال

دعاء  فإن ًلو كان الرجل مظلوما منها، إذ ه عليها بال وجه،ؤحىت يكون دعا) وهو هلا ظامل: (أقول

  .املظلوم يستجاب

صلني قعدن يف بييت وألرجل قال أل: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن عمر بن يزيدو

ومن : ، قلتيستجاب هلم هذا أحد الثالثة الذين ال: ما رزقي فسيأتيين، فقالأعبدن ريب فصومن وألوأل

أمرها بيدك خل :  فيقال له،ايرحيه منها ويفرق بينه وبينهن أ رجل له امرأة يدعو اهللا:  قال،خراناالثنان اآل

ن أ قد أمرتك:  فيقال له،يرد عليهن أ  فيدعو اهللا، مل يشهد عليهإنسانسبيلها، ورجل كان له حق على 

  .)٢(تشهد وتستوثق فلم تفعل

ًكنا جلوسا عنده فجاء : قال، )عليه السالم(علي، عن رجل، عن جعفر بن حممد  أيب عن خالدو

ً آخر فأعطاه درمها، مث جاء آخر فأعطاه درمها، مث جاء الرابع فقال لهًسائل فأعطاه درمها، مث جاء ً : يرزقك

خيرجها يف هذا الوجه ن أ أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم فأرادن أ لو: ، مث أقبل علينا فقالربك

هللا  ليس عنده شيء، مث كان من الثالثة الذين دعوا فلم يستجب هلم دعوة، رجل آتاه ايخرجها مث بقأل

 فلم يستجب له دعوة وردت عليه، ورجل جلس ،أمل أرزقك:  فقال،يرزقهن أ  فمرغه ومل حيفظه فدعا اهللاًماال

 وتبتغي من رضتسري يف األن أ ،ًطلب الرزق سبيال إىل  أمل أجعل لك:يرزقه فقالن أ يف بيته يسأل اهللا

   فردت عليه ،ها يف يدكأمل أجعل أمر:  فردت عليه دعوته، ورجل دعا على امرأته فقال،فضلي

                                                

  .٢٢ص ١ج:  الفقيه،٥٣٧ص: األصول) ١(

  .٤٨٣ص: السرائر) ٢(



٧٨

  .)١(دعوته

لديهما، حىت   كل ما)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(نفق الرسول أفلماذا : يقال ال: أقول

  مل جيدا قوت عائلتهما؟

الذي يكون يف حال النهوض يستثىن من القواعد ن أ ً حيث ذكرنا سابقا،فعلهما استثناء: نه يقالإف

 الأ: يف زهده، وقالمام نه تشبه باإل كما تقدم يف رواية، أل، عاصم)عليه السالم(مام إلاولية، ولذا زجر األ

  . ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة وسداد،تقدرون على ذلك نكم الإ

  ؟)٢(سوةأرسول اهللا يف لكم ولقد كان ين أف: يقال ال

 أو ن جتعل القاعدة كاالستثناء أ كل يف مورده، ال،سوة يف القاعدة ويف االستثناءاأل: نه يقالأل

ًكان الالزم الوضوء حال الصحة والتيمم حال املرض، فقلنا لزيد اتبع عمروا، كان معناه  إذا ًبالعكس، مثال

  .يتيمم حال الصحة أو ن يتوضأ يف حال املرض أذلك، ال

: ) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن زياد، عنعن مسعدة و

ًأجل فلم يكتب عليه كتابا ومل يشهد عليه شهودا،  إىل ً ديناً منهم من أدان رجال،أصناف اليستجاب هلم ً

: ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل تؤذيه امرأة بكل ما تقدر عليه وهو يف ذلك يدعو اهللا عليها ويقول

ن شئت إشئت خليتها و فإن قلدتك أمرهاما  أو  عبدي: فهذا يقول اهللا تعاىل له،اللهم أرحين منها

  وهو يف ذلك يدعو اهللا، مث أنفقه يف الرب والتقوى فلم يبق له منه شيءًأمسكتها، ورجل رزقه اهللا تعاىل ماال

أحب املسرفني، ورجل  ين الإ ،أمل أرزقك فأغنيك، أفال اقتصدت ومل تسرف: يرزقه، فهذا يقول الربن أ

: يطلب من فضل اهللا كما أمره اهللا، فهذا يقول اهللا له يرزقه الخيرج والن أ قاعد يف بيته وهو يدعو اهللا

  ين مل أحظر الدنيا إعبدي 

                                                

  .٦٨ص: ا�الس) ١(

  .٢١: سورة األحزاب) ٢(



٧٩

ن إحرمتك عذرتك و فإن ،ب الرزقي واسعة أفال خترج وتطلأرض و، ومل أرمك يف جوارحك،عليك

  .)١( فهو الذي تريدرزقتك

ولئك، فلله أمتشي يف   على اهللا ال اليت هيجابةحتمية اإلن أ يظهر من ذيل هذا احلديث: أقول

  ً.طالقاإيستجاب هلم  نه ال أاملنع فيهم، ال أو رادة بالتفضلاإل

  

  فصل

   والمريض يفي استحباب دعاء الحاج والغاز

   دعائهميووجوب توق

ثالثة دعو�م :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عيسى بن عبد اهللا القمي

 انظروا كيف ختلفونه، والغازي يف سبيل اهللا فانظروا كيف ختلفونه، واملريض فال تغيظوه وال احلاج ف،مستجابة

  .)٢(تزجروه

مها عليكم، ؤدعيا عليكم ـ حيث خلفتمومها بغري احلسن ـ يستجاب دعا إذا ولنين األأل: أقول

  .غيظ املريض ودعاأ إذا وكذلك

دعا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

ومن غزا يف سبيل اهللا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، : ن هارون وأمنت املالئكة، فقال اهللا تعاىلّموسى وأم

  .)٣(يوم القيامة إىل ستجيب لكماأستجيب له كما أ

  

  المظلوم والوالدين  دعوة يفي وجوب توق فصل

  الدينواستحباب دعاء المظلوم والو

ياكم إ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  ودعوة 

                                                

  .٣٤٦ص ١ج:  الفروع،٣٨ص: قرب اإلسناد) ١(

  .٥٣٦ص: األصول) ٢(

  .٥٣٦ص: األصول) ٣(



٨٠

ياكم إارفعوها حىت أستجيب له، و: ليها، فيقولإ�ا ترفع فوق السحاب حىت ينظر اهللا إ ف،املظلوم

  .)١( من السيفّ�ا أحدإودعوة الوالد ف

 فإن ،اتقوا الظلم: يقول) عليه السالم( أيب كان:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنعن مساعة، و

  .)٢(السماء إىل دعوة املظلوم تصعد

ئه يف مملكة أنبيانيب من  إىل أوحى اهللا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

منا إموال، وعلى سفك الدماء واختاذ األستعملك أين مل إ: ئت هذا اجلبار فقل لها إن :جبار من اجلبابرة

  .)٣(ًن كانوا كفاراإين لن أدع ظالمتهم وإستعملتك فتكف عين أصوات املظلومني فأ

يستجاب  فإنه ،حتقروا دعوة أحد ال:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن احلسن بن اجلهم، عنو

  .)٤(يستجاب هلم يف أنفسهم لليهودي والنصراين فيكم، وال

  ال،كاستجابة دعاء املؤمن يف االقتضاء أي نفسهملكم وعليكم، وعدم استجابة دعائم أل أي :لأقو

ال إ�ما من باب املثال وأ بينما يف املؤمن قوته، والظاهر ي ففيهما ضعف املقتضً،يستجاب مطلقا نه الأ

  .غري ذلك إىل فكل كافر كذلك، وقد استجاب اهللا دعاء فرعون يف قصة جريان املاء،

 ،) السالممعليه(عن املنصوري، عن عم أبيه، عن علي بن حممد اهلادي، عن آبائه، عن الصادق و

عقه، ودعاء املظلوم  إذا  وعليه دعوته،رهب إذا  دعاء الوالد لولده،حيجنب عن اهللا ثالث دعوات ال: قال

  .)٥(على من ظلمه، ودعاؤه ملن انتصر له منه

                                                

  .٥٣٦ص: األصول) ١(

  .٥٣٦ص: األصول) ٢(

  .٤٠ص:  ـ ثواب األعمال٤٦٤ص: األصول) ٣(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٤(

  .١٧٦ص: األمايل) ٥(



٨١

  

   بغير حق، في تحريم الدعاء على المؤمن فصل

  صالح النفسإوعدم نفع الدعاء على الملوك بدون 

ًالعبد ليكون مظلوما فال يزال إن  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن هشام بن سامل

  .)١(ًيدعو حىت يكون ظاملا

 ،ب مباله كلهاللهم اذه: ما أشبه، فيقول أو سبه، أو ًخدش له جرحا، أو ً، سرق منه ديناراًمثال: أقول

  .سلط عليه من يسجنه سنة أو اقتله،أو 

إن  :يف حديث يقول )عليه السالم(مسعت علي بن احلسني :  قال،عبيدة، عن ثوير أيب عنو

 كف أيها املسرت ،خيكخ أنت ألبئس األ: مسعوا املؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له إذا املالئكة

اهللا عز وجل أعلم بعبده ن أ  وامحد اهللا الذي سرت عليك، واعلم،سكعلى ذنوبه وعورته، واربع على نف

  .)٢(منك

:  قال،)عليهم السالم(عمر العجمي، عن الصادق جعفر بن حممد، عن آبائه، عن علي  أيب عنو

أنا، خلقت امللوك وقلو�م ّ إال له إأنا اهللا ال: قال اهللا عز وجل :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

 فأميا قوم أطاعوين جعلت قلوب امللوك عليهم رمحة، وأميا قوم عصوين جعلت قلوب امللوك عليهم ،يبيد

  .)٣(أعطف قلو�م عليكم ّ إيل توبوا،تشغلوا أنفسكم بسب امللوك ال أال سخطة،

أميا قوم عصوين جعلت قلوب : قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة، عن أيب عنو

   تولعوا أنفسكم بسب امللوك، توبوا الال أ ك عليهم نقمة،امللو

                                                

  .٤١ص:  األعمال عقاب،٤٦٤ص: األصول) ١(

  .٥٣٥ص: األصول) ٢(

  .٢٢٠ص: ا�الس) ٣(



٨٢

  .)١(اهللا عز وجل ليعطف بقلو�م عليكمإىل 

نه تعاىل هو الذي إحيث  هللا سبحانه، نسانينفع مع عصيان اإل  الظلمة الّسبن أ  إىلشارةإ: أقول

سبحانه الذي  فإنه عاىل، من جذره، بالطاعة هللا تاألمرمنا النافع عالج إًسلطه عليه جزاء لعصيانه، و

ْ◌عث يف األميني رسوال منـهم﴿ ُ ْ ِ ً ُ َ َ ُِِّّ ْ ِ َ َ ُبـعثنا عليكم عبادا لنا أويل﴿ رمحة، هو الذي )٢(﴾َ َ ً ِ
ْ ُ ََْ َْ ٍ بأس شديد َ

َ ٍ  نقمة، )٣(﴾َْ

ًأو يـلبسكم شيعا﴿: ويف آية اخرى َ َ
ِ

ْ ُ َ
ِْ ٍيذيق بـعضكم بأس بـعض وَْ ْ َْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ   .غري ذلك إىل ،)٤(﴾َ

  

  فصل

  ب الدعاء على العدوفي استحبا

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،خنيسعلي بن ملا قتل داود بن علي امل: عن املسمعي، قال

دعون اهللا على من قتل موالي وأخذ مايلأل ٥(احلديث(.  

: ً جارا يل وما ألقى منه، قال)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب شكوت:  قال،سحاق بن عمارإعن و

: ، فقلتادع عليه: ليه فقال يلإليه فشكوت إًففعلت فلم أر شيئا، فعدت : ، قالع عليهاد: فقال يل

: فقال: لقيته دعوت عليه، قال إذا : قال،كيف دعوت عليه: ًجعلت فداك قد فعلت فلم أر شيئا، قال

استدبر وإذا أدبر إذا ادع عليه،٦( ففعلت فلم ألبث حىت أراح اهللا منه(.  

، كذلك الدعاء على الظامل بظهر جابةاإل إىل الدعاء للمؤمن بظهر الغيب أقربن أ كما: أقول

  ن مع املواجهة جتيش العواطف  أالغيب، ولعل السر

                                                

  .١١٧ص: احملاسن) ١(

  .٢ :سورة اجلمعة) ٢(

  .٥سراء سورة اإل) ٣(

  .٦٥نعام سورة األ) ٤(

  .٥٣٧ص: األصول) ٥(

  .٥٣٧ص: األصول) ٦(



٨٣

  . خالص الذي يكون بظهر الغيبله، وعليه فال يكون للدعاء ذلك اإل

  .اخلروجطلب  أي كان يف صدد الذهاب، حنو استخرج إذا  أي)استدبر( وبظهر الغيب، أي )أدبر(و

خت  أطرقه ببلية الأاللهم : أحد قاللى  عدعا أحدكمإذا  : قال)عليه السالم(احلسن  أيب وروي عن

  .)١(هلا وأبح حرميه

  .هذا يف الظامل املستحق لذلك: أقول

ًفالنا  إن : فقال له العالء بن كامل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،عن يعقوب بن سامل

نك تكفي من كل شيء، إاللهم : هذا ضعف بك، قل: تدعو اهللا، فقالن أ رأيت فإن ،ليفعل يب ويفع

  .)٢(يكفي منك شيء، فاكفين أمر فالن مبا شئت وكيف شئت، وحيث شئت وأىن شئت وال

 عن طلب الدعاء عن ًتدعو بنفسك، وهو أمر بالدعاء بالنفس، فضال الن أ  أي)ضعف بك: (أقول

  . بالدعاء بلسان مل يعص به، وهو لسان غريهاألمرخرين ملا تقدم من عاء من اآلمنا يطلب الدإخرين، واآل

ًيل جارا من قريش من آل حمرز قد  إن :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن يونس بن عمارو

 ادع اهللا: جعفر بن حممد، قال إىل موالهذا الرافضي حيمل األ: نوه بامسي وشهرين، كلما مررت به قال

ولتني، فامحد اهللا عز وجل خرية من الركعتني األكنت يف صالة الليل وأنت ساجد يف السجدة األ إذا عليه

اللهم اضربه بسهم فالن بن فالن قد شهرين ونوه يب وغاظين وعرضين للمكاره،  إن اللهم: (وجمده وقل

مث ذكر أنه فعل ) الساعة الساعة ،عاجل تشغله به عين، اللهم قرب أجله واقطع أثره، وعجل ذلك يا رب

  .)٣(ذلك ودعا عليه فهلك

                                                

  .٥٣٧ص: األصول) ١(

  .٥٣٧ص: األصول) ٢(

  .٥٣٧ص: األصول) ٣(



٨٤

  

  فصل

  في استحباب مباهلة العدو وكيفيتها

  إىل،نا نكلم الناس فنحتج عليهمإ: قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مسروق أيب عن

 وأظنه ً ثالثاأصلح نفسك:  قال،، قلت كيف أصنعاملباهلة إىل كان ذلك فادعهمإذا  :فقال يل: قالن أ

 فشبك أصابعك من يدك اليمىن يف أصابعه، مث أنصفه ،اجلبان إىل وصم واغتسل، وابرز أنت وهو: أنه قال

 عامل الغيب والشهادة الرمحن ،ني السبعرضاللهم رب السماوات السبع ورب األ( وقل ،وابدأ بنفسك

ًمسروق جحد حقا وادعى باطال أبو كان إن ،الرحيم ًعذابا أليما أو  من السماءًانا فأنزل عليه حسبً مث رد ، )ً

ًعذابا  أو ً فأنزل عليه حسبانا من السماءًادعى باطال أو ً جحد حقانن كان فالإو(: الدعوة عليه فقل

  .)١(ليهإ جييبين ً ترى ذلك فيه، فو اهللا ما وجدت خلقا تلبث أننك الإف:  مث قال يل،ً)أليما

ََإياكم لعلى ْ أوَِّإناَو﴿: ثارة الطرف، قال سبحانهإعدم  إىل قربنه أيف الكالم، أل أي )نصفهأ: (أقول ْ ُ َِّ  

ًهدى ٍ ضالل مبني يف ْ أوُ ُ
ٍ َ﴾)٢(.  

تشبك أصابعك يف أصابعه، مث :  قال، يف املباهلة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب العباس، عن أيب عنو

 )بعذاب من عندك أو لسماءصبه حبسبان من اأًكان فالن جحد حقا وأقر بباطل ف إن اللهم: (تقول

  .)٣(وتالعنه سبعني مرة

ً أيضاالعذاب ن أ  إىلشارةإما كان باحلساب عند اهللا سبحانه، وهو العذاب، ) احلسبان: (أقول

  ، كما يفعله اجلبارون فيعذبون فوق ًاعتباطا باحلساب ال

                                                

  .٥٣٨ص: األصول) ١(

  .٢٤: سورة سبأ) ٢(

  .٥٣٩ص: األصول) ٣(



٨٥

َّيـرسل عليها حسبانا من السَو﴿: ية الكرميةاالستحقاق، ويف اآل َ
ِ ًِ ْ ُ ََُْ َ  والتالعن سبعني مرة ميكن ،)١(﴾ِماءْ

  .ما أشبه ذلك أو )اللهم العن الباطل من بيننا: (يؤدي بلفظن أ

اللهم رب : (عنه قاليالن أ جحد الرجل احلق فأراد إذا : قال،هأصحاب عن بعض ،مجيلة أيب عنو

فر به فأنزل عليه كان فالن جحد احلق وك إن ،ني السبع، ورب العرش العظيمرض األورب ،السماوات السبع

  .)٢()ًعذابا أليما أو  من السماءًحسبانا

الساعة اليت يباهل فيها ما بني طلوع إن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة الثمايل، عن أيب عنو

  .)٣(طلوع الشمس إىل الفجر

  .هذا أفضل: أقول

  

  فصل

   الحمد هللا منتهى علمه:يقالن أ نه يكرهأفي 

) احلمد هللا منتهى علمه: ( يف دعاء)عليه السالم(احلسن موسى  إىل أيب تبتك:  قال،عن الكاهلي

  .)٤(منتهى رضاه: تقولن منتهى علمه، ولكن قل ال: يلإفكتب 

) احلمد هللا منتهى علمه: ( فقلت)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،علي القصاب أيب عنو

  .)٥(ليس لعلمه منتهى فإنه تقل ذلك ال: فقال

  .يرضى بشيء واليرضى بشيء إذ ،نعم لرضاه منتهى: أقول

َْأم ﴿بعد العلم سالبة بانتفاء املوضوع، قال سبحانه ن أ ريدأ، )منتهى علمه(قيل  إذا نهأخيفى  وال

ُتـنبئونه مبا ال يـعلم َ ْ َ
ِ
َُ    بقدر رضاه أي )منتهى الرضا(فمعىن  أي وعلى ،)٦(﴾َُُِّ

  

                                                

  .٤٠ :سورة الكهف) ١(

  .٥٣٩ص: األصول) ٢(

  .٥٣٨ص: األصول) ٣(

  .١٢٤ص: التوحيد) ٤(

  .١٢٤ص: التوحيد) ٥(

  .٣٣ :سورة الرعد) ٦(



٨٦

 بالزهور كل ساحة نسانتشبيه املعقول باحملسوس، فكما يفرش اإلشيء، من باب  أي منتهاه عنإىل 

 ،ًمثال) حبك قدر الكونأ: (قال إذا  فهو كما، املساحة املعنوية،الدار، كذلك حيمده يف كل مساحة رضاه

  .ًليس مكان خاليا عن حيب لكأي 

  

  فصل

   المكروهةدعيةفي بعض األ

إن  :يف حديث قال )عليهما السالم( عن علي احلسن علي بن حممد بن الرضا، عن آبائه، أيب عن

ين أعوذ إاللهم : ( يقولًومسع رجال: ، قاليصر العبد على املعصية ويتمىن على اهللا املغفرةن أ من الغرة باهللا

ْإمنا أموالكم﴿: أراك تتعوذ من مالك وولدك، يقول اهللا عز وجل:  فقال،)بك من الفتنة ُ ُ َْ ٌَأوالدكم فتـنة وَِّ ْ
ِ

ْ ُ ُ َْ﴾، 

  .)١()ين أعوذ بك من مضالت الفنتإاللهم : (ولكن قل

نه  أل،ين أعوذ بك من الفتنةإاللهم : يقولن أحدكم ال: نه قالإ )عليه السالم(عن أمري املؤمنني و

: اهللا يقول فإن ،وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالت الفنتّ إال ليس من أحد

َاعلموا أمنا أَو﴿ ََّ ُ َ ْموالكمْ ُ ُ ٌَأوالدكم فتـنة وْ ْ
ِ

ْ ُ ُ َْ﴾)٢(.  

يدعو ن أ ه يسألهأصحابليه بعض إنه كتب إ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يونس بن يعقوب، عنو

منا ينتصر اهللا لدينه بشر إيرمحك اهللا :  فأجابه وكتب يف أسفل كتابه،جيعله ممن ينتصر به لدينكن أ اهللا

  .)٣(خلقه

خالق  يزال يؤيد هذا الدين مبن ال ال: وقد ورد، شرارخيار واألن يأيت من األاالنتصار للدي: أقول

  فيه ن ألالدين،  املنافق والفاسق ينصرانفإن  له

                                                

  .١٩ص: ا�الس) ١(

  .١٦٢القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .٢٦٤ص: يرجال الكش) ٣(



٨٧

ممن : ( وما يف الدعاء،خيارمنا يلزم الدعاء بأن ينتصر به وهو من األإطالق الدعاء أعم، وإعزمها، ف

مام أراد اإل أو الشامل للسيء، االنتصار احلسن، ال إىل صرفالدعاء من إذ ينايف ذلك،  ال)لدينكبه تنتصر 

  .ذلك إىل ملاع �ذا الكالم اإل)عليه السالم(

اللهم أوسع علي يف رزقي، وامدد يل : (قل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)١()تستبدل غريي يب  وال، واجعلين ممن تنتصر به لدينك،يل ذنيب يف عمري، واغفر

ن أ ادع اهللا: نه قال لهإ يف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن شعيب، عن أو رقط،عن بكر األو

يغنيك عن ن أ  ولكن اسأل اهللا،اهللا قسم رزق من شاء على يدي من شاءإن  :يغنيين عن خلقه، قال

  .)٢(لئام خلقه إىل احلاجة اليت تضطرك

  

  فصل

  سماء اهللا الحسنىأن وبى اللساى علفي استحباب الدعاء بما جر

أفضل الدعاء ما جرى إن  :، فقالًعلمين دعاء: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن زرارة

  .)٣(على لسانك

 للورود أمنا تقرإ اليت دعيةحياء القلب، وذلك أفضل من األإن ما جيري على اللسان هو بأل: أقول

  . الواردةدعيةخرى يف األأ جهة فضلية مناألن أ ينايف ذلك  وال،فقط

ما جرى أفضل الدعاء إن  :، فقالًيعلمه دعاءن أ نه سأله سائلإ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٤(على لسانك

                                                

  .٥٨٤ص: األصول) ١(

  .٤٣٨ص: األصول) ٢(

  .٣ص: خطارألأمان ا) ٣(

  .٣ص: خطارأمان األ) ٤(



٨٨

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)السالم عليهم(عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي و

 من دعا اهللا �ا استجيب له، ومن أحصاها دخل اجلنة، وقال اهللا ً،مساهللا عز وجل تسعة وتسعون ا: )وآله

  .)١(مساء احلسىن فادعوه �اوهللا األ: عز وجل

مساء الدالة على الصفات احلسنة له سبحانه مساء احلسىن يف بعض الكتب، وهي األذكر األ: أقول

ختلقوا :  ففي الرواية،ك الصفاتحصاء االتصاف حسب املمكن بتلاجلمال، ولعل املراد باإل أو للجالل

ً كرميا رحيما عاملا رازقا، وهكذا، وهو أكرم األنساناإل يكون ً مثال،بأخالق اهللا ً ً كرمني، وأرحم الرامحني، ً

  .علم حيث جيعل رسالته، وخري الرازقني، وهكذاأو

وأكثر : قالن أ إىل ،أراد أحدكم احلاجة فليثن على ربهإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٢(أمساء اهللا كثرية فإن  عز وجلمن أمساء اهللا

  

  فصل

  الدعاء للحاملحباب تفي اس

  

جيعل ن أ الرجل يدعو للحبلى: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،غريه أو مساعيلإعن حممد بن 

ًاهللا عز وجل ما يف بطنها ذكرا سويا، فقال ً :أربعني ليلة نطفة، وأربعني  فإنه هر،يدعو ما بينه وبني أربعة أش

يا رب ما ختلق :  وأربعني ليلة مضغة، فذلك متام أربعة أشهر، مث يبعث ملكني خالقني فيقوالن،ليلة علقة

  .)٣(احلديث ذلك:  فيقالً،سعيدا أو ً شقيا،نثىأ أو ًذكرا

املراد  أو  عكسه،ً)سعيدا(صار يف مستقبل عمره يف كد وتعب، و إذا  بالعناء، كماً)شقيا(: أقول

   والسعادة كذلك، فاملراد ،اقتضاء الشقاء بسبب عمله

                                                

  .١٨٩ص: التوحيد) ١(

  .١١٧٢ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٨٥ص ٢ج: الفروع) ٣(



٨٩

ْطه ما أنـزلنا عليك القرآن لتشقى﴿: ًتقدير ذاته اقتضاء، قال سبحانه أو ًتقدير عمله اقتضاء، َُ َ
ِ َ ْ ْ ََْْ ََْ﴾)١(، 

ٌّفمنـهم شقي﴿: وقال تعاىل
ِ
َ ْ ُ ْ ِ ٌسعيد وَ َ﴾)٢(.  

 حيث دخل )عليه السالم(احلسن  أيب كنت عند: ال ق،عن أبيهبن عمرو بن سعيد، عن حممد و

 للحامل ستة أشهر فقد فرغ اهللا من خلقه، مضى إذا :الناس يقولون إن جعلت فداك:  قال،عليه داود الرقي

ما خيرج :  قال،وأي شيء الصفا: ، قلتيا داود ادع ولو بشق الصفا: )عليه السالم (احلسن أبو فقال

  .)٣(ا يشاءاهللا يفعل م فإن مع الولد

 يغري،ن أ عجازاهللا قادر باإل فإن خرج شق الولد ومل خيرج بعد الولد، فللدعاء مكان، إذا  أي:أقول

ينايف  عجاز غري املعتاد، والعجاز املعتاد، واإلمنا الفرق اإلإعجاز، وإكل ما يف الكون حىت ورق الشجر فإن 

عليه (الدعاء عند رأس احلسني ن أ فضل، كمان يف الوقت أذلك ما تقدم ويأيت من وقت خاص للدعاء، أل

  .جابةاإل إىل  أقربً مثال)السالم

حتول :  قاليف حديث )عليه السالم(عن علي بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، عن أمري املؤمنني و

 اهللا ختلق، مث يبعثن أ ربعني قبليدعو اهللا عز وجل ففي تلك األن أ ًالنطفة يف الرحم أربعني يوما، فمن أراد

  .)٤(احلديث يا اهلي أشقي أم سعيد: رحام فيأخذها فيقولملك األ

يدعو اهللا عز وجل المرأة ن أ سألته:  قال،)عليه السالم(نصر، عن الرضا  أيب عن أمحد بن حممد بنو

 منا هلا أقلإ: ، فقلت لهميض أربعة أشهر ما مل الدعاء: )عليه السالم(جعفر  أبو من أهلنا �ا محل، فقال

  النطفة تكون يف الرحم :  فدعا هلا، مث قال،من هذا

                                                

  .٢ و١ :سورة طه) ١(

  .١٠٥ :سورة هود) ٢(

  .١١٥ص:  األخبارمعاين) ٣(

  .٤٣ص: علل الشرايع) ٤(



٩٠

ًثالثني يوما، وتكون علقة ثالثني يوما خملقة وغري خملقة ثالثني وتكون ً وتكون مضغة ثالثني يوما، ،ً

 أو ً وشقيا،ليه ملكني خالقني يصورانه ويكتبان رزقه وأجلهإربعة أشهر بعث اهللا  متت األفإذاًيوما، 

  .)١(ًسعيدا

ربعني باعتبار اختالف العوامل، ولعل للهواء احلارة والباردة  االختالف بني الثالثني واأل:أقول

ًخصوصا يف املناخات املختلفة تأثريا يف السرعة والبط فريقيا توجب البلوغ أسرع من آفاق إآفاق ن أ ، كماءً

  .ينول أسرع دون الثااملناطق الباردة، وكذلك احليض يف النساء، حيث النضج يف األ

نثى يدعو اهللا عز وجل فيحول األن أ جيوز: )عليه السالم(قلت للرضا :  قال،عن احلسن بن اجلهمو

  .)٢(اهللا يفعل ما يشاءإن  : فقال،نثىأًذكرا والذكر 

 والشقي باعتبار املكتوب ،ربعة أفضلمتام األإمنا الدعاء قبل إ و، بيد اهللا سبحانه وتعاىلاألمور: أقول

  . االختيار بيدهًأيضا مث من كتب على جبهته ،علم اهللا ذلكعلى جبهته حيث ي

  

   الناسياليأس مما في أيد ينه يستحب للداعأفي  فصل

  اهللاّ إال يرجو وأن ال

ً يسأل ربه شيئا الن أ أراد أحدكمإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حفص بن غياث، عن

 علم اهللا ذلك من قلبه مل يسأل فإذامن عند اهللا، ّ إال  له رجاءيكون أعطاه فلييأس من الناس كلهم، والّإال 

  .)٣(احلديث أعطاهّ إال ًاهللا شيئا

  عيسى  إىل اهللا أوحىن أ وروي:  قال،)عدة الداعي(بن فهد يف عن أمحد و

  

                                                

  .١٥٤ص: قرب اإلسناد) ١(

  .١٧٤ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٣٨٢ص: األصول) ٣(



٩١

تسأل عن  ادعين دعاء احلزين الغريق الذي ليس له مغيث، يا عيسى سلين وال :)عليه السالم(

  .)١(احلديث جابةسن منك الدعاء ومين اإل فيح،غريي

سباب، لكن من سلك سبيل ال فاهللا سبحانه أمر باألإاملراد سؤال ما يرتبط باهللا عن غري اهللا، و: أقول

  . من اهللا، وهذا هو معىن احنصار الرجاء يف اهللا تعاىلًأيضاذلك ن أ يعرفن أ سباب يلزماأل

  .)٢(لك على ما كان منك ين سأغفرإدعوتين ورجوتين ف يا موسى ما :موسى إىل وأوحى اهللا: قال

  

  فصل

   خاتم فيروزج وخاتم عقيقيفي استحباب لبس الداع

اهللا  إىل ما رفعت كف:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  رفعه،سحاقإعن علي بن حممد بن 

  .)٣(ليه من كف فيها عقيقإأحب 

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٤( خائبةهاستحيي من عبدي يرفع يده وفيها خامت فريوزج فأردين ألإ: قال اهللا عز وجل: )اهللا عليه وآله

  .)٥(ليه من كف فيها خامت عقيقإاهللا أحب  إىل ما رفعت كف:  قال،)عليه السالم(عن الصادق و

  هي خفية، وما ورد يف هذه الروايات هي  سباب ماألمن ان أ قد تقدم: أقول

                                                

  .٩٧ص: ة الداعيعد) ١(

  .١٠٤ص: عدة الداعي) ٢(

  .٩٥ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٩٥ ـ ٩٤ص: عدة الداعي) ٤(

  .٩٥ ـ ٩٤ص: عدة الداعي) ٥(



٩٢

حكام من تقدم ، كما كشف بعض علل األاألمرسباب اخلفية، ولعله يأيت يوم يكشف فيه من األ

  .تيةالعلم، وكذلك وجه قضاء احلاجة يف الرواية اآل

قضيت من ختتم بالعقيق : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(وعنه 

  .)١(حوائجه

  .)٢(باليت هي أحسنّ إال من ختتم بالعقيق مل يقض له: ويف حديث آخر: قال

ْمن شيإن َو﴿:  بعضها أفضل من بعض، قال سبحانهنسانحجار كاإلاأل: أقول َ ْ
ُيسبح ّ إال ٍء ِ َِّ ُ

ِحبمده ِ
ْ َ

ِ﴾.  

  

  فصل

   للذنوبيفي وجوب ترك الداع

العبد يسأل اهللا احلاجة إن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب أيوب، عن حممد بن مسلم، عن أيب عن

 ال: ً فيذنب العبد ذنبا فيقول اهللا تعاىل للملك،وقت بطيء أو إىل أجل قريب، إىل فيكون من شأنه قضاؤها

  .)٣(واستوجب احلرمان مين يتعرض لسخط فإنه ياهاإحرمه أتقض حاجته و

  .)٤(وتر بال عمل كالرامي بالداعي ال:  قال،)عليه السالم(عن زرارة، عن الصادق 

  ً.منا يذهب ضياعاإمقصده و إىل يصل سهمه حيث ال: أقول

  .)٥(دعوة آكل احلرامّ إال حيجب عين دعوة ال: يف احلديث القدسي:  قال،ليعن أمحد بن فهد احلو

  : )صلى اهللا عليه وآله( فقال ،يستجاب دعائين أ يا رسول اهللا أحب: وقال رجل: قال

                                                

  .١١٧٥ص ٢ج: وسائل الشيعة) ١(

  .٩٤ص: عدة الداعي) ٢(

  .٤٤٠ص: األصول) ٣(

  .٢٢٥القسم الثاين ص:  ـ �ج البالغة٣٥٩ص ٢ج: الفقيه) ٤(

  .١٠٢ص: عدة الداعي) ٥(



٩٣

تدخل بطنك احلرام ر مأكلك والطه)١(.  

تدعوين والسحت حتت  ال: سرائيلإقل لظلمة بين : )عليه السالم(عيسى  إىل وأوحى اهللا: قال

ياهم لعين عليهم حىت إجابيت إن أجيب من دعاين وأن أ ين آليتإصنام يف بيوتكم، فأقدامكم، واأل

  .)٢(يتفرقوا

ٌَُْعزيـر ﴿ً يل اليت كانوا يقدسو�ا، ويقولون مثالثصنام هي التمافرشهم، واأل أو حيث بيو�م حمرمة: أقول

َِّابن الله ُ   .يدعوا بعد التفرق زمان تفرقهم حىت ال إىل اجتمعوا للدعاء مشلتهم لعنيت إذا  أي)يتفرقوا( .)٣(﴾ْ

 برجل وهو ساجد فانصرف من )عليه السالم(مر موسى :  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب : قال

يا : ليهإلو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فأوحى اهللا : )عليه السالم(اجته وهو ساجد، فقال ح

  .)٤(ما أحب إىل يتحول عما أكره أو )ما استجبت له(ينقطع عنقه ما قبلته حىت موسى لو سجد 

 وعزيت وجاليل ال: قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن سامل، عنو

  .)٥(حد عنده مثل تلك املظلمةلمها وألُظاين يف مظلمة جيب دعوة مظلوم دعأ

 أو لعل املراد أصل املظلمة، ولو كان ظلم الناس له غصب بيته وظلمه هلم غصب ماهلم،: أقول

 ،االنصراف إىل ول أقرب، لكن األًأيضاخصوصية املظلمة كان يدعو لرد بيته، وقد غصب هو بيت الناس 

  خرية رواية األويؤيده ال

                                                

  .١٠٢ص: عدة الداعي) ١(

  .١٠٢ص: عدة الداعي) ٢(

  .٣٠ :سورة التوبة) ٣(

  .١٢٥ص: عدة الداعي) ٤(

  .٤٠ص: عقاب األعمال) ٥(



٩٤

  .وغريها

ظلم الرجل فظل يدعو إذا  : قال،)عليه السالم(عن احلسن بن راشد، عن الصادق جعفر بن حممد و

شئت أجبتك وأجبت  فإن هيهنا آخر يدعو عليك يزعم أنك ظلمته، إن :على صاحبه، قال اهللا عز وجل

  .)١(تكما فيوسعكما عفويإن شئت أخرعليك، و

 قل لظلمة )عليه السالم(عيسى  إىل اهللا أوحىن أ روي:  قال،)عدة الداعي (عن أمحد بن فهد يفو

  .)٢(حد من خلقي عندهم مظلمةحد منهم دعوة وألألأستجيب  ين الإ: سرائيلإبين 

  

                                                

  .١٩١ص: ا�الس) ١(

  .١٠٣ص: عدة الداعي) ٢(



٩٥

  

  بواب الذكرأ

  

  في استحباب ذكر اهللا على كل حال فصل

موسى  إن :اة اليت مل تتغرير التومكتوب يف:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة الثمايل، عن أيب عن

يا موسى أنا : ليهإ فأوحى اهللا عز وجل ، أم بعيد فأناديك،يا رب أقريب أنت مين فأناجيك: سأل ربه فقال

الذين يذكرونين :  قال،سرتكّ إال سرت فمن يف سرتك يوم ال: )عليه السالم(جليس من ذكرين، فقال موسى 

 بسوء ذكر�م فدفعت رضصيب أهل األأن أ أردت إن ئك الذين فأحبهم، فأولّ ويتحابون يف،فأذكرهم

  .)١(عنهم �م

نه يأيت على إهلي إ: موسى سأل ربه فقال إن :اة اليت مل تغريرمكتوب يف التو:  قالسناد�ذا اإلو

  .)٢(ذكري حسن على كل حال إن يا موسى: أذكرك فيها، فقالن أ جللكأجمالس أعزك و

  .يغريها اليهودن أ ية املنزلة قبلاألصلاة رلتويف ا أي )مل تغري: (أقول

  صال خري من بالغدو واآللذكر اهللا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن أنسو

                                                

  .٥٣٠ص: األصول) ١(

  .٥٣٠ص: األصول) ٢(



٩٦

  .)١(احلديث حطم السيوف يف سبيل اهللا

  .جياهد يف سبيل اهللا حىت يتكسر سيفه أي )حطم السيوف: (أقول

يزال املؤمن يف صالة ما  ال:  قال،)عليه السالم( حممد الباقر جعفر أيب محزة الثمايل، عن أيب عنو

َالذين يذكرون الله ﴿: اهللا عز وجل يقول إن ًمضطجعا، أو ًجالسا أو ًكان يف ذكر اهللا عز وجل، قائما كان َّ َ ُ ُ ْ َ َ
َّ

ًقياما ًقـعودا وِ ْ جنو�م َعلى وُُ
ِِ ُ   .)٢(يةاآل﴾ ُ

 أو يف حال التخلي أو ً الرب نائما ورجاله ممدودة،ننسايذكر اإلن أ دبفليس من خالف األ: قولأ

  .ما أشبه ذلك أو املواقعة

  

  فصل

  في كراهة ترك ذكر اهللا

تفرح بكثرة  يا موسى ال: موسى إىل أوحى اهللا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  .)٣(ترك ذكري يقسي القلوبن إ الذنوب، ويكثرة املال تنس فإن تدع ذكري على كل حال، املال، وال

أخبل الناس رجل مير :  قال،)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

 وأسرق الناس الذي ،بلسان يذكر اهللا بشفة وال يسلم عليه، وأكسل الناس عبد صحيح فارغ ال مبسلم وال

 وأجفى الناس رجل ذكرت بني يديه فلم ، وجههتلف كما يلف الثوب اخللق فيضرب �ا ،يسرق من صالته

  .)٤(يصل علي، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

 أخذ الذاكر يف الذكر أخذت املالئكة يف غرس فإذاًيعانا قيف اجلنة إن  :)عليهم السالم(وعنهم : قال

   ،مل وقفت: شجار، فرمبا وقف بعض املالئكة فيقال لهاأل

                                                

  .١١٧ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٤٨ص: ا�الس) ٢(

  .٣٨ص: يع علل الشرا،٥٣٠ص: األصول) ٣(

  .٢٥ص: عدة الداعي) ٤(



٩٧

  .)١(عين عن الذكرصاحيب قد فرت، ي إن :فيقول

ما يف اجلنان بالبناء والشجر والطري إم، ّ جيسنسانعمل اإل فإن قد تواترت الروايات �ذا املعىن،: أقول

  .ما يف النريان ـ والعياذ باهللا ـ بالنار والزقوم والغسلني وحنوهاإوالنهر واحلور والولدان وما أشبه، و

  

  فصل

  في استحباب ذكر اهللا في كل مجلس

ما من جملس جيتمع فيه أبرار وفجار : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ضيل بن يسارعن الف

  .)٢(كان حسرة عليهم يوم القيامة ّالإفيقومون على غري ذكر اهللا عز وجل 

 أو ًسواء كان ا�تمعون أبرارا أي ،)الكلمة اسم وفعل وحرف(الواو للتقسيم، مثل ) وفجار: (أقول

اخلري خري من كل  فإن ذكروا لفجورهم،إذا حيرمون  خرين الاآلن أ ذلك، كما إىل ولني حباجةألا فإن ًفجارا،

  .أحد صدر

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حسني بن يزيد، عنو

كان ذلك ا�لس ّ إال همما من قوم اجتمعوا يف جملس فلم يذكروا اسم اهللا عز وجل ومل يصلوا على نبي

  .)٣( عليهمًحسرة ووباال

ما اجتمع قوم يف جملس مل يذكروا اهللا عز :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

 :)عليه السالم(جعفر  أبو قال: ، مث قالكان ذلك ا�لس حسرة عليهم يف القيامة ّالإوجل ومل يذكرونا 

 وذكر عدونا من ذكر الشيطانذكرنا من ذكر اهللا، إن)٤(.  

  ما جلس قوم يذكرون :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

                                                

  .١٨٧ص: عدة الداعي) ١(

  .٥٢٩ص: األصول) ٢(

  .٥٣٠ص: األصول) ٣(

  .٥٢٩ص: األصول) ٤(



٩٨

ً وغفرت لكم مجيعا، ،قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات: ناداهم مناد من السماءّ إال اهللا عز وجل

  .)١(قعد معهم عدة من املالئكةّ  إال يذكرون اهللا عز وجلرضوما قعد عدة من أهل األ

  . كالطعام يبدل جناسةًأيضا، كما يف عكسه ًنفس السيئة تبدل حسنة، كاخلمر تبدل خال: أقول

ما من قوم قعدوا يف جملس مث قاموا ومل : )عليه السالم(قال : يف كتابه قالفراس  أيب عن ورام بنو

  .)٢(كان حسرة عليهم يوم القيامةّ إال يذكروا اهللا

  

  فصل

  يقال عند القيام من المجلسن أ في ما يستحب

  

ن أ من أراد: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عن

 وسالم على ، العزة عما يصفونسبحان ربك رب: يقوم من جملسهن أ أراد إذا  فليقلوىفيكتال باملكيال األ

  .)٣(عاملنياملرسلني، واحلمد هللا رب ال

  

  فصل

  في استحباب كثرة ذكر اهللا

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود بن سرحان، عن

براءة من النار وبراءة من النفاق،ًمن أكثر ذكر اهللا أحبه اهللا، ومن ذكر اهللا كثريا كتبت له براءتان )٤(.  

 ذهب إذا نهأخرة، كما النار يف اآل إىل نساناإلبن مل يذهب إمة يف الدنيا، والنفاق صفة مذمو: أقول

   درجا�ا، كسائر من يدخل اجلنة لاجلنة كان يف أسفإىل 

                                                

  .١٨٦ص: عدة الداعي) ١(

  .١١٨٠ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٥٢٩ص: األصول) ٣(

  .٥٣١ص: األصول) ٤(



٩٩

ّ إال طهار،ن اجلنة مكان األاجلنة، أل إىل ر من ذلك قبل ذهابهّن طهإو فإنه وله صفة سيئة يف الدنيا،

َانظر كيف فضلنا بـعضهم على﴿: ، قال سبحانهالفرق يف ارتفاع الدرجات واخنفاضهان أ ْ ُْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ٍ بـعض ُْ ْ َُلآلخرة  وَ
ِ َْ

ٍأكبـر درجات
َ َ ُ َ ْ ًأكبـر تـفضيال وَ ْ َ ُ َ ْ   .نه ليس مبنافق، فهو شهادة لهأة من النفاق ءولعل املراد بالربا ،)١(﴾َ

ّ إال ليهإينتهي وله حد ّ إال ما من شيء:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

ليه، فرض اهللا عز وجل الفرائض، فمن أداهن فهو حدهن، وشهر رمضان فمن إ فليس له حد ينتهي ،الذكر

اهللا عز وجل مل يرض منه بالقليل ومل جيعل له  فإن الذكرّ إال ،صامه فهو حده، واحلج فمن حج فهو حده

ْيا أيـها الذين آمنوا اذ﴿ :ليه، مث تالإحد ينتهى  َُ َ
َّ َ ًكروا الله ذكرا كثرياَُّ ًَ ُْ ِ َ َّ ًَسبحوه بكرة وُ ْ ُ ُُ ًأصيال وَِّ مل جيعل : فقال ،﴾َ

 ،نه ليذكر اهللاإ معه وكثري الذكر، لقد كنت أمشي) عليه السالم( أيب وكان:  قال،ليهإينتهي ًاهللا له حدا 

وكنت أرى لسانه نه ليذكر اهللا، ولقد كان حيدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر اهللا، إوآكل معه الطعام و

وقال رسول  :قالن أ ىل إاهللا، وكان جيمعنا فيأمر بالذكر حىت تطلع الشمسّ إال له إال: ًالزقا حبنكه يقول

 وأزكاها عند مليككم، وخري ،أخربكم خبري أعمالكم، وأرفعها يف درجاتكم أال :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

ذكر اهللا : بلى، فقال:  فقالوا،ا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكمتلقون أ لكم من الدينار والدرهم، وخري لكم من

أكثرهم هللا :  فقال،من خري أهل املسجد: فقال: )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل:  مث قال،ًكثريا

ًمن أعطى لسانا ذاكرا فقد أعط: )صلى اهللا عليه وآله(ًعز وجل ذكرا، وقال رسول اهللا   خري الدنيا يً

ُوال متنن تستكثر﴿: ة، وقال يف قوله تعاىلخرواآل
ِ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ   .)٢(تستكثر ما عملت من خري هللا ال: قال﴾ َ

  الصوم حمدود بالنهار، واحلج حمدود بوقت خاص، والعمرة : أقول

                                                

  .٢١ :سراءسورة اإل) ١(

  .٥٣٠ص: األصول) ٢(



١٠٠

ًسرافا إحمدودة مبكان خاص وأعمال خاصة، واخلمس والزكاة حمدودتان، والصدقة حمدودة مبا مل يكن 

غري ذلك، أما الذكر فمطلق من جهة  إىل  ترتكها احلائض ومشروطة بشروط خاصة، والصالة،كما تقدم

لفاظ خاصة، أما الذكر فيأيت أ حمدود بًأيضا يف كل وقت، لكنه أ يقرًأيضا، نعم القرآن األموركل تلك 

  .بسائر اللغات

 وكن ، والنهارأكثر ذكري بالليل: قال اهللا عز وجل ملوسى:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

ًعند ذكري خاشعا، وعند بالئي صابرا، واطمئن عند ذكري، واعبدين وال املصري، يا  ّ إيلً،تشرك يب شيئا ً

  .)١(موسى اجعلين ذخرك، وضع عندي كنزك من الباقيات الصاحلات

يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك : قال اهللا عز وجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٢(اخلطيئة موعد أهل النار فإن تتبع اخلطيئة يف معد�ا فتندم،  وال،سلم، وأكثر ذكري بالليل والنهارت

جمرد لقلقة لسان، ومعدن  الذكر صادر عن القلب الن أ  أيكون املسان من وراء القلب،: أقول

ملغضوب عليهم، وجهنم �ا من جنس امنا كانت اخلطيئة من جهنم ألإليها، وإ�ا منها واخلطيئة جهنم، أل

الكون دنيا وآخرة شيء ن أ ًوقد ذكرنا سابقا، اجلنة إىل احلسنة من اجلنةن أ  كما،حمل غضب اهللا سبحانه

ن بني القرب إاحلمى من فيح جهنم، و إن :واحد والطيبات بعضها من بعض، واخلبائث كذلك، ولذا ورد

  .واملنرب روضة من رياض اجلنة

  من أكثر ذكر اهللا عز وجل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن داود احلمار، عنو

                                                

  .٥٣٠ص: األصول) ١(

  .٥٣٠ص: صولاأل) ٢(



١٠١

  .)١(أظله اهللا يف جنته

املادي وهو  أو نه من خواص اهللا سبحانه،أ يكرم هناك بنساناإل إن  أياملراد الظل املعنوي،: أقول

  .ن مل تكن هناك مشسإنوع خاص و

وأكثروا ذكر اهللا ما استطعتم يف كل :  قال،هأصحاب إىل  يف رسالته)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

اهللا ن أ  واهللا ذاكر ملن ذكره من املؤمنني، واعلموا،اهللا أمر بكثرة الذكر فإن ساعة من ساعات الليل والنهار،

  .)٢(ذكره خبريّ إال مل يذكره أحد من عباده املؤمنني

صلى اهللا (قال النيب : قال ،) السالمماعليه(عن عبد اهللا بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه و

أخربكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من ال أ :هصحاب أل)عليه وآله

ذكر اهللا :  قال،بلى يا رسول اهللا:  قالوا،تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكمن أ  وخري لكم من،الدينار والدرهم

  .)٣(ًكثريا

 ، كلها، ولذا كان أفضل من اجلهاد وغريهاألمورعصمة  فإنه عت لذكر اهللا،العبادات شر فإن :أقول

  .فضلية وبني الوجوب لغريهمنافاة بني األ وال

عليه (يب عبد اهللا قلت أل:  قال،هأصحاب، عن بعض ً وعثمان بن عيسى مجيعا،عن حممد بن حيىيو

  .)٤(لهم بطاعتهًأكثرهم ذكرا هللا وأعم:  قال،من أكرم اخللق على اهللا: )السالم

مرو  إىل نه صحبه من املدينةإ ،يف حديث )عليه السالم(الضحاك، عن الرضا  أيب عن رجاء بنو

  ًأكثر ذكرا له   كان أتقى هللا عز وجل منه، والًفو اهللا ما رأيت رجال: قال

                                                

  .٥٣١ص: األصول) ١(

  .١٣٤ص: الروضة) ٢(

  .٣٨ص: احملاسن) ٣(

  .١١٨٣ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٤(



١٠٢

  .)١(يف مجيع أوقاته منه

امللك إن  :) اهللا عليه وآلهصلى(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

ً فاملوا يف أوهلا خريا ويف آخرها خريا،،ينزل بصحيفة أول النهار وأول الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم  فإن ً

  .)٢(ولذكر اهللا أكرب: اذكروين أذكركم، ويقول اهللا: ن اهللا يقولإشاء اهللا، و إن اهللا يغفر لكم فيما بني ذلك

 الصفح ،تطيقهن الناس ثالث ال: )عليه السالم( اهللا عبد أبو قال:  قال،ورفعي أيب عن عبد اهللا بنو

  .)٣(ًا وذكر اهللا كثري،خ أخاه يف املالعن الناس، ومواساة األ

  .كناية عن صعوبتهن: أقول

  

  فصل

  في استحباب ذكر اهللا في الخلوة والمأل

  .)٤(ًخلوا ذكروا اهللا كثريا إذا ينشيعتنا الذ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عن

يا عيسى ألن يل قلبك، : يف حديث )عليه السالم(قال اهللا لعيسى :  قال،عن ابن فضال رفعهو

  .)٥(ًتكن ميتا ً، وكن يف ذلك حيا والّيلإتبصبص ن أ سرورين أ  وأعلم،وأكثر ذكري يف اخللوات

  .)ئخذ الغايات واترك املباد(من باب ) سروري: (أقول

  يابن آدم اذكرين : قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن بشري الدهان، عنو

                                                

  .٣٠٨ص: عيون األخبار) ١(

  .١١٨٣ص ٢ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .٥٣١ص: األصول) ٤(

  .٥٣٢ص: األصول) ٥(



١٠٣

  .)١( خري من مالئك أذكرك يف مأليف مأل

يا عيسى اذكرين يف :  يف حديث)عليه السالم(قال اهللا عز وجل لعيسى :  قال،عن ابن فضال رفعهو

  .)٢(دميني اآل خري من مأل أذكرك يف مألمأل

من ذكرين : قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن حمبوب، عمن ذكره، عنو

  .)٣( من املالئكة من الناس ذكرته يف مأليف مأل

يا بن آدم اذكرين يف : قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن بشري الدهان، عنو

ذكرك يف أ  يا بن آدم اذكرين يف مأل،ذكرك يف خالءأاذكرين يف خالء ذكرك يف نفسي، يا بن آدم أنفسك 

  .)٤(املالئكةمن  ذكره اهللا يف مألّ إال  من الناسما من عبد يذكر اهللا يف مأل: ، وقال خري من مالئكمأل

ً واخلالء، سرا وجهرا، كما قال سبحانهاملأل: قسام أربعةاأل: أقول َْالذين يـنفقون أمو﴿ :ً َ ُ ِ ُْ َ
ِاهلم بالليلَّ َّْ ِ

َُْ 

�النَّهار سراو ِ ًَعالنية وِ
ِ

  .وكأن ما يف احلديث من الذكر يف النفس أعم من االثنني ،)٥(﴾َ

  

  في استحباب ذكر اهللا  فصل

  ًوقراءة القرآن في المنزل والمسجد خصوصا عند خوف الصاعقة

كثري ) عليه السالم( أيب كان:  قال،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عن

يقرأ منا  منا، ومن كان ال الذكر، وكان جيمعنا فيأمرنا بالذكر حىت تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ

  فيه القرآن  والبيت الذي يقرأ: ، قالأمره بالذكر

                                                

  .٥٣٠ص: األصول) ١(

  .٥٣٢ص: األصول) ٢(

  .٥٣٠ص: األصول) ٣(

  .٣٩ص: احملاسن) ٤(

  .٢٧٤ :سورة البقرة) ٥(



١٠٤

ما هل السماء كء أليه وحتضره املالئكة و�جره الشياطني، ويضتبرك فيه تكثرويذكر اهللا عز وجل 

يذكر اهللا فيه تقل بركته و�جره  يقرأ فيه القرآن وال ، والبيت الذي الرضهل األء الكوكب الدري ألييض

من خري أهل :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل: ، مث قالاملالئكة وحتضره الشياطني

  .)١(ًأكثرهم هللا ذكرا:  فقال،املسجد

، يثبت عن اجلر إذا ، من برك البعريليه فيما سبقإأملعنا ة احلسنة، كما والعاقبالدوام ) الربكة: (أقول

َتبارك الذي نـزل الفرقان﴿: ومنه ْ ُ َْ َ َّ َّ َ َ   .يات والروايات اخلري، والشياطني الشر، كما يف اآليواملالئكة توح ،)٢(﴾َ

الصاعقة ّ إال ميتةميوت املؤمن بكل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب الصباح الكناين، عن أيب عنو

  .)٣(تأخذه وهو يذكر اهللا عز وجل ال

: ، قالًتصيب ذاكرا الصواعق الإن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن بريد بن معاويةو

  .)٤(من قرأ مائة آية:  قال،وما الذاكر: قلت

  .فضلمائة آية من باب املثال األ: أقول

ميوت املؤمن بكل :  قال، عن ميتة املؤمن)عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت:  قال،بصري أيب عنو

  .)٥(ًتصيب ذاكرا هللا عز وجل  وال،ً ميوت غرقا وميوت باهلدم ويبتلى بالسبع وميوت بالصاعقة،ميتة

ًتصيب ذاكرا هللا عز  الصاعقة ال: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،عن عبد اهللا بن محادو

  .)٦(وجل

                                                

  .٥٣٠ص: األصول) ١(

  .١ :سورة الفرقان) ٢(

  .٥٣٢ص: األصول) ٣(

  .٥٣٢ص: األصول) ٤(

  .٥٣٢ص: األصول) ٥(

  .٢٧٨ص: ا�الس) ٦(



١٠٥

 الصاعقة تصيب املؤمن والكافر والإن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ن عمارعن معاوية بو

  .)١(ًتصيب ذاكرا

  

  فصل

  في استحباب االشتغال بذكر اهللا عما سواه من العبادات المستحبة

من شغل بذكري : اهللا عز وجل يقولإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عن

  .)٢(أفضل ما يعطى من سألينأعطيته ليت أعن مس

اهللا عز  إىل العبد لتكون له احلاجةإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هارون بن خارجة، عنو

ن أ  فيقضيها اهللا له من غري،وجل فيبدأ بالثناء على اهللا والصالة على حممد وآل حممد حىت ينسى حاجته

  .)٣(يسأله أياها

خري ن أ اعلموا:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)عدة الداعي( فهد يف عن أمحد بنو

 ذكر اهللا سبحانه ، وخري ما طلعت عليه الشمس، وأزكاها وأرفعها يف درجاتكم،أعمالكم عند مليككم

  .)٤( أنا جليس من ذكرين:أخرب عن نفسه فقال فإنه وتعاىل،

أكثر من الثروات اليت ن ما يعطي اهللا الذاكر أل) خري( و الشجر،ًأكثرها منوا كما ينمو) زكاهاأ: (أقول

من باب تشبيه ) جليس(خري اخلري الذكر أ�ا تطلع على كل خري وشر، وأ أو طلعت عليها الشمس،

 يف معرض لطف اهللا نسانكان اإل إذا  دائم اللطف به كذلكنسانجليس اإلن أ املعقول باحملسوس، فكما

  .وعنايته

  قراءة القرآن :  قال،) السالممعليه(ان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عثم أيب عنو

                                                

  .١٥٨ص: علل الشرايع) ١(

  .٣٩ص:  احملاسن،٥٣٢ص: األصول) ٢(

  .٥٣٢ص: األصول) ٣(

  .٨٧ص: يعدة الداع) ٤(



١٠٦

  .)١( والصدقة جنة، وذكر اهللا أفضل،يف الصالة أفضل من قراءة القرآن يف غري الصالة

  .اختالف الروايات حممول على اختالف احلاالت: أقول

  

  فصل

  في استحباب ذكر اهللا في النفس

:  وقال اهللا عز وجل،ما مسعّ إال يكتب امللك ال:  قال،)السالمليهما ع(حدمها أعن زرارة، عن 

فةي وخًواذكر ربك يف نفسك تضرعا)فال يعلم ثواب ذلك الذكر يف نفس الرجل غري اهللا )٢ ،

  .)٣(لعظمته

ن كان ذلك له فضل إبالقلب فقط، و يكون الذكر باللسان، الن أ حتريض على) ما مسع: (أقول

َإن السمع﴿: ال قال سبحانهإ، وىد الكتابة الفضل، فاملراًأيضا ْ َّ َّ ََالبصر وِ ُالفؤاد كل أولئك كان عنه  وَْ َْ َ َ ِ ُ ُّ ُ َ ُْ

ُمسؤ ْ   .)٤(﴾ًالوَ

من : قال اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب البالد، عمن ذكره، عن أيب براهيم بنإعن و

  .)٥( ذكرته عالنيةًذكرين سرا

من ذكر اهللا عز وجل يف السر : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  رفعه قال،خلصافاملغرا ا أيب عنو

يراؤون : يف السر، فقال اهللا عز وجليذكرونه   والًاملنافقني كانوا يذكرون اهللا عالنية إن ً،فقد ذكر اهللا كثريا

  .)٦(ًقليالّ إال يذكرون اهللا الناس وال

ن أّ إال ًن كان من حيث الكم قليالإو فإنه ذكر املؤمن كثري،ذكر املنافق قليل، ف إن وحيث: أقول

  :الذكر املقبول عنده سبحانه كثري، قال الشاعر

                                                

  .٤ص: الدرجاتبصائر ) ١(

  .٢٠٥: األعرافسورة ) ٢(

  .٥٣٢ص: األصول) ٣(

  .٣٦ :سراءسورة اإل) ٤(

  .٥٣٢ص: األصول) ٥(

  .٥٣٢ص: األصول) ٦(



١٠٧

  قليل منك يكفيين ولكن

  يقال له قليل قليلك ال

  .واقعه نه صورة ذكر ال أل، كان له صحة السلبًذكرهم عالنية حيث مل يكن مقبوال إن مث

نه كان يف غزاة فأشرفوا إ :)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

نكم إ أما ،نفسكمأأيها الناس اربعوا على : على واد فجعل الناس يهللون ويكربون ويرفعون أصوا�م، فقال

  .)١( معكمً قريباًمنا تدعون مسيعاإ، وًغائبا تدعون أصم وال ال

صلى اهللا عليه ( فقد أمر ّالإذلك ينبه العدو ويهيجه، ون أ جلأل أو ًلعله كان عملهم ضوضاء،: أقول

اهليبة ن أّ إال ً،أيضاغائبا يف التلبية  ن مل يكن أصم والإتعاىل و فإنه ، بالعج يف التلبية، فلكل موضعه)وآله

  .حياء النفسي احلاصلني من ترفيع الصوت أوجبا ذلكواإل

  

  فصل 

  وقات وحاالتأفي استحباب ذكر اهللا في 

ذاكر اهللا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب السكوين، عنعن 

  .)٢(عز وجل يف الغافلني كاملقاتل عن الفارين، واملقاتل عن الفارين له اجلنة

ن يف يا أباذر الذاكر يف الغافلني كاملقاتل يف الفاري: )صلى اهللا عليه وآله(ذر، عن النيب  أيب عنو

  .)٣(سبيل اهللا

من ذكر اهللا يف السوق : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

   كتب اهللا له ألف حسنة، ويغفر اهللا ، عند غفلة الناس وشغلهم مبا فيهًخملصا

                                                

  .١٩٠ص: عدة الداعي) ١(

  .٣٩ص:  احملاسن،٥٣٢ص: األصول) ٢(

  .٣٣٩ص: ا�الس) ٣(



١٠٨

  .)١(له يوم القيامة مغفرة مل ختطر على قلب بشر

الناس مشغولون  فإن ،كان الغفلة، وحيضره الشيطان كما يف احلديثنه مخصوصية السوق أل: أقول

  .عن اهللا بالبيع والشراء وحنومها

 فافتتحت سورة من اقرأ : فقال يل: قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا زاملت:  قال،سامةأ أيب عنو

 فإنه  واحذروا النكت، وجلودعوا قلوبكم ذكر اهللا عزأ ،اسامة أبا يا:  مث قال،القرآن فقرأ�ا فرق وبكى

العظم  أو  شبه اخلرقة البالية،كفر ميان والإساعات الشك من صباح ليس فيه  أو يأيت على القلب تارات

: قلت له:  قال،تدري أين هو  والًشرا  والًاسامة ألست رمبا تفقدت قلبك فال تذكر به خريا أبا النخر، يا

 كان فاذكروا اهللا عز فإذا: ، قال ليس يعرى منه أحد،أجل :نه ليصيبين وأراه يصيب الناس، قالإبلى 

 أراد به غري ذلك نكت غري ذلك وإذا ً،مياناإنكت أأراد بعبد خري  إذا  فإنه،وجل واحذروا النكت

  .)٢(احلديث

إلقاء ول عبارة عن األ) النكت( و،يداع القلب عبارة عن تذكره سبحانه كأنه وديعة فيهإ: أقول

من ) ملة( ومن املالئكة،) ملة(يف القلب  إن :لقاء امللك كما ورد يف بعض االحاديثثاين عن إالشيطان، وال

  .الشر أو ين يلقى يف قلبه اخلريأ فمن ّالإ و،نسانالشياطني، وذلك ما جيده اإل

قال النيب : قال، )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(عن السكوين، عن جعفر بن حممد الصادق و

 اهللا ذلك الوادي مأل ّالإ فيبسط كفه فيذكر اهللا ويدعو ًما من عبد سلك واديا: ) عليه وآلهصلى اهللا(

  .)٣(ليصغر أو حسنات، فليعظم ذلك الوادي

   ،بسط الكف، لعل املراد به حال الدعاء كحال القنوت والضراعة: أقول

                                                

  .١٨٩ص: عدة الداعي) ١(

  .١٩٧ص: الروضة) ٢(

  .٧٣ص: ثواب األعمال) ٣(



١٠٩

ْال تـبسطهاَو﴿: كناية كما يف قوله سبحانهأو  ُ ية اآلن أ لتكلم وانطالق اللسان، كماواملراد به ا ،)١(﴾َْ

  ً.صغريا أو ،ن كان كذلكأسواء رآه عظيما ب أي )وليعظم (ً،عطائه اعتباطاإطالق املال بإيراد �ا 

نه يقع يف قليب أمر عظيم، إ: قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مجيل بن دراج، عنو

  .)٢( فيذهب عين،اهللاّ إال له إال: لما وقع يف قليب شيء، قلتفك: قال مجيل، اهللاّ إال له إال: قل: فقال

 قال كلمة فإذا ،نسانالشيطان يوسوس لإل فإن ،خالف العقيدة الصحيحة أي )عظيم: (أقول

  .خالص اندحر وذهب عنه رجز الشيطاناإل

:  فقال)لهصلى اهللا عليه وآ( أتى رسول اهللا ًرجالإن  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن محران، عنو

 أظن العدو ،واهللا ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتين تعلمين ما الذي راباك: ين نافقت، فقالإيا رسول اهللا 

والذي بعثك  أي : فقال،من خلق اهللا: اهللا خلقين، فقال لك:  فقلت،من خلقك:  فقال لك،احلاضر أتاك

 فأتاكم من هذا الوجه لكي ، يقو عليكمعمال فلمالشيطان أتاكم من قبل األ إن :باحلق لكان كذا، فقال

  .)٣( كان كذلك فليذكر أحدكم اهللا وحدهفإذايستزلكم، 

  :صول الدينأشكال يف باب وقد أجابوا عن هذا اإل: أقول

 ،اهللا، فمن خلق تلك املادة حال، حىت مبن يرى املادة ال أي  بأن هذا السؤال موجود على:بالنقض

  . خبالف اهللا سبحانهًتكون أوالن أ كنمي املادة متغرية الن أ مع فارق

، ًلفاُال كان خإشيء، و إىل ما بالذات، أما ما بالذات فال يستند إىل  ما بالغري ينتهيلك فإن :وباحلل

  يقال وجود كل ن أ اخلالق، فهو مثل إىل واهللا ما بالذات فال حيتاج

                                                

  .٢٩ :سراء اإلسورة) ١(

  .٤٩٩ص: األصول) ٢(

  .٤٥٠ص: األصول) ٣(



١١٠

  .غري ذلك إىل مهية بالوجود، أما الوجود فليس وجوده بالوجود،

صلى اهللا (النيب  إىل شكى قوم:  قاليف حديث ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن علي بن مهزيار، عنو

: قالن أ ىل، إيتكلموا بهن أ ليهم منإيقطعوا أحب  أو ن �وى �م الريح إل، يعرض هلمً ملما)عليه وآله

 قوة حول وال هللا ورسوله، والآمنا با:  وجدمتوه فقولوافإذاميان، ذلك لصريح اإل إن بيدهوالذي نفسي : فقال

  .)١(باهللاّإال 

نه لو مل يكن كذلك  أل)ميانصريح اإل(فكار الباطلة، وما يلم القلب من الوساوس واأل) ًملما: (أقول

 عبارة عن السقوط )هوي الريح(يتكلموا، ون أ ليهم منإ �وى �م الريح أحب ونه لأمل يكونوا يفكرون يف 

  .والعطبعن مرتفع مما فيه اهلالك 

 ال:  فقال،ن كثرتإ عن الوسوسة و،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن حممد بن محرانو

  .)٢(اهللاّ إال له إال: شيء فيها، تقول

  

  فصل 

  ملة في كل فعلسفي استحباب االبتداء بالب

:  يقولاهللاإن  : قاليف حديث ،) السالممعليه(عن احلسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن علي 

 ،)بسم اهللا الرمحن الرحيم(: ليه، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغري وعظيمإمن تضرع أنا أحق من سئل وأوىل 

  .استغيث إذا  املغيث،حتق العبادة لغريه  باهللا الذي الاألمرستعني على هذا أأي 

بسم اهللا الرمحن : المن حزنه أمر يتعاطاه فق: )صلى اهللا عليه وآله( وقال رسول اهللا :قالن أ ىلإ

له  ما يعدإما بلوغ حاجته يف الدنيا، وإ ،حدى اثنتنيإ مل ينفك من ،ليهإ وهو خملص هللا ويقبل بقلبه ،الرحيم

  .)٣(عند ربه ويدخر له لديه، وما عند اهللا خري وأبقى للمؤمنني

  فعل مضارع ) عدي (،التعاطي اخلارجي فقط يرتبط به، ال أي )يتعاطاه: (أقول

                                                

  .٤٥٠ص: األصول) ١(

  .٤٩٩ص: األصول) ٢(

  .١٠ص: ي تفسري العسكر،٢٣٢ص: التوحيد) ٣(



١١١

  ً.مضاعفا) مد(على وزن ) عد(من 

  .موري كلها باهللاأبسم اهللا أستعني على :  قال)عليه السالم(عن العسكري و

ولرمبا ترك بعض شيعتنا يف افتتاح أمره بسم اهللا الرمحن : )عليه السالم( وقال الصادق :قالن أ ىلإ

 وصمة تقصريه عند تركه قول بسم اهللا،  وميحق، فيمتحنه اهللا مبكروه لينبه على شكر اهللا والثناء عليه،الرحيم

يف كل حال وذلة العبودية يف  ّ إيل قد ألزمتكم احلاجةرمحتيت إىل أيها الفقراء: وقال اهللا عز وجل لعباده: قال

  فافزعوا يف كل أمر تأخذون فيه وترجون متامه وبلوغ غايته، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغريّيلإكل وقت، ف

  .)١( باهللاألمرأستعني على هذا  أي ، الرمحن الرحيم بسم اهللا:عظيمأو 

خلق ن أ  كما،لزامخرى عن اإلأ عبارة نسانطبيعتكم هذه، فخلق اإل إن  أي)لزمتكمأ: (أقول

  ).الزوجية(خرى عن تكوين أعبارة ) ربعةاأل(

كان توضأ أحدكم ومل يسم إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن العالء بن الفضيل، عنو

  عليه،ييسمن أ لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أو شرب أو ن أكلإللشيطان يف وضوئه وصالته شرك، و

  .)٢(مل يفعل كان للشيطان فيه شركفإن 

ِشاركهم يف األموالَو﴿: اشرتاك، كما قال سبحانه أي )شرك: (أقول
َْ ْ ِ ِْ ُ ِاألوالد وْ

َْ  يبقى هللا ما فإن ،)٣(﴾ْ

ًوينمو منوا طبيعيا بقدر   مل فإذاة سنة، ائم إىل  البذرة تنمو حىت تكون شجرة باسقة وتبقىً مثال،مناء اهللا لهإً

 إىل تلك املدة، إىل تبقى ال أو ،ال كما ينبغي تنمو أو ً،ما �لك فال تنمو أصالإ) اهللابسم (يقل عند بذرها 

  خرة، جر والبقاء يف اآل واملعنويات كاملاديات من جهة حنو منو الثواب واأل.غري ذلك

                                                

  .٧ص: ي ـ تفسري العسكر٢٣٢ص: التوحيد) ١(

  .٤٣٣ ٤٣٠ص: احملاسن) ٢(

  .٦٤ :سراءسورة اإل) ٣(



١١٢

 وقد تكون أقل من ذلك، ،كون كما قررها اهللا سبحانه طبيعيةتآثارها الدنيوية اليت قد  إىل ضافةباإل

يقدر على  نه ال أيت، اليف احلديث اآل) أبرت (ـوبذلك يوجد اشرتاك الشيطان وعدم اشرتاكه، وهذا هو املراد ب

  . سبحانهيذكر عليه اسم اهللا ً فكثري ما يتم خارجا والّالإمتامه، وإ

عليه (، عن علي )عليهم السالم( عن آبائه ، يف تفسريه)عليه السالم (بن علي العسكريعن احلسن و

:  فقال،تعرفين ذنيب الذي امتحنت به يف هذا ا�لسن أ رأيت إن : قال لهًرجالإن  :يف حديث )السالم

 حدثين عن اهللا ) اهللا عليه وآلهصلى(رسول اهللا  إن بسم اهللا الرمحن الرحيم،: تقولن أ تركك حني جلست

  .)١(يذكر بسم اهللا فيه فهو أبرت كل أمر ذي بال ال: نه قالأعز وجل 

  

  فصل

  في استحباب التحميد كل يوم

 ،عز وجلاهللا  إىل عمال أحباأل أي :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن حممد بن مروان

  .)٢(حتمدهن أ :فقال

  .احلصر صداق الهذا من باب امل: أقول

صلى اهللا عليه (كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نباري، عناحلسن األ أيب عنو

ًاحلمد هللا رب العاملني كثريا :  حيمد اهللا يف كل يوم ثالمثائة مرة وستني مرة عدد عروق اجلسد، يقول)وآله

  .)٣(على كل حال

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(د اهللا عب أبا مسعت: عن يعقوب بن شعيب، قالو

  ًيف ابن آدم ثالمثائة وستني عرقا، منها مائة ومثانون إن  :)عليه وآله

                                                

  .٩ص: يتفسري العسكر) ١(

  .٥٣٣ص: األصول) ٢(

  .٥٣٣ص: صولاأل) ٣(



١١٣

 وكان رسول ، ولو حترك الساكن مل ينم،متحركة، ومنها مائة ومثانون ساكنة، فلو سكن املتحرك مل ينم

 ، ثالمثائة وستني مرة،ًد هللا رب العاملني كثريا على كل حالاحلم: أصبح قالإذا ) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)١(أمسى مثل ذلكوإذا 

  . ال من النوم،مل ينم النمو املطلوب أي ،من النمو) ينم: (أقول

احلمد هللا : أصبح إذا من قال أربع مرات:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مسعود، عن أيب عنو

  .)٢(أمسى فقد أدى شكر ليلته إذا مه، ومن قاهلاشكر يو فقد أدى ،رب العاملني

  

  فصل 

   الحمد هللا كما هو أهله:في استحباب قول

 شغل ،احلمد هللا كما هو أهله: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن زيد الشحام، عن

:  فيقول،بنعلم الغي نا الإاللهم : يقولون:  قال،وكيف يشغل كتاب السماء: ، قلتاب السماءّكت

  .)٣(اكتبوها كما قاهلا عبدي وعلي ثوا�ا

يدرون ماذا  ال أي  وشغلهم،كل الكتاب كما هو ظاهر املربوطون به، ال أي )اب السماءّكت: (أقول

  .حييطون باهللا سبحانه، فال يعلمون كيف يقدرون أهليته تعاىل �م الأليكتبون من الثواب، 

  

  فصل 

  في المرآةر في استحباب حمد اهللا عند النظ

النيب  إن ،)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد

  اهللا عز وجل أوجب اجلنة لشاب كان يكثر النظر يف املرآة فيكثر محد إن  : قال)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .١٢٤ص:  علل الشرائع،٥٣٣ص: األصول) ١(

  .٨ص:  ثواب األعمال،٥٣٣ص: األصول) ٢(

  .٨ص: ثواب األعمال) ٣(



١١٤

  .)١(اهللا على ذلك

  

  فصل 

  في استحباب كثرة حمد اهللا عند تظاهر النعم

قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن السكوين، عنع

  .)٢(من تظاهرت عليه النعم فليكثر احلمد هللا :)صلى اهللا عليه وآله(

ما أنعم على عبد بنعمة بالغة ما :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن اهليثم بن واقدو

  .)٣(كان محده هللا أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزنّ إال  اهللا عليهابلغت فحمد

الطاعم الشاكر :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعمري، عن بعض  أيب عن حممد بنو

  .)٤(له أجر الصائم احملتسب، واملعاىف الشاكر مثل املبتلى الصابر

سحاق ما أنعم اهللا على إيا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،سحاق بن عمارإعن بكر بن و

  .)٥(يؤمر له باملزيد حىت عبد بنعمة فعرفها بقلبه وجهر حبمد اهللا عليها ففرغ منها

 ن عظمتإشكر كل نعمة و: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عنو

  .)٦(حتمد اهللا عز وجلن أ

قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(فر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن آبائه عن حممد بن جعو

احلمد هللا رب العاملني، ومن أحل عليه الفقر فليكثر : من تظاهرت عليه النعم فليقل :)صلى اهللا عليه وآله(

  كنز من  فإنه باهللا العلي العظيم،ّ إال قوة حول وال ال: من قول

                                                

  .١٥ص: ثواب األعمال) ١(

  .٤٢ص: احملاسن) ٢(

  .٩٩ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٩٩ص: ثواب األعمال) ٤(

  .١١٢ص: ثواب األعمال) ٥(

  .١٣ص ١ج: اخلصال) ٦(



١١٥

  .)١( أدناها اهلمً اثنني وسبعني داءكنوز اجلنة، وفيه شفاء من

ذخرية يف ) احلمد( كذلك ،ليها عند احلاجةإ اليت يرجع نسانالكنز ذخرية اإلن أ كما) كنز: (أقول

 ،عماأل أو ،ما املراد الروحي فقط، ولذا مثل له باهلمإ) داء (، هناك مبا يشاء من اخلرينساناجلنة ميد اإل

 فإن ق بوعد اهللا فيكد ويعمل مما يوجب ذهاب أمراضه،ثنشط نفسه وتن احلامد تأل أو وذلك بسبب غييب،

تقبل مع  انقباض مع االنشراح، كما ال  البدن لتقبل املرض، والئ�ي أو ما ناش من انقباض النفسإاملرض 

  .قوة البدن بالعمل والكد

  

  فصل 

  من االستغفاركثار في استحباب اإل

مثل االستغفار مثل ورق على شجرة حترك فتناثر، :  قال،)عليه السالم(عن ياسر اخلادم، عن الرضا 

  .)٢( بربهئواملستغفر من ذنب ويفعله كاملستهز

ما  أو خريف أو سقط بسبب ريح إذا كورق الشجربسبب االستغفار الذنب  أي )فتناثر: (أقول

  .أشبه

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن النوفلي، عن السكوين، عنو

  .)٣(خري الدعاء االستغفار :)وآله

أكثر العبد من االستغفار رفعت إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبيد بن زرارةو

  .)٤(صحيفته وهي تألأل

قال :  قاليف حديث) عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  رسول 

                                                

  .٣٣٢ص: ا�الس) ١(

  .٥٣٣ص: األصول) ٢(

  .٥٣٣ص: األصول) ٣(

  .٥٣٣ص: األصول) ٤(



١١٦

  .)١(من كثرت مهومه فعليه باالستغفار: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

ًللقلوب صدءا كصدأ النحاس إن  :)عليه السالم(قال :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٢(فاجلوها باالستغفار

  .الذنب أو بسبب اهلم) الصدأ: (أقول

، ومن كل ضيق ًعل اهللا له من كل هم فرجامن أكثر من االستغفار ج: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٣(حيتسب ًخمرجا، ورزقه من حيث ال

العجب ملن يقنط :  يقول)عليه السالم(طالب  أيب مسعت علي بن: عن القسي، عن الشعيب، قالو

  .)٤(االستغفار:  قال،وما املمحاة: ، قيلومعه املمحاة

  .ببسبب ذنوبه، واالستغفار ميحو الذن) يقنط: (أقول

ً أربعا مل حيرم يمن أعط:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابكهمس، عن بعض  أيب عنو

 التوبة مل حيرم ي ومن أعط، االستغفار مل حيرم املغفرةي ومن أعط،جابة الدعاء مل حيرم اإليمن أعط: ًأربعا

  .)٥( وجل الشكر مل حيرم الزيادة، وذلك يف كتاب اهللا عزيالقبول منه، ومن أعط

ول، فهما اهللا سبحانه، فمرتبة الثاين بعد األ إىل الرجوع) التوبة( وسرت الذنب،) الغفران: (أقول

ن أَو﴿: خر، قال سبحانهًذكر كل واحد منفردا مشل اآل وإذا اجتمعا افرتقا، إذا كالظرف واجلار وا�رور،

ِاستـغفروا ربكم مث توبوا إليه
َِْ ُ ُ َُّ ْ ُ ََّ ُ

ِ ْ َ   يعاقب  نه الأخرة، وفائدة التوبة اآل أو يفضح يف الدنيا نه الأ السرت وفائدة ،)٦(﴾ْ

                                                

  .٤٢ص: احملاسن) ١(

  .١٩٤ص: عدة الداعي) ٢(

  .١٩٤ص: عدة الداعي) ٣(

  .٥٤ص: األمايل) ٤(

  .٧٤ص: ا�الس) ٥(

  .٣ :سورة هود) ٦(



١١٧

  .على املعصية

املؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد إن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن معاذة بن ثابت، عنو

  .)١(تهن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعإ و،منا ذكره ليغفر لهإعشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له، و

فرق فيه بني  ال إذ  ليس من باب التكوين،األمرًيراه ذنبا حىت يهتم به، ف نه الأل) فينساه: (أقول

  .املسلم والكافر

عليه  (ليه اجلدوبة، فقال له احلسنإ فشكا )عليه السالم( أتى احلسن ًرجال إن :عن الربيع بن صبيحو

 ادع اهللا: ، وأتاه آخر فقال لهاستغفر اهللا:  فقال له،رليه الفقإ، وأتاه آخر فشكا استغفر اهللا: )السالم

ًأتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمر�م كلهم : ، فقلنا لهاستغفر اهللا: ًيرزقين ابنا، فقال لهن أ ً

َِّاستـغفروا ربكم إن﴿ :منا اعتربت فيه قول اهللاإ ،ما قلت ذلك من ذات نفسي: باالستغفار، فقال ْ ُ ََّ ُ
ِ ْ َ َه كان ْ ُ

ًغفارا   .)٢(ياتاآل﴾ ََّ

ًقرينا بالعمل، كالدواء الذي يكون ن أ ثر، لكنه يلزماالستغفار اللفظي له األن أ شكال يفإال : أقول

يراد به   قيل هذا دواء كذا، الفإذاعمال اخلاصة املناسبة للمريض، اقرتن باحلمية واملآكل واأل إذا له أثر

  .طالقاإل

ين كثري إ:  وأنا عنده فقال)عليه السالم(جعفر  أبا سأل رجل:  أبيه، قالعن حممد بن يوسف، عنو

ضيعت ذلك  فإن استغفر ربك سنة يف آخر الليل مائة مرة،:  قال،املال وليس يولد يل ولد فهل من حيلة

ْاستـغفروا ربكم﴿: اهللا يقول فإن ،فاقضه بالنهاربالليل  ُ ََّ ُ
ِ ْ َ   .)٣(يةاآل﴾ ْ

  اهللا مل  إن ،أكثروا االستغفار: )عليه السالم(قال :  قال،تابهبن فراس يف كعن ورام و

                                                

  .٧٤ص: ا�الس) ١(

  .٣٦١ص: ١٠ج: جممع البيان) ٢(

  .٣٦١ص: ١٠ج: جممع البيان) ٣(



١١٨

  .)١(يغفر لكمن أ وهو يريدّ إال يعلمكم االستغفار

  

  فصل 

  في استحباب االستغفار في مواطن

يقوم   كان ال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا إن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن طلحة بن زيد، عن

  .)٢(ًىت يستغفر اهللا مخسا وعشرين مرةن خف حإمن جملس و

 )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلارث بن املغرية، عنو

: كان يقول: قلت:  قال،اهللا عز وجل سبعني مرة إىل يف كل يوم سبعني مرة، ويتوبيستغفر اهللا عز وجل 

 اهللا أتوب إىل أتوب:  يقول،أستغفر اهللا أستغفر اهللا، سبعني مرة: كان يقول:  قال،ليهإأستغفر اهللا وأتوب 

  .)٣(اهللا، سبعني مرةإىل 

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن حسني بن زيدو

 اهللا واستغفر ّ إال له إفاعلم أنه ال:  خري العبادة، وقال اهللا العزيز اجلبار)اهللاّ إال له إال(االستغفار وقول

  .)٤(لذنبك

  .االحنصار من باب املصداق النه أالظاهر ) خري العبادة: (أقول

ن أ أراد إذا اهللاإن  :)عليه السالم(روي عن أمري املؤمنني :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

سحار مساجدي ويستغفرون باأللوال الذين يتحابون جباليل ويعمرون :  بعذاب قالرضيصيب أهل األ

  .)٥(نزلت عذايبلوالهم أل

حىت  جل الدنيا واملادة، بل والأل فيتحابون الهلهم، إين أبسبب جاليل وارتفاعي و أي )جباليل: (أقول

  احملبة  أي جل اجلنة واخلوف من النار،أل

                                                

  .١٢٠٠ص ٢ج: شيعةوسائل ال) ١(

  .٥٣٣ص: األصول) ٢(

  .٥٣٤ص: األصول) ٣(

  .٥٣٤ص: األصول) ٤(

  .٥٣ص:  احملاسن،١٥١ص ١ج: الفقيه) ٥(



١١٩

جهنم، وتعمري املساجد اخلوف من  أو يراد من أجلي ولو للجنة أو العبيد والتجار، حرار، الحمبة األ

  .بعمارة البناء أو بدان واحلضورما باألإ

  

  فصل

  بوين الكافرين والدعاء لهمافي حكم االستغفار لأل

سألته عن رجل مسلم وأبواه :  قال،)عليه السالم(عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 

فال  يدري أسلما أم ال ًما صغريا الكان فارقهإن  : قال،يستغفر هلما يف الصالةن أ كافران هل يصلح له

  .)١(ن مل يعرف فليدع هلماإ و،ن عرف كفرمها فال يستغفر هلماإ و،بأس

يشرك به، ن أ يغفر اهللا ال فإن طلب عدم العذاب، يبعد جوازه مبعىن طلب التخفيف، ال ال: أقول

غري املعاند يطلب  إىل بةيقال بالنسن أ  بل ميكن،ويف روايات الصوم والصالة عن الكافر دليل على ذلك

  .ًمجعا من الكفار القاصرين ميتحنون يوم القيامة، كما دل عليه الرواية والعقل إن الغفران، حيث

  

  فصل

  في استحباب التسبيح

 ،سبحان اهللا وحبمده(: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

عنة ثالثة آالف سيئة، ورفع له ثالثة   له ثالثة آالف حسنة، وحما كتب اهللا)سبحان اهللا العظيم وحبمده

  .)٢(ً وخيلق منها طائرا يف اجلنة يسبح، وكان أجر تسبيحه له،آالف درجة

مبعىن  أو سيئات له �ذه الكثرة، نه يعطى له درجة حيث الأتقدم وجه حمو السيئات الكثرية، و: أقول

  .ميحى عن أقربائه أو االقتضاء،

                                                

  .١٢٠ص: قرب اإلسناد) ١(

  .٨ص: ثواب األعمال) ٢(



١٢٠

 كتب اهللا له )سبحان اهللا وحبمده(: من قال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،ن أنسعو

ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، ومن زاد زاده اهللا، ومن استغفر غفر 

  .)١(اهللا له

  .اخلصوصيات  أوشخاصواالختالف يف العدد يف الروايات من باب اختالف األ: أقول

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مروان، عنو

  .)٢(ينصرهن أ  فقد أنف هللا وحق على اهللا)سبحان اهللا(: قال العبد

  . مبعىن التنزيهالتسبيح فإن مل يرض بأن يكون اهللا غري منزه، أي )أنف: (أقول

: من قال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : يقول) عليه السالم(مسعته : ل قا،بصري أيب عنو

 إىل  فيكتب له ثوابه،ً من غري تعجب خلق اهللا منها طائرا أخضر يستظل بظل العرش يسبح)سبحان اهللا(

  .)٣(يوم القيامة

ثوابه ليس ن أّال  إن كان له ثوابإو فإنه نه تعجب،أل ًخالصا، الإقاله  أي )من غري تعجب: (أقول

سباب واملسببات، مثل اخضرار من جهة املناسبات اليت جعلها اهللا بني األ) أخضر(خالص، وكثواب اإل

  .آخره إىل ،شجار وامحرار بعض الفواكهوراق األأ

  

                                                

  .١٧ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٣٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٧ص: احملاسن) ٣(



١٢١

  

  فصل

  ربعفي استحباب التسبيحات األ

اهللا من كرب : )يه وآلهصلى اهللا عل(قال رسول اهللا :  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة، ومن سبح اهللا مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن محد 

 ،اهللاّ إال له إال: اهللا مائة مرة كان أفضل من محالن مائة فرس يف سبيل اهللا بسرجها وجلمها وركبها، ومن قال

  .)١(من زادّ إال يوم ذلك الًمائة مرة كان أفضل الناس عمال

م نه قال ألأ )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)احملاسن(عبد اهللا الربقي يف  أيب عن أمحد بنو

بيت اهللا احلرام، ومن محد اهللا مائة  إىل من سبح اهللا مائة مرة كل يوم كان أفضل ممن ساق مائة بدنة: هاين

 مائة تكبرية كان أفضل ممن محل على مائة فرس يف سبيل حتميدة كان أفضل ممن أعتق رقبة، ومن كرب اهللا

من قال أفضل من ّ إال  يوم القيامةًاهللا بسرجها وجلمها، ومن هلل اهللا مائة �ليلة كان أفضل الناس عمال

  .)٢(هذا

  .)الدعاء والزيارة(حاديث يف كتاب ذكرنا املراد من هذه األ: أقول

التسبيح : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣(رض ما بني السماء واأل واهللا أكرب ميأل، امليزاننصف امليزان، واحلمد هللا ميأل

الثواب جيسم يف ن أ  كذلك املعنويات، ولنفرضاملاديات هلا قسم خاص من املألن أ كما: أقول

  .رضماء واأل بني السخرة فيعطى القائل مبا ميألاآل

                                                

  .٣٤ص:  ا�الس،٢٣٤ص: األصول) ١(

  .٤٣ص: احملاسن) ٢(

  .٥٣٤ص: األصول) ٣(



١٢٢

صلى اهللا عليه (رسول اهللا إن  : يف حديث)عليه السالم(جعفر  أيب عن ضريس الكناسي، عنو

 لك فإن ،)اهللا واهللا أكربّ إال له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال(: أصبحت وأمسيت فقل إذا : قال لرجل)وآله

  .)١(باقيات الصاحلات وهن ال،قلته بكل تسبيحة عشر شجرات يف اجلنة من أنواع الفاكهةإن 

أكثروا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

�ن يأتني يوم القيامة هلن مقدمات ومؤخرات إ ف،اهللا واهللا أكربّ إال له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال: من قول

  .)٢(ومعقبات وهن الباقيات الصاحلات

ناس آخرون أناس للتجليل، مث هناك أناس ويتأخر عنها أكموكب من الشخصيات يتقدمها : لأقو

  .كاحلفظة وهم املعقبات

صلى اهللا عليه (التفت رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يونس بن يعقوب، عنو

ولكن من النار،  ال:  فقال، أظلنايا رسول اهللا من عدو قد: نات، فقالواُاختذوا ج:  فقال،هأصحاب إىل )وآله

  .)٣(اهللا واهللا أكربّ إال له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال: قولوا:  فقال،نةُما اجل: فقالوا

  .نة مبعىن الرتسُبضم اجليم، مجع ج) ناتُج: (أقول

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب عنو

 غرس اهللا له �ا شجرة يف اجلنة، ، احلمد هللا: غرس اهللا له �ا شجرة يف اجلنة، ومن قال،سبحان اهللا: قال

  :  غرس هلا �ا شجرة يف اجلنة، ومن قال،اهللاّ إال له إال: ومن قال

                                                

  .٣٧ص:  احملاسن،٥٣٤ص: األصول) ١(

  .٧ و٦ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٧ص: ثواب األعمال) ٣(



١٢٣

شجرنا يف اجلنة  إن ،يا رسول اهللا:  غرس اهللا له �ا شجرة يف اجلنة، فقال رجل من قريش،اهللا أكرب

َيا أيـها ﴿: اهللا عز وجل يقولن أ ًترسلوا عليها نريانا فتحرقوها، وذلكن أ ياكمإنعم ولكن : لكثري، فقال َُّ

َالذين آمنوا أطيعوا الله َّ ُ َ َُ َ
َأطيعوا الرسول وَّ ُ َّ ُ ْال تـبطلوا أعمالكم وَ ُ َ ْ َ ُ ِ ُْ﴾)١(.  

ًبا مث ألقى فيه النجاسة ًمن صنع طعاما طي فإن من السيئات ما حيبط احلسنات، كالعكس، فإن :أقول

  .فواكه وأزهار إىل ًوضعت مسادا حتولت إذا النجاسة فإن أبطل الطعام، وكذلك العكس

 من غري تعجب خلق ،سبحان اهللا: من قال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب عنو

  وال، ومثل ذلك احلمد هللا،لساعةًاهللا منها طائرا له لسان وجناحان يسبح اهللا عنه يف املسبحني حىت تقوم ا

  .)٢( واهللا أكرب،اهللاّ إال لهإ

 فسألوه عن الكلمات )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل جاء نفر من اليهود: مايلالعلل واألويف 

نعم سبحان : )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب ،حيث بىن البيت) عليه السالم(براهيم اليت اختارهن اهللا إل

: قال العبدإذا  : قال،أخربين ما جزاء قائلها :قال اليهودين أ ىلإ ،اهللا واهللا أكربّ إال له إ واحلمد هللا والاهللا

احلمد هللا أنعم اهللا عليه بنعم : قال وإذا دون العرش فيعطى قائلها عشر أمثاهلا، سبحان اهللا سبح معه ما

دخلوها، وينقطع الذي يقولونه يف الدنيا  إذا أهل اجلنة  وهي الكلمة اليت يقوهلا،خرة بنعم اآلًالدنيا موصوال

َّدعواهم فيها سبحانك اللهم﴿: خال احلمد هللا، وذلك قوله تعاىل ما ُ َّ َ َْ ْ ُ ْ ُ ٌحتيتـهم فيها سالم وَ َ ْ ُ َُّ
ْآخر دعواهم وَِ ُ ْ َ ُ

ن أ ِ

َاحلمد لله رب العالمني َ ْ ِّ َ
َِِّ ُ ْ ِهل جزاء اإلحسان﴿: ذلك قوله تعاىل و،اهللا فاجلنة جزاؤهّ إال له إال: وأما قوله ،﴾َْ

ْ ِْ ُ َ ْ َ 

ُاإلحسانّإال  ْ   ّ إال له إهل جزاء ال: يقول ،﴾ِْ

                                                

  .٢٨٢ص:  ا�الس،٧ص: ثواب األعمال) ١(

  .٨ص: ثواب األعمال) ٢(



١٢٤

  .)١(اجلنةّ إال اهللا

  . كما هو واضح،ية املباركةمصداق من مصاديق اآل) اهللاّ إال له إال: (أقول

اهللا واهللا ّ إال لهإ سبحان اهللا واحلمد هللا وال: من قال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ثابت، عنو

  .)٢(يوم القيامة إىل خلق اهللا منها أربعة أطيار تسبحه وتقدسه و�للهكرب، أ

ينفقه، ن أ ل منكم مبالخبمن :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود بن احلصني، عنو

حول  اهللا واهللا أكرب والّ  إالله إيكابده، فال يبخل بسبحان اهللا واحلمد هللا والن أ  والليل،حيضرهن أ وباجلهاد

  .)٣(باهللاّ إال والقوة

ًالسماء دخلت اجلنة فرأيت فيها قيعانا،  إىل  يبيملا أسر: ل قا)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا و

 ،لكم قد أمسكتم  ما:ورأيت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ورمبا أمسكوا، فقلت هلم

اهللا واهللا ّ إال له إ سبحان اهللا واحلمد هللا وال:قول املؤمن:  قالوا،وما نفقتكم: لنفقة، قلتحىت جتيئنا ا: قالوا

  .)٤(سكت أمسكنا وإذا بنينا:  قالفإذاأكرب، 

  .تقدم وجه ذلك: أقول

السماء دخلت اجلنة  إىل  يبيملا أسر: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قالسنادو�ذا اإل

ًا من ياقوتة محراء يرى داخلها من خارجها، وخارجها من داخلها من ضيائها، وفيها بنيان فرأيت فيها قصر

ملن أطاب الكالم، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، :  فقال،يا جربئيل ملن هذا القصر: من زبرجد، فقلت

: من قال: لم، قالاهللا ورسوله أع:  قال،أتدري ما أطاب الكالم يا علي: و�جد بالليل والناس نيام، مث قال

  سبحان 

                                                

  .١١٣ص: األمايل ،٩٤ص: علل الشرايع) ١(

  .٣٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٧ص: احملاسن) ٣(

  .٣٠٢ص: األمايل) ٤(



١٢٥

من صام شهر : ال، قال:  قال،دري من أدام الصيامتاهللا واهللا أكرب، أّ إال له إاهللا واحلمد هللا وال

من طلب لعياله ما يكفه : اهللا ورسوله أعلم، قال:  قال،طعام الطعامإًرمضان ومل يفطر منه يوما، أتدري ما 

من مل ينم حىت : اهللا ورسوله أعلم، قال:  قال،يل والناس نيامبه وجوههم عن الناس، وتدري من يتهجد بالل

  .)١(�م ينامون فيما بينهماإ ف، بالناس نيام اليهود والنصارىخرة، ويعينيصلي العشاء اآل

صلى اهللا ( فكل ما ذكره ّالإ، واألمر أراد االقتصار على أقل )صلى اهللا عليه وآله(لعل النيب : أقول

  .ًليه شرعا على ما ذكر تفصيله يف كتب الفقهإحلديث مندوب  يف صدر ا)عليه وآله

ليس  فإنه ،أكثروا من التهليل والتكبري: مسعته يقول:  قال،)السالمعليهما (حدمها أعن فضيل، عن و

  .)٢(اهللا من التهليل والتكبري إىل شيء أحب

  .)٣(اهللا واهللا أكربّ إال لهإ مثن اجلنة ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيعن يعقوب القمو

يات ما هو واضح من اآل إىل ضافة، باإل)عليه السالم(مام الرضا  كما قاله اإل،لكن بشرطها: أقول

  .والروايات

  

  فصل 

  اهللا أكبر من أن يوصف :في استحباب قول

 أكرب من  اهللا:فقلت ،شيء اهللا أكربأي  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: عن مجيع بن عمري، قال

  :  فقال،فما هو:  فقلت،وكان مث شيء فيكون أكرب منه: كل شيء، فقال

                                                

  .١٩ص: يتفسري القم) ١(

  .٤ص:  ثواب األعمال،٥٣٤ص: األصول) ٢(

  .٥٤٠ص: األصول) ٣(



١٢٦

  .)١(يوصفأن من اهللا أكرب 

ً أيضا) من كل شيء(ن أ خيفى ء، واليومل يكن ش) اهللا أكرب(ء كان يقبل خلق كل ش: أقول

اجلسم كربية من حيث خرى، نعم ليست األأ جهة )عليه السالم(مام صحيح، لكن ما ذكره اإل

  .يتليه يف احلديث اآلإشري أكما ، واجلسمانية

: قال رجل عنده اهللا أكرب، فقال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن حمبوب، عمن ذكره، عن

شيء أي اهللا أكرب من،عليه السالم(عبد اهللا  أبو من كل شيء، فقال:  فقال( :حددتهفقال الرجل ، :

  .)٢(يوصفن أ  أكرب مناهللا: قل:  قال،كيف أقول

  

  فصل 

  كثار من الصالة على محمد وآله عليهم السالمإلفي استحباب ال

ما يف امليزان شيء أثقل من الصالة على :  قال،)عليهما السالم(عن حممد بن مسلم، عن أحدمها 

يف ميزانه ن الرجل لتوضع أعماله يف امليزان فتميل به فيخرج الصالة عليه فيضعها إوحممد وآل حممد، 

  .)٣(فرتجح

صلى اهللا (قال رسول اهللا : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٤(�ا تذهب بالنفاقإارفعوا أصواتكم بالصالة علي ف: )عليه وآله

ييت تذهب الصالة علي وعلى أهل ب: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قالسنادو�ذا اإل

  .)٥(بالنفاق

 )صلى اهللا عليه وآله(ذكر النيب  إذا :قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

 صالة واحدة صلى اهللا عليه ألف )صلى اهللا عليه وآله(من صلى على النيب  فإنه ،فأكثروا الصالة عليه

  صالة يف 

                                                

  .٣٢٩ص:  التوحيد،٥٧ص: األصول) ١(

  .٣٢٩ص:  التوحيد،٥٧ص: األصول) ٢(

  .٥٢٨ص: األصول) ٣(

  .٥٢٨ص: األصول) ٤(

  .٥٢٨ص: األصول) ٥(



١٢٧

صلى على العبد لصالة اهللا وصالة مالئكته، ّ إال اهللاألف صف من املالئكة، ومل يبق شيء مما خلقه 

  .)١( اهللا منه ورسوله وأهل بيتهئفمن مل يرغب يف هذا فهو جاهل مغرور قد بر

  : قال الشاعر،أصل الصالة العطف فإن ، عطفه)صالة اهللا(: أقول

  صلى على جسم احلسني سيوفهم

  فغدا لساجدة الضبا حمرابا

 عموم من وجه، )الغرور( و)اجلهل(وبني  ،)خذ الغايات(يجة، من باب لكن عطف اهللا يراد به النت

 ً،من مل يصل مل يكن كامال فإن ة عن كمال املؤمن،ءالربا أو املنافق، إىل ما يراد �ا بالنسبةإ )ة اهللاءبرا(و

  .دلةًوذلك مجعا بني األ

 حيضرين ملخلت البيت وين دإ: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن عبد السالم بن نعيمو

  .)٢(نه مل خيرج أحد بأفضل مما خرجت بهإأما : الصالة على حممد وآله، فقالّ إال شيء من الدعاء

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٣(شاء فليكثر ومن ،ّ فمن شاء فليقل،صلى علي صلى اهللا عليه ومالئكته

من مل يقدر :  يف حديث)عليه السالم(قال الرضا :  قال،عن علي بن احلسن بن فضال، عن أبيهو

  .)٤(�ًا �دم الذنوب هدماإ ف،من الصالة على حممد وآل حممد به ذنوبه فليكثر على ما يكفر

على  لى القضاء واليقدر ع  وال،ترك الصالة والصيام وما أشبه إذا طالقه شامل ملاإلعل : أقول

  اهللا فإن أموال الناس وغري ذلك، إىل  وكذلك بالنسبة،الوصية

                                                

  .٨٤ص:  ثواب األعمال،٤٢٧ص: األصول) ١(

  .٨٥ص: ل ثواب األعما،٥٢٩ص: األصول) ٢(

  .٥٢٨ص: األصول) ٣(

  .١٦٣ص:  عيون األخبار،٤٥ص: األمايل) ٤(



١٢٨

  .مل يسد باب النجاة يف وجه العصاة 

  .)١(والتهليل والتكبري الصالة على حممد وآله تعدل عند اهللا عز وجل التسبيح: )عليه السالم(وعنه 

منا اختذ اهللا إ:  يقول)عليه السالم( مسعت علي بن حممد العسكري: عن عبد العظيم احلسين، قالو

  .)٢( لكثرة صالته على حممد وأهل بيته صلوات اهللا عليهمًبراهيم خليالإعز وجل 

مما أمر ن أ شك االعرتاف بكل ما يأمر اهللا به يوجب القرب، وال إن سباب، حيثهذا من األ: أقول

  .تخرى اليت ذكرت يف الروايااهللا به ذلك، فال ينايف العلل األ

الصالة على النيب وآله أحمق للخطايا من املاء :  قال،)عليه السالم(عن عاصم بن محزة، عن علي و

  .)٣( احلديثللنار، والسالم على النيب وآله أفضل من عتق عشر رقاب

صلى اهللا ( من اهللا للرسول نسانالصالة العطف، والسالم طلب السالمة، فقد يطلبهما اإل: أقول

 يول عطف ومعىن األ،)سلم عليك يا رسول اهللاأ ويصلأ: ( يقولً مثال،د ينشأ من نفسه، وق)عليه وآله

  .التحيةـ أو  سواء كان مبعىن طلب السالمة، ومعىن الثاين سالمي،ليكإ

  .معىن لطلب السالمة ال: يقال ال

 ومع خرة، ساملون يف اآل)عليهم السالم(ئمة وذويهم األوالرسول والشهداء ن أ شك ال: نه يقالأل

  نا إمنا هي من اهللا، وإذلك نسلم عليهم يف زيارا�م، لكن سالمتهم 

                                                

  .١٦٣ص:  عيون األخبار،٤٥ص: األمايل) ١(

  .٢٣ص: علل الشرايع) ٢(

  .٨٤ص: ثواب األعمال) ٣(



١٢٩

َاهدنا الصراط المستقيم﴿: بالسالم نطالب استمرار السالمة، مثل َ ْ ُ ْ َ ِّ َ ِ  سواء قلنا نطلب سالمتكم، ،)١(﴾ْ

وردت يف الزيارات  فإن قولنا سالم اهللا عليك، أو قولنا السالم عليك، أي ،نطلب من اهللا سالمتكمأو 

  .خيفى الكيفيتان كما ال

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عنعن جعفر بن حممد، عن أبيه، و

ثقل �ا أأنا عند امليزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصالة علي حىت : )وآله

  .)٢(حسناته

وجدت يف بعض :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبن أخربه، عنمعمري، ع أيب عن حممد بنو

صلى اهللا على حممد وأهل :  من صلى على حممد وآل حممد كتب اهللا له مائة حسنة، ومن قال:الكتب

  .)٣( كتب اهللا له ألف حسنة،بيته

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال، )عليهما السالم(عن السكوين، عن جعفر، عن أبيه و

ًميانا واحتسابا استأنف العملإلى علي من ص ً)٤(.  

 اهللا، إىل كانت صالته علي قربة أي ً)احتسابا (،لقلقة لسان ميان العن اإل أي ً)مياناإ: (أقول

  .حميت ذنوبه أي )استأنف(و

  

  فصل 

  في كيفية الصالة على محمد وآله

ََّإن الله﴿: عن قول اهللا عز وجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،محزة، عن أبيه أيب عن ابن َّ ِ 

ِمالئكته يصلون على النَّيب يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليهو ِ
َْ ََ َُّ َُّ َ ََُ ُ ََ

َّ َُّ ِّ ِ َ ُ َ ًسلموا تسليما وَ ْ َ ُ ِّ الصالة من اهللا عز : فقال ،﴾َ

   ومن الناس دعاء، ،)بركة(وجل رمحة، ومن املالئكة تزكية 

                                                

  .٦سورة الفاحتة ) ١(

  .٨٥ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٨٥ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٥٩ص: احملاسن) ٤(



١٣٠

ُسلمواَو﴿: وأما قوله عز وجل ِّ ً تسليماَ ْ فكيف : فقلت له: ، قال له فيما ورد عنه التسليميعين فإنه ،﴾َ

ئه ورسله ومجيع خلقه على حممد أنبياصلوات اهللا وصلوات مالئكته و: تقولون:  قال،نصلي على حممد وآله

اهللا صلى (فما ثواب من صلى على النيب : فقلت: ، قالوآل حممد، والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته

  .)١(مهأاخلروج من الذنوب واهللا كهيئة يوم ولدته :  قال، �ذه الصلوات)عليه وآله

 ،يا رسول اهللا قد علمتنا السالم عليك، فكيف الصالة عليك: قلت:  قال،عن كعب بن عجزةو

ارك نك محيد جميد، وبإبراهيم إبراهيم وآل إ اللهم صل على حممد وآل حممد كما صليت على :قولوا: فقال

  .)٢(نك محيد جميدإبراهيم إبراهيم وآل إعلى حممد وآل حممد كما باركت على 

ثقل ما يوضع يف امليزان يوم القيامة الصالة أ:  قال،) السالماعليهم(جعفر  أو أيب عبد اهللا، أيب عنو

  .)٣(على حممد وأهل بيته

اللهم : هأصحابقد قال بعض و: يقول) عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن بكر بن حممدو

 :ولكن قل، ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو براهيم، فقالإ على حممد وآل حممد كما صليت على صل

  .)٤(نك محيد جميدإبراهيم إبراهيم وآل إ على وباركتكأفضل ما صليت 

  

  فصل 

  في كل مجلس) ع(ئمة واأل) ص(في استحباب ذكر الرسول 

ما اجتمع يف جملس قوم مل يذكروا اهللا ومل :  قال،)عليه السالم(د اهللا عب أيب بصري، عن أيب عن

   قال: ، مث قالكان ا�لس حسرة عليهم يوم القيامةّ إال يذكرونا

                                                

  .١٠٤ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٢٣٢ص: ا�الس) ٢(

  .٩ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .٢٠ص: قرب اإلسناد) ٤(



١٣١

  .)١(ذكرنا من ذكر اهللا، وذكر عدونا من ذكر الشيطانإن  :)عليه السالم(جعفر أبو 

من ذكر اهللا كتبت له عشر :  قال،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب بن عبد احلميد، عنعن حممد و

صلى (ن اهللا قرن رسوله  أل، كتبت له عشر حسنات)صلى اهللا عليه وآله(حسنات، ومن ذكر رسول اهللا 

  .)٢(بنفسه) اهللا عليه وآله

ََّأطيعوا الله﴿: لعل املراد يف قوله سبحانه: أقول ُ َأطيعوا الرسول وَ ُ َّ ُ َ﴾)٣(.  

  .غري ذلكإىل 

  

  فصل 

  ون المرتبطة بالصالة عليهمؤالش في بعض

 :يف حديث )عليه السالم(جعفر حممد بن علي  أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري، عن أيب عن

 قلب الرجل يف حق  إن : أجاب السائل الذي سأله عن الذكر والنسيان، فقال)عليه السالم(احلسن إن

 ،امة انكشف ذلك الطبق عن ذلك احلقصلى الرجل عند ذلك على حممد صالة ت فإن وعلى احلق طبق،

نقص من الصالة عليهم  أو ن هو مل يصل على حممد وآل حممدإ، وي القلب وذكر الرجل ما كان نسءفأضا

  .)٤( الرجل ما كان ذكرهي فأظلم القلب ونس،انطبق ذلك الطبق على ذلك احلق

ٌَ أبصارهم غشاوة َعلىَو﴿: هذا من باب تشبيه املعقول باحملسوس، كقوله سبحانه: أقول
ِ

ْ
ِِ  وقوله ،)٥(﴾َْ

َبل ران على﴿: تعاىل َ ْ ْ قـلو�م َ
ِِ ُُ﴾)٦(.  

   ،) السالممعليه(عن احلسن بن عبد اهللا التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي و

                                                

  .٥٢٩ص: األصول) ١(

  .١٩٣ص: علل الشرايع) ٢(

  .٥٩ :سورة النساء) ٣(

  .١٤٢ص:  االحتجاج،٤٣ص: علل الشرايع) ٤(

  .٧ :سورة البقرة) ٥(

  .١٤ :سورة املطففني) ٦(



١٣٢

عليه (من كان آخر كالمه الصالة علي وعلى علي : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

  .)١( اجلنةدخل) السالم

  .عند موته أي :أقول

  . منهما سببًكال فإن منافاة  وال،)اهللاّ إال له إآخر كالمه ال (:خرىأويف رواية 

صلى اهللا (قال رسول اهللا : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٢(نفاق�ا تذهب بالإارفعوا أصواتكم بالصالة علي ف: )عليه وآله

 ،سحاق ابن فروخإيا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،سحاق بن فروخ موىل آل طلحةإعن و

 صلى اهللا عليه ومالئكته مائة مرة، ومن صلى على حممد مائة مرة ًمن صلى على حممد وآل حممد عشرا

 عليكم ومالئكته ليخرجكم يلهو الذي يص: ، أما تسمع قول اهللا عز وجلًصلى اهللا عليه ومالئكته ألفا

ًالنور وكان باملؤمنني رحيما إىل من الظلمات
)٣()٤(.  

:  فقال يل،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب دخلت على:  قال،عن عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقانو

وذكر اسم ربه فصلى: ما معىن قوله،كلما ذكر اسم ربه قام فصلى، فقال يل:  فقلت: عز لقد كلف اهللا 

  .)٥(كلما ذكر اسم ربه صلى على حممد وآله:  فقال،جعلت فداك وكيف هو: ، فقلتًوجل هذا شططا

 فادةللنفع، إل) الالم( وللضرر) على(ن أ املشهورن أ مع) الالم(ال ) على (ـ الصالة بيمنا عدإ: أقول

 كما يف ،بالعكس أو ،ليكع تقابال، مثل هذا لك ال إذا هي كذلك مناإالصالة تغمر املصلى عليه، ون أ

ية بذلك لعله تفسري اآل إن  مث،لك  هذا عليك ال)عليه الصالة والسالم(�ج البالغة يف كالم منافق لعلي 

  .من التأويل

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنبصري،  أيب عنو

  ذكرت 

                                                

  .٢٢٣ص: عيون األخبار) ١(

  .٨٧ص: مال ثواب األع،٥٢٨ص: األصول) ٢(

  .٤٣: سورة األحزاب) ٣(

  .٥٢٨ص: األصول) ٤(

  .٥٢٩ص: األصول) ٥(



١٣٣

  .)١(هللا به طريق اجلنةيصلي علي خطأ ان أ يعنده فنس

ْإنا نسيناكم﴿ًمل يذكر عمدا، مثل  أي )ينس: (أقول ُ َ  ، احلقيقي مرفوع بدليل الرفع وغريهالنسيان إذ ﴾َِّ

حيمل عدم الصالة ن أ املطلوب، والبد إىل خطأ الطريق مل يصلأن من يدخل اجلنة، أل نه الأوهو كناية عن 

  .)لفقها(جيب ذلك كما قرر يف  ال إذ على النفاق،

ًعلقا بالبيت  متًرجال) عليه السالم( أيب مسع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

اللهم صل :  قل،تظلمنا حقنا تبرتها، ال ال: )عليه السالم( أيب  على حممد، فقال لهاللهم صل: وهو يقول

  .)٢(على حممد وأهل بيته

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب ، عنعن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن رجلو

  .)٣(ومن ذكرت عنده فلم يصل علي مل يغفر اهللا له وأبعده اهللا: يف حديث )عليه وآله

 الصالة علي فقد ييا علي من نس:  قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(يف وصية النيب و

  .)٤(أخطأ طريق اجلنة

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(جعفر الباقر، عن آبائه  أيب بن تغلب، عنن عن أباو

 يد أشفع له �ا يوم القيامة فليصل على أهل بييت يوأن تكون له عند ّ إيلمن أراد التوسل: )عليه وآله

  .)٥(ويدخل السرور عليهم

  يظهر من  كما ،االحنصار ذلك من أسباب الشفاعة، ال إن  أي:أقول

                                                

  .٤ص:  عقاب األعمال،٥٢٩ص: األصول) ١(

  .٥٢٩ص: األصول) ٢(

  .٣٦ص:  ا�الس،١٨١ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٣٤١ص ٢ج: الفقيه) ٤(

  .٢٢٨ص: ا�الس) ٥(



١٣٤

  .مجع الروايات

من  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : عن عبد اهللا احلسن بن علي، عن أبيه، عن جده، قالو

صلى اهللا :  ومن قال،صلى اهللا عليك، فليكثر من ذلك:  قال اهللا جل جالله،صلى اهللا عليه وآله :قال

  .)١(جد من مسري مخسمائة عام ريح اجلنة، ورحيها يو مل جيد،وآله: على حممد ومل يقل

  .)الفقه(ال فذلك ليس بواجب كما قرر يف إيتبعهم، و ًمتعمدا، حيث ال) وآله(أي مل يقل 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه جعفر، عن أيب بان بن تغلب، عنأعن و

  .)٢(رحيها ليوجد من مسري مخسمائة عامن أ و،مل جيد ريح اجلنة يلآ من صلى علي ومل يصل على :)وآله

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن عبد اهللا بن علي بن احلسن، عن أبيه، عن جدهو

ًالبخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل علي)٣(.  

 )آلهصلى اهللا عليه و(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

الرجل ن أ جربئيلأخربين : قالن أ ىلإ ،بلى:  قال،بشركأال أ :)عليه السالم(مري املؤمنني ذات يوم أل

تبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء وصلت عليه املالئكة سبعني أصلى علي و إذا ميتأمن 

: تبارك وتعاىلن الشجر، ويقول اهللا اء مث حتات عنه الذنوب كما يتحات الورق مّنه ملذنب خطإصالة، و

 وإذا ،لبيك عبدي وسعديك، يا مالئكيت أنتم تصلون عليه سبعني صالة، وأنا أصلي عليه سبعمائة صالة

  صلى علي ومل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها وبني السماوات سبعون 

                                                

  .٢٢٨ص: ا�الس) ١(

  .١٢٠ص: ا�الس) ٢(

  .٧٢ص:  األخبارمعاين) ٣(



١٣٥

يلحق ن أّ إال تصعدوا دعاه  ال يا مالئكيت،سعديك لبيك وال ال: ويقول اهللا تبارك وتعاىلًحجابا، 

  .)١(ًبالنيب عرتته، فال يزال حمجوبا حىت يلحق يب أهل بييت

 للداللة على مبالغة ،نه يكفي الواحدأ، والسبعون مع جابةحمل القرب واإل إىل يصل ال أي :أقول

  . من باب تشبيه املعقول باحملسوس،البعد

اللهم صل على حممد :  فقال رجل)عليه السالم( عبد اهللا أيب كنت عند:  قال،عن عمار بن موسىو

أهل ن أ متللقد ضيقت علينا، أما عيا هذا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو ل لهوأهل بيت حممد، فقا

اللهم صل على حممد وآل حممد، : قل:  قال،كيف أقول:  فقال الرجل، الكساءأصحابالبيت مخس 

  .)٢(فيهفنكون حنن وشيعتنا قد دخلنا 

  .هذا على التوسعة: قولأ

والصالة على :  قال، يف حديث شرائع الدين،)عليه السالم(عمش، عن جعفر بن حممد عن األو

  .)٣( واجبة يف كل املواطن، وعند العطاس والذبائح وغري ذلك)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

رسول اهللا  إن : يف حديث)عليه السالم(جعفر الباقر  أيب  عن،)املقنعة(عن حممد بن حممد املفيد يف و

آمني، :  عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا، قلتَكرتُمن ذ: قال يل جربئيل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(

أحدمها فلم  أو ومن أدرك أبويه: آمني، قال:  قلت،ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اهللا: فقال

  .)٤( آمني:يغفر له فأبعده اهللا، فقلت

  .نساننه ليس بيد اإلأ أسباب الغفران، لوضوح ئمل يهيأي  :أقول

                                                

  .٣٤٥ص:  ا�الس،٨٦ص: ثواب األعمال) ١(

  .٨٧ص: ثواب األعمال) ٢(

  .١٥٣ص ٢ج: اخلصال) ٣(

  .٤٩ص: املقنعة) ٤(



١٣٦

البخيل كل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن علي بن احلسني، عن أبيه، قالو

  .)١(ذكرت عنده مل يصل علي إذا البخيل الذي

 أ وما حنن فيه أسو،السالمن البخيل من خبل بإ: يبذله، كما ورد مؤنة له ومع ذلك ال نه الأل: أقول

نفة  أال إذ تكون األنفة عن التواضع للطرف مانعة عن السالم، خبالف ما حنن فيهن أ نه ميكنمن ذلك، أل

  ً.طالقاإهنا 

احلمد  : يف خطبة يوم اجلمعة)عليه السالم( عن علي ،)املصباح(براهيم بن علي الكفعمي يف إعن و

مني، ختم به النبيني، ًحممدا عبده ورسوله الصادق األن أ وأشهد: لقان أ ىل إهللا ذي القدرة والسلطان

  .)٢( أمجعني، فقد أوجب الصالة عليه وأكرم مثواه لديه، صلى اهللا عليه وآلهوأرسله رمحة للعاملني

تصلوا علي صالة مبتورة، بل  ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(، عن رسول اهللا )عليه السالم(عن علي و

  .)٣(نسيبّ إال كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع فإن ،تقطعوهم أهل بييت وال إىل صلوا

 كرامة له، )صلى اهللا عليه وآله(نسب رسول اهللا ّ إال تنفع يف النجاة يوم القيامة، نساب الاأل: أقول

لدنيا  ففي ا،ي نسبنفع أل نه الأ مع ،يف يوم القيامة ينفع) صلى اهللا عليه وآله( كان نسب الرسول فإذا

  .)عليهم السالم (وىل يلزم فائدة يف الصالة على أقربائه وآلهأ بطريق ،نساب تنفعحيث األ

   :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،يف حديث) عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

                                                

  .٢٨٥ص: االرشاد) ١(

  .٦١٧ص: يمصباح الكفعم) ٢(

  .١٢٢٢ص ٢ج: ةعوسائل الشي) ٣(



١٣٧

أجفى الناس رجل ذكرت بني يديه فلم يصل علي)١(.  

 ،عن ما ينبغي االقرتاب منه، ففي ترك الصالة ابتعاد عن اخلريابتعاد  فإنه اجلفاء غري البخل،: أقول

  .عدم عطاء أي وخبل

  

  فصل

  ءنبيااستحباب تقديم الصالة على محمد وآله كلما ذكر أحد من األفي 

 فصليت ،ءنبيا بعض األ)عليه السالم(عبد اهللا الصادق  أيب ذكرت عند:  قال،عن معاوية بن عمار

ء فابدأ بالصالة على حممد وآله، مث عليه، صلى اهللا على حممد وآله نبيامن األذكر أحد إذا  : فقال،عليه

  .)٢(ءنبياوعلى مجيع األ

  

  فصل 

  في استحباب التهليل

 الن أ ًأعظم ثوابا من شهادةما من شيء :  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،محزة أيب عن

  .)٣( أحداألموريشركه يف  وال ،له شيء يعداهللا عز وجل ال إن اهللا،ّإال له إ

  . يف الثواب كذلكًأيضاشريك يشاركه، فذكره  عدل له مياثله، وال حيث ال: أقول

ّ إال له إمن قال ال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن عبيد اهللا بن الوليد الوصايف رفعهو

ًمسك أبيض أحلى من العسل، وأشد بياضا من يف اجلنة من ياقوتة محراء، منبتها يف  غرست له شجرة ،اهللا

   فيها أمثال ،ًالثلج، وأطيب رحيا من املسك

                                                

  .٢٥ص: عدة الداعي) ١(

  .٢٢٨ص: ا�الس) ٢(

  .٣ص:  ثواب األعمال،٥٤٠ص: األصول) ٣(



١٣٨

  .بكار تعلو عن سبعني حلةثدي األ

  .اهللاّ إال له إخري العبادة قول ال: )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا 

اهللا واستغفر ّ إال له إ ال فاعلم أنه:االستغفار، وذلك قول اهللا عز وجل يف كتابهخري العبادة : وقال

  .)١(لذنبك

اهللا ّ إال له إالثدي، وذلك المتصاص القائل الّ إال االثداء تعلو، فكان الشجرة ملفوفة باحللل: أقول

  .كل واحد من الذكرين من خري العبادة فال تنايف أي )خري(منها، وقوله 

: قال اهللا عز وجل ملوسى بن عمران:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب سعيد اخلدري،  أيب عنو

 اهللا يف كفة مالت �ن الّ إال له إني السبع يف كفة والرضالسماوات وعامريهن عندي واألن أ  لو،يا موسى

  .)٢(اهللاّ إال لهإ

 يكون هلا ً�ا أكثر ثقالإ من اجلميع، وحيث ًجعل اهللا هذه الكلمة أكثر ثقال) مالت �ن: (أقول

  .ثواب عظيم

ليس : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن بن يزيد، عن جابرو

  .)٣(احلديث يعدهلا شيء ال فإنه اهللاّ إال له إيعدله شيء، وال ال فإنه اهللا،ّ إال وله شيء يعدلهّ إال شيء

  .يةفظيف املوجودات الل) الكلمة( و،يف املوجودات العينية) اهللا: (أقول

صعدت  ّالإ ،اهللاّ إال له إال: ما من عبد مسلم يقول:  قال،)عليه السالم( الطفيل، عن علييب  أعن

مثلها من احلسنات  إىل حىت تنتهي) طمستها(طلستها ّ إال متر بشيء من سيئاته  ال،خترق كل سقف

  .)٤(فتقف

                                                

  .٣٠ص:  احملاسن،٥٤٠ص: ألصولا) ١(

  .٢٠ص:  التوحيد،٢ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٣ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٩ص:  التوحيد،٣ص: ثواب األعمال) ٤(



١٣٩

قال القائلون قبلي  والما قلت : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،سعيد اخلدري أيب عنو

  .)١(اهللاّ إال له إمثل ال

قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب السكوين، عنعن و

  .)٢(اهللاّ إال الاله: خري العبادة قول: )صلى اهللا عليه وآله(

 له إما من مؤمن يقول ال: ) وآلهصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  قال،عمران العجلي رفعه أيب عنو

  .)٣(مثلها من حسنات إىل  من سيئات حىت تنتهيتهحمت ما يف صحيف ّالإ ،اهللاّإال 

  .)٤(اهللا مثن اجلنةّ إال له إقول ال:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبيد بن زرارةو

صلى (رسول اهللا  إىل جاء جربئيل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر بن يزيد اجلعفي، عنو

  .)٥(اهللا وحده وحده وحدهّ إال له إ ال:يا حممد طوىب ملن قال من أمتك:  فقال)اهللا عليه وآله

صفات اهللا واحدة هي عني  فإن فعال،الذات والصفات واأل إىل شارةإ أو لعلها تأكيدات،: أقول

 واحد وليس ًعلمه مثالن أ ًاملفعول متعددا، كما إىل النسبةن كانت بإليه، وإذاته، وأفعاله واحدة بالنسبة 

  . وتفصيله يف علم الكالم،منا تعلقه باملتعدد من املعلومإ و،مبتعدد

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مجيلة، عن جابر، عن أيب عنو

 ،اهللا وحدهّ إال له إ ال:متكأ حممد طوىب ملن قال من يا:  قال،أتاين جربئيل بني الصفا واملروة :)وآله

  .)٦(ًخملصا

                                                

  .٦ص:  التوحيد،٣ص: ثواب األعمال) ١(

  .٤٣٤ص:  األصول،٣ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٣ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٩ص:  التوحيد،٤ص: ثواب األعمال) ٤(

  .٥٤٠ص:  األصول،٨ص: حيدالتو) ٥(

  .٣ص:  ثواب األعمال،٩ص: التوحيد) ٦(



١٤٠

قال رسول : قال، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(عن أمحد بن عبد اهللا اهلروي، عن الرضا و

من قاهلا  كلمة عظيمة كرمية على اهللا عز وجل، ،اهللاّ إال له إالن أ أشهد إن :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)١(النار إىل ًومن قاهلا كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصريهًلصا استوجب اجلنة، خم

 ة، كمامصعكان فيه شرط عدم ال إذا يعصم  الًأيضاالقائل ن أ هذا حكم اقتضائي، فال ينايف: أقول

بشرائط ًكان كافرا يعمل  إذا  يعصمًأيضاما أشبه، ويف عكسه  أو يقر�ا بالرسالة ال أو ًكان قاتالإذا 

  . بشرطها:)عليه السالم(مام الرضا مة، ولذا قال اإلعصال

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن سيف بن عمرية، عن الصادق جعفر بن حممد و

حىت تناثر ذنوبه كما يتناثر ورق فيفرغ  يرفع �ا صوته ،اهللاّ إال له إال: ما من مسلم يقول :)عليه وآله

  .)٢(الشجرة حتتها

: اهللا من قول إىل ما من الكالم كلمة أحب:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(عن ابن عباس، عن النيب و

حتت قدميه كما يتناثر  تناثرت ذنوبه ّالإاهللا ميد �ا صوته فيفرغ ّ إال له إال: اهللا، وما من عبد يقولّ إال له إال

  .)٣( حتتهاورق الشجر

ولذا ا أعمال والعمل حاصل من املأكل واملشرب كما هو واضح، �إالذنوب أجسام صغار، ف: أقول

جعل التناثر من باب  إىل حاجة ن مل ترها حىت العني ا�هرية، وبعد ذلك الإتتجسم يف يوم القيامة، و

  .التشبيه للمعقول باحملسوس

اهللا وحشة  ّ إالله إ الأصحابليس على : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)املقنع(ويف 

  .)٤(احلمد هللا الذي صدقنا وعده: ليهم ينفضون رؤوسهم ويقولونإيف قبورهم، كأين أنظر 

                                                

  .١١ص: ثواب األعمال) ١(

  .٤ص: ثواب األعمال) ٢(

  .١٠ص:  التوحيد،٥ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٢٥ص: املقنع) ٤(



١٤١

  

  فصل 

  في استحباب تكرار الشهادتين

اهللا وحده ّ إال له إالن أ  أشهد:من قال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن عبيدة احلذاء، عن

  .)١(تب اهللا له ألف حسنةًحممدا عبده ورسوله، كن أ  وأشهد،الشريك له

ّ إال له إالن أ من شهد:  قال،)عليهما السالم(وزاعي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه األعن بشر و

ًحممدا ن أ شهد فإن  كتب اهللا له عشر حسنات،)صلى اهللا عليه وآله(ًحممدا رسول اهللا ن أ اهللا ومل يشهد

  .)٢( كتب اهللا له ألف ألف حسنة،رسول اهللا

ملاع شخاص والشرائط، كما تقدم اإلاالختالف يف الروايات من جهة الثواب، الختالف األ: أقول

  .ليهإ

اهللا نادى يا أمة إن  :يف حديث )صلى اهللا عليه وآله(نصاري، عن رسول اهللا عن سهل بن سعد األو

  .)٣(رمحيت أدخلته اجلنة ب،عبدي ورسويلًأنا، وأن حممدا ّ إال له إالن أ ن لقيين منكم يشهدمحممد 

  

  فصل 

  باهللاّ إال قوة حول وال  ال:في استحباب قول

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا الصادق  أيب عن هشام بن سامل، عن

يا :  فقال له)عليه السالم(اهللا ما يلقى من حديث النفس واحلزن، فنزل جربئيل  إىل آدم شكاإن  :)وآله

  .)٤(باهللا، فقاهلا فذهب عنه الوسوسة واحلزنّ إال قوة ول والح ال: آدم قل

 قوة حول وال ال: من قال : يقول)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا مسعت:  قال،عن هشام بن محزةو

  ًباهللا العلي العظيم دفع اهللا عز وجل �ا عنه تسعني نوعا ّإال 

                                                

  .٥٤١ص: األصول) ١(

  .٣٣ص:  احملاسن،٦ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٧ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٣٢٤ص: ا�الس) ٤(



١٤٢

  .)١(من البالء أيسرها اخلنق

 بيد اهللا األمرنفسه بأن  إىل  الكلمة املذكورة أوحتنسان قال اإلفإذااض نفسية، األمركثري من : أقول

 ،النفس املريضة توجب مرض اجلسمن أ  ومن املعلوم،يبتلى باملرض النفسي سبحانه فيطمئن، وبذلك ال

ة  اليت مبعثها النفس، هذا ولعل للكلماألمور سلمت النفس سلم اجلسم من تلك فإذا ،كما قرر يف الطب

ًاملذكورة أثرا غيبيا    .اضاألمر يف دفع ًأيضاً

 ،محلة العرش ملا ذهبوا لينهضوا بالعرش مل يستقلوهإن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٢( فنهضوا به،باهللاّ إال قوة حول وال فأهلمهم اهللا ال

 :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن عمران، عنو

 يكفيهن أ اهللا، وحق على اهللا إىل  فقد فوض أمره،باهللاّ إال قوة حول وال ال: قال العبدإذا)٣(.  

 ،باهللاّ إال قوة حول وال ال: قال العبدإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو

  .)٤(ضوا حاجته اق،استسلم عبدي: قال اهللا عز وجل للمالئكة

 قوة حول وال ال(سألته عن تفسري :  قال،)عليه السالم(عن احلسني بن علوان الكليب، عن جعفر و

  .)٥(اهللاّ إال يقوينا على أداء الطاعة والفرائض اهللا، والّ إال حيول بيننا وبني املعاصي ال:  قال،)باهللاّإال 

  .هذا من باب املصداق: أقول

 قال :يف حديث قال ،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب عن السكوين، عنو

   عنه ى ينف)باهللاّ إال قوة حول وال ال( :فليكثر من قولالفقر من أحل عليه : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

  .٨٩ص: واب األعمالث) ١(

  .٤١ص: احملاسن) ٢(

  .٤٢ص: احملاسن) ٣(

  .٤٢ص: احملاسن) ٤(

  .٤٢ص: احملاسن) ٥(



١٤٣

  .)١(الفقر

  

  فصل 

  يقال كل يومن أ في نبذة مما يستحب

 الن أ أشهد(: من قال كل يوم عشر مرات:  قال،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عن

ًهلا واحدا أحدا صمدا مل يتخذ صاحبة والإشريك له،  اهللا وحده الّ إال لهإ ً ً ، كتب اهللا له مخسة ً)ولدا ً

  .)٢(وأربعني ألف حسنة، وحما عنه مخسة وأربعني ألف سيئة، ورفع له مخسة وأربعني ألف درجة

  .ذا يكون مل يكن له هذا القدر من السيئات ما  إذانهأتقدم : أقول

  الً، حقاًاهللا حقاّ إال له إال(: من قال كل يوم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وزاعي، عنعن األو

ًميانا وصدقاإاهللا ّ إال له إً ورقا، الًاهللا عبوديةّ إال لهإ ، أقبل اهللا عليه بوجهه ومل يصرف عنه حىت يدخل )ً

  .)٣(اجلنة

 حول وال ما شاء اهللا ال: (من قال: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مجيل، عنو

  .)٤(ً سبعني مرة صرف عنه سبعني نوعا من أنواع البالء)باهللاّ إال قوة

شهد ُأشهدك وُأاللهم : من قال:  قال،)عليهما السالم(مناط، عن أحدمها عن رزين صاحب األو

 عبدك ًأنت الرمحن الرحيم، وأن حممداّ إال له إقربني ومحلة عرشك املصطفني أنك أنت اهللا المالئكتك امل

ً وعليا واحلسن )صلى اهللا عليه وآله(ه رسول اهللا ءن آباأ و،مامي وولييإورسولك، وأن فالن بن فالن 

ً وفالنا وفالنا حىت تنتهي ،واحلسني بعث يوم أموت، وعليه  وعليه أىي على ذلك أح، ائميت وأوليائي،ليهإً

  مات يف  فإن فالن وفالن وفالن،القيامة، وأبرأ من 

                                                

  .٤٢ص: احملاسن) ١(

  .٣١ص:  احملاسن،٥٤١ص: األصول) ٢(

  .٦ص:  احملاسن،٥٤١ص: األصول) ٣(

  .٥٤٢ص: األصول) ٤(



١٤٤

  .)١(ليلته دخل اجلنة

حول  ال: يف كل يوم مائة مرة: من قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عنو

  .)٢(ًباهللا، دفع اهللا عنه �ا سبعني نوعا من البالء أيسرها اهلمّ إال قوة وال

سبحان اهللا حني : (من قال حني ميسي ثالث مرات:  قال،)عليه السالم(عن احلارث، عن علي و

مل يفته خري يكون يف تلك ) ً وعشيا وحني تظهرونرضمتسون وحني تصبحون وله احلمد يف السماوات واأل

وصرف الليلة، وصرف عنه مجيع شرها، ومن قال مثل ذلك حني يصبح مل يفته خري يكون يف ذلك اليوم 

  .)٣(عنه مجيع شره

من سبح اهللا يف كل يوم :  قال،) السالماعليهم(عن حممد بن محران، عن الصادق جعفر بن حممد و

  .)٤(ًثالثني مرة دفع اهللا عنه سبعني نوعا من أنواع البالء أدناها الفقر

 أسأل :تما من عبد يقول كل يوم سبع مرا:  قال،)عليه السالم(عن زيد الشحام، عن الصادق و

  .)٥(يا رباه أعذه مين: قالت النارّ إال اهللا اجلنة وأعوذ باهللا من النار،

يف كل يوم : من قال:  قال،)السالمعليهم ( آبائه وزاعي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عنعن األو

  .)٦(نة استقبل الغىن واستدبر الفقر وقرع باب اجل،اهللا امللك احلق املبنيّ إال له إال: ثالثني مرة

من قال يف كل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسني بن عمر بن يزيد، عمن ذكره، عنو

  فقد أدى ) هي كائنة أو احلمد هللا على كل نعمة كانت: (يوم سبع مرات

                                                

  .٥٤٢ص: األصول) ١(

  .٨٩ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٩١ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٣٤ص:  ا�الس)٤(

  .٦٠ص: ا�الس) ٥(

  .٢٥ص:  املقنع،٦ص: ثواب األعمال) ٦(



١٤٥

  .)١(يشكر ما مضى وشكر ما بق

 مائة ،اهللاّ إال له إال:  قالمن: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: عن هشام بن سامل وأيب أيوب قاالو

  .)٢(من زادّ إال ًمرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عمال

اهللا امللك ّ إال له إال: من قال مائة مرة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مالك بن أعني، عنو

  .)٣(استقرع باب اجلنة وآنس وحشة قربه، واستجلب الغنا، و،احلق املبني، أعاذه اهللا العزيز اجلبار من الفقر

من كرب اهللا عند املساء :  يقول)عليه السالم(مسعت علي بن احلسني :  قال،محزة الثمايل أيب عنو

  .)٤(ة تكبرية كان كمن أعتق مائة نسمةائم

 مائة مرة كان ،سبحان اهللا: من قال: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن يونس بن يعقوبو

  .)٥(نعم:  قالً،ثرياممن ذكر اهللا ك

:  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن) السالمماعليه( عن الصادق جعفر بن حممد ،عن طلحة بن زيدو

من كرب اهللا تبارك وتعاىل عند املساء مائة تكبرية كان كمن أعتق مائة نسمة)٦(.  

صلى اهللا عليه ( رسول اهللاإن  :يف حديث )السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن الصادقو

ًاحلمد هللا رب العاملني كثريا طيبا على كل حال، : أصبح وطلعت الشمس يقول إذا  كان يف كل يوم)وآله ً

  .)٧(ًيقوهلا ثالمثائة وستني مرة شكرا

   أي من حيث الكيف،) الطيب( ومن حيث الكم،) الكثري: (أقول

                                                

  .٦ص: ثواب األعمال) ١(

  .٢٠ص:  التوحيد،٤ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٥ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٨٩ص: ثواب األعمال) ٤(

  .٨ص: ثواب األعمال) ٥(

  .٣٤ص: ا�الس) ٦(

  .٢٨ص: ا�الس) ٧(



١٤٦

  .خالصإء بل يقوهلا ب يشوبه شيال

اهللا وحده ّ إال له إال( :قل:  قال،يا نيب اهللا علمين أفضل الكالم: قلت:  قال،املنذر اجلهين أيب عنو

 ، مائة مرة يف كل يوم)قدير وهو على كل شيء ، حييي ومييت بيده اخلري،شريك له، له امللك وله احلمد ال

اهللا ّ إال له إ والسبحان اهللا واحلمد هللا( وأكثر من ،من قال مثل ما قلتّ إال ،ًفأنت يومئذ أفضل الناس عمال

�ا ممحاة للخطايا إفتنسني االستغفار يف صالتك  ، وال)باهللا العلي العظيمّ إال قوة حول وال واهللا أكرب وال

  .)١(ذن اهللاإب

كل يوم : من قال:  قال)عليه السالم( عن الصادق ،)املصباح(بن علي الكفعمي يف براهيم إعن و

 ستغفر اهللا الذي الأ: من مال) ًكثريا(ًكنزا  أو من علم،) ًكثريا(ًزق كنزا ة مرة مدة شهرين متتابعني رائأربعم

سرايف على إ من مجيع ظلمي وجرمي و،رض بديع السماوات واأل،هو احلي القيوم الرمحن الرحيمّ إال لهإ

  .)٢(ليهإنفسي وأتوب 

ربعني مرة مدة من كانت به علة فليقل عليها يف كل صباح أ: )عليه السالم(وعن الصادق : قال

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل، تبارك اهللا أحسن ، بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملنيً:أربعني يوما

  .)٣(باهللا العلي العظيمّ إال قوة حول وال اخلالقني، وال

  

  فصل 

  نبذة مما يقال في الصباح والمساءفي 

 إذا : يقول)عليه السالم(كان نوح : ه قالنإ ،)عليه السالم(عن حفص بن البخرتي، عن الصادق 

  عافية يف  أو ين أشهدك أنه ما أصبح وأمسى يب من نعمةإاللهم (: أصبح وأمسى

                                                

  .٢٢٠ص: ا�الس) ١(

  .١٢٣٤ص ٢ج: ل الشيعةوسائ) ٢(

  .١٤٨ص: يمصباح الكفعم) ٣(



١٤٧

، )شريك لك، لك احلمد ولك الشكر �ا علي حىت ترضى وبعد الرضا دنيا فمنك وحدك ال أو دين

ً بذلك عبدا شكورايًأمسى عشرا، فسم وإذا ًأصبح عشرا، إذا يقوهلا ً)١(.  

 فإن ،اً أعطاه دينارا آخر كان بعد الرضفإذاً فرضا، يشخص ورض إىل ً دينارانسانأعطى اإل إذا :أقول

  . وما أشبها مث تستمر كالشجاعة والكرم والرضأالصفات تبتد

َّإبراهيم الذي وىفَو﴿:  يف قوله عز وجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حفص بن البخرتي، عنو َ
َّ

َ ِْ﴾، 

أدعو مع   والً،شرك باهللا شيئا أأصبحت وريب حممود، أصبحت ال(: وأمسىأصبح  إذا نه كان يقولإ :قال

ً بذلك عبدا شكوراي، فسمً)أختذ من دونه وليا ًهلا آخر، والإاهللا  ً)٢(.  

ْسبح ف﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،مساعيل بن الفضلإعن و َِّ
َحبمد ر

ِ
ْ َ

ِبك قـبل طلوع الشمسِ ْ َّ ِ ُُ َ َْ َ ِقـبل غرو�ا وِّ
ُُ َ يقول قبل ن أ فريضة على كل مسلم: )عليه السالم(فقال  ،﴾َْ

شريك له، له امللك وله احلمد،  اهللا وحده الّ إال له إال(: طلوع الشمس عشر مرات وقبل غرو�ا عشر مرات

اهللا وحده ّ إال له إال: فقلت: ، قال)يرء قدي بيده اخلري وهو على كل ش،ميوت  ومييت، وهو حي اليحيي

 ياهللا حيين أ شك يف يا هذا ال: ، فقالي ومييت، ومييت وحييي له امللك وله احلمد، حيي،شريك له ال

  .)٣( ولكن قل كما أقوليحييمييت و و،ومييت

 إذا قول كان ي)عليه السالم(ًعليا إن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن ميمون، عنو

  ين أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن إاللهم (ً ثالثا، )سبحان اهللا امللك القدوس( :أصبح

                                                

  .١١٢ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٢٤ص: علل الشرايع) ٢(

  .٦٢ص ٢ج: اخلصال) ٣(



١٤٨

ين أسألك إ ومن درك الشقاء، ومن شر ما سبق يف الليل، اللهم ،حتويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك

  .)١()بعزة ملكك، وشدة قوتك، وبعظيم سلطانك، وبقدرتك على خلقك

ًواذكر ربك يف نفسك تضرعا :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: ل قا،عن العالء بن كاملو

 ي حيي،شريك له، له امللك وله احلمد اهللا وحده الّ إال له إال( :وخيفة دون اجلهر من القول عند املساء

 بيده اخلري ولكن قلإن  : قال،بيده اخلري: قلت: ، قال) وهو على كل شيء قديري،حييمييت و و،ومييت

  .)٢( حني تطلع الشمس وحني تغرب عشر مرات)أعوذ باهللا السميع العليم(كما أقول لك عشر مرات، و

 احلمد لفالق ،احلمد لرب الصباح: تقول بعد الصبح:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عنو

 يل سبيله، وبصرين ءي الذي فيه اليسر والعافية، اللهم هاألمر ثالث مرات، اللهم افتح يل باب ،صباحاإل

حد من خلقك مقدرة علي بالشر فخذه من بني يديه ومن خلفه وعن كنت قضيت أل إن خمرجه، اللهم

  .)٣( واكفنيه مبا شئت ومن حيث شئت وكيف شئت،ميينه وعن مشاله ومن حتت قدميه ومن فوق رأسه

سباب ل بني تلك األ فح،يب يتمكن من الشرن أ  إىلسباب الطبيعية تنتهياأل أي )قضيت: (أقول

  .يفعل يب الشر وبني ذلك الشخص حىت ال

: أصبحت وأمسيت إذا تقول:  قال، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

احلمد هللا الذي ذهب بالليل بقدرته، وجاء بالنهار ( مرتني، )صباحمد لفالق اإلحلاحلمد لرب الصباح، ا(

سبحان ربك (، و)والصافات( وعشر آيات من ، وآية آخر احلشر،قرأ آية الكرسي، وت)برمحته وحنن يف عافية

  رب العزة عما 

                                                

  .٥٤٥ص: األصول) ١(

  .٥٤٥ص: األصول) ٢(

  .٥٤٦ص: األصول) ٣(



١٤٩

يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني، فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون، 

 ،حلي وخيرج امليت من ا، وحني تظهرون، وخيرج احلي من امليتً وعشيارضوله احلمد يف السماوات واأل

  سبقت رمحتك غضبك، ال، رب املالئكة والروح، بعد مو�ا وكذلك خترجون، سبوح قدوسرض األيوحيي

نك أنت التواب إ ،يل وارمحين وتب علي ً عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرينإأنت، سبحانك ّ إال لهإ

  .)١()الرحيم

خر جيايب واآلإفأحدمها ) سوءعمل ال(يراد به عدم العمل باخلري، فهو غري ) ظلم النفس(لعل : أقول

  .سليب

ّ إال له إال: من قال حني يطلع الفجر: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عبيدة احلذاء أيب عنو

ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء   وهو حي ال، ومييتي حيي،شريك له، له امللك وله احلمد اهللا وحده ال

ً وسبح مخسا وثالثني مرة، وهلل مخسا وثالثني مرة، ،ه عشر مرات عشر مرات، وصلى على حممد وآل،قدير ً

ن يكتب يف تلك قاهلا يف املساء ل وإذا  مل يكتب يف ذلك الصباح من الغافلني،،مرةوثالثني ًومحد اهللا مخسا 

  .)٢(الليلة من الغافلني

  الدعاء ثالث مراتتدعو �ذان أ تدع ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود الرقي، عنو

أيب  فإن ،اللهم اجعلين يف درعك احلصينة اليت جتعل فيها من تريد: أمسيت إذا أصبحت وثالث مراتإذا 

  .)٣( هذا من الدعاء املخزون: كان يقول)عليه السالم(

 ما هي أنفس من غريها، دعيةشياء النفيسة املادية، كذلك يف األ خيزن األنساناإلن أ كما: أقول

  كاملخزون املادي، من باب تشبيه املعقول فتكون 

                                                

  .٥٤٦ص: األصول) ١(

  .٥٤٩ص: األصول) ٢(

  .٥٥٠ص: األصول) ٣(



١٥٠

  .باحملسوس

أصبحت وأمسيت فقل عشر إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،مساعيل بن الفضلإعن و

شريك لك، لك احلمد  دنيا فمنك، وحدك ال أو عافية يف دين أو اللهم ما أصبحت يب من نعمة(: مرات

قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم  إذا نكإ، ف)ى وبعد الرضا حىت ترض،ولك الشكر �ا علي يا رب

  .)١(اهللا به عليك يف ذلك اليوم ويف تلك الليلة

من كرب اهللا مائة تكبرية قبل طلوع :  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،محزة أيب عنو

 كتب ،سبحان اهللا وحبمده: الجر كأجر من عتق مائة رقبة، ومن قالشمس وقبل غرو�ا كتب اهللا له من األ

  .)٢(ن زاد زاده اهللاإ و،اهللا له عشر حسنات

من سبح اهللا مائة مرة كان :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب أيوب، عن أيب عنو

  .)٣(من قال مثل قولهّ إال أفضل الناس ذلك اليوم

  .عمال أفضل من ذلكبعض األن أ  فال شكالإفضلية من هذه اجلهة، واملراد باألن أ الظاهر: أقول

  

  فصل 

  في استحباب الجلوس مع الذين يذكرون اهللا

، رياض اجلنة إىل بادروا: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)٤(حلق الذكر:  قال،يا رسول اهللا وما رياض اجلنة: قيل

  الكون  فإن خرة، وكذلك جهنم،دنيا واآلاجلنة شاملة للن أ تقدم: أقول

                                                

  .٣٥٧ص: األصول) ١(

  .٣٦ص: احملاسن) ٢(

  .٣٧ص: احملاسن) ٣(

  .٢١٨ص: ا�الس، ٣٥٦ص ٢ج: الفقيه) ٤(



١٥١

خرة هو من اجلنة، اجلنة يف اآل إىل كله وحدة واحدة، فما يف الدنيا مما يرتبط باهللا سبحانه وينتهي

  . فراجع،وبالعكس من النار

َإمنا يأكلون يف﴿: قال سبحانه ُ ُ َْ ً بطو�م نارا َِّ ْ
ِِ ُ ُ﴾)١(.  

رأيت  فإن يا بين اخرت ا�الس على عينك،: مان البنهقال لق:  قال،عن يونس بن عبد الرمحن رفعهو

ن أ ن تكن جاهال علموك، ولعل اهللاإًتكن عاملا ينفعك علمك، و فإن ،ًقوما يذكرون اهللا فاجلس معهم

ينفعك  ًتكن عاملا ال إن نكإيذكرون اهللا فال جتلس معهم، ف ًرأيت قوما ال وإذا يظلهم برمحة فيعمك معهم،

  .)٢(يظلهم بعقوبة فيعمك معهمن أ ، ولعل اهللاً يزيدوك جهالًهالن تكن جاإعلمك، و

 ، يف احلسن والقبح على ما يرىنسانقد يعتمد اإل إذ بالسماع، بالرؤية ال أي )على عينك: (أقول

  .وقد يعتمد على ما يسمع

ه بأصحا أنه خرج على ،)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٣(جمالس الذكر:  قال،يا رسول اهللا وما رياض اجلنة: ، قالواارتعوا يف رياض اجلنة: فقال

املالئكة إن  :)صلى اهللا عليه وآله(احلسن الديلمي يف كتابه، عن النيب  أيب بن وروى احلسن :قالو

 :قالن أ ىل إئهمنون على دعاّميرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم، ويبكون لبكائهم، ويؤم

نه إًفالنا فيهم و إن ربنا: شهدكم أين قد غفرت هلم وآمنتهم مما خيافون، فيقولونأو: فيقول اهللا هلم سبحانه

  .)٤(يشقى �م جليسهم الذاكرين من ال فإن ،قد غفرت له مبجالسته هلم: مل يذكرك، فيقول

  

                                                

  .١٠ :سورة النساء) ١(

  .١٩ص:  األصول،١٢٧ص: علل الشرايع) ٢(

  .١٨٦ص: عدة الداعي) ٣(

  .٧٤ص: رشاداإل) ٤(



١٥٢

  

  

  

  الصدقة

  

  فصل في تأكد استحبابها

  

الصدقة تقضي الدين وختلف إن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنبراهيم،إعن غياث بن 

  .)١(بالربكة

 إىل  الغيبية، وقد أملعنااألمور العادية، وبعضها من األموربعض املذكورات يف هذه الروايات من : أقول

  .التكرار إىل  فال حاجة،مثل ذلك فيما تقدم

الصدقة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢(تدفع ميتة السوء

أحسن اهللا اخلالفة على ّ إال ما أحسن عبد الصدقة يف الدنيا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٣(حسن الصدقة يقضي الدين وخيلف على الربكة: ، وقالولده من بعده

الرب والصدقة ينفيان :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب حدثه، عنسحاق بن غالب، عمن إعن و

  .)٤( ويدفعان عن صاحبهما سبعني ميتة السوء،الفقر، ويزيدان يف العمر

                                                

  .١٤٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .٧٧ص:  ثواب األعمال،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٤ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٤(



١٥٣

ْفأما من أعطى﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(جعفر  أيب عن سعد بن طريف، عنو َ َْ َ َّ  َّاتقى و َ

ْصدق باحلسىنو ُْ
ِ َ َّ ْفسنـيسره لليسرى﴿ ،ة ألف فما زادائم إىل  يعطي بالواحدة عشرةن اهللاإو: قال ،﴾َ ُ َِْ ُُ ِّ ُ َ َ ﴾

  .)١( احلديث،يسره اهللا لهّ إال ًاليريد شيئا من اخلري: قال

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢(صدق باخللف جاد بالعطية

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب د الرمحن بن زيد، عنعن عبو

صدقته تظله فإن  القيامة نار ما خال ظل املؤمنأرض)٣(.  

 حتت أرجل رضطفال وا�انني ومن أشبههم عقلي وشرعي، فاملراد األاستثناء القاصرين واأل: أقول

مطلقة،  املؤمن واملستحق للعذاب، فهي قضية وقتية الّ إال يبقى االمتحان حيث النه بعد أاملراد  أو غريهم،

 فمن كان فيه ،شراق الشمسإالبناء يف الدنيا مينع ن أ ظل املؤمن حيفظه من فوقه ومن حتته، كما إن مث املراد

  :من حتته، قال الشاعر حبرارة من فوقه وال حيس ال ال

  يا رب يوم يل مل أظلله

  ضحى من علهأحتت وأرمض من 

 تصدقوا: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(الصدقة تزيد يف املال كثرة، فتصدقوا رمحكم اهللافإن 

يا بين كم فضل معك من :  حملمد ابنه)عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن هارون بن عيسىو

  نه مل إ: ، قالاخرج فتصدق �ا: ًأربعون دينارا، قال:  قال،نفقةتلك ال

                                                

  .٣٨٠ص ١ج: يبالتهذ ،١٨٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ٤(



١٥٤

ًلكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق ن أ اهللا خيلفها، أما عملت فإن تصدق �ا: يبق معي غريها، قال

ه من موضع أربعة ء عشرة أيام حىت جاّالإ )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لبث  ففعل فما فتصدق �ا،الصدقة

  .)١(ًيا بين أعطينا اهللا أربعني دينارا، فأعطانا اهللا أربعة آالف دينار: ينار، فقالآالف د

  .)٢(استزلوا الرزق بالصدقة:  قال،)عليه السالم(عن موسى بن بكر، عن أىب احلسن و

استنزلوا الرزق بالصدقة، من أيقن باخللف :  قال،يف حديث )عليه السالم( عن الصادق ،عن زرارةو

  .)٣(نةواهللا ينزل املعونة على قدر املؤ إن لعطية،جاد با

هذه قضية طبيعية، فمع اجتماع سائر الشرائط يكون كذلك، فال يقال ملاذا نرى كثرة من : أقول

  ً.بعضهم ميوتون جوعا إن ونتهم، بلؤالناس ليست معونتهم بقدر م

تصدقت : )ليه السالمع(طالب  أيب قال علي بن:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنعن جابر، و

خترج من يده  صدقة املؤمن الن أ أما علمت يا علي: )صلى اهللا عليه وآله(ًيوما بدينار فقال يل رسول اهللا 

يفعل، وما تقع يف يد السائل حىت تقع يف يد  ًحىت يفك عنها من حلى سبعني شيطانا كلهم يأمره بأن ال

ْمل يـعَأ﴿: ية مث تال هذه اآل،الرب جل جالله َ ُلمواَْ ِالله هو يـقبل التـوبة عن عباده َّنأ َ ِ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َّ ُ ْ َ ُ َ ِيأخذ الصدقات وَّ َ َّ ُ ُ َّأن  وَْ َ

ُالله هو التـواب الرحيم َّ ُ َّ َّ َ ُ َ َّ﴾)٤(.  

َيد الله فـوق ﴿: لطفه اخلاص، مثل) يد الرب( ومجع حلية، عظم الفك يف أطراف الفم،) حلى: (أقول ْ َ
َِّ ُ َ

ْأيديهم
ِ   ملعقول  وهو من تشبيه ا،)٥(﴾َْ

                                                

  .١٦٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٤ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٧٧ و١٧٦القسم الثاين ص:  �ج البالغة،٣٥٩ص ٢ج: الفقيه) ٣(

  .٧٧ص: ثواب األعمال) ٤(

  .١٠ :ورة الفتحس) ٥(



١٥٥

  .باحملسوس

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن الرضاو

واستنزلوا الرزق بالصدقة،التوحيد نصف الدين )١(.  

  .صول والفروعما أمر اهللا به من األخر ونصفه اآل: أقول

خري : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،)مالسالعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن الرضاو

  .)٢(مال املرء وذخائره الصدقة

  .)٣(باكروا بالصدقة، فمن باكر �ا مل يتخطاه البالء :)صلى اهللا عليه وآله(قال النيب و

  .)٤(نة من النارُالصدقة ج : قال،)عليهم السالم(عن علي عن جعفر بن حممد، عن آبائه، و

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،) السالمماعليه(بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عن احلسني و

  .)٥( احلديثداووا مرضاكم بالصدقة: )وآله

  .)٦(استنزلوا الرزق بالصدقة:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا سنادو�ذا اإل

  .)٧(اجروا اهللا بالصدقةملقتم فتأإذا  :نه قالإ )عليه السالم(عن أمري املؤمنني و

يكمل  ال:  يقول) السالماعليهم(عبد اهللا جعفر بن حممد  أبا مسعت:  قال،عن املفضل بن عمرو

حيسن خلقه، وتسخو نفسه، وميسك الفضل من قوله، وخيرج : ميان العبد حىت يكون فيه أربع خصالإ

  .)٨(الفضل من ماله

                                                

  .٢٠٢ص: عيون األخبار) ١(

  .٢٢٢ص: عيون األخبار) ٢(

  .٢٢٢ص: عيون األخبار) ٣(

  .٤ص: بصائر الدرجات) ٤(

  .٥٥ص: قرب اإلسناد) ٥(

  .٥٦ص: قرب اإلسناد) ٦(

  .٢٠١القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٧(

  .١٤٤ص: ا�الس) ٨(



١٥٦

  

  فصل 

  يفي التضامن االجتماع

عتق رقبة أن أ من ّ إيلن أحج حجة أحبإل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنبصري،  أيب عن

شبع أن أعول أهل بيت من املسلمني  وإل،سبعني إىل عشر ومثلها ومثلها حىت انتهى إىل  حىت انتهى،ورقبة

 إىل أحج حجة وحجة حىت انتهىن أ من ّ إيل أحب، وأكف وجوههم عن الناس،جوعتهم، وأكسو عور�م

  .)١(سبعني إىل عشر ومثلها ومثلها حىت انتهىعشر و

 يف الرجل يكون عنده الشيء أيتصدق به أفضل أم يشرتي به ،)عليه السالم(ول احلسن األ أيب عنو

  .)٢(يلإالصدقة أحب :  فقال،نسمة

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال، )عليهما السالم(عن احلسني بن علوان، عن جعفر، عن أبيه و

كانت جللدة لو إن  :عتقتها يا رسول اهللا، قالأ:  قالت،ما فعلت جاريتك: ونة بنت احلارثم ملي)وآله

  .)٣(كنت وصلت �ا رمحك

ها للرحم أفضل ؤعطاإكانت اجلارية جلدة تؤكل كان  إن نهأ) ن كانت جللدةإ: (لعل املراد بقوله: أقول

  .من عتقها

خرى ليست مطلقة حىت يقع بينها التنايف، بل أ وذاك الروايات اليت ترجح هذا تارةن أ خيفى وال

قال تارة الفاكهة الفالنية أغلى، وقال مرة  إذا فهو كمازمان، شخاص والشرائط واألالختالف املواضع واأل

غري ذلك، ويؤيده ما يأيت من رواية عمر بن زيد يف الفصل  إىل فكل حبسب زمانه،خرى غريها أغلى، أ

  . أصل وبعضه استثناءاألموريت، نعم بعض اآل

  

                                                

  .٧٧ص:  ثواب األعمال،١٦٢ص ١ج: الفروع) ١(

  .٧٧ص: ب األعمالثوا) ٢(

  .٤٥ص: قرب اإلسناد) ٣(



١٥٧

  

  فصل 

  في استحباب الصدقة عن المريض

داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البالء : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد اهللا بن سنان

  .)١( احلديثة شيطانائ�ا تفك من بني حلى سبعمإبالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، ف

:  فذكروا الوجع، فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،هلروياع ابيعن معاذ بن مسلم و

ليه الصك بقبض إملك املوت يدفع  إن ،يتصدق بقوت يومهن أ  وما على أحدكم،داووا مرضاكم بالصدقة

  .)٢(الصكعليه رد : روح العبد فيتصدق فيقال له

نه أكان الشرط، واهللا يعلم  إذا قع، دون مانه بدون هذا الشرط يأجل املعلق، ومعناه هذا يف األ: أقول

ًإذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة﴿: بدونه، فال ينايف ذلك وأشباهه قوله سبحانه أو مع الشرط َ َ ُ
ِ َْ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ

ال  وِ

َيستـقدمون ُ َ
ِ ْ َ ْ﴾)٣(.  

  

  فصل

  مره بأن يتصدق بيدهأفي استحباب الصدقة عن الطفل و

ين أصبت بابنني وبقي يل إ :)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا تأخرب:  قال،عن حممد بن عمر بن يزيد

مر الصيب فليتصدق بيده بالكسر والقبضة : ، مث قال حني حضر قياميتصدق عنه:  فقال،بين صغري

: اهللا عز وجل يقول إن ،تصدق النية فيه عظيمن أ ن قل بعدإكل شيء يراد به اهللا و فإن ن قل،إوالشيء و

ْفمن يـعمل﴿ َ َْ َ ْ ََُ مثقال ذرة خريا يـرهَ ً ْ َ ٍََّ َ ْ ََُمن يـعمل مثقال ذرة شرا يـره وِ َ ْ َ� َ ٍََّ َ ْ ِ ْ َ َفال اقـتحم العقبة﴿: وقال ،﴾ْ ََ ََ ْ َ َ ْ َ َما أدراك ما  وَ َ َْ

ُالعقبة  ََ َ ٍفك رقـبةْ
ََ ََ ٌإطعام يف أو ُّ ْ ٍ يـوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ِ ٍ

َ َ َ َ َ ََ ْ ً َ ْ
ٍ
ٍمسكينا ذا متـربة أو ْ ِ

َ ََ ْ ً  كل أحد الن أ علم اهللا ،﴾ْ

  طعام اليتيم واملسكني إيقدر على فك رقبة فجعل 

                                                

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٦٢ص ١ج: الفروع) ١(

  .٧٦ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٤٩سورة يونس ) ٣(



١٥٨

  .)١(مثل ذلك، تصدق عنه

 خر هذا الكالمأمام ، ولعل اإل)عليه السالم(حني أردت القيام من جملسه  أي )حضر قيامي: (أقول

  .حني قيامه ليبقى يف ذهنهإىل 

صدق : عيل بن حممد وذكره له ابنهمسا إل)عليه السالم(احلسن  أبو قال:  قال،عن احلسن بن جهمو

عليه (جعفر  أبو قال: ، مث قاليتصدق ولو بالكسرة من اخلبزن أ فمره: نه رجل، قالإ: ، قالعنه

ابنك ليلة يدخل  إن :ًسرائيل كان له ابن وكان له حمبا فأتى يف منامه فقيل لهإ من بين ًرجالإن  :)السالم

 فأتاه أبوه فقال ً،فأصبح ابنه سليمالة وبىن عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فلما كان تلك اللي: بأهله ميوت، قال

ً أتى الباب وقد كانوا ادخروا يل طعاما ًسائالن أ ال إال:  قال،ً يا بين هل عملت البارحة شيئا من اخلري:له

  .)٢(�ذا دفع اهللا عنك: فأعطيته السائل، فقال

  

  فصل

   بيدهنسانفي استحباب صدقة اإل

) تدفع (يالصدقة باليد تق:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،اهللا بن سنانعن عبد 

ً وتدفع سبعني نوعا من أنواع البالء، ويفك عن حلى سبعني شيطانا كلهم يأمره،ميتة السوء   .)٣(تفعل الن أ ً

َإن تستـغفر هلم سبعني م﴿: ذكر سبعني يراد به الكثري، مثل: أقول َ ْ َ ْ َُْ
ِ ْ َ ْ َ ْ ينايف   والالعدد، أو ،)٤(﴾ًَّرةِ

ًفراد جودا وخباليف الرواية السابقة، الختالف األ) ةائسبعم( ول مينعه الشياطني الكثرية خبالف األ إن  حيث،ً

  ما أشبه ذلك من شرائط  أو الثاين،

                                                

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٥٣ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٧٨ص:  ثواب األعمال،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٨٠سورة التوبة ) ٤(



١٥٩

  .الزمان واملكان وغريمها

ن أ يستحب للمريض: قولمسعته ي:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)١(يدعو لهن أ مر السائلأيعطي السائل بيده، وي

طلب الدعاء ليس من باب املقابلة واالستخفاف، بل كما يطلب كل مؤمن من آخر الدعاء : أقول

  .جابةاإل إىل  والفقري النكسار قلبه بالفقر أقرب،له

 املوجزة اليت مل يسبق )ى اهللا عليه وآلهصل(من ألفاظ رسول اهللا : عن حممد بن علي بن احلسني، قالو

  .)٢(اليد العليا خري من اليد السفلى: ليهاإ

  ً.آخذا ًيكون معطيا ال أي يهتم حىت تكون يده العليا،ن أنسان وهو حتريض لإل: أقول

 ي فيد اهللا العليا، ويد املعط،يدي ثالثةاأل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن ثعلبةو

  .)٣(تعجز نفسك عط الفضل والأاليت تليها، ويد السائل السفلى، ف

  

  فصل

  في استحباب كثرة الصدقة

صلى (كان يف وصية رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن معاوية بن عمار

 ،اللهم أعنه:  مث قال،أوصيك يف نفسك خبصال احفظها عين: )عليه السالم(مري املؤمنني  أل)اهللا عليه وآله

  .)٤(قد أسرفت ومل تسرف: وأما الصدقة فجهدك جهدك حىت تقول :قالن أ ىلإ

  

                                                

  .٢٢ص ١ج:  الفقيه،١٦٢ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٤٢ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١٧ص:  احملاسن،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٤(



١٦٠

  

  فصل

  في ثواب الصدقة

تصدقوا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مجيلة، عن أيب عن

 فإن ، ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة،رة ولو بتم، ولو بقبضة، ولو ببعض صاع،ولو بصاع من متر

 ً، وولداً أمل أجعل لك ماالً، بصرياً أمل أجعلك مسيعا، أمل أفعل بك،أمل أفعل بك:  اهللا فقائل لهىأحدكم الق

فينظر قدامه وخلفه وعن ميينه وعن : فانظر ما قدمت لنفسك، قال: بلى، فيقول اهللا تبارك وتعاىل: فيقول

  .)١( به وجهه من الناريًد شيئا يقمشاله فال جي

ما  أو السالم أو بوجهه كأن تكلم بالعلم أو ،مشاله أو نه فعل اخلري بيمينهأطراف من باب األ: أقول

  .حنو ذلك أو اهللا تعاىل، إىل محل على ظهره متاع الناس قربة إذا ه كماتبقام أو أشبه،

واتقوا النار ولو : )صلى اهللا عليه وآله( من ألفاظ رسول اهللا:  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

صدقة وذو رحم  بشق مترة، واستنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا البالء بالدعاء، ما نقص مال من صدقة، ال

  .)٢(حمتاج

 ،ن هلم حق الفقر وحق القرابة أل،قرباء قبل غريهمفضل بذل الصدقة للمحتاج من األاأل إن  أي:أقول

  .ق واحدبينما غريهم هلم ح

عبد اهللا عابد مثانني سنة مث أشرف على امرأة فوقعت :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عن

ليها فراودها عن نفسها فتابعته، فلما قضى منها حاجته طرقه ملك املوت واعتقل لسانه، إيف نفسه فنزل 

انني سنة بتلك الزنية، وغفر له بذلك ًرغيفا كان يف كسائه فأحبط اهللا عمله مث خذ أن ليهإفمر سائل فأشار 

  .)٣(الرغيف

                                                

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٤٣ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٧٦ص: ثواب األعمال) ٣(



١٦١

سرائيل قحط إظهر يف بين :  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب احلسن، عن أيب عن موسى بنو

يا أمة اهللا :  فنادى السائل، وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعته يف فمها لتأكله،شديد سنني متواترة

السائل، وكان هلا ولد صغري  إىل  يف مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فيها ودفعتهأتصدق: اجلوع، فقالت املرأة

 فبعث اهللا عز وجل ،م يف أثر الذئبحيتطب يف الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة، فعدت األ

يت ضأريا أمة اهللا : هلا جربئيل:  فقال،مهأ إىل  فأخرج الغالم من فم الذئب فدفعه)عليه السالم(جربئيل 

  .)١(لقمة بلقمة

 فتصدقوا ولو ،فقري أو غين إىل كل معروف صدقة:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(عن علي، عن النيب و

فصيله حىت  أو اهللا يربيها لصاحبها كما يرىب أحدكم فلوه فإن ،بشق التمرة، واتقوا النار ولو بشق التمرة

  .)٢(لعظيمياها يوم القيامة وحىت يكون أعظم من اجلبل اإيوفيه 

ن من عبادي من يتصدق بشق مترة إ: قال اهللا عز وجل: نه قالإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٣( دُ أحدكم فلوه حىت أجعلها له مثل جبل أحفأربيها له كما يريب

وقد ّ إال ما من شيء: اهللا يقولن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حفصة، عن أيب عن سامل بنو

بشق  أو الرجل يتصدق بالتمرة أن  حىتً،ين أتلقفها بيدي تلقفاإ ف،الصدقةّ إال وكلت به من يقبضه غريي

  .)٤(دُد وأعظم من أحُ فيأيت يوم القيامة وهو مثل أح، الرجل فلوه وفصيلهربيها له كما يريبأمترة ف

  نه هو الذي يتوىل دون املالئكة  أمعىن أخذ اهللا سبحانه، : أقول

                                                

  .٧٧ص: ثواب األعمال) ١(

  .٢٩٢ص: ا�الس) ٢(

  .٧٨ص: ا�الس) ٣(

  .٣٨٠ص ١ج: يبالتهذ ،١٧٥ص ١ج: الفروع) ٤(



١٦٢

 املالئكة يقبض أرواح بعض الناس نه سبحانه بدون تويلأحاديث ا، كما تقدم يف بعض األقبوهل

  .ًتشريفا هلم

 : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،)عليه السالم(عن حممد بن القمقام، عن علي بن احلسني و

دُثل أح أحدكم ولده حىت يلقاه يوم القيامة وهو محدكم الصدقة كما يريب ألاهللا لرييبن إ)١(.  

  

  فصل

  في استحباب التبكير بالصدقة واشتراطها بالنية

قال رسول :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،النخعيبن عمرو ) مسلمة(عن سليمان 

  .)٢(البالء اليتخطاها فإن بكروا بالصدقة: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

من تصدق بصدقة حني يصبح :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مسمع بن عبد امللك، عنو

  .)٣(أذهب اهللا عنه حنس ذلك اليوم

بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،والد أيب عنو

 يف ذلك رضاأل إىل مؤمن يتصدق بصدقة يريد �ا ما عند اهللا ليدفع اهللا �ا عنه شر ما ينزل من السماء

  .)٤( يف ذلك اليومرضاأل إىل وقاه اهللا شر ما ينزل من السماءّ إال اليوم

 )صلى اهللا عليه وآله(يف وصية النيب ) السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن جعفر بن حممدو

م تزيد يف ًا، يا علي صلة الرحإبراميا علي الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم : قال) عليه السالم(لعلي 

  مع الفعل، ّ إال خري يف القول صدقة وذو رحم حمتاج، يا علي ال العمر، يا علي ال

                                                

  .٢٦٦ص ٤ ج:وسائل الشيعة) ١(

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٣٤٩ص:  احملاسن،١٦٣ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ٤(



١٦٣

  .)١(مع النيةّ إال يف الصدقة وال

منا إنه لو تصدق بدون قصده تعاىل، مل يكن عليه أجر، فأ�ا هللا سبحانه، لوضوح أنية  أي :أقول

  .نوى عمال بالنيات ولكل امرء مااأل

تتخطاها، ومن تصدق  الباليا ال فإن ،باكروا بالصدقة: )عليه السالم( الصادق  يعين،وقال: قال

تصدق أول الليل دفع اهللا عنه  فإن بصدقة أول النهار دفع اهللا عنه شر ما ينزل من السماء يف ذلك اليوم،

  .)٢(شر ما ينزل من السماء يف تلك الليلة

:  لرجل)صلى اهللا عليه وآله(قال النيب : لقا، )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد، عن أبيه و

أصبحت صائماً،ال، قال:  قال :فعدت مريضاً،ال، قال:  قال :فاتبعت جنازة،ال، قال:  قال :

فأطعمت مسكيناً،ال، قال:  قال :منك عليهم صدقة فإنه أهلك فأصبهم إىل فارجع)٣(.  

�ا من إ، فًأيضاخر أا يدل عليه أحاديث ، كم)كل معروف صدقة( أن يفهم من هذا احلديث: أقول

  .جر والثوابالفاعل يصدق مبا قاله سبحانه من األ إذ الصدق،

  

  فصل

  في دفع الصدقة للبالء

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن السكوين، عن جعفر

 وعد سبعني ،قة الداء والدبيلة واحلرق والغرق واهلدم واجلنونهو ليدفع بالصدّ إال له إاهللا الن إ :)عليه وآله

  .)٤(ًبابا من السوء

 أن كانوا يرون: )عليه السالم(قال علي :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  الصدقة 

                                                

  .٣٤ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .٢٢ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٥٨ص ٢ج:  الفقيه،٧٦ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٢٢ص ١ج:  الفقيه،١٦٢ص ١ج: الفروع) ٤(



١٦٤

  .)١(يدفع �ا عن الرجل الظلوم

فقال النيب  :قال أن ىل إمر يهودي:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سامل بن مكرم، عنو

ًفذهب اليهودي فاحتطب حطبا : هذا اليهودي يعضه أسود يف قفاه فيقتله، قالن إ :)صلى اهللا عليه وآله(

 فإذاضعه، فوضع احلطب : )صلى اهللا عليه وآله(انصرف، فقال له رسول اهللا  أن ًكثريا فاحتمله مث مل يلبث

 ًما عملت عمال:  فقال،شيء عملت اليوم أي يا يهودي: د، فقالأسود يف جوف احلطب عاض على عو

 وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكني، ،حطيب هذا احتملته فجئت بهّإال 

الصدقة تدفع ميتة السوء عن ن إ :�ا دفع اهللا عنه، وقال: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا 

  .)٢(نساناإل

ً ما أبداه ثانيا، ًمنا أظهر أوالإً كان عاملا بذلك، و)صلى اهللا عليه وآله(يكون النيب  أن دمل يبع: أقول

يقول  أن هذا النوع من الكالم املقرتن بالرؤية أبقى يف الذهن من فإن  مبا يبقى يف آذا�م،صحابفادة األإل

  . والعروس)سالمعليه ال(مل يتصدق عضته حية، ومثله قصة عيسى  إذا اليهودين إ :يف الصباح

فهو من باب كونه املظهر، فهو ) ظهر هللا(نه  أال) الظهور هللا( أن كما يف الروايات) بدا هللا(ومعىن 

ن كان ذلك إو) بداءاإل(فال داعي جلعل البداء مبعىن ) ظهر لزيد(من قبيل  ال) الفرس لزيد(من قبيل 

 )ضرب عنه(مبعىن ) فاضرب عن العمل (،خرفعال يأيت مكان اآلكل من ا�رد وباب اإل إذ ً،أيضاًصحيحا 

ً ولذا يأيت الزما ومتعديا، قال الشاعر،)قبح مبعىن أقبح(و ْهم ﴿:  وقال سبحانه،)قبح القائل احملال وشاها: (ً ُ
َمن المقبوحني ُ ْ َ ْ َ

ِ﴾)٣(.  

الصدقة لتدفع سبعني بلية ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حنان بن سدير، عن أبيه، عنو

  ًميوت ميتة السوء أبدا  صاحبها الن إ باليا الدنيا مع ميتة السوء،من 

                                                

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٢ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٤٢ :لقصصسورة ا) ٣(



١٦٥

  .)١(خرةمع ما يدخر لصاحبها يف اآل

كان رجل من بين : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن احلسن بن علي الوشاء، عنو

الغالم فلما كان ليلة عرسة نه ميوت ليلة عرسه، فمكث إ:  فولد له غالم وقيل له،سرائيل ومل يكن له ولدإ

فأتاه : أحييتين أحياك اهللا، قال: شيخ كبري ضعيف فرمحه الغالم فدعاه فأطعمه، فقال له السائل إىل نظر

خرى يف النوم فقال أيت مرة فأتاه اآل: سل ابنك ما صنع، فسأله فخربه بصنيعه، قال: ت يف النوم فقال لهآ

  .)٢(يخاهللا أحىي لك ابنك مبا صنع بالشن إ :له

صلى اهللا عليه ( يف مسجد الرسول )عليه السالم(جعفر  أيب كنت مع:  قال،عن حممد بن مسلمو

عليه (جعفر  أبو فقال فسقط شرفة من شرف املسجد فوقعت على رجل فلم تضره وأصابت رجله، )وآله

صدقت عليه متر فمررت بسائل فتخرجت ويف كمي  :فقال، فسألوه سلوه أيف شيء عمل اليوم: )السالم

  .)٣(�ا دفع اهللا عنك: )عليه السالم(جعفر  أبو بتمرة، فقال

ما :  مر بقوم جملبني فقال)عليه السالم(عيسى ن إ :)عليه السالم(بصري، عن الصادق  أيب عنو

صاحبتهم ن إ :فقال :قال أن ىل إفالن بن فالن يف ليلتها إىل فالنة بنت فالن �دىن إ : قالوا،هلؤالء

يفعل اهللا ما يشاء، مث : يف ليلتها هذه، فلما أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حاهلا، فأخربوا عيسى، فقالميتة 

جيبه ين يف ليليت هذه وهتفت فلم ءنه جاإكان يعرتينا سائل، و: ليها فسأهلا عما صنعت، فقالتإذهب �م 

مبا صنعت صرف :  أفعى، فقال حتت ثيا�افإذا يتنح: نيله كما ننيله، فقال هلاأأحد فقمت متنكرة حىت 

  .)٤(اهللا عنك هذا

                                                

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٢٩٩ص: ا�الس) ٤(



١٦٦

�م رجل فقال  مر إذ ًه جالساأصحابمع ) عليه السالم(بينما عيسى : وقيل: قال) عدة الداعي(ويف 

يا :  فقالوا،رجع عليهم وهو حيمل حزمة حطب أن ميوت، فلم يلبثوا أو هذا ميت: )عليه السالم(عيسى 

 فيها فإذا ضع حزمتك، فوضعها ففتحها : له)عليه السالم(ً نراه حيا، فقال روح اهللا أخربتنا أنه ميت وهو ذا

كان معي رغيفان فمر يب سائل :  فقال،شيء صنعت اليوم أي : فقال له عيسىً،أسود وقد التقم حجرا

  .ًفأعطيته واحدا

ة على فأحسن اهللا اخلالّ إال ما أحسن عبد الصدقة يف الدنيا: )عليه السالم(وقال الصادق : قال

  .)١(ولده من بعده

يا ميسر قد حضر أجلك غري مرة كل ذلك : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن ميسرو

  .)٢(يؤخرك اهللا بصلتك رمحك وبرك قرابتك

ذكر  وإذا ول الوصل كالسالم والزيارة وما أشبه، والثاين العطاء،بالرب كان األقوبلت  إذا الصلة: أقول

  .خروحده مشل اآل منهماكل واحد 

  

  فصل

  في استحباب عزل الصدقة مع عدم المستحق

عليهم (، عن آبائه )عليه السالم (العسكريبن علي عن أمحد بن احلسن احلسيين، عن احلسن 

بارقة يف  أن هلم  يف طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر)عليه السالم(كان الصادق :  قال،)السالم

ودعوها أ:  فقال،لناُكيف نصنع د: فقالوا له: قال أن ىل إصهمئفارتعدت فراالطريق يقطعون على الناس، 

من حيفظها ويدفع عنها ويربيها وجيعل الواحد منها أعظم من الدنيا مبا فيها، مث يردها ويوفرها عليكم أحوج 

ن به على تتصدقو:  قال،وكيف نودعه: ذلك رب العاملني، قالوا:  قال،ومن ذلك: ليها، قالواإما تكونون 

  :  قال،نا لنا الضعفاء حبضرتنا هذهإو: ضعفاء املسلمني، قالوا

                                                

  .٤٦ ـ ٤٥ص: عدة الداعي) ١(

  .١١٩ص: فرج املهموم) ٢(



١٦٧

فأنتم يف أمان :  قال،قد عزمنا: تتصدقوا بثلثها ليدفع اهللا عن باقيها من ختافون، قالوا أن فاعزموا على

ث وبورك هلم  مث ذكر جنا�م منهم وأ�م مضوا ساملني، وتصدقوا بالثل، فمضوا فظهرت هلم البارقة فخافوا،اهللا

  .)١(يف جتار�م ورحبوا الدرهم عشرة

  

  فصل

  عطاء القانع الشاكرإفي استحباب قناعة السائل وزيادة 

 ، مبىن وبني يدينا عنب نأكله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنا عند:  قال،عن مسمع بن عبد امللك

يسع : كان درهم، فقالن إ  هذا،حاجة يل يف ال: سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل فجاء

ً ومل يعطه شيئا، مث جاء يسع اهللا لك: ردوا العنقود، فقال:  فذهب مث رجع فقالً، ومل يعطه شيئااهللا لك

:  فأخذ السائل من يده مث قال،ياهإ ثالث حبات عنب فناوهلا )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سائل آخر فأخذ

ً كفيه عنبا فناوهلا مأل  فحثامكانك: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قين، فقالاحلمد هللا رب العاملني الذي رز

 ،مكانك: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو احلمد هللا رب العاملني، فقال: ياه، فأخذها السائل من يده مث قالإ

ياه إفناوهلا حنوها،  أو ً درمها فيما حرزناه معه حنو من عشرينفإذا ،شيء معك من الدراهم أي يا غالم

 ،مكانك: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو شريك لك، فقال  هذا منك وحدك ال،احلمد هللا: فأخذها، مث قال

عبد اهللا،  أبا احلمد هللا الذي كساين وسرتين يا: ، فلبس مث قالألبس هذا: ًفخلع قميصا كان عليه، فقال

أنه لو ا ظننف: بذا مث انصرف فذهب، قالّ إال ) السالمعليه(يب عبد اهللا  مل يدع ألً،جزاك اهللا خريا: قال أو

  .)٢(نه كلما كان يعطيه محد اهللا أعطاهمل يدع له مل يزل يعطيه أل

  عطاء السائل الراد إ فّالإ للتعليم، و)عليه السالم(كأن هذا من الصادق : أقول

                                                

  .١٨٠ص: عيون األخبار) ١(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٢(



١٦٨

  . الصدقةأدلةطالق  إل، مستحبًأيضارجع  أن بعد

  

  فصل 

  في ساعة النحسفي استحباب الصدقة 

كان بيين وبني رجل قسمة :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن

 وأخرج أنا يف ساعة النحوس، ، وكان الرجل صاحب جنوم، وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيهاأرض

ما رأيت كاليوم قط، : الفاقتسمنا فخرج يل خري القسمني، فضرب الرجل يده اليمىن على اليسرى، مث ق

ين صاحب جنوم أخرجتك يف ساعة النحوس وخرجت أنا يف ساعة إ:  قال،وما ذاك خرويل اآل: قلت

:  قال،)عليه السالم (أحدثك حبديث حدثين به أيبال أ :السعود مث قسمنا فخرج لك خري القسمني، فقلت

ه حنس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب اهللا يدفع اهللا عن أن من سره: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

يذهب اهللا عنه حنس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه حنس ليلته، مث  أن �ا عنه حنس يومه، ومن أحب

  .)١( فهذا خري لك من علم النجوم،ين افتتحت خروجي بصدقةإو: قلت

ملاذا تتأسف  أي ما حقيقةإًة تأدبا، ويريد املواجه منا الإو) ويله(ما كناية عن إ) خرويل اآل: (أقول

  .ويل لك بل الويل لشانئك ال: )عليه السالم( مثل قوله ،الويل ليس لك بل لغريك أن واحلال

صدقة الليل تطفي ن إ : قاليف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب خنيس، عنعلي بن عن مو

  .)٢(هار تثمر املال، وتزيد يف العمرغضب الرب، ومتحو الذنب العظيم، و�ون احلساب، وصدقة الن

   أو  كانً ليال،تنايف الثمرة العامة للصدقة خصوصية بعض الثمار ال: أقول

                                                

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٧٨ص ١ج: يب، التهذ١٦٤ص ١ج: الفروع) ٢(



١٦٩

كما قرر يف ) خذ الغايات(دمي بل يعطي نتيجة الغضب من باب يغضب كغضب اآل ً�ارا، واهللا ال

  . عبارة عن عدم عمله سبحانه بذلك)هؤطفاإ(الكالم، و

كان يوم ن إ ليلة أو من تصدق يف يوم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن، عنعن فضيل بن عثماو

  .)١( دفع اهللا عنه اهلدم والسبع وميتة السوء،ن كان ليلة فليلةإفيوم و

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عنو

  .)٢(ميتة السوء) تدفع(نع الصدقة مت: )اهللا عليه وآله

صدقة النهار متيت اخلطيئة ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عمرو بن خالدو

  .)٣(ن صدقة الليل تطفي غضب الربإكما مييت املاء امللح، و

 عليه صلى اهللا(قال رسول اهللا : قال، )عليهما السالم(عن أبيه عن احلسني بن علوان، عن جعفر، و

أمسيت فتصدق بصدقة يذهب  وإذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك حنس ذلك اليوم،إذا  :)وآله

  .)٤(عنك حنس تلك الليلة

ٍّيـوم حنس مستمر﴿: قال سبحانه: أقول ِ َ ْ ُ ٍَ َْ
ِ
ٍ أيام حنسات يف﴿: وقال تعاىل ،)٥(﴾ْ َِ ٍ وهل ذلك من  ،)٦(﴾ََّ

ًاملاء عذبا وماحلا، والفاكهة ول فقد خلق اهللا يبعد األ  الن كانإ احتماالن، و،املتعلق أو صفة نفس اليوم ً

ً سعدا وحنساًأيضاحلوة ومرة، وهكذا، فلعله خلق الزمان  ً.  

َُْالذين يـنفقون أمواهلم ﴿: عن ابن عباس يف قوله تعاىلو َْ َ ُ ِ ُْ َ
ِبالليلَّ َّْ �النَّهار سراَ وِ ِ ِ   

                                                

  .٧٧ص: ألعمالثواب ا) ١(

  .٧٧ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٢٢١ص:  ا�الس،٧٩ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٥٧ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .١٩ :رسورة القم) ٥(

  .١٦ :سورة فصلت) ٦(



١٧٠

ًَعالنيةَو
ِ

 خاصة يف دنانري كانت له فتصدق )ه السالمعلي(طالب  أيب نزلت يف علي بن: قال ﴾َ

ً وببعضها �ارا، وببعضها سرا وببعضها عالنيةًببعضها ليال ً)١(.  

أحد يرى، وكذلك  خر حيث ال دينارين بالليل أحدمها أمام الناس واآل)عليه السالم(نفق أ: أقول

ِإن تـبدوا الصدقات ﴿:  قال سبحانه،ما للتعليمإما لالبدية، وإه عالنية ؤعطاإديناري النهار، و إىل بالنسبة َ َُّ ُْ ْ ِ

َفنعما هي
ِ َّ ِ ُُْإن ختفوها وَِ ْ ٌتـؤتوها الفقراء فـهو خيـر وِ ْ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ ُ ُْ﴾)٢(.  

  

  فصل 

  في استحباب الصدقة المندوبة في السر

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن عبد اهللا بن الوليد الوصايف، عن

  .)٣(صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعاىل :)وآله

صدقة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٤(السر تطفي غضب الرب

يا عمار الصدقة واهللا يف السر : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،عن عمار الساباطيو

  .)٥( الصدقة يف العالنية، وكذلك واهللا العبادة يف السر أفضل منها يف العالنيةأفضل من

  ً.ال فاجلماعة وحنوها شرعت علناإولية، والطبيعة األ إىل هذا بالنسبة: أقول

                                                

  .٩ و٨ و٦ و٤ص: تفسري فرات) ١(

  .٢٧١ :سورة البقرة) ٢(

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٣٧٨ص ١ج: يبالتهذ ،١٦٣ص ١ج: الفروع) ٤(

  .٢٢ص ١ج:  الفقيه،١٦٣ص ١ج: الفروع) ٥(



١٧١

أفضل ما يتوسل به ن إ : يقول)عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،عن علي بن احلسنيو

�ا إجل، وصدقة السر ف�ا مثراة للمال، منساة يف األإوصلة الرحم ف: قال أن ىل، إميان باهللاملتوسلون اإل

 �ا تدفع ميتة السوء وتقي مصارع اهلوانإ وصنايع املعروف ف،تطفي اخلطيئة وتطفي غضب اهللا عز وجل

  .)١(احلديث

سكان والسعي كساء واإلطعام والضيافة واإلكاإلصنعه، واملعروف كثري  أي )صنائع املعروف: (أقول

  .غري ذلك إىل ،يف جناة الناس

:  يقول)عليه السالم(كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سامة، عنأ أيب عنو

صدقة السر تطفي غضب الرب)٢(.  

ًصدقة العالنية تدفع سبعني نوعا من أنواع :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عنو

  .)٣(بالء، وصدقة السر تطفي غضب الربال

صلة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٤( احلديث غضب الربيالرحم تزيد يف العمر، وصدقة السر تطف

 خيرج يف الليلة  كان)عليه السالم(علي بن احلسني ن إ :يف حديث )عليه السالم(جعفر  أيب عنو

 أو الظلماء فيحمل اجلراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانري والدراهم، ورمبا محل على ظهره الطعام

ًاحلطب حىت يأيت بابا بابا فيقرع مث يناول من خيرج  ًناول فقريا لئال يعرفه، فلما  إذا  وكان يغطي وجهه،ليهإً

ظهره وعليه مثل ركب  إىل ، وملا وضع على املغتسل نظروا فعلموا أنه كان علي بن احلسني، فقدوا ذلكتويف

  منازل الفقراء واملساكني، ولقد خرج ذات  إىل بل مما كان حيمل على ظهرهاإل

                                                

  .٩٣ص:  علل الشرايع،٧٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٧٧ص:  األخبارمعاين) ٤(



١٧٢

 اخلز يف الشتاء ييوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق باملطرف فمضى وتركه، وكان يشرت

  . جاء الصيف باعه وتصدق بثمنهفإذا

حيضر طعامه اليتامى  أن هبوكان يعجة أهل بيت من فقراء املدينة، ائكان يعول مو :قال أن ىلإ

 حيلة هلم، وكان يناوهلم بيده، ومن كان له منهم عيال محله من طعامه ضراء والزمناء واملساكني الذين الواأل

يا بن : فقيل لهمه، أيواكل  أن  ولقد كان يأىب، ويتصدق مبثلهأديبًيأكل طعاما حىت   وكان ال،عيالهإىل 

 كرهين ألإ:  فقال،تواكل أمك  أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم، فكيف ال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)١( احلديثليهإما سبقت عينها  إىل تسبق يديأن 

  .املقعدين) الزمن( و الضرر، كالعميان واملرضى،أصحاب) ضراءاأل: (أقول

 ويدفعان ،الرب وصدقة السر ينفيان الفقر، ويزيدان يف العمر:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنو

  .)٢(سبعني ميتة سوء

 كما ، اخلطيئةي غضب الرب وتطفيصدقة السر تطف: )عليه السالم(وقال : قال) جممع البيان(ويف 

  .)٣(ً املاء النار، وتدفع سبعني بابا من البالءييطف

ورجل تصدق  :قال أن ىل، إظلهّ إال ظل ه يوم السبعة يظلهم اهللا يف ظل: )عليه السالم(وقال 

  .)٤(بصدقة فأخفاها حىت مل تعلم ميينه ما تنفق مشاله

فتطلع على  ،ال فاليمني والشمال يعمالن لروح واحدةإخفاء، وهذا من باب املثال لكثرة اإل: أقول

  .منهما أي عمل

  أخربكم ال أ :قالنه إ يف حديث )عليه السالم(جعفر  أيب عن: عن احلسن النصريو

                                                

  .١٠٠ص: اخلصال) ١(

  .٢٧٧ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٣٨٥ص ٢ج: جممع البيان) ٣(

  .٣٨٥ص ٢ج: جممع البيان) ٤(



١٧٣

خفاء املصيبة وكتما�ا، إ: بلى، قال:  قلت،اجلنة إىل  والرب يدعو،خبمس خصال هي من الرب

 حول وال كثار من قول البرمها هللا رضا، واإل فإن الوالدين تعلم �ا مشالك، وبر والصدقة تعطيها بيمينك ال

  .)١()صلى اهللا عليه وآله(ب حملمد وآله من كنوز اجلنة، واحل فإنه ،باهللا العلي العظيمّ إال قوة

  ).كنز اجلنة(تقدم معىن : أقول

  

  فصل 

  في استحباب الصدقة في الليل

اعتم وذهب من الليل شطره أخذ  إذا )عليه السالم(عبد اهللا  أبو كان: ل قاعن هشام بن سامل،

 فيقسمه فيهم ، من أهل املدينةأهل احلاجة إىل ًجرابا فيه خبز وحلم والدراهم فحمله على عنقه، مث ذهب به

عليه (عبد اهللا  أبا  فقدوا ذلك فعلموا أنه كان)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فلما مضىيعرفون،  وهم ال

  .)٢()السالم

 يف ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بين )عليه السالم(عبد اهللا  أبو خرج: خنيس، قال بن ىعلعن مو

فأتيته فسلمت عليه : قال،  اللهم رده علينا،بسم اهللا: شيء، فقال هو قد سقط منه فإذاتبعته أ ف،ساعدة

، يلإالتمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه : نعم جعلت فداك، فقال يل:  قلت،أنت معلى: فقال

 أنا جبراب أعجز عن محله من خبز، فإذاكثري، فجعلت أدفع اليه ما وجدته، ) منتثر( أنا خببز منتشر فإذا

فأتينا ظلة : ، قال معي أنا أوىل به منك، ولكن امضال:  فقال،ت فداك أمحله على رأسيجعل: فقلت

 :قال أن ىل، إ حنن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفني حىت أتى على آخرهم مث انصرفنافإذابين ساعدة 

غضب الرب، ومتحو الذنب العظيم، يصدقة الليل تطف   

                                                

  .٩ص: احملاسن) ١(

  .١٦٤ص ١ج: روعالف) ٢(



١٧٤

  .)١( احلديثو�ون احلساب

  .مطرت أي )رشت: (أقول

الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٢(ًوتدفع سبعني نوعا من البالء

:  يقول)عليه السالم(كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنأسامة،  أيب عنو

غضب الربئصدقة الليل تطف )٣(.  

ة وعلى ظهره  ليلة باردة مطري)عليه السالم(رأى الزهري علي بن احلسني :  قال،عن سفيان بن عيينةو

موضع  إىل ًعد له زادا أمحلهأً أريد سفرا:  قال،يا بن رسول اهللا ما هذا: ، فقال لهدقيق وحطب وهو ميشي

 فقال ،ين أرفعك عن محلهإعنك فأنا أمحله :  فأىب، قال،فهذا غالمي حيمله عنك: ، فقال الزهريحريز

ينجيين يف سفري وحيسن ورودي على ما أرد أرفع نفسي عما  لكين ال: )عليه السالم (علي بن احلسني

يا بن رسول : ، فانصرف عنه، فلما كان بعد أيام قال لهمضيت حلاجتك وتركتينعليه، أسألك حبق اهللا ملا 

بلى يا زهري ليس ما ظننت : ، قالًسفر الذي ذكرته أثرا لست أرى لذلك ال)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٤( واخلريىمنا االستعداد للموت جتنب احلرام وبذل الندإ ،ولكنه املوت، وله كنت أستعد

  ً.حتمل على ظهرك شيئا أن منًا نأجل شأأنت  أي :أقول

يغسل نظر ظهره  على السرير ل)عليه السالم(ملا وضع علي بن احلسني :  قال،ناأصحابعن بعض و

  منازل الفقراء  إىل بل مما كان حيمله على ظهرهوعليه مثل ركب اإل

                                                

  .٣٧٨ص ١ج: يب، التهذ١٦٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٣(

  .٨٨ص: علل الشرايع) ٤(



١٧٥

  .)١(واملساكني

 ليخرج يف الليلة الظلماء )عليه السالم(وكان علي بن احلسني :  قال،يف حديثمحزة الثمايل  أيب عنو

ًيأيت بابا بابا فيقرعه، حىت فيحمل اجلراب فيه الصرر من الدنانري والدراهم ليه، فلما مات إ مث يناول من خيرج ً

 الذي كان يفعل )عليه السالم(علي بن احلسني  أن  فعلموا، فقدوا ذلك)عليه السالم(علي بن احلسني 

  .)٢(ذلك

 فإن تصدقوا بالليل:  قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم(ه عن علي إسنادب) اخلصال(ويف 

املنفق مبنزلة ا�اهد يف سبيل اهللا، فمن أيقن  فإن ،زقكم اهللا غضب الرب، أنفقوا مما ريصدقة الليل تطف

 داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف ،باخللف جاد وسخت نفسه بالنفقة

دين، لكل شيء  عند ذي حسب أوّ إال تصلح الصنيعة  اقتصد، والئالعيش، اهلم نصف اهلرم، ما عال امر

 ادفعوا أمواج البالء ، تعجيله، من أيقن باخللف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقةمثرة ومثرة املعروف

  .)٣(عنكم بالدعاء قبل ورود البالء

 اليوم الثاين بال يًسرافا، بقإكان له دينار فصرفه يف يوم واحد  إذا )التقدير نصف العيش: (أقول

ًشا صحيحا، فعدم التقدير يضيع نصف ن مصرف كل يوم نصف دينار عاش عيأقدر ب إذا مصرف، أما ً

اهلندسي،  العيش، بينما بالتقدير يتم نصف العيش الثاين الذي بدونه كان يضيع، واملراد بالنصف العريف ال

  .ربعةمثل قوهلم االثنان نصف األ النصف، ال إىل كما يقال عمارة الدار

 ً عرفيا ال ـوالضعف يصيب نصفه اهلرم من العجز نسانما يصيب اإل أن مبعىن) واهلم نصف اهلرم(

  . املهمومنسان اإل ـًهندسيا

  .ما أفتقر أي )ما عال(

                                                

  .٨٨ص: علل الشرايع) ١(

  .٨٨ص: علل الشرايع) ٢(

  .١٦١ و١٦٠ص ٢ج: اخلصال) ٣(



١٧٦

  .توسط يف املعيشة أي )من اقتصد(

هل فصنع املعروف حىت مع غري األ ّالإمكن، وأمبالغة يف جعل الصنع يف موضعه مهما ) دين أو(

  .عدائهماء أل املا)عليهما السالم(مامان علي واحلسني مرغوب فيه، ولذا بذل اإل

  . التعجيل مثرةيالتعجيل يوجب الثمرة الكاملة، فلتالزمهما مسن إ  أي)تعجيله(

 ً، فتصدق بدرهم ليال،ميلك غريها  أربعة دراهم ال)عليه السالم(كان لعلي :  قال،سحاقإ أيب عنو

ً، وبدرهم سرا، وبدرهم عالنيةًوبدرهم �ارا يا علي ما : فقال ،)صلى اهللا عليه وآله(، فبلغ ذلك النيب ً

ِالذين يـنفقون أمواهلم بالليل﴿:  فأنزل اهللاجناز موعود اهللاإ:  قال،محلك على ما صنعت ْ َّْ ِ
َُْ َ َ ُ ِ ُْ َ

�النَّهار سرا وَّ ِ ِ 

ًَعالنيةو
ِ

  .)١(ياتاآل﴾ َ

  

  فصل 

  وقات الشريفةفي استحباب الصدقة في األ

 مث ، عشية اخلميس فسأله فرده)ه السالمعلي(عبد اهللا  أبا أتى سائل:  قال،عن عبد اهللا بن سنان

  .)٢(ًعندنا ما نتصدق عليه، ولكن الصدقة يوم اجلمعة يضاعف أضعافان إ أما: جلسائه فقال إىل التفت

  .ليهإ فرد السائل غري مرغوب ّالإظهار عملي لفضل الصدقة يوم اجلمعة، وإهذا : أقول

ًكان يوم عرفة مل يرد سائال إذا ) السالمعليه(جعفر  أبو كان:  قال،عن عبد اهللا بن سليمانو
)٣(.  

  من تصدق يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن خلف بن محاد، عمن ذكره، عنو

                                                

  .٢٨٠ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٧٨ص: لثواب األعما) ٣(



١٧٧

  .)١(نواع البالءًقة صرف اهللا عنه سبعني نوعا من أشهر رمضان بصد

  .خرلروايات األ بقرينة ا،االقتضاء يف يوم عرفه وشهر رمضان أشد أن  إىلشارةإاحلديثان : أقول

  

  فصل 

  في استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة

تصدق وأنت صحيح أن  : قال،الصدقة أفضل أي )صلى اهللا عليه وآله(سئل رسول اهللا : يف رواية

وقد ال أ ،قلت لفالن كذا ولفالن كذا بلغت احللقوم إذا متهل حىت  وال، تأمل البقاء وختاف الفقرح،سجي

  .)٢(كان لفالن

نه ليس أنك تعلم تصدقت يف حال املوت أل إذا نه ليس من السخاءإ أي )ال وقد كان لفالنأ: (لأقو

غريه، فال فضل لتصدقك مثل فضل التصدق يف حال الصحة، حيث املال خيرج  أو لك بل لفالن الوارث

  .من كيسك

ك، وقدم زعد جهاأ:  فقال،وصينأ: )عليه السالم(يب عبد اهللا قال رجل أل:  قال،عن عنبسة العابدو

  .)٣(ليك مبا يصلحكإتقل لغريك يبعث  زادك، وكن وصي نفسك، وال

 أو أردت الوصية باحلج إذا يفعله غريك افعل أنت، حىت أن فما تريد) كن وصي نفسك: (أقول

  . وكذا وكذاً،استأجر يل حجا: أن تقول لوصيك الصيام فأعط أنت املال ملن يفعلها، ال أو بالصالة

  

  فصل 

  راهة رد السائل بالليلفي ك

قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب عن السكوين، عن

  : )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ١(

  .٢٥٤ص: ا�الس) ٢(

  .٤٨٤ص: السرائر) ٣(



١٧٨

ذا طرقكم سائل ذكر بالليل فال تردوهإ)١(.  

تها كراهة نثى، وفيه احتماالت، من مجلالسائل الذكر بالليل أشد كراهة من رد السائل األرد : أقول

 �اأ تعلمت باخلروج، يف حني ًعطيت ليالأ فإذا للخطر عليها، بينما الرجل ليس كذلك، ًانتشار املرأة ليال

  .شيء حتصله يف الليل فلماذا خترج ال أن ً�ارا، لعلمهاّ إال خترج منعت الإذا 

  

  فصل 

  في استحباب اختيار الصدقة على ما سواها

ليس شيء أثقل على : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،يف حديثعن عبد اهللا بن سنان 

  .)٢(تقع يف يد العبد أن  وهي تقع يف يد الرب تبارك وتعاىل قبل،الشيطان من الصدقة على املؤمن

  .)يد الرب(تقدم معىن : أقول

وله ّإال  اهللا مل خيلق شيئان إ : قاليف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب خنيس، عن بن ىعلعن مو

تصدق بشيء وضعه يف يد إذا ) عليه السالم(  أيبالرب يليها بنفسه، وكان فإن الصدقةّ إال ،خازن خيزنه

  .)٣(السائل مث ارتده منه فقبله ومشه مث رده يف يد السائل

عليه (، وعدم فعل غريه )عليه السالم(مام  من ظهور فعل اإل، احتماالن،هل يستحب ذلك: أقول

 أن منا كان يفعل ذلك ال لالستحباب بل لتثبيتإمام اإل أن ل على العدم، ومن احتماليد  ال)السالم

  .تقع يف يد الرب، فال داللة فيه على االستحبابالصدقة 

ما من : اهللا عز وجل يقولن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنحفصة،  أيب عن سامل بنو

   ً تلقفاي أتلقفها بيدينإالصدقة فّ  إالي،وقد وكلت به من يقبضه غريّ إال شيء

                                                

  .٢٢ص ١ج:  ـ الفقيه١٦٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢١ص ١ج:  ـ الفقيه١٦٢ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٧٩ص:  ـ ثواب األعمال١٦٤ص ١ج: الفروع) ٣(



١٧٩

  .)١(احلديث

  

  في استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن  فصل

  وحتى على دواب البر والبحر

نه خرج ومعه جراب من خبز إ ،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب خنيس، عن بن ىعلعن م

لرغيفني حىت أتى على آخرهم مث انصرفنا،  فجعل يدس الرغيف وا، حنن بقوم نيامفإذافأتينا ظلة بين ساعدة 

  . والدقة هي امللح،اسيناهم بالدقةلو عرفوه لو:  فقال،جعلت فداك يعرف هؤالء احلق: فقلت

البحر رمى بقرص من قوته يف  ئ ملا مر على شاط)عليه السالم(عيسى بن مرمي ن إ :قال أن ىلإ

: فقال: منا هو شيء من قوتك، قالإ مل فعلت هذا ويا روح اهللا وكلمته:  فقال له بعض احلواريني،املاء

  .)٢(فعلت هذا لدابة تأكله من دواب املاء وثوابه عند اهللا عظيم

راد إباهللا تبارك وتعاىل حيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ضريس بن عبد امللك، عنو

  .)٣(ظلهّ إال ظل  حرى من �يمة وغريها أظله اهللا يوم الً ومن سقى كبدا،الكبد احلرى

 فمررنا على رجل ، فيما بني مكة واملدينة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت مع:  قالف،عن مصادو

، يكون قد أصابه عطش أن ين أخافإ ف،هذا الرجل إىل مل بنا:  فقال،لقى بنفسهأيف أصل شجرة وقد 

انزل يا : نعم، فقال يل:  فقال، رجل من القراشني طويل الشعر فسأله أعطشان أنتفإذاليه إفملت 

  كانوا  إذا نعم:  فقال،هذا نصراين أفتصدق على نصراين: ، وسقيته مث ركبت وسرنا، فقلتمصادف فاسقه

                                                

  .٣٨٠ص ١ج: يب، التهذ١٧٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٧٨ص ١ج: يب، التهذ١٦٤ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢١ص ١ج: الفقيه، ١٧٨ص ١ج: الفروع) ٣(



١٨٠

  .)١(يف مثل هذه احلال

عليه ( واحلسني )عليه السالم(عطاء حىت الكافر احلريب، كما فعله علي إالظاهر استحباب : أقول

غري ذلك،  إىل ، أعطى املاء يف بدر للكافر)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن وايات، بل يف بعض الر)السالم

مهية  من باب األيف مثل هذه احلالة :)عليه السالم(مام مل يكن حمذور أهم، فقول اإل إذا ذلكن إ نعم

  .االحنصار ملثل هذه احلالة ال

 فأقبل غزال يف ناحية ،ده رجلى وعنغذنه كان يف سفر يتإ ،)عليه السالم(عن علي بن احلسني و

ذن فكل إ: )عليه السالم(يتقمم وكانوا يأكلون على سفرة يف ذلك املوضع، فقال له علي بن احلسني 

  .)٢( احلديثفأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمم من السفرة

اليه ماله ومعه ناس من مو إىل خرج) عليه السالم(أيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

يا ظيب أنا علي بن احلسني وأمي فاطمة : فقالً فوضعت املائدة لنتغذى وجاء ظيب وكان قريبا منه، ،وغريهم

  .)٣(احلديث يأكل أن  فجاء الظيب حىت أكل معهم ما شاء اهللا،الغذاء إىل هلم) عليها السالم(

 تعاىل، لكن هل كان ذلك عجاز بأمر اهللا كان هلم اإل) السالمعليهم(ئمة األ أن شكال يف إال: أقول

ول مرة، ملا رأوه أل إذا حىتيقرتبون منه،  ًا غري مؤذإنسانرأوا  إذا الن احليوانات الوحشية أو عجاز،من اإل

  . احتماالن،فيهم من احلاسة كما ثبت يف علم احليوان

  .يدل هذا احلديث على استحباب التصدق ولو على احليوان ، أيوعلى

:  كان يقول)عليه السالم(ًعليا ن إ ،)عليهما السالم ( جعفر، عن أبيهسحاق بن عمار، عنإعن و

على املسلمني، وتصدقوا ّ إال تصدقوا بشيء من نسككم أهل ملتكم، والّ إال يذبح نسككم ال  

                                                

  .١٧٨ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٠٨ص: كشف الغمة) ٢(

  .٢٠٨ص: كشف الغمة) ٣(



١٨١

  .)١(مبا سواه غري الزكاة على أهل الذمة

  

  فصل 

   الرحميفي استحباب الصدقة على ذ

 أي )صلى اهللا عليه وآله(سئل رسول اهللا :  قال،)ليه السالمع(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  .)٢(على ذي الرحم الكاشح:  قال،الصدقة أفضل

 فإن ،ما بني الظهر والبطن املسامت ملنبت اليدينأي  ،الذي أعرض بكشحه) الكاشح: (أقول

 ،ية عن املغضبالكاشح كنا ودار ظهره حىت ينصرف،أيعرض بوجهه لوى كشحه مث  أن أراد إذا نساناإل

مل يكن  إذا  كانت الصدقة له أفضل، فكيف مبانسانًكان معرضا عن اإل إذا نه حىتأوهذا من باب 

   ً.كاشحا

خوان الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة اإل:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا و

  .)٣(بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين

دارة االجتماع، إن القرض من عنصر االقتصاد يف رض على الصدقة، أللعل زيادة الق: أقول

هي فرع، واالقتصاد االجتماعي أصل فله منزلة اجلذر،  إذ  وليست الصدقة كذلك،،فاالجتماع مبين عليه

  ).كتاب القرض(بعض احملتمالت يف الرواية يف  إىل وقد أملعنا

من وصل : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

  تني وعمرتني، وكذلك من محل عن محيم يضاعف حجعمرة كتب اهللا له  أو ًقريبا حبجة

                                                

  .٣٥٥ص ٢ج: يبالتهذ) ١(

  .٧٨ص:  ثواب األعمال،١٦٤ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٣٧٩ص ١ج: يب، التهذ١٦٤ص ١ج: الفروع) ٣(



١٨٢

  .)١(جر ضعفنيله األاهللا 

  .لصالة والصوم وغريمهالاعتمر، ومالكه شامل  أو حج عنه أي )من وصل: (أقول

 أن األمرًالقريب أكثر ثوابا، وسر  أن الواضحالصديق كالقريب يف ذلك، لكن من  أن  أي)من محل(

ًمثل هذا التأكيد يوجب متاسك االجتماع أكثر فأكثر قريبا مث صديقا، والتماسك أصل االجتماع السليم  ً

  .املتقدم

  .)٢(صدقة وذو رحم حمتاج ال: )عليه السالم(قال :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

صلى اهللا (، عن النيب )السالمعليهم ( آبائه ، عن)ليه السالمع (عن احلسني بن زيد، عن الصادقو

ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رمحه أعطاه اهللا عز وجل  إىل ومن مشى:  قال، يف حديث املناهي)عليه وآله

ة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة، وحمى عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من الدرجات ائأجر م

ًة سنة صابرا حمتسباائكأمنا عبد اهللا عز وجل ممثل ذلك، وكان  ً)٣(.  

  .عداد من السيئاتتقدم الوجه يف أمثال هذه املثوبات، وحط أمثال هذه األ: أقول

سئل عن الصدقة على من يسأل على :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عنو

 فهذا ،من بينه وبينه قرابة إىل بل يبعث �ا ال : قال،ميسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته أو بواباأل

  .)٤(جرأعظم لأل

  نه كتب إ، )عليه السالم(عن حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي، عن صاحب الزمان و

                                                

  .١٦٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٢ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .١٩٨ص ١ج: فقيهال) ٣(

  .٧٨ص: ثواب األعمال) ٤(



١٨٣

خوانه مث جيد يف أقربائه إرجل من  إىل خراج شيء من ماله وأن يدفعهإليه يسأله عن الرجل ينوي إ

أدنامها وأقر�ما من  إىل يصرفه :)عليه السالم( فأجاب ،قرابته إىل  لهًحمتاجا أيصرف ذلك عمن نواه

يقبل اهللا الصدقة وذو رحم حمتاج فليقسم بني القرابة  ال: )عليه السالم(قول العامل  إىل ذهب فإن مذهبه،

  .)١(وبني الذي نوى حىت يكون قد أخذ بالفضل كله

  .املذهب أفضل  إىلقرباأل أن )عليه السالم(ظاهر كالمه : أقول

  

  فصل في جواز الصدقة على المجهول الحال 

  نحوه أو وعدم جوازها على من عرف بالنصب

حمتاج غري  إىل أدفع زكاة املال والصدقة أن ليه أسأله هل جيوزإكتبت :  قال،عن علي بن بالل

  .)٢(كأصحابّإال الزكاة الصدقة وتعط  ال:  فكتب،أصحايب

تصدق عليهم  ال:  فقال،ته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيديةسأل:  قال،عن عمر بن يزيدو

  .)٣(الزيدية هم النصاب: ، وقالاستطعتن إ تسقهم من املاء بشيء وال

ن كان إهم واملهم يف املقام، وهذا وما يأيت من باب االستثناء، وقد تقدم جريان مسألة األ: أقول

  .طالق اإلاألصل

:  قالً،أعرفه مسلما  الًأطعم سائال: )عليه السالم(يب عبد اهللا  ألقلت:  قال،يفوعن سدير الصري

ُقولواَو﴿: اهللا عز وجل يقولن إ تعرفه بوالية وعداوة للحق، عط من الأ ،نعم ُ   

                                                

  .٢٧٥ص: االحتجاج) ١(

  .٣٦٤ص ١ج: يبالتهذ) ٢(

  .٣٦٤ص ١ج: يبالتهذ) ٣(



١٨٤

ًللنَّاس حسنا ْ ُ ِ   .)١(شيء من الباطل إىل دعا أو تطعم من نصب لشيء من احلق وال ،﴾ِ

نه سئل عن السائل إ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنعن عبد اهللا بن الفضل النوفلي، عن أبيو

:  قلت،عط دون الدرهمأ: ، فقالعط من وقعت له الرمحة يف قلبكأ:  فقال،هو يدري ما يسأل وال

  .)٢(أربعة دوانيق:  قال،أكثر ما يعطى

 ،دي والسواد عن الصدقة على أهل البوا)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن عمر بن يزيدو

 وكان ينهى عن أولئك ا�انني ،تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ: فقال

  .)٣( الشعورأصحابيعىن ) اجلمانني(

ًهم تشجيعا ؤعطاإما أشبه ذلك، وكان  أو  ولعلهم كانوا فسدة،هم قسم خاص من النصارى: أقول

  .هلم على مبادئهم وأعماهلم

والصغري والكبرية، أعط الكبري : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،قصابعن منهال الو

  .)٤(بيده وهزها: ، وقالّياك وكلإو) رمحة( ومن وقعت له يف قلبك رأفة ،والصغرية

ًهواء الذين مييلون ميينا ومشاال األأصحاب أي :أقول يستعمل يف ) قال( مث ،ليهمإ كما أشار �ز اليد ،ً

  .ل، واملقام من الثايناللفظ والفع

أهل البوادي يقتحمون علينا ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،نصر أيب عن عمرو بنو

  .)٥(نعم:  قال،وفيهم اليهود والنصارى وا�وس فنتصدق عليهم

 أسأله عن )عليه السالم(ليه يعين علي بن حممد اهلادي إكتبت :  قال،عن حممد بن علي بن عيسىو

  من تصدق :  فأجاب،املساكني الذين يقعدون يف الطرقات من مذهبهم

                                                

  .٣٧٩ص ١ج: يب، التهذ١٦٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٢ص ١ج: يب، التهذ١٦٥ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٥ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٦٥ص ١ج: الفروع) ٤(

  .١٦٥ص ١ج: الفروع) ٥(



١٨٥

 ُ ومن بعد،يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكرب له، لكن على من ال ه عليه التعلى ناصب فصدق

  .)١(شاء اهللا نإقت عليه ورمحته ومل ميكن استعالم ما هو عليه مل يكن بالتصدق عليه بأس قفمن تر

يعرب على بايب  ال:  يقول ملوالة له)عليه السالم(نه مسع علي بن احلسني إ ،ثيف حديعن الثمايل و

 يا ثابت أخاف:  فقالً،ليس كل من يسأل مستحقا: ، قلت لهاليوم يوم اجلمعة فإن ،أطعمتموهّ إال سائل

  .)٢(يث احلدًيكون بعض من يسألنا حمقا فال نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل ببعقوب وآلهأن 

نه أجل ، كان أل)عليه السالم ( من فراق يوسف)عليه السالم(ما نزل بيعقوب ن إ يف التفاسري: أقول

  .صول الدينأً فارتد خائبا، ولعل ذلك كان بعض أسباب البالء، والتفصيل يف كتب ًمل يطعم سائال

  

  فصل 

  في كراهة رد السائل ولو ظن غناه

أعط : )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،)عليه السالم (عبد اهللا أيب عن، عن حممد بن مسلم

  .)٣(السائل ولو كان على ظهر فرس

لو يعلم املعطي ما يف العطية : يف حديث )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن حممد بن مسلمو

  .)٤(ًرد أحد أحدا ما

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب زياد السكوين، عن أيب مساعيل بنإعن و

  املساكني يكذبون  أن تقطعوا على السائل مسألته، فلوال ال: )عليه وآله

                                                

  .٤٧١ص: السرائر) ١(

  .٢٧ص: علل الشرايع) ٢(

  .٢٢ص ١ج:  الفقيه،١٦٦ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٢٣ص ١ج:  الفقيه،١٦٧ص ١ج: الفروع) ٤(



١٨٦

  .)١(ما أفلح من ردهم

نه ما منع رسول اهللا إ: قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سامة زيد الشحام، عنأ أيب عنو

  .)٢(يأيت اهللا به: ال قالإوى، كان عنده أعطن إ  قط،ً سائال)صلى اهللا عليه وآله(

  .يعطيه يف املستقبل أن يعده أي )يأيت اهللا به: (أقول

أضياف،  أبا  كان)عليه السالم(براهيم إن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن زيد الشحام، عنو

  .احلديث مل يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه إذا فكان

عليه (براهيم إ، قال ًعبد من عبيده يتخذه خليال إىل أرسلين ربك: فقالليه إجربئيل جاء ن إ :وفيه

ًنك مل تسأل أحدا أل:  قال،ومب ذلك: فأنت هو، قال:  قال، فأعلمين من هو أخدمه حىت أموت)السالم

  .)٣(ال: ًشيئا قط فقلت

  .مكانهذا احلديث يدل على كراهة السؤال بدون ضرورة، وكراهة رد السائل مع اإل: أقول

اهللا تعاىل  فإن نه السبب املنحصر، أسباب، ال كان من األ)عليه السالم(ما ذكره جربئيل  أن والظاهر

  .خيلقهم، وجعلهم من طينة أرفع، كما دل على ذلك النصوص أن ه قبلءأنبيااختار 

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حفص بن عمر، عنو

تردوا السائل ولو بظلف حمرق ال)٤(.  

عليه (كان فيما ناجى اهللا عز وجل به موسى :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن الوصايف، عنو

جان، بل  نس والإنه يأتيك من ليس ب أل، مجيلبرد أو يا موسى أكرم السائل ببذل يسري:  قال)السالم

   ويسألونك ،مالئكة من مالئكة الرمحان، يبلونك فيما خولتك

                                                

  .٢٢ص ١ج: الفقيه، ١٦٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٧٣ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٤(



١٨٧

  .)١(ر كيف أنت صانع يا بن عمرانظك، فانُلتّعما نو

 ، فسأل)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل  جاءًسائالن إ :يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

هذا : ً فأعطاه رجل منهم مرودا من ترب، فقال الرجل،هأصحاب إىل )صلى اهللا عليه وآله(فنظر رسول اهللا 

 فوجدتك ،بلوكنسي، ولكنين رسول من اهللا أل إين لست جبين والإأقبل تربك ف: نعم، فقال: ل قا،كله

ًشاكرا فجزاك اهللا خريا ً)٢(.  

  .نفاق مما أمر اهللا بهما أمر اهللا به، واإل من الشكر صرف النعمة يف ذإ) ًشاكرا: (أقول

 فإذا حني صلى الغداة، ً يوما)عليه السالم(حضرت علي بن احلسني :  قال،عن سعد بن املسيبو

  .)٣(ًتردوا سائال اعطوا السائل وال: )عليه السالم(سائل بالباب، فقال علي بن احلسني 

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليهما السالم (عن احلسني بن علوان، عن جعفر، عن أبيهو

 نس والإىت يقف على بابكم من ليس بيأتيكم ح فإنه ،ورمحةوبلني يسري ) بنيل(بذل بردوا السائل : قال

  .)٤(جان ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم اهللا

السائل بشر  أن نسانن عرف اإلإال فهو مستحب وإهذا ملزيد التحريض على العطاء والرأفة، و: أقول

  .وليس بأحدمها

   املسكني رسول اهللان إ :نه قالإ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ) �ج البالغة(ويف 

                                                

  .٢٢ص ١ج: الفقيه، ١٦٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٦٤ و٤٩ص: قرب اإلسناد) ٤(



١٨٨

  .)١(ليكم فمن منعه فقد منع اهللا، ومن أعطاه فقد أعطى اهللاإ

ليكم، وهو سبحانه أمره إيأيت  أن  سبحانه ألقى يف قلبههناهللا أرسله، أل أي )رسول اهللا: (أقول

  .عطائهإًكان مضطرا، وأمركم ب إذا بالسؤال

 كما ،ًن يف ا�تمع فقر أصاليكو ن وضع اخلطط االقتصادية الكفيلة بأن الإ وسالماإل أن خيفى مث ال

 على ما تقدم، فال سالمالغالب وجود الفقراء، ولذا حرض اإل أن ّ إال،ذكرنا تفصيله يف الكتب االقتصادية

  . حرض على الفقرسالماإلن إ يقال

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،) السالماعليهم(عبد اهللا، عن أبيه  أيب عن عاصم الكويف، عنو

بعزيت : ميت عن سائلها ومشت بتبخرت حلف ريب عز وجل بعزته فقالأ) امتضت(تصاممت إذا  :)عليه وآله

  .)٢(عذبن بعضهم ببعضوجاليل أل

شعارهم  أي  بالرجل،أعم من املشي) املشي( أن احلاجة، كما أو أعم من سائل املال) السائل: (أقول

النتيجة الطبيعية  أن  املادية، ومن الواضحاألمورخرين، واالستعالء بأنفسهم يف صار عدم قضاء حوائج اآل

شرار ين السابقني يوجبان تفكك االجتماع، وبذلك يقوم األاألمرن ، أل)صلى اهللا عليه وآله(ما ذكره 

ًأو يـلبسكم شيعا﴿: ذالل، قال سبحانهذاقتهم ألوان العذاب واإلإبالسيطرة على الناس و َ َ
ِ

ْ ُ َ
ِْ ْيذيق بـعضكم  وَْ ُ َ ْ َ َُ

ٍبأس بـعض ْ َ ََ ْ﴾)٣(.  

  

  فصل 

  عطاء ثالثةإفي عدم شدة كراهة رد السائل بعد 

ه ء مث جا،ه سائل فأعطاهء فجا)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،عن الوليد بن صبيح

  يسع اهللا عليك، مث : ه آخر، فقالء مث جا،ه آخر فأعطاهء مث جا،آخر فأعطاه

                                                

  .٢١٨القسم الثاين ص: �ج البالغة) ١(

  .٣٠ص: عقاب األعمال) ٢(

  .٦٥ :سورة األنعام) ٣(



١٨٩

وضعها ّ إال يبقى منها ال أن ربعني ألف درهم مث شاءأ أو  لو كان له مال يبلغ ثالثنيًرجالن إ :قال

أحدهم رجل :  قال،من هم:  قلت،همؤمال له، فيكون من الثالثة الذين يرد دعا يف حق لفعل فيبقى ال

 طلب الرزق إىل ًأمل أجعل لك سبيال:  فيقال له،يا رب ارزقين: كان له مال فأنفقه يف وجهه مث قال

  .)١(احلديث

ن إوأطعموا ثالثة، :  يقول يف السؤال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،محزةيب  أعن علي بنو

  .)٢(ال فقد أديتم حق يومكمإو ازدادوا،فتزدادوا  أن شئتم

ً كان ضعيفا اكتفى فإذا حسب ما أعطاه اهللا، إنسانال فكل إلعل الثالثة من باب الغلبة، و: أقول

  .كثراألًن كان غنيا يراد منه إقل، وباأل

  

  فصل 

  الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغالمفي عدم جواز 

:  كان يقول)عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليهما السالم (عن احلسني بن علوان، عن جعفر، عن أبيه

فلو،منا منزلتها مبنزلة العتق هللاإنفاقها، إّ إال جيوز له من تصدق بصدقة فردت عليه فال جيوز له أكلها، وال  

  .)٣(يرجع يف الصدقة  الذي جعله هللا، فكذلك الاألمرًجال أعتق عبدا هللا فرد ذلك العبد مل يرجع يف رأن 

نه  أل،يأكلها من تصدق بصدقة مث ردت فال يبيعها وال: )عليه السالم(قال : قال) عدة الداعي(يف و

  .)٤(ما يعتق  بعديصلح له ردها منا هي مبنزلة العتاقة، والإشريك هللا يف شيء مما جعل له،  ال

  : ، يف الرجل خيرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال)عليه السالم(وعنه 

                                                

  .٢٢ص ١ج: الفقيه، ١٦٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٣ص ١ج: الفقيه، ١٦٦ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٤٣ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .٤٦ص: عدة الداعي) ٤(



١٩٠

يردها يف ماله فليعطها غريه وال)١(.  

 بأس به نعم ال:  قال،مل حيتلم إذا  عن صدقة الغالم)عليه السالم(نه سأل الصادق إ ،عن احلليبو

  .)٢(وضعها يف موضع الصدقةإذا 

صدقة الغالم فيها تفصيل مذكور  أن املسألة مشروحة يف الفقه، فرمبا حرم الرد ورمبا كره، كما: لأقو

  .هناك

  

  فصل 

  في استحباب التماس الدعاء من السائل

يستجاب  فإنه حتقروا دعوة أحد، ال:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن احلسن بن اجلهم، عن

  .)٣(هلم يف أنفسهميستجاب  لليهود والنصراين فيكم، وال

 يستجاب هلم فيكم، وال فإنه ،أعطيتموهم فلقنوهم الدعاءإذا  : قال،عن زياد القندي، عمن ذكرهو

  .)٤(يستجاب هلم يف أنفسهم

  .تقدم الوجه يف ذلك: أقول

ما من : )عليه السالم(قال علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٥(استجيب لهّ إال ق على مسكني مستضعف فدعا له املسكني بشيء تلك الساعةرجل تصد

   أن ًناولتم السائل شيئا فاسألوهإذا  : قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم(عن علي و

                                                

  .٤٦ص: الداعيعدة ) ١(

  .١٥ص: املقنع) ٢(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٢٣ص ١ج: الفقيه، ١٦٦ص ١ج: الفروع) ٤(

  .٧٩ص: ثواب األعمال) ٥(



١٩١

  .)١(�م يكذبونجياب يف نفسه أل جياب فيكم وال فإنه يدعو لكم

العلة قد تعمم وقد ختصص، على ما ذكر تفصيله فإن  التعليل خيصص املذكور بالكاذب منهم،: أقول

  .)صولاأل(يف 

  .)٢( حىت يدعوًمسك قليالأ: نه كان يقول للخادمإ )عليه السالم(عن زين العابدين و

  .)٣(ترد دعوة السائل الفقري ال: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٤(يدعو باخلريأن  تأمره أن أعطت السائل إذا  يأمر اخلادم)عليه السالم(وكان : قال

 بل من باب االحرتام وواقعية قرب االستجابة من ،نه ليس من باب املقابلةأتقدم الكالم يف : أقول

  .الفقري املكسور القلب

 يستجاب هلم فيكم، وال فإنه ،أعطيتموهم فلقنوهم الدعاءإذا  : قال،)عليهما السالم(وعن أحدمها 

  .)٥(يستجاب هلم يف أنفسهم

  

  فصل 

  المستحق إلى يصال الصدقةإاستحباب المساعدة على في 

ًلو جرى املعروف على مثانني كفا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب �شل، عمن ذكره، عن أيب عن

  .)٦(ًينقص صاحبه من أجره شيئا أن وجروا كلهم من غريأل

                                                

  .١٦٠ص ٢ج: اخلصال) ١(

  .٤٤ص: عدة الداعي) ٢(

  .٤٤ص: عدة الداعي) ٣(

  .٤٤ص: عدة الداعي) ٤(

  .٤٤ص: عدة الداعي) ٥(

  .٧٧ص: ثواب األعمال، ١٦٦ص ١ج: الفروع) ٦(



١٩٢

  .)١(أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غىن:  قال،سنادوباإل

 ًأعطى أبقى عائلته جائعا، وقد تقدم إذا ن الفقريً غنيا ويعطي، ألنسانيكون اإل أن دلعل املرا: أقول

جل كو�م  مع بقاء عائلتهم بال نفقة كان أل)عليه السالم(مام  واإل)صلى اهللا عليه وآله(عطاء الرسول إأن 

لك، فهو من االستثناء، رضاية العائلة بذ إىل ضافةهم واملهم، باإليف حال التغيري املتطلب ذلك من باب األ

  .ويل األاألصلوما ذكر يف هذه الرواية من 

ومن تصدق : خطبة لهيف  أنه قال ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ) عمالعقاب األ(ويف 

املسكني كان  إىل  مث وصلتإنسان ولو تداوهلا أربعون ألف ،مسكني كان له مثل أجره إىل بصدقة عن رجل

  .)٢( عند اهللا خري وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمونهلم أجر كامل، وما

 ،املعطون ثالثة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عن أبيه، عنبر عن علي بن شهاب بن عبدو

  .)٣(اهللا رب العاملني، وصاحب املال، والذي جيري على يديه

 من ماله، ي، واملعطياهللا املعط: ون ثالثةاملعط:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنبصري،  أيب عنو

  .)٤(ٍوالساعي يف ذلك معط

 ذكر الثالث يف كل من الروايتني باعتبار، ،الثالث هنا غري الثالث يف الرواية السابقة، فهم أربعة: أقول

  .حناء من االختالفحاديث العددية هذه األكما يكثر يف األ

  

                                                

  .٧٧ص: ثواب األعمال) ١(

  .٥٠ص: عقاب األعمال) ٢(

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ٤(



١٩٣

  

  فصل 

  الفي استحباب مواساة المؤمن في الم

من أشد ما افرتض ن إ : قال،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب أعني، عن بن ىعلعن عبد األ

مبا يرضى لنفسه منه، ّ إال خيه من نفسهيرضى أل نصاف املؤمن من نفسه حىت الإ ً،اهللا على خلقه ثالثا

، ولكن عند ما حرم اهللا )احلمد هللا( و)سبحان اهللا(خ يف املال، وذكر اهللا على كل حال، ليس ومواساة األ

  .)١(عليه فيدعه

ترك ما حرم  أي نه املرتبة الدنيا من ذكر اهللا، أما املرتبة العليا فرتك احملرمات،أ إىل شارةإ) ليس: (أقول

صلى حالل حممد ( أن )الفقه(، وقد ذكرنا يف بعض مباحث ًأيضاترك الواجب حرام  إذ وفعل ما أوجب،

شامل حلكمني، فقوله ) صلى اهللا عليه وآلهحرام حممد ( وحكام اخلمسة،ثة من األشامل لثال) اهللا عليه وآله

حكام  يشمل األيوم القيامة إىل  وحرامه حرام،يوم القيامة إىل حالل حممد حالل: )صلى اهللا عليه وآله(

  .اخلمسة

ن حق املؤمن أخربين ع: نه قال لهإ يف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن أبان بن تغلب، عنو

يا أبان : بلى جعلت فداك، فلم أزل أردد عليه، فقال: ، قلتترده يا أبان دعه ال:  فقال،على املؤمن

اهللا قد ذكر املؤثرين على  أن يا أبان أما تعلم: فرأى ما دخلين، فقال ّ إيل، مث نظرتقامسه شطر مالك

 إذا منا تؤثرهإمنا أنت وهو سواء، إلم تؤثره بعد أنت قامسته فإذا  :بلى جعلت فداك، فقال:  قلت،أنفسهم

  .)٢(خرأنت أعطيته من النصف اآل

 قال ذلك )عليه السالم(مام  ولعل اإل،الرد من الورود ال) ترده ال( .اترك هذا الكالم أي )دعه: (أقول

  ن نه مأل أو ًالكالم بعد الطلب احلثيث أكثر وقوعا يف القلب، فإن ًمتهيدا ليعرف عظم احلق،

                                                

  .٣٩٤ص: األصول) ١(

  .٣٩٥ص: األصول) ٢(



١٩٤

 )عليه السالم(غري ذلك من الوجوه احملتملة، وكالمه  أو  عليه،جابةمام اإلاملستحبات فال يلزم على اإل

َو يـؤثرون على﴿: قوله سبحانه إىل شارةإ َ ُ
ِ ْ ُ ْ أنـفسهم َ

ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ
ِِ َ َْ﴾)١(.  

 : فسأله،ل فسلم فدخل رج)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،بن عجالنعن حممد و

 خوانكإكيف من خلفت من،فقال لهأفأحسن الثناء وزكى وأطر:  قال ، : كيف عيادة أغنيائهم على

فكيف صلة أغنيائهم : قليلة، قال:  قال،فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم: قليلة، قال:  فقال،فقرائهم

فكيف يزعم : فقال: قالمن عندنا،  يفلما هي قًنك لتذكر أخالقا إ:  قال،لفقرائهم يف ذات أيديهم

  .)٢(هؤالء أ�م شيعة

  .ما أشبه ذلك أو ء من سفريعبارة عن الزيارة �) املشاهدة( وللمريض،) العيادة: (أقول

: الشيعة عندنا كثري، فقالن إ جعلت فداك: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،مساعيلإ أيب عنو

هل يتجاوز احملسن عن املسيء ويتواسون و،فهل يعطف الغين على الفقري،ال، فقال:  فقلت : ليس هؤالء

  .)٣(شيعة، الشيعة من يفعل هذا

  .الشيعة الكاملون يف التشيع أي :أقول

أخيه فيدخل يده يف  إىل أجييء أحدكم: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن سعيد بن احلسنو

فال شيء : )عليه السالم(جعفر  أبو أعرف ذلك فينا، فقالما :  فقلت،كيسه فيأخذ حاجته فال يدفعه

  .)٤(القوم مل يعطوا أحالمهم بعدن إ : فقالً،ذاإفاهلالك : ، قلتًذاإ

  التعقل يقتضي مثل ذلك،  فإن ما وصلوا حق التعقل الكامل، أي :أقول

                                                

  .٩ :سورة احلشر) ١(

  .٣٩٥ص: األصول) ٢(

  .٣٩٥ص: األصول) ٣(

  .٣٩٦ص: األصول) ٤(



١٩٥

  .ملوجب للتقدمنه من التعاون ا أل، يزيدهنسانًينقص شيئا من اإل نه الأ إىل ضافةنه باإلإف

 منها رجل مؤمن دعا لرجل ،حيجنب عن اهللا ثالث دعوات ال:  قال،)عليه السالم(عن الصادق و

  .)١(ليهإمل يواسه مع القدرة عليه واالضطرار  إذا مؤمن واساه فينا، ودعاؤه عليه

  .حنو ذلك أو ذكر يف هذا احلديث أمران فقط، ولعله ذكر الثالث وتركه الراوي: أقول

  

   فصل

  يثار على النفس لغير صاحب العيالفي استحباب اإل

هم البارون :  قال،أصحايبمن غرر : )عليه السالم(يب عبد اهللا نه قال ألإ يف حديثعن مجيل 

صاحب الكثري يهون عليه ذلك، وقد مدح اهللا يف  أن يا مجيل أما: ، مث قالخوان يف العسر واليسرباإل

َيـؤثرون علىَو﴿ :هذلك صاحب القليل، فقال يف كتاب َ ُ
ِ ْ ْ أنـفسهم ُ

ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ
ِِ َ ِمن يوق شح نـفسه  وَْ ِ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ

َفأولئك هم المفلحون ُ
ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ َُ﴾)٢(.  

خياركم مسحاؤكم، :  قال،) السالماعليهم(عبد اهللا جعفر بن حممد  أيب عنعن مجيل بن دراج، و

 والسعي يف حوائجهم، ويف ذلك مرغمة للشيطان، ،خوانعمال الرب باإلوشراركم خبالؤكم، ومن صاحل األ

  .)٣( مث ذكر مثلهكأصحابوتزحزح عن النريان، ودخول اجلنان، يا مجيل أخرب �ذا احلديث غرر 

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(يف وصية النيب ) السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عنو

نصافك الناس من نفسك، وبذل إنفاق من االقتار، واإل: مياناإلق يا علي ثالث من حقائ:  قال،)السالم

  .)٤(العلم للمتعلم

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب على، عنعن عبد األو

 أفضل الصدقة  

                                                

  .٣٩٦ص: األصول) ١(

  .١٩ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٤٢ص: ا�الس) ٣(

  .٣٣٦ص ٢ج: لفقيها) ٤(



١٩٦

  .)١(عن ظهر غىن

  .تقدم معىن هذا احلديث: أقول

 أيعطف ،قوت يومهّ إال عنده عن الرجل ليس )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن مساعةو

 والسنة على ، ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه،عنده شيءمن عنده قوت يومه على من ليس 

 أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة هو أمران:  فقال،يالم عليه  أم ذلك كله الكفاف الذي ال،حنو ذلك

َيـؤثرون علىَو﴿:  عز وجل يقولاهللا فإن ثرة على نفسه،واأل َ ُ
ِ ْ ْ أنـفسهم ُ

ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ
ِِ َ خر  اآلاألمرو ،﴾َْ

  .)٢( مبن تعولأيالم على الكفاف، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابد ال

يثار  مث بعد ذلك اإل،) مبن تعولأابد(العائلة مقدمة  أن اجلمع بني أطراف هذا احلديث يقتضي: أقول

يثار فهي اليت أرادت ذلك فال تكون مقدمة، وقد أرادت العائلة اإل إذا يثار، أمان كان له عدم اإلإأفضل، و

  .ليهإملاع الناس على أنفسهم، كما سبق اإل) عليهم السالم( وعائلته )عليه السالم(آثر علي 

:  فقال،وصينأ: قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن موسى  أيب عنعن علي بن سويد السناين، و

آمرك بتقوى اهللاأن واهللا لقد عريت حىت بلغ من عريي: ليه قلة ذات يدي وقلتإ فشكوت ،، مث سكت 

ن إخواين وإأتصدق مما وصلين به : ، فقلتصم وتصدق: ثوبني كانا عليه فكسانيهما، فقالفالن نزع أبا 

  .)٣(تصدق مبا رزقك اهللا ولو آثرت على نفسك:  قال،ًكان قليال

 ،قلجهد امل:  قال،الصدقة أفضل أي :قلت له: قال، )عليهما السالم(عن أحدمها بصري،  أيب عنو

َيـؤثرون علىَو﴿: أما مسعت اهللا عز وجل يقول َ ُ
ِ ْ ْ أنـفسهم ُ

ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ
ِِ َ َْ﴾،   

                                                

  .٣٠٠ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

  .١٦٦ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٣ص ١ج: الفروع) ٣(



١٩٧

  .)١(هل ترى ههنا فضال

يرتك   الل موضعه، فعن ظهر الغىنلك إذ ،كما تقدم) عن ظهر غىن(ينايف  ال) قلجهد امل: (أقول

ً ملوما حمسورانساناإل يكون مع وجود  جهد املقل ال أن  إىلضافةيثار، هذا باإل وجهد املقل يكون اإل،ً

  .العائلة

ه، ووراء الغىن الفقر، فيكون ءورا أي يراد بظهر الغىن حالة الفقر، فظهر الغىن أن ًوحيتمل بعيدا

، األصليثار هو اإلول ه يبعده ما يأيت يف فصل حترمي السؤال، فعلى املعىن األنأّ إال  مع جهد املقل،ًمتطابقا

  .قل هو االستثناءوجهد امل

َيـؤثرون َو﴿: احتجوا عليه بقوله تعاىلالصوفية ن إ ، يف حديث طويل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو ُ
ِ ْ ُ

ْ أنـفسهم َعلى
ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ

ِِ َ ًن مباحا جائزا ومل يكونوا �وا عنهذلك كان إ :فقال﴾ َْ  منه وا�مثو ،ً

 اهللا تبارك يًاهللا أمر خبالف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم، وكان � أن على اهللا عز وجل، وذلك

 منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ ،ً ونظرا لكيال يضروا بأنفسهم وعياال�م،وتعاىل رمحة منه للمؤمنني

رغيف يل غريه ضاعوا وهلكوا  والصدقت برغيفي  فإن يصربون على اجلوع، جوز الكبرية الذين الالفاين والع

دراهم  أو دنانري أو مخس قرص أو مخس مترات :)صلى اهللا عليه وآله(فمن مث قال رسول اهللا ًجوعا، 

ية على نفسه وعياله،  على والديه، مث الثاننسانميضيها فأفضلها ما أنفقها اإل أن وهو يريد نسانميلكها اإل

  .ًمث الثالثة على قرابته الفقراء، مث الرابعة على جريانه الفقراء، مث اخلامسة يف سبيل اهللا وهو أخسها أجرا

ستة من الرقيق ومل يكن  أو نصاري حني أعتق عند موته مخسة لأل)صلى اهللا عليه وآله(وقال : قال

ًه ما تركتكم تدفنونه مع املسلمني برتك صبيته صغارا لو أعلمتموين أمر: ميلك غريهم وله أوالد صغار

  : ، مث قاليتكففون الناس

                                                

  .٢٣ص ١ج:  الفقيه،١٦٧ص ١ج: الفروع) ١(



١٩٨

  .)١(دىندىن فاألاأل مبن تعول أابد:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن  أيبحدثين

يثار، أرادت اإل إذا ّ إالًلكل موضعا، فالعائلة مقدمة أن اجلمع يف هذا احلديث هو ما تقدم من: أقول

ً مع عياله، كان ذلك ازعاجا ًمثالمل يأكل  إذا نسانن اإل أل،يف العيال) النفس ()عليه السالم(منا أدخل إو

يثار فذلك كل العائلة يريدون اإل أو كان وحده إذا ية والعشرة باملعروف، أماسالمداب اإلهلم، وخالف اآل

  .هم واملهمريها من باب األتوجبه غ ال حالة النهوض توجب ما أن ما سبق من إىل ضافةمقدم باإل

  

  فصل 

   يده بعد الصدقةنسانفي استحباب تقبيل اإل

 ،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم(ه عن علي إسناد ب،)اخلصال(عن حممد بن علي بن احلسني يف 

 قبلها،فيه فلي إىل ولريد الذي يناوله يده :قال أن ىل إيدعو لكم أن ًناولتم السائل شيئا فأسألوهإذا  :قال

ُمل يـعلمواَأ﴿: تقع يف يده، كما قال اهللا عز وجل أن اهللا يأخذها قبلفإن  َْ َ ِالله هو يـقبل التـوبة عن عباده أن َْ ِ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َّ ُ ْ َ ُ َ َّ 

ِيأخذ الصدقاتو َ َّ ُ ُ َْ﴾)٢(.  

فاليد املالمسة للصدقة اليت صارت موضع عناية اهللا سبحانه، يد صارت موضع عنايته : أقول

  .كرام وتعظيم له سبحانهإتقبيل با�اورة، وال

 يقبل يده عند الصدقة، )عليه السالم(كان زين العابدين :  قال،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٣(تقع يف يد السائل أن تقع يف يد اهللا قبل�ا إ:  فقال،فقيل له يف ذلك

                                                

  .٣٤٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٠ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .٤٤ص: عدة الداعي) ٣(



١٩٩

 يد السائل حىت تقع يف يد اهللا، ما تقع صدقة املؤمن يف: )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : قال

ُمل يـعلمواَأ﴿: مث تال هذه االية َْ َ ِالله هو يـقبل التـوبة عن عباده ّ أنَْ ِ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َّ ُ ْ َ ُ َ ِيأخذ الصدقات وَّ َ َّ ُ ُ َْ﴾)١(.  

تصدقت : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنعن جابر اجلعفي، و

خترج من يده حىت  املؤمن الصدقة  أن أما علمت: )صلى اهللا عليه وآله( يل رسول اهللا ًيوما بدينار، فقال

 هذه أيف يد الرب تبارك وتعاىل، أمل تقرًتفك �ا عن حلى سبعني شيطانا، وما تقع يف يد السائل حىت تقع 

ُأ مل يـعلموا﴿ :يةاآل َْ َ َْ ِالله هو يـقبل التـوبة عن عباده أن َ ِ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َّ ُ ْ َ ُ َ ِأخذ الصدقاتَي وَّ َ َّ ُ ُ   .)٢(يةآخر اآل إىل ﴾ْ

وله ّ إال ًاهللا مل خيلق شيئان إ : قال،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب خنيس، عن بن ىعلعن مو

تصدق بشيء وضعه يف يد السائل، مث ارجتعه  إذا  أيبالرب يليها بنفسه، وكان فإن ،الصدقةّ إال خازن خيزنه

 أن تبتقع يف يد السائل، فأحب أن قبل�ا تقع يف يد اهللا أ يد السائل، وذلك منه فقبله ومشه مث رده يف

  .)٣(احلديث والها اهللا إذ قبلهاأ

  .وفيه نوع احرتام للسائل: أقول

الصدقة ّ إال وكل به ملكّ إال ما من شيء: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن حممد بن مسلم، و

  .)٤(�ا تقع يف يد اهللا تعاىلإف

 إذا )عليه السالم(كان علي بن احلسني :  قال،)عليهما السالم(عن حممد بن مسلم، عن أحدمها و

  يف يد اهللا �ا تقع أل:  قال،مل تفعل ذلك: أعطى السائل قبل يد السائل، فقيل له

                                                

  .٤٤ص: عدة الداعي) ١(

  .٣٠٣ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٣٠٣ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٣(

  .٣٠٣ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٤(



٢٠٠

  .)١(قبل يد العبد

 هلا، وتقبيل فهناك ثالثة مستحبات تقبيل يد السائل، وتقبيل نفس الصدقة بعد أخذ السائل: أقول

  .املعطي يد نفسه

  

  فصل 

  في استحباب صدقة من عليه قرض

صلى اهللا عليه (النيب  إىل جاء: ، قال)عليهما السالم (عن احلسني بن علوان، عن جعفر، عن أبيه

نصار  فقام رجل من األ،هل عند أحد سلف: )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ، سائل يسأله)وآله

مث جاء : فأعطاه، قال: ساق من متر، قال أوالسائل أربعةأعط هذا :  رسول اهللا، فقالعندي يا: فقال

:  فقال،ليهإشاء اهللا، مث عاد  نإيكون : ً متقاضيا له، فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل نصاري بعداأل

يا رسول اهللا من قول  قد أكثرت :شاء اهللا، فقال نإيكون :  فقال،ليه الثالثةإشاء اهللا، مث عاد  نإيكون 

:  قال،هل من رجل عنده سلف:  وقال)صلى اهللا عليه وآله(فضحك رسول اهللا : شاء اهللا، قالن إ يكون

ما شئت، :  قال،وكم عندك: )صلى اهللا عليه وآله(عندي يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا : فقام رجل فقال

صلى اهللا (ا يل أربعة يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا منإ: نصاريفأعط هذا مثانية أوسق من متر، فقال األ: قال

  .)٢(ًأيضاوأربعة : )عليه وآله

الصدقة تقضي الدين وختلف ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم، عنإبن عن غياث و

  .)٣(بالربكة

  

                                                

  .٣٠٣ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

  .٤٤ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .١٤٦ص ١ج: الفروع) ٣(



٢٠١

  

  فصل 

  في تحريم السؤال من غير احتياج

ما من عبد يسأل من غري : )عليه السالم(د اهللا عب أبو قال:  قال،عن مالك بن حصني السلويل

  .)١( النارإليها ويثبت اهللا له �احاجة فيموت حىت حيوجه اهللا 

: )عليه السالم(قال علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مالك بن عطية، عنو

 يسأل من حاجة أن  إىلًومااضطرته املسألة يّ إال يسأل أحد من غري حاجة على ريب أنه الضمنت)٢(.  

يكون هذا الشيء، وهذا الضمان اعتماد على اهللا الذي  أن ين ضامنإ أي )ضمنت على ريب(: أقول

  .ين طلبت من ريب ذلكإ :يكون املراد أن ًخرب به، وحيتمل بعيداأ

اتبعوا  :)المعليه الس(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)٣(من فتح على نفسه باب مسألة فتح اهللا عليه باب فقر: قال فإنه )صلى اهللا عليه وآله(قول رسول اهللا 

يا حممد لو يعلم السائل ما يف املسألة ما : )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن حممد بن مسلمو

نه من سأل وهو إيا حممد : مث قال، ًد أحدارد أح ًسأل أحد أحدا، ولو يعلم املعطي ما يف العطية ما

  .)٤(وجهه يوم القيامةً ظهر غىن لقى اهللا خمموشاب

  من سأل الناس وعنده قوت :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن عنبسة بن مصعب، و

                                                

  .٤٢ص:  ـ عقاب األعمال١٦٧ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٣ص ١ج:  ـ الفقيه١٦٧ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢٣ص ١ج:  ـ الفقيه١٦٧ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٤٨٤ص: السرائر) ٤(



٢٠٢

  .)١( اهللا يوم يلقاه وليس على وجهه حلميثالثة أيام لق

 أن  إىلال فرمبا حيتاج الفقريإ و، الرواية من الثالثة من باب املثالامليزان هو االضطرار، وما يف: أقول

  .جل قوته وقوت عائلته ملدة أيام حيث ال جيد من يعطيه الكفاية بعد ذلكيتكفف أل

من سأل من غري فقر فكأمنا :  قال)عليه السالم(عن الصادق ) عدة الداعي(أمحد بن فهد يف عن و

  .)٢(يأكل اخلمر

فتح ّ إال  ما فتح رجل على نفسه باب مسألة،وهلو حقأقسم باهللا : )عليه السالم(لباقر وقال ا: قال

  .)٣(اهللا عليه باب فقر

ًمن فتح على نفسه باب مسألة فتح اهللا عليه سبعني بابا من : )صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب : قال

  .)٤(الفقر ال يسد أدناها شيء

يكون املراد  أن شخاص والشرائط، وميكن منافاة بينهما، الختالف األال) سبعني باب(و) ًبابا: (أقول

ًآتنا يف الدنيا حسنة﴿: اجلنس، مثل) ًبابا(بـ  َ َ َ ْ ُّ ِ غري ذلك، ولعل وجه  إىل ،)مترة خري من جرادة( و،)٥(﴾ِ

  اتسعت دائرته، كما هي حال امللكات، فاالحتياج جيلبنساننشب يف اإل إذا الفقر النفسي أن )سبعني(

  .ًاحتياجا آخر، وهكذا

  ًمن سأل الناس شيئا وعنده : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن هارون بن خارجةو

                                                

.٤٢ص: عقاب األعمال) ١(

.٧٠ص: عدة الداعي) ٢(

.٧٠ص: عدة الداعي) ٣(

.٧١ص: عدة الداعي) ٤(

.٢٠١: سورة البقرة) ٥(



٢٠٣

  .)١(ًما يقوته يوما فهو من املسرفني

سراف يف  ولذا يستعمل اإل، والسؤال وضع يف غري موضعه،سراف وضع يف غري موضعهاإلن إ :أقول

َه كان عاليا من المسرفنيَِّإن﴿: كل احنراف، قال سبحانه ِ ْ ُ ْ َ
ِ ً ِ َ املنصرف من مثل هذا احلديث  أن  وقد تقدم،)٢(﴾ُ

  .ال فلو احتاج ـ كما سبق مثاله ـ مل يكن كذلكإمل حيتج، و إذا ما

ليهم يوم القيامة وال إثالثة ال ينظر اهللا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن حممد بن احلليبو

 الديوث من الرجل، والفاحش املفتحش، والذي يسأل الناس ويف يده ظهر ،أليميزكيهم وهلم عذاب 

  .)٣(غىن

 فإن هو كثري الفحش،) املتفحش(جانب، واأل إىل بيان، وهو الذي يأيت بنسائه) من الرجل: (أقول

نه ملال ألا) ظهر(كناية، واملراد بـ ) يف يده( مثل الضارب والزاين وما أشبه، و،الفاحش يصدق حىت على املرة

  ً.ظهر للغين الذي به يكون غنيا

  

  فصل

  في كراهة حتى سؤال مناولة السوط والماء

يا حممد لو يعلم السائل ما يف املسألة ما : )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن حممد بن مسلم

  .)٤(احلديث ًسأل أحد أحدا

ال يسأل  أن  هي من شأنه بنفسه، ال كل أعماله اليتنسانهذا من باب التعليم بأن يعمل اإل: أقول

   يسأل البناء والنجار واحلداد وغريهم نسانال فاإلإًمطلقا، و

                                                

.٣٠٦ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

.٣١: سورة الدخان) ٢(

.٣٠٦ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٣(

.٢٣ص ١ج: الفقيه، ١٦٧ص ١ج: الفروع) ٤(



٢٠٤

ين، األمرغري ذلك، فال منافاة بني  إىل )ايتيين بالكساء اليماين (:ن يعمل له، ويف حديث الكساءأ

 فال ينايف عدم يقوم هو به، أن  من السؤال عما من شأنهاألصل ما هو ياالنصراف يعط أن واحلاصل

  .تثنائهسعدم ا أو الكراهة فيما ليس من شأنه،

ذل  فإنه ياكم وسؤال الناس،إ:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا عن احلسني بن محاد، عمن مسعو

  .)١( وحساب طويل يوم القيامة،يف الدنيا، وفقر تستعجلونه

قال رسول اهللا :  رفعه قال،د بن النضرعن أمحد بن حممد بن خالد أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن أمحو

يدي،  أسفل األي اليت تليها، ويد املعطي يد اهللا العليا، ويد املعط،يدي ثالثةاأل: )صلى اهللا عليه وآله(

ه وأخذ رزقه، ومن شاء ء فمن شاء قىن حيا،رزاق دو�ا حجباألن إ ،فوا عن السؤال ما استطعتمعفاست

مث يدخل عرض هذا الوادي  ًن يأخذ أحدكم حبالسي بيده إلهتك احلجاب وأخذ رزقه، والذي نف

 أن خري له منبثلثيه ويتصدق ثلثه ه مبد من متر فيأخذ ييلتقي طرفاه مث يدخل السوق فيبع فيحتطب حىت ال

  .)٢(حرموه أو يسأل الناس، أعطوه

نكم أن ترتكوا بزعم أ حتصلوا على الرزق، ال أن الالزم عليكم أن لعل املراد به..) .قارزن األإ: (أقول

 ورفع احلجاب بكده حصل على نسان عمل اإلفإذاالرزق وراء احلجاب،  فإن تقدرون على التحصيل، ال

  .رزقه

رسول اهللا  إىل نصارت فخذ من األءجا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

ليك حاجة، فقال رسول إلنا ن إ يا رسول اهللا:  فسلموا عليه فرد عليهم السالم، فقالوا)صلى اهللا عليه وآله(

تضمن لنا :  قالوا،هي اههاتو: �ا حاجة عظيمة، فقالإ: هاتوا حاجتكم، قالوا: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

:  مث رفع رأسه فقالرض رأسه مث نكت يف األ)صلى اهللا عليه وآله(فنكس رسول اهللا : على ربك اجلنة، قال

ًتسألوا أحدا شيئا، قال ال أن أفعل ذلك بكم على ً :  

                                                

  .٢٣ص ١ج:  الفقيه،١٦٧ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٧ص ١ج: الفروع) ٢(



٢٠٥

 من املسألة ً فرارا،ناولنيه: نسانيقول إل أن منهم يكون يف السفر فيسقط سوطه فيكرهفكان الرجل 

 حىت يقوم ،ناولين: املاء منه فال يقول إىل وينزل فيأخذه، ويكون على املائدة ويكون بعض اجللساء أقرب

  .)١(فيشرب

  .الوحي نتظارلعله ال) رضنكت على األ: (أقول

ًرحم اهللا عبدا عف وتعفف فكف : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،العال أيب عن احلسني بنو

عليه (عبد اهللا  أبو مث متثل: ، قالًيغين الناس عنه شيئا  وال،يتعجل الدنية يف الدنيا فإنه ،عن املسألة

  : ببيت حامت)السالم

  س ألفيته الغىنأذا ما عزمت اليإ

  .)٢(ا عرفته النفس والطمع الفقرذإ

قد يكون العفة سهلة  إذ محل نفسه على العفة، أي )تعفف( وامتنع عن السؤال، أي )عف: (أقول

) الطمع(، و)ولن تستطيع احللم حىت حتلما: (وحلم وحتلم، قال الشاعروتصرب،  مثل صرب ،بةعوقد تكون ص

  .مجلة مستأنفة

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(يف وصية النيب ) السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عنو

أسأل من مل يكن مث  أن من ّ إيلاملرفق أحب إىل دخل يدي يف فم التننيأن إليا علي :  قال،)السالم

  .كان

ذل حاضر، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم  فإنه ،ياك والسؤالإيا أباذر : مث قال :قال أن ىلإ

  .القيامة

  .)٣(ن أتاك شىء فاقبلهإ و،تسأل بكفك باذر الأيا  :قالأن  ىلإ

ً صعب العطاء ممتنعا، بالعكس ممن ًيكون خبيال أن من طبيعة الغين اجلديد) مل يكن مث كان: (أقول

  من جهة طول  أو ما من جهة آبائه،إًكان من السابق غنيا 

                                                

  .٢٣ص ١ج: الفقيه، ١٦٧ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٧ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٣٤١ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٠٦

  .تهجلدنيا أنضن التجارب وامسح غري متكرب، أل فإنه ًاملدة يف كونه ثريا،

حاضر قبل فقر ًتكفف وسأل صباحا فهو  إذا كل أمااأل إىل ًالفقري ظهرا حيتاج فإن )ذل حاضر(

  .رد اهلدية مكروه فإن )فاقبله (ي،وقت الفقر احلقيق

  .)١(استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك :)عليه السالم(وقال : قال

عن حممد بن علي ما (ويف نسخة ، ـ )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،العال أيب عن احلسني بنو

:  ـ )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: علي قال أيب  عن، عن أمحد بن حممد،جيلويه، عن حممد بن حيىي

يغين الناس عنه شيئا يتعجل الذل يف الدنيا، وال فإنه ،ًرحم اهللا عبدا عف وتعفف وكف عن املسألةً)٢(.  

له، فكأن الناس مل يغنوا  كثر مما قدرأحيصل  على االكتساب السائل عن الناس الالقادر  فإن :أقول

ن  عنه، أليغين الطبيب ال فإن  كاملريض الذي يقدر على معرفة الدواء بنفسه ومع ذلك يراجع الطبيب،،عنه

  .اء كان له بدون مراجعتهشفال

: نه قالإ ،)السالمعليهم (بائه  آ، عن)عليه السالم (احلسن الرضا أيب عن احلسني بن خالد، عنو

ًنه مل يرد أحدا، ومل يسأل أحدا ألًبراهيم خليالإمنا اختذ اهللا إ   .)٣( قط غري اهللا تعاىلً

  .تقدم الوجه يف هذا احلديث: أقول

  .)٤(خوانكم احلوائج فيمنعوكم فتغضبون فتكفرونأتسألوا  ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قالو

  الكفر  إذ  ونفرة بعض عن بعض كفر عملي،، التنفرالغضب يوجب: أقول

                                                

  .٢٤ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٠٠ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٢٣١ص:  عيون األخبار،٢٣ص: علل الشرايع) ٣(

  .٢٦ص: خواناإل) ٤(



٢٠٧

ًقد يكون عقيديا، وقد يكون عمليا   .ليهإملاع  كما سبق اإل،ً

أدعهن على كل   بسبع ال)صلى اهللا عليه وآله(صاين خليلي رسول اهللا  أو:قال سلمان الفارسيو

دنو منهم، وأن أقول احلق حب الفقراء وأأن أأنظر من هو فوقي، و دوين وال من هو إىل أنظرأن  :حال

 ال: كثر من قولأ أن ًأسأل الناس شيئا، وأوصاين ن كانت مدبرة، وأن الإ، وأن أصل رمحي وًن كان مراإو

  .)١(�ا كنز من كنوز اجلنةإ ف،باهللاّ إال قوة حول وال

  .)كنز اجلنة(تقدم معىن : أقول

عليه (، وقال غري أهلها إىل  طلبهافوت احلاجة أهون منن إ :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني و

  .)٢(زينة الغىن العفاف زينة الفقر، والشكر: )السالم

هم  دائر بني األاألمرالكف عن الطلب أهم، ف فإن ،أمهية هلا مهما كانت ال أي )أهون: (أقول

  .اليتزين بالعلم، كذلك الفقري يتزين بالعفة واالمتناع عن السؤاجلاهل  أن كما) زينة (،واملهم

  .)٣(وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره: وقال: قال

 من نساناملفقود أهم مما حصله اإل أن ماء الوجه يراق حىت يأيت باحلاجة، فالالزم مالحظة فإن :أقول

  .حاجته

يسأل  شيعتنا من ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)عدة الداعي(عن أمحد بن فهد يف و

  .)٤(ًلناس ولو مات جوعاا

  ًعدم السؤال عند خوف املوت جوعا  هذا من باب املبالغة ال: أقول

                                                

  .٤٨٧ص: السرائر) ١(

  .٢٢٦القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

.٧٠ ص:عدة الداعي) ٣(

  .٧٠ص: عدة الداعي) ٤(



٢٠٨

  .شك يف وجوبه ال فإنه وحنوه،

  .)١(شهادة الذي يسأل يف كفه ترد: )صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب : قال

  .)الفقه(تفصيل مذكور يف  وال،ًكان سؤاله حراما، كما هو كثري يف السؤال إذا يف ما ه أنالظاهر: أقول

ًلو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدا، ولو : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال: قال

  .)٢(ًمنع ما منع أحد أحدا إذا يعلم املسئول ما عليه

ول ًكان السؤال حراما، ولعل األ إذا ما العقاب فيماإعم من العقاب، وما الثقل األإ) الوزر: (أقول

  .احلرام أو نه يف السؤال املكروهأشكال  إحاديث، نعم الالسياق من األ إىل أقرب

قد بايعناك يا رسول :  فقالوا،تبايعونينال أ :هصحابً يوما أل)صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب : قال

 م فينزل هلا وال، فكان بعد ذلك تقع املخصرة من يد أحدهالتسألوا الناس أن تبايعونين على: اهللا، قال

  .)٣(ناولنيها: حديقول أل

 فيأيت حبزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف �ا ً أخذ حبالًرجال أن لو: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٤(يسأل أن له من وجهه خري

  .)٥(ومن استغىن أغناه اهللاعطيناه، أمن سألنا : )صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب : قال

 بعدم الطلب منه أفضل من الطلب، )صلى اهللا عليه وآله( االستغناء عن رسول اهللا يعين حىت: أقول

  .ن املستغين يغنيه اهللا سبحانهأل

                                                

  .٧٠ص: عدة الداعي) ١(

  .٧٠ص: عدة الداعي) ٢(

  .٧٠ص: عدة الداعي) ٣(

  .٧١ص: عدة الداعي) ٤(

  .٧١ص: عدة الداعي) ٥(



٢٠٩

 واليأس ،الناس استسالب للعزة، ومذهبة للحياء إىل طلب احلوائج: )عليه السالم(وقال الباقر : قال

  .)١( والطمع هو الفقر احلاضر، الناس عز للمؤمننيييدأمما يف 

  .)٢(اهللا يبغض امللحفن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن جابر، و

ْال يس﴿: حرمة من أصل السؤال، قال تعاىل أو صرار يف السؤال أكثر كراهةحلاف واإلفاإل: أقول َلون أَ ُ

ًالنَّاس إحلافا ْ ِ َ﴾)٣(.  

  

  فصل 

  في تأكد كراهة السؤال في المجالس

تسألوا  ال :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مسمع، عن

  .)٤(ميت يف جمالسها فتبخلوهاأ

  .نه خبيلإول قال الناس ؤمل يعط املس إذا ًعلنا حبيث اليكون السؤال غري ظاهر،  أن ينبغي أي :أقول

  

  فصل 

  للمؤمنّ إال ظهار االحتياج والفقرإفي كراهة 

 فذكرت له بعض حايل، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على:  قال،بن رمانةعن املفضل بن قيس 

: قال، جعفر فخذها وتفرج �ا أبو ة دينار وصلين �اائهذه أربعميا جارية هايت ذلك الكيس، : فقال

 ،ين سأفعلإ: فقال: تدعو اهللا يل، قال أن ولكن أحببتواهللا جعلت فداك ما هذا دهري،  ال: فقلت

  خترب الناس بكل  أن ياكإ ولكن

                                                

  .٧١ص: عدة الداعي) ١(

  .٣١٠ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٢٧٣ :سورة البقرة) ٣(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٤(



٢١٠

  .)١(حالك فتهون عليهم

ردت الدعاء منك أمنا إ، وًأيضان طلب من أحد، ومل أرده اآلأيف كل عمري مل  أي )يدهر: (أقول

  .يل

صلى (مسعت رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(نه مسع أمري املؤمنني إ ،يف حديثعن احلارث اهلمداين و

  .)٢( فمن كتمها كتبت له عبادة،ائج أمانة من اهللا يف صدور العباداحلو:  يقول)اهللا عليه وآله

ًجد شيئا هو أمر من أوأكلت حلا الشجر فلم  يا بين ذقت الصرب: نه قال البنهأروي عن لقمان و

الذي ابتالك به فهو  إىل ارجعينفعوك بشيء،  ً به يوما فال تظهر الناس عليه فيستهينوك والبليت فإن الفقر،

  .)٣(وثق به فلم ينجه وأ فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ،لى فرجك واسألهقدر عأ

 جيب ً بل أحيانا، فال مانع من السؤال عند االضطرار من باب االستثناء،األصلهذا هو : أقول

  .السؤال حلفظ النفس وحنوه

صلى (ول اهللا قال رس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  يرفعه،البصري) عبيد(عن عبد اهللا بن و

 اهللا جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن سرته كان كالصائم القائم، ومن أفشاهن إ يا علي: )اهللا عليه وآله

برمح ولكنه قتله مبا نكى من  نه ما قتله بسيف والإ أما ،من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتلهإىل 

  .)٤(قلبه

، يطغى بسببه  النسانن اإلشيء حسن يف نفسه، ألًنه سيئا الفقر على كو أن باعتبار) مانةأ: (قولأ

  . ً فقل مرحبا بشعار الصاحلنيًذا رأيت الفقر مقبالإ: ويف رواية

                                                

  .١٦٧ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٨ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٧ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٩٩ص: ثواب األعمال) ٤(



٢١١

 حتصيل الغىن، حيث قال نسانن كان الالزم على اإلإلكل من الفقر والغىن فوائد ون إ :واحلاصل

ينايف   الوجود الفوائد للثاين فإن حة واملرض، فهما كالص،ون على الدين الغىنعنعم ال: )عليه السالم(

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ول، لألنسانلزوم طلب اإل

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن

مل تفعلوا  فإن ، على فقركم يثبكم اهللا، واعطوا اهللا الرضا من قلوبكمً،يا معشر املساكني طيبوا نفسا :)وآله

  .)١(فال ثواب لكم

يعني على  ضاق أحدكم فليعلم أخاه والإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حريز، عنو

  .)٢(نفسه

  .على حصر نفسه وتضييقها أي )على نفسه: (أقول

من شكا : نه قالإ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني  ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٣(كافر فكأمنا شكى اهللا إىل اهللا، ومن شكاها إىل مؤمن فكأمنا شكاها إىل احلاجة

: يف ثالثةّ إال تصلح املسألة ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد احلميد بن عواضو

  .)٤(حاجة مدقعة أو غرم مثقل، أو يف دم منقطع،

 عطاء الدية بنفسه لفقره،إمكان إانقطع عن  أي )الدم املنقطع( و،املثالالعدد من باب : أقول

يتمكن من السفر وحنوه  الفقري ال فإن ، بالدقعاء أي الرتابنسانلصاق اإلشديدة موجبة إل أي )مدقعة(و

  . منهمما يتمكن الغين

   ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابعن يونس بن عبد الرمحن، عمن حدثه من و

                                                

  .٩٩ص: ثواب األعمال) ١(

  .١٧٦ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢٤٥القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٣(

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ٤(



٢١٢

دم  ،ثالثحدى إيف ّ إال حتل املسألة الن إ : قال لرجل سأله)عليه السالم(احلسن ن إ :يف حديث

يف واحدة من هذه الثالث، فأمر له احلسن :  فقال،فقر مدقع، ففي أيها تسأل أو دين مقرح، أو مفجع،

ً دينارا، وأمر له عبد اهللا بن  بتسعة وأربعني)عليه السالم(ً خبمسني دينارا، وأمر له احلسني )عليه السالم(

  .)١( احلديثً،جعفر بثمانية وأربعني دينارا

  

  فصل 

  في استحباب االستغناء عن الناس

 وعزه استغناؤه ،شرف املؤمن قيام الليل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

  .)٢(عن الناس

:  يقول)عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن عمار الساباطي، عنو

ليهم يف لني كالمك وحسن بشركإ فيكون افتقارك ،الناس واالستغناء عنهم إىل ليجتمع يف قلبك االفتقار، 

  .)٣(ويكون استغناؤك عنهم يف نزاهة عرضك وبقاء عزك

  .ن حولكال انفضوا مإبقائهم أصدقاء لك، وإيف ) ليهمإاالفتقار : (أقول

ً يسأل ربه شيئا ال أن أراد أحدكمإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن حفص بن غياثو

 علم اهللا ذلك من قلبه مل يسأل اهللا فإذاعند اهللا، ّ إال يكون له رجاء أعطاه فلييأس من الناس كلهم، والّإال 

  .)٤(أعطاهّ إال ًشيئا

رأيت اخلري كله قد اجتمع يف قطع الطمع :  قال،)ليه السالمع(عن الزهري، عن علي بن احلسني و

  اهللا  إىل  أمرهّعما يف أيدي الناس، ومن مل يرج الناس يف شيء ورد

                                                

  .٦٦ص ١ج: اخلصال) ١(

  .٣٨٢ص: األصول) ٢(

  .٣٨٣ص: األصول) ٣(

  .٣٨٢ص: األصول) ٤(



٢١٣

  .)١(موره استجاب اهللا عز وجل له يف كل شيءأعز وجل يف مجيع 

ك اكتب جعلت فدا: )عليه السالم(يب احلسن الرضا قلت أل:  قال،نصر أيب عن أمحد بن حممد بنو

تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول  أن ن بكَأض أنا : قالً،مساعيل بن داود لعلي أصيب منه شيئاإ إىل يل

  .)٢(على مايل

ثالثة هن فخر املؤمن وزينة :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عبد اهللا بن سنانو

صلى اهللا (مام من آل حممد يف أيدي الناس، ووالية اإل الصالة يف آخر الليل، ويأسه مما ،خرةيف الدنيا واآل

  .)٣()عليه وآله

رسول اهللا  إىل جاء أعرايب:  قال،)عليه السالم(عن حممد بن عيسى الكندي، عن جعفر بن حممد و

 ،يا أعرايب ازهد يف الدنيا حيبك اهللا:  فقال،يا حممد أخربين بعمل حيبين اهللا عليه:  فقال)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٤(وازهد فيما أيدي الناس حيبك الناس

سخاء املرء عما يف أيدي الناس أكثر من :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر بن يزيد، عنو

عطاء، وخري املال الثقة سخاء النفس والبذل، ومروة الصرب يف حال الفاقة واحلاجة والغىن أكثر من مروة اإل

  .)٥(اسباهللا واليأس مما يف أيدي الن

  :علي أيب  يف مدح قال املتنيب،قطع الطمع نوع من السخاء فإن )سخاء النفس: (أقول

  علي مثله أيب بيين وبني

  شم اجلبال ومثلهن رجاء 

  فجعت بفقدهم ك الَفاتُد عَمحا

  عطاءإفلرتك ما مل يأخذوا 

                                                

  .٣٨٢ص: األصول) ١(

  .٣٨٣ ص:األصول) ٢(

  .٣٢٥ص: ا�الس) ٣(

  .١٢٦ص: ا�الس) ٤(

  .١١٥ص ٢ج: يبالتهذ) ٥(



٢١٤

  

  فصل

  لمن بعد الصدقة والصنيعةافي عدم جواز 

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب سحاق بن عمار، عنإعن 

منها املن بعد الصدقة،وصياء من ولدي وأتباعهم من بعدياهللا كره يل ست خصال وكرهتها لألن إ )١(.  

  .)٢(املن يهدم الصنيعة: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  رفعه قال،عبد اهللا أيب عن أمحد بنو

قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن سليمان الديلمي، عن أبيه، عنعن حممد بو

 منها املن ،تباعهمئمة أل ولتكرهها األ،ئمة من ذرييتستة كرهها اهللا يل فكرهتها لأل: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(يف الصدقة

اهللا كره يل ست ن إ :)آلهصلى اهللا عليه و(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

 والرفث يف الصوم، واملن بعد ، العبث يف الصالة،وصياء من ولدي وأتباعهم من بعديخصال وكرهتهن لأل

  .)٤( بني القبور، والضحكًتيان املساجد جنبا، والتطلع يف الدورإالصدقة، و

 )صلى اهللا عليه وآله(، عن رسول اهللا )السالمعليهم ( آبائه عن احلسني بن زيد، عن الصادق، عنو

ًأخيه معروفا فامنت به أحبط اهللا عمله وثبت وزره ومل يشكر له  إىل ومن اصطنع:  قال،يف حديث املناهي

 حرمت اجلنة على املنان والبخيل والقتات وهو النمام،: يقول اهللا عز وجل: )عليه السالم(، مث قال سعيه

حمتاج كان  إىل د من نعيم اجلنة، ومن مشى بصدقةُحأبل ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جال أ

  له كأجر 

                                                

  .١٧٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٧ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٠ص: احملاسن) ٣(

  .٢٤ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢١٥

  .)١(ينقص من أجره شيء أن صاحبها من غري

نه إ ،)صلى اهللا عليه وآله( السابق يف عيادة املريض، عن رسول اهللا سنادباإل) عمالعقاب األ(ويف 

ّأخيه معروفا فمن إىل ومن اصطنع: قال يف خطبة له ن إوال أ :، مث قال وخاب سعيه به عليه حبط عملهً

  .)٢(اهللا عز وجل حرم على املنان واملختال والقتات ومدمن اخلمر واحلريص واجلعظري والعتل والزنيم اجلنة

 انتهت املدة املقررة فإذا ً�م يعذبون أوالإول، حيث املراد اجلنة من األ أو ،اجلنة الرفيعةإما املراد : أقول

اجلنة، ولو  إىل مرهأمن كانت عقيدته صحيحة البد وأن ينتهي  أن ه ذلك، لضرورةما أشب أو دخلوا اجلنة،

  .حاديثعراف، كما يف بعض األبعد أزمنة طويلة من العذاب، نعم بعضهم مصريهم األ

:  قال،)عليهم السالم(عن عبد اهللا بن احلسني بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه و

مة أربعة وعشرين خصلة و�اكم عنها، وعد اهللا كره لكم أيتها األن إ :) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا 

  .)٣(منها املن بعد الصدقة

ً يعطي شيئا  املنان الذي ال،يكلمهم اهللا ثالثة ال:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(ذر، عن النيب  أيب عنو

  .)٤(زاره، واملنفق سلعته باحللف الفاجرإمبنه، واملسبل ّإال 

يراد بذلك الرجل  أن يبعد سبال ليس مبحرم، والال فمطلق اإلإاملتكرب، و أي )زارهإاملسبل : (أقول

  .يراثه الكربإزار للنساء، ومن الغالب سبال اإلإفقط الستحباب 

مؤمن  إىل من أسدى: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن الصادق و

  ًمعروفا مث 

                                                

  .١٨٤ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .٤٩ص: عقاب األعمال) ٢(

  .١٨٤ص ٢ج:  الفقيه،١٨١ص: ا�الس) ٣(

  .٨٦ص ١ج: اخلصال) ٤(



٢١٦

  .)١( عليه فقد أبطل اهللا صدقتهّمن أو ه بالكالمآذا

يدخل اجلنة العاق لوالديه،  ال:  قال،) السالماعليهم( بن زياد، عن جعفر بن حممد عن مسعدةو

  .)٢(عمله إذا  ومنان بالفعال للخري،ومدمن اخلمر

  

  فصل

  عطاء واستحباب االبتداء بهعلى اإل اللوم يينبغ نه الأفي 

 إىل  بعث)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ة، عنعن مسعدة بن صدق

وكان الرجل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله ) يعةق الب، البغيبغة،البغبغة(ساق من متر املعيقة  أورجل خبمسة

واهللا ما : )يه السالمعل(مري املؤمنني ًغريه شيئا، فقال رجل أل  وال)عليه السالم(ًيسأل عليا   وكان ال،ورفده

كثر  ال: )عليه السالم(ساق وسق واحد، فقال له أمري املؤمنني  أوسألك فالن ولقد كان جيزيه من اخلمسة

من بعد املسألة مث ّ إال أنا مل أعط الذي يرجوين إذا  أنا وتبخل أنت، هللا أنتياهللا يف املؤمنني ضربك أعط

يبذل يل وجهه الذي يعفره يف  أن ين عرضتهأخذت منه، وذلك ألمثن ما ّ إال أعطيته بعد املسألة فلم أعطه

ليه، فمن فعل هذا بأخيه املسلم وقد عرف أنه موضع لصلته إالرتاب لريب وربه عند تعبده له وطلب حوائجه 

 حيث يتمىن له اجلنة بلسانه ويبخل عليه باحلطام من ماله، ،ومعروفه فلم يصدق اهللا عز وجل يف دعائه له

هلم باملغفرة فقد طلب هلم اجلنة،   دعافإذا) اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات: (العبد يقول يف دعائه أن وذلك

  .)٣(فما أنصف من فعل هذا بالقول ومل حيققه بالفعل

يريد   حيث كان يدير أكرب دولة يف عامل ذلك اليوم، وكان ال)عليه السالم(مام اإل أن تقدم: أقول

  له من بعض املخاشنة   كان البد،ومهاالشدة بالسيف والسوط وحن

                                                

  .٨١ص: ي القمتفسري) ١(

  .٤٠ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٢٤ص ١ج:  الفقيه،١٦٧ص ١ج: الفروع) ٣(



٢١٧

 هذا ،خالقينبغي حبسن األ الشدة الن إ :من ذلك، فال يقال) كثر اهللا ال: (بالكالم، فقوله

 مل تكن الشدة ال إذا  بينما، يف الكالم ليبقى يف ذهن الطرف فيستقيمنساننه رمبا يشدد اإلأ إىل ضافةباإل

  .ملهمهم وا فالالزم مالحظة األ،يبقى يف ذهنه

املعروف ابتداء، فأما من أعطيته بعد :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن الدهلي رفعه، عنو

ً يبيت ليلته أرقا متملمال،منا كافيته مبا بذل لك من وجههإاملسألة ف ين أيدري   يتمثل بني الرجاء واليأس الً

يدري  ترتعد، قد ترى دمه يف وجهه، اليتوجه حلاجته مث يعزم بالقصد هلا فيأتيك وقلبه يرجف وفرائصه 

  .)١(بة أم بفرحآأيرجع بك

ليه إحدثه وقد اجتمع أ )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب كنت يف جملس:  قال،عن اليسع بن محزةو

 ،السالم عليك يا بن رسول اهللا:  فقال،دخل عليه رجل طوال آدم إذ خلق كثري يسألونه عن احلالل واحلرام

 ، من احلج وقد افتقدت نفقيت وما معي ما أبلغ به مرحلةي مصدر،وحميب آبائك وأجدادكرجل من حمبيك 

 بلغت بلدي تصدقت بالذي توليين عنك فلست فإذابلدي وهللا علي نعمة  إىل تنهضين أن رأيتفإن 

 هو وسليمان ي وبق،، وأقبل على الناس حيدثهم حىت تفرقوااجلس رمحك اهللا: مبوضع صدقة، فقال له

 قدم اهللا أمرك، فقام ودخل احلجرة : فقال له سليمان،أتأذنون يل يف الدخول :عفري وخيثمة وأنا، فقالاجل

: ذا، فقالها أنا:  فقال،أين اخلراساين: ى الباب، وقالل الباب وأخرج يده من أعّ ساعة مث خرج ورديوبق

تصدق �ا عين واخرج فال أراك وال يت دينار فاستعن �ا يف مؤنتك ونفقتك وتربك �ا والائخذ هذه امل 

   .تراين

:  فقال،جعلت فداك لقد أجزلت ورمحت فلماذا سرتت وجهك عنه:  فقال سليمان اجلعفري،مث خرج

صلى اهللا عليه وآله(أرى ذل السؤال يف وجهه لقضائي حاجته، أما مسعت حديث رسول اهللا  أن خمافة( :

  : ول بالسيئة خمذول، واملسترت �ا مغفور له، أما مسعت قول األاملسترت باحلسنة تعدل سبعني حجة، واملذيع

                                                

  .١٦٨ص ١ج: الفروع) ١(



٢١٨

  طالب حاجةأً مىت آته يوما

  )١(أهلى ووجهي مبائه إىل رجعت

 جهار جتراإل فإن  من التسرت �ا،أجهار بالسيئة أسواإل فإن الغفران، إىل أقرب أي )مغفور له: (أقول

  .وهتك وتسهيل السبيل لسائر املسيئني

يا أمري املؤمنني عرضت يل :  فقلت)عليه السالم(سامرت أمري املؤمنني :  قال،اهلمداينعن احلارث و

السراج  إىل ، مث قامًجزاك اهللا عين خريا: نعم يا أمري املؤمنني، قال:  قلتًورأيتين هلا أهال: حاجة، قال

ين مسعت رسول إ ف، يف وجهك فتكلم أغشيت السراج لئال أرى ذل حاجتكمناإ: فأغشاها وجلس، مث قال

احلوائج أمانة من اهللا يف صدور العباد، فمن كتمها كتب له عبادة، ومن :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٢(يعينه أن  على من مسعهاًأفشاها كان حقا

السخاء ما : قال، )عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٣(، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذممًداءكان ابت

 ، باليد الطويلةَعطُ باليد القصرية يِعطُمن ي: )عليه السالم(وقال :  قال،)ا�ازات النبوية(ويف 

  .)٤(والصدقة عن ظهر غىن

  

  فصل 

  في استحباب متابعة العطايا

 أحد بوسيلة وال ّ إيلما توسل: قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن بندار بن عاصم رفعه، 

ين رأيت إ�ا، فر ختها وأحسنتأها ُتبعتأليه مين يد إما يريده مين من رجل سلف  إىل تذرع بذريعة أقرب له

  :رد بكر احلوائج، وقد قال الشاعربسخت نفسي   وال،وائلواخر يقطع لسان شكر األ األعمن

                                                

  .١٦٨ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٦٨ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٥٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(

  .٤٦ص: ا�ازات) ٤(



٢١٩

  ذا بليت ببذل وجهك سائالإو

  ضالفابذله للمتكرم املف

  حباك مبوعد إذا ن اجلوادإ

   بغري مطالًأعطاكه سلسا

  ذا السؤال مع النوال وزنتهإو

   )١(رجح السؤال وخف كل نوال

ميان أربع هل اإلأل:  قال،)عليه السالم(فراس يف كتابه، عن جعفر بن حممد  أيب عن ورام بنو

  .)٢( وجه منبسط، ولسان لطيف، وقلب رحيم، ويد معطية،عالمات

  . كما تقدم يف أشباهه،ميان يأمر بذلك، والعدد من باب املثالاإل فإن :أقول

  

  فصل 

  همصداقفي استحباب فعل المعروف و

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب على، عنعن صفوان بن حيىي، عن عبد األ

  .)٣(كل معروف صدقة: )اهللا عليه وآله

َال خيـر يف﴿:  يف قوله تعاىل)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن بعض القميني، عنو ْ ْ كثري من جنواهم َ ُ َْ ْ
ِ ٍ ّ إال َ

ٍَمن أمر بصدقة َ َ ِ
ََ ْ ٍمعروف أو ََ

ُ ْ ِإصالح بـني النَّاس أو َ َ ْ َ ٍ ْ   .)٤(يعين باملعروف القرض:  قال،﴾ِ

باب من يعمل املعروف مصدق مبا قاله اهللا سبحانه، والقرض من  فإن من الصدق،) الصدقة: (أقول

  . فاملعروف مطلق شامل لكل أقسامهّالإ و،املثال

  

                                                

  .١٦٨ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٢١ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .١٦٩ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٣٢١ص ٤ج: وسائل الشيعة) ٤(



٢٢٠

  

  فصل

  في استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم

ال مث ّتصدق على ثالثة من السؤن  أيف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن الوليد بن صبيح، 

ّ إال  منهاييبق ال أن لف درهم مث شاءأأربعني و  أ كان له مال يبلغ ثالثنيًرجال أن لو: رد الرابع وقال

:  قال،من هم: ، قلت فيكون من الثالثة الذين يرد دعاؤهم،مال له  فيبقى ال،وضعها يف حق لفعل

طلب  إىل ًأمل أجعل لك سبيال: يا رب ارزقين، فيقال له: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه يف وجهه مث قال

  .)١(الرزق

  .ربعة بعدهحاديث األم حول هذا احلديث، واألتقدم الكال: أقول

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب على، عنعن عبد األو

أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غىن)٢(.  

َّآتوا حقَو﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل رجل:  قال،عن هشام بن املثىنو َ ُه ُ

ِيـوم حصاده ِ
َ ََ َال تسرفوا إنه ال حيب المسرفني وْ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُِ َُِّ ُ  وكان له ،نصاري مساهن فالن األبكان فالن : فقال ،﴾ُ

  .)٣(ًحل يتصدق به فيبقى هو وعياله بغري شيء، فجعل اهللا عز وجل ذلك سرفا إذا حرث فكان

أفضل : )صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا قال رس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف

كل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب على، عنعن عبد األو

  معروف 

                                                

  .٤٦٥ص:  السرائر،١٦٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٧٧ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٤(



٢٢١

وم اهللا يل  وال، مبن تعول، واليد العليا خري من اليد السفلىأ وابد، وأفضل الصدقة عن ظهر غىن،صدقة

  .)١(على الكفاف

بيوت أزواجه  إىل ليه اجلوع، فبعثإ فشكا )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل :يف حديثو

أنا له يا : )عليه السالم(طالب  أيب  فقال علي بن،من هلذا الرجل الليلة: املاء، فقالّ إال ما عندنا: فقلن

 ّالإما عندنا :  فقالت،ما عندك: فقال هلا) عليها السالم( وأتى فاطمة ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 فلما أصبح علي ، املصباحئي الصبية وأطفينوم: )عليه السالم(قوت الصبية لكنا نؤثر ضيفنا، فقال علي 

َيـؤثرون َو﴿:  فأخربه اخلرب، فلم يربح حىت أنزل اهللا)صلى اهللا عليه وآله( غدا على رسول اهللا )عليه السالم( ُ
ِ ْ ُ

ْ أنـفسهم لىَع
ِ ِ ُ ٌلو كان �م خصاصة وَْ َ َ ْ

ِِ َ َمن يوق شح نـفسه فأولئك هم المفلحون وَْ َُ ُ ْ َ
ِ ْ ُْ ْ ُ ُ َ ِ ِ َُِ َ َّ ُ﴾)٢(.  

حاديث السابقة، لتعدد املوضوع من جهة طلب العيال منافاة بني هذا احلديث واأل ال أن تقدم: أقول

  .صالح وعدمهإ يف حالة �ضة ونسانوعدمه، ومن جهة كون اإل

  

  لفص

  يقصده السؤال  في طريق اليفي كراهة اختيار المش

 يا ):عليه السالم (جعفر إىل أيب )عليه السالم(احلسن  أيب قرأت يف كتاب: نصر، قال أيب عن ابن

منا ذلك من خبول �م لئال ينال منك إركبت أخرجوك من الباب الصغري، و إذا املوايل أن جعفر بلغينأبا 

 ركبت فليكن معك فإذامن الباب الكبري،  ّالإيكن مدخلك وخمرجك  عليك الأسألك حبقي وًا، أحد خري

 من لتربه فال تعطه أق أن أعطيته، ومن سألك من عمومتكّ إال ًيسألك أحد شيئا  مث ال،ذهب وفضة

  ، والكثري ًليك، ومن سألك من عماتك فال تعطها أقل من مخسة وعشرين ديناراإ، والكثري ًمخسني دينارا

                                                

  .١٨ص ١ج:  ـ الفقيه١٦٩ص ١ج: الفروع) ١(

  .١١٦ص: ا�الس) ٢(



٢٢٢

  .)١(ًختش من ذي العرش اقتارا يرفعك اهللا فأنفق وال أن منا أريد بذلكإين إليك، إ

  

  فصل

  نفاق من الجاه واإل،ء في كل يومينفاق شإفي استحباب 

هل أنفقت :  فقال له،دخل عليه موىل له:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن صفوان، عن

ً  أنفق ولو درمها،فمن أين خيلف اهللا علينا: )عليه السالم(ن احلس أبو واهللا، فقال ال:  فقال،ًاليوم شيئا

  .)٢(ًواحدا

َأطعموا البائس الفقريَو﴿:  يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو َْ َْ
ِ ِ

ُ ْ َ﴾، 

  .)٣(خيرج لزمانته أن يستطيع هو الزمن الذي ال: قال

البؤس  أن خيفى يات الكرمية، والالروايات يف تفسري اآل ككثري من ،هذا من باب املصداق: أقول

  . وبينهما عموم من وجه،نفسي والفقر خارجي

يأيت على الناس زمان من سأل الناس :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

مل جتد فإن  تعينهم مبا عندك:  قال،أدركت ذلك الزمانن إ فما أصنع: ، قلتعاش ومن سكت مات

  .)٤(فبجاهك

  

  في استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله،  فصل

  وعدم جواز الصدقة بالمال حرام مع العلم بصاحبه

ْأنفقوا من طيبات ما كسبتم﴿: ، يف قوله عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عن ُْ َ َ ِْ َِّ ْ
ِ ُ ِ َ﴾، 

خيرجوها من أمواهلم فيتصدقوا �ا، فأىب  أن ة فلما أسلموا أرادوا يف اجلاهليًاكان القوم قد كسبوا سوء: فقال

  من أطيب ّ إال خيرجوا أن اهللا عز وجل

                                                

  .١٧٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٧٤ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ٣(

  .١٧٥ص ١ج: روعالف) ٤(



٢٢٣

  .)١(ما كسبوا

فضلية،  من باب األ)أطيب( و،ا الشرعينيأصحا� إىل مواليردوا تلك األ أن منا كان تكليفهمإو: أقول

نه حيمل فعله على الصحة يتورع، أل  الإنسانًئا من اشرتى شي إذا نسان اإلًمثال، ًأيضا فالطيب كذلك ّالإو

  .قطف من الغابة مثرة فباعهما كان من أطيب الكسب أو اصطاد مسكة إذا يكون ذلك من الطيب، أما

َيا أيـها الذين ﴿: سألته عن قول اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن شهاب، و
َّ َ َُّ

َِّآمنوا أنفقوا من طي ْ َ
ِ ُ َِْ ْبات ما كسبتمُ ُْ َ َ يسلموا،  أن قبلخبيثة  هم قوم كسبوا مكاسب ،يف الكسب:  فقال،﴾ِ

 أن  فأىب اهللا،خيرجوه من أمواهلم أن  وجعلوا يريدون،هم أبغضوا ذلك الكسب اخلبيثإسالمحسن  أن فلما

  .)٢(بأطيب ما كسبواّ إال ليهإيتقربوا 

الناس أخذوا ما أمرهم اهللا  أن لو: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

به فأنفقوه فيما �اهم اهللا عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما �اهم اهللا عنه فأنفقوه فيما أمرهم اهللا به ما قبله 

  .)٣(منهم حىت يأخذوه من حق وينفقوه يف حق

ُال تـيمموا اخلبيث منه َو﴿ : عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(نه سأل الصادق إ ،عن احلليبو ْ
ِ َ َْ ُ َّ ََ

َتـنفقون ُ ِ  فكان الرجل يتعمدها من ،موال خبيثةأكان الناس حني أسلموا عندهم مكاسب من : فقال ،﴾ُْ

  .)٤(من كسب طيبّ إال تصلح ن الصدقة الأ و،بني ماله فيتصدق �ا، فنهاهم اهللا عن ذلك

    يف حديث،) السالممعليه(عن احلسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق و

                                                

  .١٧٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .٤٧٤ص: السرائر) ٢(

  .١٧٠ص ١ج: الفروع، ١٨ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .١٥ص: املقنع) ٤(



٢٢٤

من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل مسعت غثاء العامة تعظمه وتصفه فأحببت ن إ : قال،طويل

 فما زال يراوغهم حىت فارقهم ومل ،يعرفين، فرأيته قد أحدق به خلق كثري من غثاء العامة لقاه من حيث ال

: كانه رغيفني مسارقة فتعجبت منه، مث قلت يف نفسيخبباز فتغفله وأخذ من د مر أن  فلم يلبث،فتبعته يقر

زال به حىت تغفله وأخذ من عنده رمانتني مسارقة، تعجبت  لعله معاملة، مث مر بعده بصاحب رمان فما

 مث مل أزل أتبعة حىت مر مبريض ،املسارقةإىل ً  إذاوما حاجته:  لعله معاملة، مث أقول:منه، مث قلت يف نفسي

  .!رمانتني بني يديهفوضع الرغيفني وال

فما ينفعك شرف : بلى، فقال يل:  قلت،لعلك جعفر بن حممد: نه سأله عن فعله، فقال لهأمث ذكر 

ُمن جاء باحلسنة فـله عشر ﴿: قول اهللا عز وجل:  قال،وما الذي جهلت منه: أصلك مع جهلك، فقلت ْ َ ُ ََ
َِ َ َ ْ َْ ِ

َ
ِأمثاهلا

ُْمن جاء بالسيئة فال جيزى وَْ َ ََِِّّ ِ
َ ْ َمثـلهاّال  إ َ ْ ين ملا سرقت الرغيفني كانت سيئتني، وملا سرقت الرمانتني إو ،﴾ِ

سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كان يل أربعني حسنة، فانتقص من كانت سيئتني فهذه أربع 

مك أنت اجلاهل بكتاب اهللا، أثكلتك :  يل ست وثالثون حسنة، فقلت لهيوبق أربعني حسنة أربع سيئات

َإمنا يـتـقبل الله من المتقني﴿: هللا عز وجل يقولأما مسعت ا َُّ ْ َ
ِ

ُ َّ ُ ََّ ََ نك ملا سرقت رغيفني كانت سيئتني، وملا إ ،﴾َِّ

ضفت أمنا إغري صاحبهما بغري أمر صاحبهما كنت  إىل  وملا دفعتهما، سيئتنيًأيضاسرقت رمانتني كانت 

حظين فانصرفت وتركته، ، فجعل يالتأربع سيئا إىل أربع سيئات، ومل تضف أربعني حسنة إىل أربع سيئات

  .)١(ضلونُضلون ويَمبثل هذا التأويل القبيح املستكره ي: )عليه السالم(قال الصادق 

َال تـيمموا اخلبيث منه تـنفقونَو﴿:  يف قول اهللا عز وجل،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عنو ُ ِ ْ ُْ َُ
ِ َ َْ ُ َّ َ﴾، 

  ا من الربا ومن املكاسب كانت بقايا يف أموال الناس أصابوه: قال

                                                

  .١٦ص: ي تفسري العسكر،١٤ص:  األخبارمعاين) ١(



٢٢٥

  .)١( فنهاهم اهللا عن ذلك، فكان أحدهم يتيممها فينفقها ويتصدق �ا،اخلبيثة قبل ذلك

  . جيب عما قبلهسالماإل إذ ،سالماليت كانت قبل اإل لعل املراد الربا بعد البينة وما أشبه، ال: أقول

  

  فصل

  طعام الطعامإفي استحباب 

فشاء إ و،طعام الطعامإاملنجيات : )عليه السالم(قال الصادق : ال ق،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)٢( والصالة بالليل والناس نيام،السالم

راقة إطعام الطعام وإاهللا عز وجل حيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عنو

  .)٣(الدماء

  . يف موته أكثر من عذابه بذحبهعذاب احليوان أن ًطعام، وقد ثبت علمياذبح احليوان لإل أي :أقول

اهللا عز وجل  إىل عمالمن أحب األ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن احلكم، عنو

  .)٤(قضاء دينه أو ،تنفيس كربته أو ،شباع جوعة املؤمنإ

 صلى اهللا( رسول اهللا أيت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسني بن سعيد، عن رجل، عنو

 فرده وأخرج ،أخر هذا اليوم يا حممد:  فقدم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جربئيل،سارىأ ب)عليه وآله

 :يا حممد ربك يقرؤك السالم ويقول لك:  فقال له جربئيل،غريه حىت كان هو أخرهم فدعا به ليضرب عنقه

  االت، فقال له النيب  الضيف ويصرب على النائبة وحيمل احلميأسريك هذا يطعم الطعام ويقرن إ

                                                

  .٣٢٨ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

  .٢٠ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .١٧٦ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٣٨٠ص ١ج: يب، التهذ١٧٦ص ١ج: الفروع) ٤(



٢٢٦

ن ربك إو: ك، فقال لهتعتقأأخربين عن اهللا فيك بكذا وكذا وقد جربئيل ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(

رددت   الًهللا، وأنك رسول اهللا، والذي بعثك باحلق نبياّ إال له إال أن أشهد: نعم، قال:  فقال،ليحب هذا

ًعن مايل أحدا أبدا ً)١(.  

سر ـ على تقدير نه مل يكن جمرد األأ مث الظاهر ،ند بسبب جهالة الرجلاحلديث ضعيف الس: أقول

جمموع قتلى املسلمني  أن ما أشبه ذلك، وقد ثبت يف التاريخ أو صحته ـ بل لشيء استحقوا القتل، من قتل

كثر ة على أائحني وفاته مل يكونوا أكثر من ألف وأربعم إىل )صلى اهللا عليه وآله(والكفار يف كل مدة النيب 

  .التواريخ يف العدد

:  قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :)عليهما السالم (عن عبد اهللا بن ميمون، عن جعفر، عن أبيهو

من يطعم الطعام من السكني يف السنام إىل الرزق أسرع)٢(.  

  

  فصل

  طعمة بأطيب األنسانتصدق اإلفي استحباب 

 بصفحة فتوضع بقرب أيتأكل  إذا )عليه السالم(احلسن الرضا  أبو كان:  قال،عن معمر بن خالد

 مث يأمر �ا ، فيضع يف تلك الصفحةًالطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاأطيب  إىل  فيعمد،مائدته

َفال اقـتحم العقبة﴿ :يةاملساكني، مث يتلو هذه اآل ََ ََ ْ َ َ ْ َ  يقدر إنسانعلم اهللا عز وجل أنه ليس كل : مث قال ،﴾َ

  .)٣(اجلنة إىل بة فجعل هلم السبيلعلى عتق رق

: نه كان يتصدق بالسكر، فقيل لهإ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يونس، عمن ذكره، عنو

   أن  وأنا أحب،منه ّ إيلنه ليس شيء أحبإنعم :  قال،أتتصدق بالسكر

                                                

  .١٧٦ص ١ج: الفروع) ١(

  .١٧٦ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٧٧ص ١ج: الفروع) ٣(



٢٢٧

  .)١(يلإشياء أتصدق بأحب األ

  . كذلكًأيضاركب واملسكن وغريها  فامللبس واملّالإطعمة من باب املثال، واأل: أقول

  

  فصل

  هائمب الماء الناس واليفي تأكد استحباب سق

: قال)  عليهما السالمأيب جعفر، عن أبيهعن  (،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن طلحة بن زيد، 

  .)٢(جر يعين يف األ،خرة صدقة املاءأول ما يبدأ به يف اآل: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

من سقى املاء يف موضع يوجد فيه املاء :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

ًيوجد فيه املاء كان كمن أحىي نفسا، ومن أحىي نفسا   ومن سقى املاء يف موضع ال،كان كمن أعتق رقبة ً

  .)٣(ًفكأمنا أحىي الناس مجيعا

 فمن أحىي كان له من الدراهم ،ًا فله درهمإنسان من أحىي ًال، مثًحياء أصاللعل املراد ثواب اإل: قولأ

غري ذلك مما  إىل .نه يلزم منه تساوي الزائد والناقصإحياء كل البشر، فال يقال إ منه سبحانه بقدر ًفضال

  .ية الكرميةذكروه يف تفسري اآل

جاء :  قال،)لسالمعليه ا(جعفر  أيب البالد، عن أبيه، عن جده، عن أيب براهيم بنإعن حيىي بن و

أطعم الطعام، وأفش :  أدخل به اجلنة، فقالًعلمين عمال:  فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل أعرايب

ً فانظر بعريا فأسق عليه أهل بيت :نعم، قال:  قال،بلإفهل لك : قالطيق ذلك،  أ ال:قال: السالم، فقال

  يتخرق   والينفق بعريك  فلعله ال،ًاّبِغ ًالإيشربون املاء  ال

                                                

  .٤٤٥ص ١ج: يبالتهذ ،١٧٩ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٧٨ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٧٨ص ١ج: الفروع) ٣(



٢٢٨

  .)١(سقاؤك حىت جتب لك اجلنة

براد إاهللا تبارك وتعاىل حيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ضريس بن عبد امللك، عنو

  .)٢(ظلهّ إال ظل غريها أظله اهللا يف ظل عرشه يوم ال أو ًالكبد احلراء، ومن سقى كبدا حراء من �يمة

عملت به دخلت ن إ ما عمل:  فقال)صلى اهللا عليه وآله(لنيب ا إىل أتى رجل:  قال،عن ابن عباسو

ًاشرت سقاءا جديدا مث :  فقال،اجلنة   .)٣(خترقها حىت تبلغ �ا عمل اجلنة نك الإسق فيها حىت خترقها فاً

  .دىن مالبسةأ يضافة تكفيف اإل فإن العمل الذي يوجب اجلنة، أي )عمل اجلنة: (أقول

ًمن أطعم مؤمنا من جوع :  قال،)عليهما السالم(علي بن احلسني محزة الثمايل، عن  أيب عنو

ًأطعمه اهللا من مثار اجلنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم، ومن كسا مؤمنا كساه اهللا  ً

  .)٤(من الثياب اخلضر

  

  فصل

   في حوائجهميخوان والسعفي استحباب البر باإل

يصلنا فليصل فقراء  أن من مل يستطع:  قال،)عليه السالم(ول سن األاحل أيب عن حممد بن يزيد، عن

  .)٥(خوانناإيزور قبورنا فليزر قبور صلحاء  أن  ومن مل يستطع،شيعتنا

   ، وشراركم خبالؤكم،خياركم مسحاؤكم: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،عن مجيلو

                                                

  .١٧٨ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢١ص ١ج:  الفقيه،١٧٨ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٩٥ص: ا�الس) ٣(

  .٧٥ص: ثواب األعمال) ٤(

  .٣٨٠ص ١ج: يب، التهذ١٧٩ص ١ج: الفروع) ٥(



٢٢٩

خوان ليحبه الرمحن، ويف ذلك ن البار باإلإ، و والسعي يف حوائجهم،خوانميان الرب باإلومن خالص اإل

، كأصحابيا مجيل أخرب �ذا غرر :  مث قال جلميل،مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النريان، ودخول اجلنان

  .)١( احلديثخوان يف العسر واليسرهم البارون باإل:  قال،أصحايبجعلت فداك من غرر : قلت

يقدر على صلتنا فليصل صاحلي موالينا يكتب له ثواب صلتنا، من مل : )عليه السالم(قال الصادق و

  .)٢(ومن مل يقدر على زيارتنا فليزر صاحلي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا

يا : نه قال للمعطى بن خنيسإ ،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن صفوان اجلمال، و

 إىل على خف اهللا خييف منك كل شيء، يا معلى حتببيا م:  قال،مباذا: ، قالمعلى اعزز باهللا يعززك

تسألوين فأعطكم ن إ اهللا تبارك وتعاىل جعل العطاء حمبة واملنع مبغضة، فأنتم واهللا فإن خوانك بصلتهمإ

تسألوين فال أعطيكم فتبغضوين، ومهما أجرى اهللا لكم من شيء على يدي  ال أن من ّ إيل أحب،فتحبوين

  .)٣(ون من شكر ما أجرى اهللا لكم على يديتبعد فاحملمود اهللا، وال

غنياء فوقع  األ)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ذكر رجل عند:  قال،)تفسريه(براهيم يف إعن علي بن و

خوانه أضعف اهللا إ بً لرمحه وباراًكان وصوال إذا الغين فإن ،اسكت: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فيهم، فقال

ْما أموالكمَو﴿:  يقولن اهللاجر ضعفني، ألله األ ُ ُ َّال أوالدكم باليتَ وَْ ِ
ْ ُ ُ ُْ تـقربكم عندنا زلفى َْ َ ِْ ْ ُ َُِّ َمن آمنّ إال  ُ َ ْ َعمل َ وَ

ِ
َ

ِصاحلا فأولئك هلم جزاء الضعف مبا  ِ ْ ِّ ُ َ َُْ َ ِ َُ ً ِ  

                                                

  .١٧٣ص ١ج:  الفروع،١٩ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٤٤ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .١٩١ص: ا�الس) ٣(



٢٣٠

ُعملوا ِ َهم يف الغرفات آمنون وَ ُ ِ ِ
ُُ ْ

ِ ْ ُ﴾)١(.  

املراد ضعف  أو مثاهلا كما يف آية أخرى،لعل املراد بالضعف مطلق الزيادة الشاملة لعشر أ: أقول

عطاء مال وتنظيف نفس فله إغنياء، فهو العشر حىت يكون عشرين، وذلك لغلبة الشح عند بعض األ

  . وحيتمل غري ذلك،جزاءان

  

  فصل 

  في استحباب الصدقة في حال ركوع الصالة

ُإمنا وليكم الله﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن أمحد بن عيسى، عن َّ ُ ُ ُِّ َ ُُرسوله وَِّ ُ َ 

َُالذين آمنواو َ
موركم من أنفسكم وأموالكم اهللا ورسوله والذين أمنا يعين أوىل بكم أحق بكم وبإ: قال ،﴾َّ

َالذين ﴿: يوم القيامة، مث وصفهم اهللا عز وجل فقال إىل )السالمعليهم (األئمة  وأوالده ًآمنوا يعين عليا
َّ

َّيقيمون الص َ ُ َيـؤتون الزكاة وَالةُ َّ َ ُ ْ َهم راكعون وُ ُ
ِ

ْ يف الصالة الظهر وقد صلى  )عليه السالم(وكان أمري املؤمنني  ،﴾ُ

إياها، وكان كساه  )صلى اهللا عليه وآله(ركعتني وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النيب 

أوىل باملؤمنني من أنفسهم، تصدق على السالم عليك يا ويل اهللا و: له، فجاء سائل فقال هاالنجاشي أهدا

ية وصري نعمة أوالده فأنزل اهللا عز وجل فيه هذه اآلامحلها،  أن ليهإبيده  مأإليه وأومسكني، فطرح احللة 

 فيتصدقون وهم راكعون، والسائل ،مامة يكون �ذه النعمة مثلهبنعمته، وكل من بلغ من أوالده مبلغ اإل

ئمة من أوالده يكونون من  من املالئكة، والذين يسألون األ) السالمعليه(الذي سأل أمري املؤمنني 

  .)٢(املالئكة

عليه ( كان يعطي أمثال ذلك لعلي )صلى اهللا عليه وآله(املراد بالزكاة معناها اللغوي، والرسول : أقول

  .أعطاه ملن قسمه أو مام قسمه لعلمه بأنه ينفقه، ولعل امللك ملا أخذه من اإل)السالم

                                                

  .٥٤٠ص: يتفسري القم) ١(

  .١٤٥ص: األصول) ٢(



٢٣١

 وقد أنزل اهللا يف ،يف حديث )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(الباقر عن 

ُإمنا وليكم الله﴿: كتابه َّ ُ ُ ُِّ َ َِّ قوله إىل: َهم راكعونو ُ
ِ

ْ قام الصالة أ )عليه السالم(طالب  أيب وعلي بن ،﴾ُ

  .)١(وجه اهللا عز وجل يف كل حالوآتى الزكاة وهو راكع يريد 

 جالس )صلى اهللا عليه وآله(بينما رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة، عن أيب عنو

ُإمنا وليكم الله﴿: يةنزلت عليه هذه اآل إذ وعنده قوم من اليهود فيهم عبد اهللا بن سالم َّ ُ ُ ُِّ َ ُُرسوله وَِّ ُ إىل  ،﴾َ

َهم راكعونَو﴿: قوله ُ
ِ

ْ هل :  فاستقبله سائل فقال،املسجد إىل )لهصلى اهللا عليه وآ(فخرج رسول اهللا  ،﴾ُ

 هو أمري املؤمنني فإذا )صلى اهللا عليه وآله(نعم ذاك املصلي، فجاء رسول اهللا :  فقالً،أعطاك أحد شيئا

  .)٢()عليه السالم(

ُإمنا وليكم الله﴿: ، يف قوله عز وجل)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب عنو َّ ُ ُ ُِّ َ ن إ :يةاآل﴾ َِّ

ية، فقال  فنزلت هذه اآل،من وصيك يا رسول اهللا ومن ولينا من بعدك: فقالواًرهطا من اليهود أسلموا 

يا سائل أما : فقال:  سائل خارج، قالفإذاقوموا، فقاموا فأتوا املسجد : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

أعطانيه ذلك الرجل الذي :  فقال،من أعطاك: هذا اخلامت، فقال) نعم(بلى :  فقالً،أعطاك أحد شيئا

 وكرب أهل املسجد، )صلى اهللا عليه وآله(ًراكعا، فكرب النيب كان :  قال،حال أعطاك أي على: يصلي، قال

  .)٣( احلديثوليكم بعدي) عليه السالم(طالب  أيب علي بن: )صلى اهللا عليه وآله(فقال النيب 

ًعطاه احللة واخلامت معا، كما جند إلك مرة وكان ذ أو يبعد تكرار القصة باخلامت واحللة، ال: أقول

  . بعضها عن بعضًذكر قصة كرم منفصال أو القسمني يف أحوال الكرماء من تكرر قصة مشا�ة،

  

                                                

  .٣٣٤ص ٤ج: وسائل الشيعة) ١(

  .١٥٨ص: يتفسري القم) ٢(

  .٧٥ص: مايلاأل) ٣(



٢٣٢

  

  فصل 

  في استحباب الصدقة بنصف المال

عليه (احلسن بن علي ن إ :فقال: قال أن ىلإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن احلليب

ً وثوبا وثوبا،ً ونعالً قاسم ربه ثالث مرات حىت نعال)مالسال ً ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على ،ً ً ً

  .)١(قدميه

حيتمل ) ً نعالًنعال( وً،أيضا خرج من مجيع أمواله مرتني )عليه السالم(نه إحاديث ويف بعض األ: أقول

ًاع كل فردة، وحيتمل زوجا زوجاالنعال متشا�ة فال يلزم ضي أن فردة فردة، ومن املعلوم ً.  

  

                                                

  .ـ٤٤٩ص ١ج: يبالتهذ) ١(



٢٣٣

  

  آداب السفر

  

   وحرمة السياحة والترهب،فصل في حرمة السفر في غير الواجب والجائز

 :)عليه السالم(يف حكمة آل داود :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عناملقدام،  أيب عن عمرو بن

  .)١(لذة يف غري حمرم أو مرمة ملعاش، أو اد،تزود ملع: يف ثالثّ إال ًيكون ظاعنا ال أن على العاقلن إ

ما  أو لولده أو اختاذ الزوجة لنفسه أو جل التطبيب شاملة ملثل السفر أل)مرمة املعاش(لعل : أقول

  .املذكور يف الرواية من باب املثال الظاهر أو أشبه ذلك مما هو كثري،

 لعلي )صلى اهللا عليه وآله(ية النيب يف وص، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (عن الصادقو

تزود  أو  مرمة ملعاش،،يف ثالثّ إال ًيكون ظاعنا أن ينبغي للرجل العاقل يا علي ال:  قال)عليه السالم(

عد  ًسنتني بر والديك، سر سنة صل رمحك، سر ميال يا علي سر :قال أن ىل إلذة يف غري حمرم أو ملعاد،

  سر ثالثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال ًمريضا، سر ميلني شيع جنازة، 

                                                

  .٣٤٥ص:  احملاسن،٩٤ص ١ج: الفقيه) ١(



٢٣٤

ًأخا يف اهللا، سر مخسة أميال أجب امللهوف، سر ستة أميال انصر املظلوم، وعليك  زر

  .)١(باالستغفار

ليها إملوازين دقيقة مل يصل  أو ،مهية من باب بيان قدر األ،سفارهل املذكورات من بعد األ: أقول

  . احتماالن،العلم بعد

ليس يف : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال، )عليهم السالم( علي، عن آبائه عن زيد بنو

  .)٢( سكوت يعين،زم  وال،سياحة  وال،أميت رهبانية

مة بني نه يف هذه األأ والظاهر ،ًطالقا، كما كان يفعله بعض املسيحينيإترك الدنيا ) الرهبانية(: أقول

 ملا كانوا ماديني أوغلوا يف الدنيا، فشرعت الرهبانية يف املسيحية حىت ن اليهود أحرام ومكروه، ولعل السر

  . مل يشرعها لعدم االحتياج بعد حصول التعادلسالميعتدل احلمل، وملا جاء اإل

خيرج الرجل يف سفر خياف منه  ال:  قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم( عن علي ،هإسنادوب

  .)٣(على دينه وصالته

  .مهيةاخلاص بعد العام لألمن باب ذكر ) التهص: (أقول

 ينبغي للمسلم :يف حكمة آل داودن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مروان، عنو

  .)٤( احلديثلذة يف غري ذات حمرم أو تزود ملعاد، أو  مرمة ملعاش،،يف ثالثّ إال ًيرى ظاعنا ال أن العاقل

سألته عن الرجل املسلم هل :  قال،)عليه السالم( عن أخيه موسى عن علي بن جعفر يف كتابه،و

  .)٥(ال:  قال،خيرج منه يرتهب يف بيت ال أو رضيسيح يف األ أن يصلح له

  

                                                

  .٣٣٧ و٣٣٥ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .٦٨ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .١٦٦ص ٢ج: اخلصال) ٣(

  .٣٥٢ص ١ج: الفروع) ٤(

  .٢٥٥ص: ١٠ج: نوارحبار األ) ٥(



٢٣٥

  

  فصل 

  في استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات

 اسافرو: )ه وآلهصلى اهللا علي(قال رسول اهللا : قال، )عليهم السالم(عن جعفر بن حممد، عن آبائه 

  .)١( وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنوا،تصحوا

ًطبيعة احلج توجب االستغناء معنويا وماديا،: أقول  عن نسانتلك املشاهد توجب عزوف اإل إذ ً

خذ شخاص يتبصر يف كيفية األ ورؤية خمتلف األ بالتحركنساناإلن إ غىن النفس، مثاحلياة، وذلك يوجب 

سفار لكنه يف احلج أفضل ًن كان موجودا يف مطلق األإذلك يوجب االستغناء، وهذا و و،والعطاء يف احلياة

  .وأكمل

سبب اهللا العبد الرزق إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)الفضيل(براهيم بن الفضل إعن و

  .)٢( جعل له فيها حاجةأرضيف 

 غربة أرضما من مؤمن ميوت يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حممد الوابشي، عن أيب عنو

 اليت كان يعبد اهللا عز وجل عليها، وبكته أثوابه، وبكته أبواب رضبكته بقاع األّ إال يغيب عنه فيها بواكيه

  .)٣(السماء اليت كان يصعد فيها عمله، وبكاه امللكان املوكالن به

  .البكاء غاية التأمل لفقد احملبوب، وبكاء كل شيء حبسبه: أقول

  حضره املوت التفت مينة ويسرة، ومل ير  إذا الغريب: )عليه السالم(وقال : قال

                                                

  .٣٤٥ص:  احملاسن،٩٤ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٤٥ص:  احملاسن،٩٤ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٢ص:  ثواب األعمال،١٠٦ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٣٦

من هو خري لك مين، وعزيت وجاليل لئن  إىل ،من تلتفت إىل : فيقول اهللا جل جالله،ًأحدا رفع رأسه

  .)١(كراميت إىل صرينكن قبضتك ألإطاعيت، و إىل صرينكأطلقتك من عقدتك أل

  . لك أسباب الطاعةأهيئ  أي)ىل طاعيتإ: (أقول

 يف )صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب )السالمعليهم ( آبائه عن احلسني بن زيد، عن الصادق، عنو

ة شهيد، وله ائذي قرابة بنفسه وماله ليصل رمحه أعطاه اهللا أجر م إىل من مشى:  قال،حديث املناهي

رفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأمنا  و،بكل خطوة أربعون ألف حسنة، وحمى عنه أربعني ألف سيئة

ًة سنة صابرا حمتسباائعبد اهللا م ً)٢(.  

  .عداد الكبرية من السيئاتتقدم معىن حمو األ: أقول

  .)٣(موت الغريب شهادة: )عليه السالم(وقال : قال

 ،ة رجل خرج بصدقة فمات فله اجلن،ضمنت لستة اجلنة: )عليه السالم(وقال أمري املؤمنني : قال

ًورجل خرج يعود مريضا فمات فله اجلنة، ورجل خرج جماهدا يف سبيل اهللا فمات فله اجلنة  ورجل خرج ،ً

  .)٤( ورجل خرج يف جنازة فمات فله اجلنة،اجلمعة فمات فله اجلنة إىل  ورجل خرج،ًحاجا فمات فله اجلنة

  .)٥(وا، سافروا تغنمواتصحسافروا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سعيد بن يسار، عنو

                                                

  .٣٧٠ص: احملاسن، ١٠٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٩٤ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٤٣ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٤٣ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .٣٤٥ص: احملاسن) ٥(



٢٣٧

عليه (قال أمري املؤمنني :  قالة،صبغ بن نبات بلغ به سعد بن طريف، عن األ،ناأصحابوعن بعض 

  مرمة ملعاش،،يف ثالثةّ إال ًيكون شاخصا أن ليس للعاقل: )عليه السالم(ابنه ) للحسن( للحسني )السالم

  .)١(لذة يف غري حمرم أو خطوة ملعاد،أو 

  

  فصل 

  يام السفرأفي 

  أ�ما سأالً، وعبد اهللا بن سنان مجيعا،أيوب اخلراز أيب ه عنإسناد ب،عن حممد بن علي بن احلسني

ْ قضيت الصالة فانـتشروا يف األفإذا﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا أبا  ِ
ُ
ِ َْ َُ َُّ ِ

َ
ْابـتـغوا من  ورضِ

ِ ُ َْ
َِّفضل الله ِ ْ   .)٢(ة يوم اجلمعة، واالنتشار يوم السبتالصال: )عليه السالم(فقال  ،﴾َ

  .ية بعد الصالة عصر اجلمعة فظاهر اآلّالإكمل من االنتشار، و الفرد األلعل املراد: أقول

 : وزاد، وذكر مثله)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،براهيم بن عثمان اخلزازإأيوب  أيب عنو

مر دينه سبوع يوم اجلمعة أليفرغ نفسه يف اإل جل املسلم الأف للر: )عليه السالم (عبد اهللا أبو وقال

  .)٣(فيسأل عنه

 مثله، وترك ً عن عثمان بن عيسى، عن عبد اهللا بن سنان وأيب أيوب مجيعا،)احملاسن(ورواه الربقي يف 

  .)٤(ميةأحد لبين السبت لنا، واأل: ، وزاد وقالةالزيادة املذكور

   ،ون من يوم السبتؤ كانوا يبد)صالة والسالمعليهم ال(�م إحيث ) لنا: (أقول

                                                

  .٣٤٥ص: احملاسن) ١(

  .٣١ص ٢ج:  اخلصال،٩٥ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣١ص ٢ج: اخلصال) ٣(

  .٣٤٦ص: احملاسن) ٤(



٢٣٨

اجلمعة كما هي عادة  إىل ضافةمية كانوا يسرتحيون يوم السبت باإلأشغاهلم املتعارفة، ولعل بين أب

دىن أضافة تكفي يف اإل فإن حد هلم، ولذا صار األً،سبوع راحة واستجمامااملرتفني من اختاذهم يومني يف األ

  .مالبسة

ًمن أراد سفرا فليسافر :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نخعي، عنال عن حفص بن غياثو

  .)١(مكانه إىل ًحجرا زال عن جبل يف يوم سبت لرده اهللا عز وجل أن السبت، فلو

خترج يوم اجلمعة يف حاجة،  ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيعن حممد بن حيىي اخلثعمو

  .)٢(ت الشمس فاخرج يف حاجتك كان يوم السبت وطلعفإذا

ميت يف بكورها يوم سبتها اللهم بارك أل: )صلى اهللا عليه وآله(ومن ألفاظ رسول اهللا : قال

  .)٣(ومخيسها

ن  قبل العطلة، ألنسانًنه كثريا ما يكسل اإلنه ابتداء العمل، ويوم اخلميس أليوم السبت أل: أقول

  .رتت اهلممعصاب وففاحت اسرتخت األ إذا رائحة العطلة

:  فقال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خنرج فجئنا نسلم على أن أردنا: نه قالإ ،اخلزازأيوب  أيب عنو

كأنكم طلبتم بركة االثنني،نعم، قال:  قلنا :صلى ( من يوم االثنني، فقدنا فيه نبينا ًفأي يوم أعظم شوما

  .)٤(ثنني واخرجوا يوم الثلثاءخترجوا يوم اال  وارتفع الوحي عنا، ال)اهللا عليه وآله

، وقد كشف بعض ذلك العلم احلديث، وقد يضاف األموريام والساعات يف قد تقدم تأثري األ: أقول

  املكان، باعتبار ما يقع أو الزمان إىل الشوم أو احلسن

                                                

  .٣٤٥صن : ن احملاس،٩٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٩٥ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٤٢ص ٢ج: الفقيه) ٣(

  .٣١٤ص:  الروضة،٩٥ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٣٩

  .ضافة لكفاية أدىن املالبسة يف اإل،سيقع فيه أو 

ومن تعذرت عليه احلوائج :  قاليف حديث ،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن حفص بن غياث، عنو

  .)١()عليه السالم(اليوم الذي أالن اهللا فيه احلديد لداود  فإنه ،ءفليلتمس طلبها يوم الثلثا

ريد أين إ:  فقال)عليه السالم( موسى بن جعفر ،أخي إىل جاء رجل:  قال،عن علي بن جعفرو

 هطلب فيأ:  قال،ومل خترج يوم االثنني: م االثنني، فقال لهيو:  قال،ومىت خترج:  قال،اخلروج فادع يل

صلى اهللا عليه (ولد رسول اهللا كذبوا، :  ولد يوم االثنني، قال)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا الربكة أل

، )صلى اهللا عليه وآله( يوم مات فيه رسول اهللا ، من يوم االثننيً يوم اجلمعة، وما من يوم أعظم شوما)وآله

، فقال أدلك على يوم سهل لني أالن اهللا لداود فيه احلديدال أ وانقطع فيه وحي السماء، وظلمنا فيه حقنا،

  .)٢(اخرج يوم الثلثاء: بلى جعلت فداك، فقال: الرجل

:  فقالء، يوم الثلثا)عليه السالم( ياحلسن العسكر أيب دخلت على:  قال،عمر العطارعن علي بن و

مل أرك أمس،كرهت اخلروج يف يوم االثنني، قال: لت ق :يوم االثنني  يقيه اهللا شر أن يا علي من أحب

فوقاهم اهللا ( :)عليه السالم(احلسن  أبو  مث قرأ)نسانهل أتى على اإل( يف أول ركعة من صالة الغداة أفليقر

  .)٣(ً)شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا

 فإنه ،اطلبوا احلوائج يوم الثلثاء: )عليه السالم(ل الصادق قا:  قال،براهيم يف تفسريهإعن علي بن و

  .)٤(عليه السالماليوم الذي أالن اهللا فيه احلديد لداود 

  ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد الرمحن بن عمران احلليب، عن رجل، عنو

                                                

  .٣٤٥ص:  احملاسن،٩٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٢٢ص:  قرب اإلسناد،٢٦ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .١٤٠ص: ا�الس) ٣(

  .٥٣٦ص: يتفسري القم) ٤(



٢٤٠

  .)١(تطلب فيه احلاجة  وال،تسافر يوم االثنني

  .ما أشبه ذلك أو صدقة أو اية من دعاءبدون الوق أي :أقول

 آبائه عن، )عليه السالم(موسى الرضا علي بن عن عبد اهللا بن أمحد عامر الطائي، عن أبيه، عن و

يا أمري املؤمنني : ليه فقالإ قام ًرجالن إ :يف حديث ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)السالمعليهم (

هو احملاق، وفيه هو آخر أربعاء يف الشهر، و:  فقال،ه وثقله وأي أربعاء هوربعاء وتطرينا منأخربنا عن يوم األ

ربعاء وضعوه يف املنجنيق،  يف النار، ويوم األ)عليه السالم(براهيم إلقي أربعاء  أخاه، يوم األقتل قابيل هابيل

ربعاء أرسل اهللا م األوربعاء جعل اهللا قرية لوط عاليها سافلها، ويربعاء أغرق اهللا فرعون، ويوم األويوم األ

ربعاء  ويوم األ،ربعاء سلط اهللا على منرود البقةربعاء أصبحت كالصرمي، ويوم األالريح على قوم عاد، ويوم األ

ربعاء أمر فرعون ذبح ربعاء خر عليهم السقف من فوقهم، ويوم األطلب فرعون موسى ليقتله، ويوم األ

صطخر من كورة أحرق مسجد سليمان بن داود باربعاء  األ ويوم،ربعاء خرب بيت املقدسالغلمان، ويوم األ

ربعاء خسف العذاب، ويوم األ ل أوربعاء أظل قوم فرعونربعاء قتل حيىي بن زكريا، ويوم األفارس، ويوم األ

دخل يوسف السجن، ويوم أربعاء  أيوب بذهاب ماله وولده، ويوم األيربعاء ابتلاهللا بقارون، ويوم األ

ْأنا دمرناهم﴿: ربعاء قال اهللاأل ُْ َّ َ َقـومهم أمجعني وََّ َْ ََ ْ ُ َ ربعاء عقروا ربعاء أخذ�م الصيحة، ويوم األويوم األ ،﴾ْ

 وكسرت )صلى اهللا عليه وآله(ربعاء شج النيب مطر عليهم حجارة من سجني، ويوم األأربعاء الناقة، ويوم األ

  .)٢( احلديثربعاء أخذت العماليق التابوترباعيته، ويوم األ

قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم ( دارم بن قبيصة، عن الرضاعنو

  : )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .٩٥ص ١ج:  الفقيه،٣٤٦ص: احملاسن) ١(

  .١٣٧ص:  عيون األخبار،١٩٩ص: علل الشرايع) ٢(



٢٤١

آخر أربعاء يف الشهر يوم حنس مستمر)١(.  

  .كل أربعاء كذلك أو الليل، إىل من الصباح أي )مستمر: (أقول

 أن يينبغ: )عليه السالم(قال علي : ل قا،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)٢(س مستمرحنيوم  فإنه ،ربعاءيتوقى النورة يوم األ

:  يقول) السالمعليهم(احلسن علي بن موسى الرضا  أبا مسعت:  قالي،عن أمحد بن عامر الطائو

ليه حتضر حمامجه، ومن تنور فيه خيف ع أن ربعاء يوم حنس مستمر، من احتجم فيه خيف عليهيوم األ

  .)٣(الربص

هل حجامة سائر  أو املوت، فيموت بسبب احلجامة، وهل الفصد كذلك، أي )حتضر حمامجه: (أقول

وضع العلق المتصاص  أن مراجعة الطب، كما إىل  حباجةاألمر احتماالن، و،املواضع كالرجل واليد هكذا

  .الدم فيه االحتماالن

  

  فصل 

  وائجسبوع للحفي ما يستحب اختياره من أيام األ

يام وما  سأله عن األًرجالن إ :يف حديث)  السالمعليهم(ن آبائه، عن أمري املؤمنني عن الرضا، ع

حد يوم  ويوم األ،وخديعة يوم السبت يوم مكر: )عليه السالم( فقال أمري املؤمنني ،جيوز فيها من العمل

ربعاء يوم شوم يتطري فيه وم األغرس وبناء، ويوم االثنني يوم سفر وطلب، ويوم الثلثاء يوم حرب ودم، وي

  الناس، ويوم اخلميس يوم الدخول 

                                                

  .٢٧ص ٢ج: اخلصال) ١(

  .٢٨ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .١٣٧ص: عيون األخبار) ٣(



٢٤٢

  .)١(اء وقضاء احلوائج، ويوم اجلمعة يوم خطبة ونكاحاألمرعلى 

َو ميكرون﴿:  قال سبحانه،التخفي وااللتواء إىل  احملتاجةاألمورعالج  أي )املكر واخلديعة: (أقول ُ ُ َْ َ 

َُّميكر اللهو ُ ُ ْالله خيـر الم وَْ ُ ْ َ ُ َاكرينَّ
العلم احلديث  أن  وقد تقدم،)متكر يب يف حيلتك وال: (ويف الدعاء ،)٢(﴾ِ

  ال،تأويل مثل هذه االحاديث بكون آثارها غيبية إىل شياء، فال حاجةزمان يف بعض األتأثري األ إىل وصل

  .سباب واملسببات الطبيعية�ا من قبيل األأ

  . فيصلح يوم لشيء دون شيء،اتدرية جه كما يف األ،يام جهاتيف األن إ :واحلاصل

السبت لنا، : )ا السالمعليهم(قال جعفر بن حممد : ، قال)عليهما السالم (عن الرضا، عن أبيهو

ربعاء لبين العباس، واخلميس لشيعتهم، واجلمعة مية، والثلثاء لشيعتهم، واألأحد لشيعتنا، واالثنني لبين واأل

ْ قضيت الصالة فانـتشروا يف األفإذا﴿: هللا تعاىلًلسائر الناس مجيعا، وليس فيه سفر، قال ا ِ
ُ
ِ َْ َُ َُّ ِ

َ
ْابـتـغوا من  ورضِ

ِ ُ َْ
َِّفضل الله ِ ْ   .)٣(يعين يوم السبت ،﴾َ

 العيد عند ًمة ترتبط بزمان من جهة مناسبات، مثالأكل  إذ ،زمنة يف االنتساباتختتلف األ: أقول

 بينما ليس ذلك عند الفرس ً، يوم جعلوه عيداظفر العرب يف إذا ًحنو ذلك، مثال أو مم يوم انتصارهماأل

مام  ففي زمانه كان كذلك، بينما يف زمان اإل)عليه السالم(منا يوم آخر، واحلديث هذا عن االمام الرضا إو

  .كان كما يف احلديث املتقدم) عليه السالم(الصادق 

  .) السالمعليهم(مامني ًتارخييا يف زمان اإلمية ذهبوا  أبنو: يقال ال

   وكانت هلم كيا�م القبلي، ، فقد كانوا باقني عائلةّالإ و،ذهبوا حكومة: نه يقالأل

                                                

  .٢٨ص ٢ج:  اخلصال،١٩٩ص: علل الشرايع) ١(

  .٣٠ :نفالسورة األ) ٢(

  .٢٠٧ص: عيون األخبار) ٣(



٢٤٣

 ،أخاه كان خليفة أبيه أن  من جهة،املأمون كان خيافهم كما كان خياف العباسينين إ :ويف التاريخ

ني اجلماعتني ي ليضرب بالعلو)عليه السالم(مام الرضا والعباسيون كانوا ملتفني حوله، ولذا عهد بالوالية لإل

  . يف قصة مشهورة،املذكورتني، وملا نفذت مكيدته ضرب العلويني

 )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن عبد اهللا بن سليمان، عنو

  .)١(يسافر يوم اخلميس

  .)٢(خلميس حيبه اهللا ومالئكته ورسولهيوم ا: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٣(بأس باخلروج يف السفر ليلة اجلمعة ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

 السفر والسعي يف هويكر:  يف حديث قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٤( يكره من أجل الصالة، فأما بعد الصالة فجائز يتربك به،احلوائج يوم اجلمعة

ميت يف اللهم بارك أل:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب )عليهم السالم (بائهعن الرضا، عن آو

  .)٥(بكورها يوم سبتها ومخيسها

أراد أحدكم احلاجة فليبكر يف إذا  : قال،ةائربعم يف حديث األ،)عليه السالم( عن علي ،هإسنادوب

 ،ميت يف بكورها يوم اخلميساللهم بارك أل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن طلبها يوم اخلميس،

فيها قضاء  فإن م الكتاب،أنا أنزلناه، وإ وآية الكرسي، و،يات من آخر آل عمرانخرج من بيته اآل إذا أوليقر

  .)٦(خرةاحلوائج للدنيا واآل

                                                

  .٩٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٩٥ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٤٧ص:  احملاسن،٩٥ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣١ص ٢ج: الاخلص) ٤(

  .٣١ص ٢ج: اخلصال) ٥(

  .٢٠٦ص:  عيون األخبار،١٦٢ص ٢ج: اخلصال) ٦(



٢٤٤

  يوم سبتها،ميت يف بكورهابورك أل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،سنادو�ذا اإل

  .)١(ومخيسها

ودعه،  أل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا العراق فأتيت إىل �يأت للخروج:  قال،الكرام أيب بنعن حممد و

ن إ : وكان يوم االثنني، فقلت،يف هذا اليوم: العراق، فقال يل إىل ريد اخلروجأ:  قلت،أين تريد: فقال

يوم ولد  أي واهللا ما يعلمون :، فقال)لى اهللا عليه وآلهص( النيب نه مبارك، فيه ولدإ: هذا اليوم يقول الناس

، وانقطع الوحي، ولكن )صلى اهللا عليه وآله(نه ليوم مشوم قبض النيب إ، )صلى اهللا عليه وآله(فيه النيب 

  .)٢(غزا إذا خترج يوم اخلميس وهو اليوم الذي كان خيرج فيه أن أحب لك

 يسافر )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا : قال، )معليهما السال(عن جعفر بن حممد، عن أبيه و

  .)٣(لوية ويعقد فيهما األ،يوم االثنني واخلميس

  .حرب، حيث يتفأل فيه االنتصارلل أي )االلوية: (أقول

  .)٤(ميت يف بكورها واجعله يوم اخلميساللهم بارك أل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

  

  التطير فصل في استحباب ترك 

  هل الطيرةًربعاء ونحوه خالفا ألوالخروج يوم األ

 يف )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن النضر بن قرواش، عن

  .)٥(طرية ال: حديث

                                                

  .٢٠٦ص: عيون األخبار) ١(

  .٣٤٧ص: احملاسن) ٢(

  .٢١ص: صحيفة الرضا، ٥٧ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .٥٧ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .١٩٦ص: الروضة) ٥(



٢٤٥

هونتها ن إ الطرية على ما جتعلها،: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عمرو بن حريثو

ًن مل جتعلها شيئا مل تكن شيئاإن شدد�ا تشددت، وإ�ونت، و ً)١(.  

 ثر النفسي عنه، واملراد باألسالم فقد كانوا يزجرون بالطري فنهى اإل،ثر النفسيهذا من باب األ: أقول

 أو نشط يف بناء إذا ، خبالف مااألمور وعدم النشاط يوجب فشل ،م مل يتحرك بنشاطءتشا إذا نساناإلأن 

  .غري ذلك أو جتارة أو زرعأو  سفر

كفارة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢(الطرية التوكل

 ثر السيء لشيء، والطرية هلا آثار سيئة كما عرفت، والتوكل يوجبالكفارة عبارة عما يرفع األ: أقول

ًالعمل وبذلك تنمحي آثار الطرية، هذا ولعل لذلك سرا  إىل شط نفسهتن ف،ف باملخونسانتم اإلهي الأن 

ً كما هو كذلك يف كثري من العلل واملعاليل، ففيها سر مادي وسر غييب، كاملعمل يشتغل ظاهرا ً،أيضاًغييا 

  .يظهر للعيان هو املهندس املشغل له واملراقب حلركاته  وحنوه، واملشرف عليه الذي الطبسبب النف

 )عليه السالم(احلسن الثاين  إىل أيب نيكتب بعض البغدادي:  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

 على ًيدور خالفا من خرج يوم االربعاء ال: )عليه السالم( فكتب ،يدور الربعاء يسأله عن اخلروج يوم األ

  .)٣( وقضى اهللا له حاجته، من كل عاهة من كل آفة، وعويفيوق أهل الطرية

  .القصد يوجب اختالف الشيء كما هو واضح: أقول

                                                

  .١٩٧ص: الروضة) ١(

  .١٩٨ص: الروضة) ٢(

  .٢٧ص ٢ج: ال اخلص،٩٥ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٤٦

  .)١(ظننت فال تقض وإذا ،تطريت فامضإذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب و

املراد أعم من القضاء يف املرافعات، بل كل حكم حيكمه  أو بالعلم،يكون  أن القضاء يلزم فإن :أقول

غري ذلك،  إىل ،ذا الطعام ضار، وهذا السفر مربحهذه الدار بألف، وه: يقول أن  على نفسه مثلنساناإل

ٌال تـقف ما ليس لك به علمَو﴿: قال سبحانه ِْ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ ُإن جاءكم فاسق بنبإ فـتبـيـنوا﴿: وقال تعاىل ،)٢(﴾َ َََّ َََ ٍ ِِ ٌ
ِ

ْ َُ ُتصيبوا  أن ْ ُ

َقـوما جبهالة فـتصبحوا على ُ ِ ْ َُ ٍََ َ
ِ ً َ ما فـعلتم نادمني ْ

ِ
ْ َُْ َ﴾)٣(.  

  

  فصل 

  ظهرت له أمارة الشوم أو يقوله من تطيرن  أفي ما يستحب

الشوم  : قال،)عليهم السالم(احلسن موسى بن جعفر  أيب عن سليمان بن جعفر اجلعفري، عن

 يف ي الغراب الناعق عن ميينه، والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي الذي يعو،للمسافر يف طريقه يف مخسة

مشال،  إىل والظيب السانح من ميني، ً يرتفع مث ينخفض ثالثا مثي على ذنبه مث يعوٍوجه الرجل وهو مقع

حبس يف نفسه  أو فمن، تان العضباء يعين اجلدعاء فرجها، واألىلقُوالبومة الصارخة، واملرأة الشمطاء ت

فيعصم من : ل قا،)عصمين من ذلكأفاعتصمت بك يا رب شر ما أجد يف نفسي ( : فليقلً،منهن شيئا

  .)٤(ذلك

 اخلمسة، وكان ذلك األمورمون من هذه ءاملسافرين من الناس يتشا أن  أي)م للمسافرالشو: (أقول

 إذا مام ما يرفع الشوم النفسي مث علم اإل، كذلك)عليه السالم(كان يف زمانه  فإنه على حنو القضية الوقتية،

  ، ومنه األمورم املسافر عن هذه ءتشا

                                                

  .٥٠ص: حتف العقول) ١(

  .٣٦ :سراءسورة اإل) ٢(

  .٦ :سورة احلجرات) ٣(

  .١٣١ص ١ج:  اخلصال،٩٦ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٤٧

  . يف كل متشائم عن شيء على ما سبق وجههثار النفسيةالدعاء املذكور يرفع اآل أن علمُي

  

  فصل 

  في استحباب السير في آخر الليل

نا إ: ، قلتسريوا الربدين:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن هشام بن سامل

  .)١( مع أنكم مضمونون،أصابكم شيء فهو خري لكمن إ :نتخوف اهلوام، قال

 األمرفالباردة ول النهار، واملراد بذلك يف البالد احلارة، أما البالد آخر الليل وأ) الربدين: (أقول

يف وقت احلرارة سبب ذلك  نسانسافر اإل إذا يف البالد احلارة إذ بالعكس فيلزم السري يف وقت احلرارة،

 ضافة باإل، وذلك مضعف له وعائق عن االستمرار يف احلركة، حرارة احلركة وحرارة اجلو،تضاعف احلرارة عليه

 يف ً مثال،زمنة احلارة يف البالد احلارةخاص باألاحلكم  أن ومنه يعلم. اضاألمركثرة احلرارة توجب  أن إىل

  . يف السفر يف وقت حار ذلكاألمر يكون ً)زادمها اهللا شرفا(املدينة ومكة 

عليه ( مامأجاب اإلفالدواب املؤذية تنتشر يف وقت الظالم، فكيف يسافر آخر الليل،  إذ )اهلوام(

  .أذية احلرارة مقطوعة، وأذية اهلوام حمتملة فإن ،ذلك خري من السفر وقت احلرارة املؤذيةن إ )السالم

عليهم ( فالقرائن اخلارجية أوجبت تفسري احلديث مبا ذكرناه، والعلم عند اهللا وأوليائه ،حال أي وعلى

  .)الصالة والسالم

عليكم : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢( تطوى بالليلرضاأل فإن بالسفر بالليل،

ًما طيا خارجيا، حيث ثبت علمياإ) تطوى: (أقول ً  رضاحلر والربد يؤثران يف امتداد وتقلص األ أن ً

  كتأثريمها يف تقلص وامتداد احلديد وحنو ذلك، وهو 

                                                

  .٣٤٦ص:  احملاسن،٣١٣ص: الروضة) ١(

  .٩٥ص ١ج:  الفقيه،٣١٤ص: الروضة) ٢(



٢٤٨

 كما ذكرنا مثل ذلك ً،يام كان كثريالوف األأسفار يف لوف األأمجع  إذا نساناإل أن ّ إالًن كان قليالإو

  .شربةطعمة واأليف كتاب األ) صابعلعق األ(يف 

ًما طيا جمازيا من جهة اهلواء،إو  وقات املوجبة لنقاء اهلواء يكون قليل املنع عن السري بينماهواء األ فإن ً

ًكان اهلواء كثيفا كان عائقا بقدر كثإذا    .افته، كاملاء النقي والكثيف يف السباحةً

ًوأما طيا نفسيا حيث ًنقى نفسا من جهة عدم احلر املوجب الشتغال أ يف وقت الربد نساناإلن إ ً

دوام السري بدون  ونقاء النفس يوجب ،ً ومالالًتعب اجلسم باحلر يؤثر يف النفس كسالن إ  حيث،النفس

  . كثريمقصده بدون نصب إىل نسان فيصل اإل،التعب

: ًأراد سفرا أدجل، قال إذا )عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)١( ومن ذلك حديث الطائر واخلف واحلية:قال

  : فحمله طائر فوقت احلية، قال احلمريى)عليه السالم(مام حية دخلت خف اإل فإن :أقول

  ال يا قوم للعجب العجابأ

  احلسني وللحباب  أيبخلف

  .مام من شرها اإليباب احلية، كانت يف الظالم فأرسل اهللا سبحانه الطائر ليقواحل

 بالليل رضتطوى لنا األ: يقول الناس: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،عن محران بن أعنيو

  .)٢( مث عطف ثوبه،هكذا:  قال،كيف تطوى

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليه (علي  إىل  رفعه،عن يعقوب بن ساملو

  نزلتم 

                                                

  .٣٤٦ص: احملاسن) ١(

  .٣١٤ص:  الروضة،٣٤٦ص: احملاسن) ٢(



٢٤٩

  .)١(نكم على غرةإًخباء فال خترجوا ف أو فسطاطا

تأخذوا  عدو خارج اخلباء، حىت ال أو لص أو املراد حتققوا قبل خروجكم عن وجود حيوان: أقول

  .مال العطبالعلة تأيت يف كل حترك بدون حتقيق، فيه احت أن خيفى على غرة، وال

 بينها يفعلون ًهللا دوارا فإن اتقوا اخلروج بعد نومة،: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،هإسنادوب

  .)٢(ما يؤمرون

بأن يكون اخلروج يف أواسط الليل حيث احليوانات املؤذية نومة أول الليل،  أي )بعد نومة: (أقول

 واحليوان لتعبه بالدوران نساناإل فإن ،الف وقت السحروقات، خبعداء واللصوص يكونون يف تلك األواأل

 ،الشخص الدوار، كناية عما ذكرنا أي ً)دوارا( ً. أكثر أمنانساننام، ويكون سفر اإلييف أوائل الليل 

 واملراد وقتها بعالقة ،بني النومة أي )ابينه (.شياء اخلفية كاملالئكة واجلن وحنومهايراد بذلك األ أن ويستعبد

  . واملظروفالظرف

بعثين :  قال)عليهم السالم(عن حممد بن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن أمري املؤمنني و

ندم من   وال،ما حار من استخار:  فقال يل وهو يوصيين،على اليمن) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 يا علي اغد على اسم اهللا ،هار بالنيتطو  بالليل ما اليتطو رضاأل فإن استشار، يا علي عليك بالدجلة،

  .)٣(ميت يف بكورهااهللا تعاىل بارك أل فإن ،تعاىل

طلب اخلري من  أن املراد باالستخارة طلب اخلري من اهللا سبحانه، فقد ورد يف روايات متواترة: أقول

  قدام عليه يوجب جعل أمر أراد اإل أي اهللا سبحانه يف

                                                

  .٣٤٧ص: احملاسن) ١(

  .٣٤٧ص: حملاسنا) ٢(

  .٨٤ص: ا�الس) ٣(



٢٥٠

  .هياهللا سبحانه اخلري ف

سافرت مع  إذا يا بين: قال لقمان البنه:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يسى، عنعن محاد بن عو

  .)١( وسر يف آخره،ياك والسري يف أول الليلإو :قال أن ىل إار�م يف أمركشقوم فأكثر است

الشام يف ثالثة  إىل  يف وصيته ملعقل بن قيس الرياحي حني أنفذه)عليه السالم(عن أمري املؤمنني و

ًاهللا جعله سكنا وقدره مقاما ال فإن تسر يف أول الليل، رفه يف السري، وال: آالف رح فيه بدنك، أ، فًظعنا ً

  .)٢( احلديثينفجر الفجر فسر على بركة اهللاحني  أو  وقفت حني ينتطح السحرفإذاح ظهرك، ّورو

  .دوابكأي  )ظهرك (،ذية والتعب الكثريمن الرفاه بعدم فعل ما يوجب األ) رفه: (أقول

  

  فصل 

  في كراهة السفر والقمر في برج العقرب

تزوج والقمر يف  أو من سافر:  قال/)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن محران، عن أبيه، عنعن حممد 

  .)٣(العقرب مل ير احلسىن

د يف كون املرا أن  احتماالن، كما،حىت يف صور�ا اخلارجة عن برجها أو يف نفس برج العقرب،: أقول

 وغريه، ريالدخول كذلك، واالحتياط الرتك يف كليهما، والظاهر عدم الفرق بني سفر القص أو بالتزوج العقد

  .وبني الدوام واملتعة

  .أثر سوء ًنا نرى كثريا يفعلون كل ذلك والإف: يقال ال

                                                

  .١٠٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٤القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .٢٧٥ص:  الروضة،٩٥ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٥١

املشاكل نه من أين هذه الكثرة من أ إىل ضافة كما تقدم مثله، باإليضتهذا من باب املق: نه يقالأل

  .السفرية والزوجية

 طباء بالوقاية والعالج، مث يقال كيف ونرى كثرة منهم الكمن يوصيهم األّ إال وهل هذا الكالم

  .أثر سوء ينتصحون وال

ء، ويف طبا، ويف عيادات األدلةاأبواب الصيفمن أين هذه الكثرة املصطفة على : ن اجلوابإف

  .إىل غري ذلكاملستشفيات، و

  

  فصل

  اب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاءفي استحب

من ركب راحلة :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عن بعض رجاله، عن أيب عن ابن

  .)١(فليوص

يكون بال  مات ال إذا  حىتنسانيوصي اإل أن فضلن احتمال اخلطر يف السفر أكثر، فاألأل: أقول

  . فتكون موتته ميتة اجلاهلية،وصية

حول  والبسم اهللا وباهللا : (يغتسل ويقول عند الغسل أن أراد السفر إذا يستحب له نساناإلأن  وروي

  .)٢(وذكر الدعاء) باهللاّ إال قوة وال

  

   فصل في تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه والكهانة

  بحر ونحوه أو ما يهتدى به في برّإال 

ريد أين قد ابتليت �ذا العلم فإ: )ه السالمعلي(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن عبد امللك بن أعني

  الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ومل  إىل  نظرتفإذااحلاجة، 

                                                

  .٥٧٣ص ١ج: يبالتهذ ،٣١٣ص ١ج: الفروع) ١(

  .٢٠ص: خطارمان من األاأل) ٢(



٢٥٢

احرق : نعم، قال:  قلت،يتقض:  فقال يل،رأيت طالع اخلري ذهبت يف احلاجة وإذا أذهب فيها،

  .)١(كتبك

 ال:  يقول)عليه السالم(ملؤمنني كان أمري ا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن قيس، عنو

  .)٢(على نفسهّ إال أقبل شهادة فاسق لص، وال قائف وال تأخذ بقول عراف وال

ثر ويقول من يرى األ) القائف(جنة ويقول الغيبيات، ومن يرتبط بالشياطني واأل) العراف: (أقول

شهد بعضهم  إذا )اللص(ك، وما أشبه ذل أو هذا سار من هذا املكان، أو بالروابط، مثل هذا ابن هذا،

نه من أل) ال على نفسهإ(تقبل شهادته،  ما أشبه ال أو �بوا القافلة فأخذ يشهد هذا هلذا إذا لبعض فيما

  .)قرار العقالء على أنفسهمإ(باب 

يف  )صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب )عليهم السالم (عن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائهو

 مما أنزل اهللا على حممد ئمن أتاه وصدقه فقد بر: ، وقالتيان العرافإو�ى عن : قال ،حديث املناهي

  .)٣(صلى اهللا عليه وآله

من  أو  من هذائيرب أن ماإنه مناقض لقول اهللا سبحانه ورسوله بعدم التصديق، فهو أل) ئبر: (أقول

  .العقيدي ًحيانا الكفر العملي الأراد به الذي ي) كفر(القولية، فهو مثل  ة العملية الءهذا، واملراد الربا

أهل النهروان  إىل  املسري)عليه السالم(ملا أراد أمري املؤمنني : محر، قالعن عبد اهللا بن عوف بن األو

تسر يف هذه الساعة، وسر يف ثالث ساعات ميضني من النهار،  يا أمري املؤمنني ال: أتاه منجم فقال له

سرت يف هذه الساعة أصابك وأصاب ن إ نكأل: قال، ومل: )ه السالمعلي(فقال له أمري املؤمنني 

   ،ك أذى وضر شديدأصحاب

                                                

  .٩٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٧ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .١٩٥ص ٢ج: الفقيه) ٣(



٢٥٣

عليه (فقال أمري املؤمنني  .صبت كلما طلبتأوان سرت يف الساعة اليت أمرتك ظفرت وظهرت و

عليه (فقال أمري املؤمنني  .حسبت علمتن إ :قال، هذه الدابة أذكر أم أنثىتدري ما يف بطن  :)السالم

ِإن الله عنده علم الساعة ﴿،من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن: )السالم ِ ِ
َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َّ َيـنـزل الغيث وِ َْ ْ ُ ُيـعلم  وَُِّ َ ْ َ

ِما يف األرحام
َْ ْ ًما تدري نـفس ما ذا تكسب غدا وِ َ ُ

ِ ْ َ ٌَ ْ َ ِّما تدري نـفس بأي  وْ َِْ ٌ ْ َ ُ متوتأرضَ ٌالله عليم خبري ّنإ َُ َ ٌ َ ما  ،﴾ََّ

فيها صرف  الساعة اليت من صار إىل ي ما ادعيت، أتزعم أنك �دي يدع)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد كا

 من صدقك �ذا استغىن بقولك عن االستعانة باهللا ،فيها حاق به الضر عنه السوء، والساعة اليت من صار

احلمد دون ربه عز وجل، يوليك  أن يليك يف دفع املكروه عنه، وينبغإالرغبة  إىل يف ذلك الوجه، وأحوج

طريك،  ّالإطري  اللهم ال: )عليه السالم( مث قال ،ًوندا ًفمن آمن لك �ذا فقد اختذك من دون اهللا ضدا

بل نكذبك ونسري يف : املنجم وقال إىل ، مث التفتله غريك إخريك، وال ّالإخري  ضريك، وال ّالإضري  وال

  .)١(الساعة اليت �يت عنها

 قبيح، سعيد أو  مجيل،نثىأ أو نه ذكرأجنة باهللا، فمن يعلم كال يف اختصاص علم األش إال: أقول

نوثة بسبب  الذكورة واألنساناإلاكتشف  وإذا غري ذلك، إىل ،مريض أو شقي، وكم يعمر، صحيحأو 

ل ن من ذي، ولعل املنجم ادعى االستقالل، ألًمل يكن بذلك مستقالالطرق ا�عولة من قبل اهللا سبحانه، 

خو أخربين منجم أ: )عليه السالم(نه كان من املالحدة، ويف أحدهم قال علي أاحلديث يظهر ذلك و

  :شعار، ويف آخر ينسب اليه األخبل

  قال املنجم والطبيب كالمها

  ليكماإموات قلت لن حيشر األ

   ن كان قولكما فلست خباسرإ

  كان قويل فاخلسار عليكماأو 

   ، كان يعلم ذلك من طريق الوحي وحنوه)لى اهللا عليه وآلهص(الرسول  أن والذي يؤيد ذلك

                                                

  .٢٣٩ص: مايلاأل) ١(



٢٥٤

 يريد به من نفسه وبدون الطرق ا�عولة من قبله ...ما كان حممد: )عليه السالم(فقول علي 

  .سبحانه

نزول الغيث،  ًأيضامن املؤيدات  أن ، كمااألصلنفي  مام بصدد نفي االستقالل الاإلن إ :واحلاصل

سباب من صنع ألان الغيث بدون ألية الكرمية، ينايف اآل طة العلم احلديث، وذلك الن بواسفهو حاصل اآل

نه كان يفعله بدون  أل)عليه السالم(يبطل معجزة عيسى  برص بسبب الطب البراء األإ أن اهللا تعاىل، كما

 بدون التوسل كان إذا منا يكونإاالستغناء فإن ، ...استغىن: )عليه السالم(سباب العادية، ولذا قال األ

  .ًليس استغناء عن اهللا سبحانه فإنه  كمن يراجع الطبيب،ًال مل يكن استغناءإسباب الطبيعية، وباأل

  َْابـتلىإذ َو﴿:  يف حديث يف قول اهللا عز وجل،)عليه السالم(عن املفضل بن عمر، عن الصادق و

ٍإبراهيم ربه بكلمات ِ َ ِ َُُّ َ ما ذكرناه، ومنها املعرفة بقدم باريه وتوحيده وأما الكلمات فمنها  :قال أن  إىل،﴾ِْ

فول كل واحد منها على حدثه، أالكواكب والقمر والشمس واستدل ب إىل وتنزيهه عن التشبيه حىت نظر

  .)١(احلكم بالنجوم خطأ أن وحبدثه على حمدثه، مث أعلمه عز وجل

الذنوب اليت تغري النعم :  يقول)عليه السالم(مسعت زين العابدين :  قال،خالد الكابلي أيب عنو

ميان بالنجوم والتكذيب والذنوب اليت تظلم اهلواء السحر والكهانة واإل :قال أن ىل، إالبغي على الناس

  .)٢(احلديث بالقدر وعقوق الوالدين

 ورمبا عطب من ، مقصدهنسانيرى اإل ظلمت من النور ال إذا اهلواء أن كما) تظلم اهلواء: (أقول

 نسانيهتدي اإل نوار املعنوية الظلمت من األ إذا ليه نفسه، كذلكإما تصبو  إىل يصل توقف ال وإذا السري،

  . ويف ذلك ضالله وعطبه وفساد آخرته، فهو من تشبيه املعقول باحملسوس،خرويةمصاحله الدنيوية واألإىل 

                                                

  .٤٣ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٧٨ص:  األخبارمعاين) ٢(



٢٥٥

ُما يـؤمن َو﴿: ، عن قوله تعاىل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن يعقوب بن شعيبو
ِ ُْ

َِّأكثـرهم بالله ِ
ْ ُ َُ ْ َهم مشركونَوّ إال َ ُِ ْ ُ ْ ميطر، ومنها أ�م كانوا  نوء كذا، ونوء كذا ال يقولون ميطركانوا :  قال،﴾ُ

  .)١(يأتون فيصدقو�م مبا يقولون

شرك، نعم من اعتقد بأن اهللا  أو مطار من فعل النجوم، وذلك كفرن األأدون بقكانوا يعت: أقول

  .ثباتاإل إىل منا ذلك حباجةإًكفرا، و أو ً مل يكن شركا،ًسببا للطبخ ًبابا كجعله النارجعلها أس

 إىل ه ملا عزم على املسريأصحاب لبعض )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال) �ج البالغة(يف و

يق علم تظفر مبرادك من طر ال أن سرت يف هذا الوقت خشيتن إ يا أمري املؤمنني:  فقال له،اخلوارج

 وختوف ،الساعة اليت من سافر فيها انصرف عنه السوء إىل أتزعم أنك �دي: )عليه السالم(النجوم، فقال 

الساعة اليت من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقك �ذا فقد كذب القرآن واستغىن عن االستعانة باهللا 

نك بزعمك أنت أليوليك احلمد دون ربه،  أن  وينبغي يف قولك للعامل بأمرك،يف نيل احملبوب ودفع املكروه

أيها الناس :  على الناس فقال)عليه السالم(، مث أقبل الساعة اليت نال فيها النفع وأمن الضر إىل هديته

الكاهن كالساحر، والساحر  و،الكهانة إىل إ�ا تدعوحبر، ف أو ما يهتدى به يف برّ إال ياكم وتعلم النجومإ

  .)٢(نار، سروا على اسم اهللايف الكالكافر، والكافر 

عم مما يكون النجوم يراد به األ) تدىهال ما يإ: (تقدم شيء من توجيه هذا احلديث، وقوله: أقول

ٍعالماتَو﴿: عالمات، قال سبحانه
َبالنَّجم هم يـهتدون وَ ُ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ النجوم يف القدمي  إذ )ىل الكهانةإ: (وقوله ،)٣(﴾ِ

   إذا ،والكهانة كانتا متالزمتني

                                                

  .٢٧١ص ٥ج: وسائل الشيعة) ١(

  .١٣٩ ـ ١٣٨ول صالقسم األ: �ج البالغة) ٢(

  .١٦سورة النحل ) ٣(



٢٥٦

ًصار جنوميا صار كاهنا، خيرب عن اجلن والشياطني، بسبب االرتباط �م من جهة الرياضيات  أي ً

مطلوبه من غري الطريق العادي الذي جعله اهللا سبحانه يف  إىل فكالمها يريد الوصول) كالساحر (،الباطلة

 �يه عن عمل السحر، طاعة اهللا سبحانه يفإيف عدم  أو يف احلكم،) كالكافر (،تابسباب واملسبعامل األ

ُما كفر سليمانَو﴿: قال سبحانه َُْ َ َ َلكن الشياطني كفروا يـعلمون النَّاس السحرَ وَ ُْ ِّ َ َ ُ َِّ ُ َ َ َ َّ َّ ِ﴾)١(.  

الرؤيا، النجوم أصح من : قوم يقولون: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن حممد بن بسامو

، فلما )عليه السالم(ع بن نون وعلى أمري املؤمنني وذلك هو كانت صحيحة حني مل ترد الشمس على يوش

  .)٢(ئرد اهللا عز وجل الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم، فمنهم مصيب وخمط

نه بعد إًسار كل ساعة فرسخا، وهو يسري عشر ساعات، يقول العامل بذلك  إذا ًاإنسان فإن :أقول

ً قدرا مل يعلم تقديره نسانرجع اإل إذا  لكن،اسخاملدينة اليت هي على رأس عشرة فر إىل عشر ساعات يصل

  .تلك املدينة إىل نه يصل بعد عشر ساعاتإيقول  أن فال يتمكن ذلك العامل

 صالة الصبح يف احلديبية )صلى اهللا عليه وآله(صلى بنا رسول اهللا :  قال،عن زيد بن خالد اجلهينو

 ورسوله اهللا:  قالوا،ل تدرون ماذا قال ربكمه: يف أثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف الناس قال

 ومؤمن بالكواكب، فمن  وكافر يب،من عبادي مؤمن يب وكافر بالكواكب: ربكم يقولن إ :أعلم، قال

 فذلك كافر يب ،مطرنا بنوء كذا: مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر بالكواكب، ومن قال: قال

  .)٣(ومؤمن بالكواكب

  

                                                

  .١٠٢سورة البقرة ) ١(

  .٨٧ص: مفرج املهمو) ٢(

  .٢٧٢ ص٥ج: وسائل الشيعة) ٣(



٢٥٧

  

  استحباب افتتاح السفر بالصدقة، فصل في 

  وقات المكروهةوجواز السفر بعدها في األ

يوم  أي تصدق واخرج: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد الرمحن بن احلجاج

  .)١(شئت

يام أيكره السفر يف شيء من األ: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن محاد بن عثمانو

  آية الكرسي واحتجمأقرالك و بدا إذا أفتتح سفرك بالصدقة، وأخرج :فقال ،ربعاء وغريهل األاملكروهة مث

  .)٢(لك بداإذا 

 ،كنت أنظر يف النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلين من ذلك شيء: نه قالإ ،عمري أيب عن ابنو

 يف نفسك شيء فتصدق وقعإذا  : فقال) السالماعليهم(احلسن موسى بن جعفر  إىل أيب فشكوت ذلك

  .)٣(اهللا يدفع عنك فإن مضاعلى أول مسكني، مث 

  .)٤( وذكر مثلهكنت أنظر يف النجوم:  قال،عن سفيان بن عمرو

 إذا ) السالمعليه(كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

وضع رجله يف  إذا  عز وجل مبا تيسر له، ويكون ذلكبعض أمواله اشرتى السالمة من اهللا إىل أراد اخلروج

  .)٥(سلمه اهللا فانصرف محد اهللا عز وجل وشكره وتصدق مبا تيسر له وإذا ،الركاب

  أصبح دفع اهللا  إذا من تصدق بصدقة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن كردبن، عنو

                                                

  .٩٦ص ١ج: الفقيه، ٢٤٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٤٦٠ص ١ج: يب، التهذ٩٦ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٤٩ص: احملاسن، ٩٦ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ٥(



٢٥٨

  .)١(عنه حنس ذلك اليوم

ربعاء من خرج يوم األ إذا  أيبكان:  قال)السالمعليهما (حدمها أاهللا بن سليمان، عن عن عبد و

  .)٢(غريه تصدق بصدقة مث خرج أو آخر الشهر ويف يوم يكره الناس من حماق

  

  فصل 

  في استحباب حمل العصا من لوز مر في السفر

 اهللا عليه صلى( قال رسول اهللا :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

َلما تـوجه تلقاء مدينَو﴿ :ية وتلى هذه اآل،ومعه عصا لوز مرمن خرج يف سفر  :)وآله ََ َْ ِْ َ َّ َ َ َّ ُالله َو﴿: قوله إىل ﴾َ َّ

ٌ ما نـقول وكيل َعلى َ ُ ُ  إىل  حىت يرجع،آمنه اهللا من كل سبع ضار، ومن كل لص عاد، ومن كل ذات محة ،﴾َ

  .)٣( املعقبات يستغفرون له حىت يرجع ويضعهاأهله ومنزله، وكان مع سبعة وسبعون من

ًكثريا من  أن ين، كمااألمرن مل يكشف بعد الربط بني إيبعد و  ال،هل ذلك أثره التكويين: أقول

�ا أبينها بسبب العلم احلديث، أما مسألة املعقبات فالظاهر الشرعيات كانت جمهولة مث اكتشف االرتباط 

  .غيبية

 زذ النقد من العصا، والنقد عصا لو فليتخرضتطوى له األ أن من أراد: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٤(مر

يقع بعض  حيث نسان بسبب العصى، من جهة تنشيط اإلرضتقدم تفسريه، ولعل طي األ: أقول

  وثقله عليها، ولعل يف عصى اللوز املر خصوصية به تع

                                                

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٤٨ص: احملاسن) ٢(

  .١٠١ص:  ثواب األعمال،٩٦ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٥٩

  . ما مينع عن النشاطيعصاب فال تسرتخثر يف األؤاملرارة ت فإن لزيادة التنشيط،

ً مرضا شديدا فأصابته وحشة )عليه السالم(مرض آدم : )صلى اهللا عليه وآله( وقال رسول اهللا :قال ً

ففعل ذلك فأذهب عنه صدرك،  إىل قطع واحدة منه وضمهاا: جربئيل، فقال له إىل فشكى ذلك

  .)١(الوحشة

لصاق ذي اخلاصية بالبدن يؤثر يف إ  أنومن املعلومعصى واحدة من شجر اللوز املر،  أي :أقول

احلاالت النفسية رمبا تتكون من احلاالت  فإن  والصدر قفص القلب الذي قد يكون موضع الوحشة،،البدن

بيض شعره، ومن تعب جسده كئبت اخر، فمن كثر مهه كل من النفس والبدن يؤثر يف اآل إذ اجلسدية،

  .غري ذلك إىل ،نفسه

  

  فصل 

  ا في السفر والحضر والصغر والكبرفي استحباب حمل العص

محل العصا ينفي الفقر : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)٢(جياوره شيطان وال

اثه النشاط وعدم التعب، وعدم جماورة الشيطان من جهة عدم الكرب كما حد الفقر لعله إلينف: أقول

ًاب مطلقا، ولذا مل يكونوا أثران غيبيان، لكن الظاهر عدم الدليل على االستحبمها  يت، أويف احلديث اآل

�م ما محلوها من جهة عدم التعارف، وقد تقدم املعاشرة بآداب أل أو ً حيملو�ا مطلقا،) السالمعليهم(

  .أرباب البالد

رائيل الصغار والكبار خواين النبيني، وكانت بنو اسإ�ا من سنن إ ف،تعصوا: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٣(خيتالوا يف مشيتهم ميشون على العصا حىت ال

                                                

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٩٦ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٦ص ١ج: لفقيها) ٣(



٢٦٠

  

  فصل 

  رادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثورإفي استحباب الصالة عند 

قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليهم السالم (عبد اهللا أيب عن السكوين، عن

 إىل أراد اخلروج إذ ف رجل على أهله خبالفة أفضل من ركعتني يركعهماما استخل: )صلى اهللا عليه وآله(

فما )  وخامتة عمليين أستودعك نفسي وأهلي ومايل وذرييت ودنياي وآخريت وأمانيتإاللهم : (سفر ويقول

  .)١(عطاه اهللا عز وجل ما سألأّ إال قال ذلك أحد

صلى املسافر هذه  إذا ذلك اهللا يراعيهم يراعي عائلته بعد غيبته، كنسانخليفة اإل أن كما: أقول

  .الصالة

ًأراد سفرا مجع عياله يف بيت إذا  :)عليه السالم(جعفر  أبو كان:  قال،عن بريد بن معاوية العجليو

حفظ علينا، احفظنا وا الشاهد منا والغائب، اللهم ،ستودعك الغداة ومايل وأهلي وولديأين إ مالله: مث قال

  .)٢(بنا من عافيتك وفضلك تغري ما تسلبنا نعمتك وال الك، اللهم اللهم اجعلنا يف جوار

قد ذكرنا هذه الرواية يف كتاب :  قال،)ارخطأمان األ(عن علي بن موسى بن طاووس يف كتاب و

هو شد ثياب سفره  إذا ستخلف العبد يف أهله من خليفةاما :  قال)صلى اهللا عليه وآله(الرتاحم عن النيب 

ين إاللهم :  يقول)قل هو اهللا أحد( يف كل ركعة فاحتة الكتاب وأعات يصليهن يف بيته، يقرخري من أربع رك

  ليك �ن فاجعلهن خليفيت إأتقرب 

                                                

  .٢٤٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٥٠ص:  احملاسن،٢٤٤ و١٣٤ص ١ج: الفروع) ٢(



٢٦١

  .)١(يف أهلي ومايل

  . النافلة ركعتني ركعتنيقربع ركعات، على كيفية مطلاأل أن الظاهر: أقول

  

  فصل 

  لمسافرا أدعيةفي 

ًأراد سفرا قام على  إذا لو كان الرجل منكم:  قال،)ليه السالمع(احلسن  أيب عن صباح احلذاء، عن

 فقرأ احلمد أمامه وعن ميينه وعن مشاله، واملعوذتني أمامه وعن ميينه ،باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له

  وآية الكرسي أمامه وعن ميينه وعن مشاله، مث، أمامه وعن ميينه وعن مشاله)قل هو اهللا أحد( و،وعن مشاله

اللهم احفظين واحفظ ما معي، وسلمين وسلم ما معي، وبلغين وبلغ ما معي، ببالغك احلسن : (قال

  حلفظه اهللا وحفظ ما معه وبلغه وبلغ ما معه، وسلمه وسلم ما معه، أما رأيت الرجل حيفظ وال،)اجلميل

  .)٢(يبلغ ما معه يسلم ما معه، ويبلغ وال حيفظ ما معه، ويسلم وال

ال فكل دعاء يف هذا الشأن حسن، ولو إفضلية، و اخلاصة من باب األدعيةاأل أن رالظاه: أقول

  . الواردة يف باب الدعاءدلةمطلقات األ إىل ضافة باإل،بسائر اللغات ولو للمالك

خرج من منزله قال  إذا نساناإلن إ : قاليف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محزة، عن أيب عنو

 ،ثالث مرات) باهللا أخرج وباهللا أدخل وعلى اهللا أتوكل(ًثالثا )  اهللا أكرب،اهللا أكرب (:خيرج أن حني يريد

  اللهم افتح يل يف وجهي هذا خبري، واختم (

                                                

  .٣٠ص: سفارمان من أخطار األاأل) ١(

  .٣٥٠ص:  احملاسن،٥٥٥ص: األصول) ٢(



٢٦٢

مل يزل يف ضمان اهللا ) ريب على صراط مستقيمن إ ،بناصيتهاكل دابة أنت أخذ  يل خبري، وقين شر

  .)١(املكان الذي كان فيه إىل عز وجل حىت يرده

ذن اهللا إبّ إال تعمل أن تقدر �ا الأ كناية عن )خذ بالناصيةاآل(، ونساناملراد بالدابة أعم من اإل: أقول

  . وما معهنسانيأخذ اهللا سبحانه أمام ضررها باإل أن جلسبحانه هلا، فالتوسل أل

له خرج من منز إذا العبدن إ : قاليف حديث ) السالمعليه(محزة، عن علي بن احلسني  أيب عنو

 ،هديت:  قاال،)آمنت باهللا: ( قالفإذا ،كفيت:  قال له امللكان،)بسم اهللا: ( قالفإذاعرض له الشيطان، 

 ي كيف لنا مبن هد:وقيت، فتنحى الشياطني فيقول بعضهم لبعض:  قاال،)توكلت على اهللا: ( قالفإذا

ن إتركت الناس مل يرتكوك، و نإ محزة أبا يا:  مث قال،عرضي لك اليومن إ :مث قال: ، قالي ووقيوكف

  .)٢(أعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك:  قال،فما أصنع: ، قلترفضتهم مل يرفضوك

 يعرض بكالمه للطرف، من باب نسانن اإلقدمه لك، ألألعل املراد الكالم الذي ) ين عرضإ: (أقول

من ( و،عرضهبيقوله  أن  أراد بعد ذلك تفسري ملا)عليه السالم(مام عرضت احلوض على الناقة، فقول اإل

 يف مقابل ذاته وليس يف مقابل ،نسانمن املال واجلاه وما أشبه، كأن كل ذلك يف عرض اإل أي )عرضك

ِعرضها كعرض السماء﴿:  مثل،الطول َّ ِ ْ َْ َ ُ   .)٣(﴾رضْاأل وَ

هللا  بسم ا:خرجت من منزلك فقلإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن معاوية بن عمار، و

  ين أسألك خري ما خرجت إباهللا، اللهم ّ إال قوة حول وال توكلت على اهللا ال

                                                

  .٥٣٣ص: األصول) ١(

  .٥٥٣األصول ) ٢(

  .٢١ :سورة احلديد) ٣(



٢٦٣

 له، وأعوذ بك من شر ما خرجت له، اللهم أوسع علي من فضلك، وأمتم علي نعمتك، واستعملين

  .)١()صلى اهللا عليه وآله(فيما عندك، وتوفين على ملتك وملة رسولك رغبيت جعل ايف طاعتك، و

 ميل من كثرة طرق الطريق، والدين نساناإل أن هي الطريقة، يقال هلا ذلك من جهة) امللة: (أقول

ِمالك يـوم الدين﴿: نه يوجب اجلزاء، قال سبحانهأيقال من جهة  ِّ ِ
ْ َ

ِ   .من باب عالقة السبب واملسبب )٢(﴾ِ

 خرجت من بيتك تريد احلجإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

اهللا العلي العظيم، ّ إال له إاهللا احلليم الكرمي، الّ إال له إال( وهو ،دع دعاء الفرجافشاء اهللا  نإوالعمرة 

 مث ،) ورب العرش العظيم، واحلمد هللا رب العاملني،ني السبعرضسبحان اهللا رب السماوات السبع، ورب األ

 وبسم ،بسم اهللا دخلت: (مث قل) يم مريدًاللهم كن يل جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان رج: (قل

شاء اهللا يف سفري هذا  ، بسم اهللا مايتين أقدم بني يدي نسياين وعجلإ ويف سبيل اهللا، اللهم ،اهللا خرجت

هل، اللهم  كلها، وأنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األاألمورنسيته، اللهم أنت املستعان على  أو ذكرته

لنا ظهرنا، وبارك لنا  وسرينا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح ،رضا األلن طواهون علينا سفرنا، و

هل بك من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب، وسوء املنظر يف األ ين أعوذإ وقنا عذاب النار، اللهم ،فيما رزقتنا

السرور ين أسألك يف سفري هذا إواملال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحل وبك أسري، اللهم 

 حول وال خلفين يف أهلي خبري، والا و،صحبين فيهاقطع عين بعده ومشقته، واوالعمل ملا يرضيك عين، اللهم 

  ين عبدك وهذا محالنك، والوجه وجهك، والسفر إباهللا العلي العظيم، اللهم ّ إال قوة

                                                

  .٣٥١ص:  احملاسن،٥٥٤ص: األصول) ١(

  .٤: سورة الفاحتة) ٢(



٢٦٤

له من ذنويب، يطلع عليه أحد غريك، فاجعل سفري هذا كفارة ملا قب ما مل طلعت علىاليك، وقد إ

 )بك ولكومنا أنا عبدك إمشقته، ولقين من القول والعمل رضاك، فو واكفين وعثه ، يل عليهًوكن عونا

  .)١(احلديث

، األمورأعجل يف  أنسى وال  حىت الًامسك يكون حائال أي ،)قدم بني يدي نسياين وعجليتأ: (أقول

مام أكان احملافظ  إذا  كما،يانه يأتاسم اهللا ال نسان تقدم على اإلفإذا نسانمام اإلأكأ�ما يأتيان من 

سواء تذكرت بسم اهللا وما شاء اهللا  أي ...)ذكرته أو (،يتمكن العدو من مواجهته والضرر عليه  النساناإل

َْمل ﴿:  مثل قوله تعاىل،كل واحد منهما أو الذكر إىل نسيته، والضمري يرجع أو بعد ذلك يف حال السفر

ْيـتسنَّه َ ََ﴾.  

خرجت من منزلك يف إذا  :قال يل:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب لي بن أسباط، عنعن عو

فتلقاه ) باهللاّ إال قوة حول وال  ال،شاء اهللا  باهللا، توكلت على اهللا، مات آمن،بسم اهللا: (حضر فقل أو سفر

 ه وتوكل على اهللا وقال ماسبيلكم عليه وقد مسى اهللا وآمن ب ما: اطني فتضرب املالئكة وجوهها وتقوليالش

  .)٢(باهللاّ إال قوة حول وال شاء اهللا ال

أعوذ باهللا  (: باب دارهمن قال حني خيرج من:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب بصري، عن أيب عنو

ولياء اهللا، ومن  ومن شر من نصب أل،مما عاذت منه مالئكة اهللا، من شر هذا اليوم، ومن شر الشياطني

غفر اهللا )  باهللا من كل شريجري نفسأ ، وشر ركوب احملارم كلها،نس، ومن شر السباع واهلوامشر اجلن واإل

  .)٣(له وتاب عليه، وكفاه اهلم وجحزه عن السوء وعصمه من الشر

                                                

  .٤٦٠ص ١ج: يبالتهذ ،٢٤٤ص ١ج:  الفروع)١(

  .٣٥٠ص:  احملاسن،٩٧ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٥٥٤ص:  األصول،٩٧ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٦٥

 وأعظم ،اللهم خل سبيلنا، وأحسن تسيرينا: ًأراد سفرا قال إذا )عليه السالم(وكان الصادق : قال

  .)١(عافيتنا

خرج من بيته  إذا )عليه السالم(جعفر  أبو كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ليب، عنعن احلو

  .)٢(باهللا العلي العظيمّ إال قوة حول وال وعلى اهللا توكلت، وال ،تجلوبسم اهللا خرجت، وبسم اهللا : يقول

  .)٣(ج من منزلهخر إذا  يقول ذلك)عليه السالم(احلسن الرضا  أبو كان:  قال،عن حممد بن سنانو

: خرج من منزله إذا يقول أيب كان:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن حممد بن سنان، عنو

ً خرجت حبول اهللا وقوته، بال حول مين وقوة، بل حبولك وقوتك يا رب، متعرضا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .)٤( به يف عافيةينت فأ،لرزقك

صلى اهللا عليه (، عن النيب )السالمعليهم ( آبائه ن حممد، عنعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بو

 حول وال ال: ( قالفإذاسلمت، :  قالت املالئكة له،)بسم اهللا: (خرج الرجل من بيته فقالإذا  : قال)وآله

  .)٥(وقيت:  قالت املالئكة له،)توكلت على اهللا: ( قالفإذاكفيت، :  قالت املالئكة له،)باهللاّ إال قوة

  

  فصل

   المأثورة عند الركوبدعيةفي األ

 جعلت رجلك يف فإذا: يف حديث قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عن

   استويت فإذا) بسم اهللا الرمحن الرحيم، بسم اهللا واهللا أكرب: (لفقالركاب 

                                                

  .٣٥٠ص:  احملاسن،٩٧ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٥١ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥١ص: احملاسن) ٣(

  .٥٥٢ص: احملاسن) ٤(

  .٣٢ص: قرب اإلسناد) ٥(



٢٦٦

القرآن، ومن علينا ، وعلمنا سالماحلمد هللا الذي هدانا لإل: (على راحلتك واستوى بك حمملك فقل

ربنا  إىل ناإ و، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني،، سبحان اهللا)صلى اهللا عليه وآله(مبحمد 

ً، اللهم بلغنا بالغا األمر على  واملستعان،هم أنت احلامل على الظهراللملنقلبون، واحلمد هللا رب العاملني، 

حافظ  خريك، والّ إال خري طريك، والّ إال طري  اللهم ال،فرتكرضوانك ومغ إىل ً بالغا يبلغ،خري إىل يبلغ

  .)١()غريك

 ً،أيضاما أشبه  أو الباخرة أو الطائرة أو الدراجة أو  عند ركوب السيارةأهذا الدعاء وأشباهه يقر: أقول

  .للمالك وغريه

بسبب أما الشر ه، ء جانسانأردت أنت سبحانك الشر باإل إذا  فإنهتطري، ال أي )طريكّ إال الطري(

ِقل كل من عند الله﴿: التطري عند بعض الناس فال صحة له، وهذا اعرتاف مبضمون قوله سبحانه ِ َِّ ِ ْ ْ ٌّ ُ ْ ُ﴾)٢(.  

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عنبراهيم بن عبد احلميد، إعن و

ن ركب ومل يسم ردفه شيطان فيقول إىت ينزل، وفظه ح ردفه ملك حي،ركب الرجل الدابة فسمىإذا  :)وآله

: ركب الدابة إذا من قال: متن، فال يزال يتمىن حىت ينزل، وقال:  قال له،حسنُأ ال: قال له فإن تغن،: له

ية،  اآل،هدانا اهللا أن باهللا، احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوالّ إال قوة حول وال  ال،بسم اهللا(

  .)٣(حفظت له نفسه ودابته حىت ينزل)  سخر لنا هذا وما كنا له مقرننيسبحان الذي

فائدة هلا  ألقى يف نفسه التمنيات الباطلة اليت تشغل وقته وتصرفه عن التفكر الصحيح، وال أي :أقول

  .ما يتمناهليه، وحتزنه على فقد إشياء املسيئة  بالتمين لتذكره األنسان اإلذىًوكثريا ما يتأ ًدنيا، ًدينا وال ال

                                                

  .٤٦٠ص ١ج: يبالتهذ ،٢٤٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٧٨ :سورة النساء) ٢(

  .١٠٤ص:  ثواب األعمال،٢٣٠ص ٢ج: الفروع) ٣(



٢٦٧

 فرفع ،يركب أن  الركاب وهو يريد)عليه السالم(مري املؤمنني أمسكت أل:  قال،صبغ بن نباتةعن األو

نعم يا أصبغ، أمسكت : يا أمري املؤمنني رأيتك رفعت رأسك وتبسمت، فقال: رأسه مث تبسم، فقلت

خربك كما أته كما سألتين، وس يل فرفع رأسه وتبسم، فسألت كما أمسك)صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا 

يا رسول : السماء وتبسم، فقلت إىل  الشهباء فرفع رأسه)صلى اهللا عليه وآله(أخربين، أمسكت لرسول اهللا 

نه ليس من أحد يركب الدابة فيذكر ما أنعم اهللا به إيا علي :  فقال،السماء وتبسمت إىل اهللا رفعت رأسك

يل  ليه، اللهم اغفرإهو احلي القيوم وأتوب ّ إال له إغفر اهللا الذي الأست: ( آية السخرة مث يقولأعليه مث يقر

يغفر الذنوب  يا مالئكيت عبدي يعلم أنه ال: قال السيد الكرميّ إال )أنتّ إال يغفر الذنوب نه الإذنويب 

  .)١(شهدوا أين قد غفرت له ذنوبهاغريي، 

سبحان الذي سخر :  الركاب يقولوضع رجله يف إذا )عليه السالم(وكان الصادق : قال الصدوق

ً، ويسبح اهللا سبعا وحيمد اهللا سبعا، ويهلل اهللا سبعالنا هذا وما كنا له مقرنني ً ً
)٢(.  

 فلما وضع رجله يف ،)عليه السالم(طالب  ركب علي بن أيب: سدي قالعن علي بن ربيعة األو

 الذي أكرمنا ومحلنا يف الرب والبحر، ورزقنا احلمد هللا: ( فلما استوى على الدابة قال،)بسم اهللا: (الركاب قال

 مث سبح ،)، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرننيًمن الطيبات، وفضلنا على كثري ممن خلق تفضيال

ًاهللا ثالثا، ومحد اهللا ثالثا، مث قال كذا فعل رسول :  مث قال،)أنتّ إال يغفر الذنوب ال فإنه يل رب اغفر: (ً

  .)٣( وأنا رديفه) عليه وآلهصلى اهللا(اهللا 

  ًرا وأمسك له بالركاب  محا)عليه السالم(يب جعفر م ألّ يف حديث أنه قد،عن عبد اهللا بن عطاو

                                                

  .٣٠٣ص:  ا�الس،٩٧ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٥٣ص:  احملاسن،٩٧ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٢٨ص: ن الشيخبجمالس ا) ٣(



٢٦٨

صلى اهللا عليه ( وعلمنا القرآن، ومن علينا مبحمد سالماحلمد هللا الذي هدانا باإل: فركب، فقال

  .)١(ربنا ملنقلبون، واحلمد هللا رب العاملني إىل ناإ و، احلمد هللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني)وآله

ًخرجت برا فقل الذي قال فإن  : يف حديث قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب سباط، عنأعن و

َسبحان الذي سخر لنا هذا﴿: اهللا َ َّ َ َُّ َ َما كنَّا له مقرنني وْ ِ ْ ُُ َربنا لمنـقلبون إىل َِّإنا وَُ ُ
َِ ْ ُ َ عبد يقوله عند ليس من   فإنه،﴾َِّ

بسم اهللا، آمنت :  خرجت من منزلك فقلفإذا: ذن اهللا، وقالإدابة فيضره شيء ب أو من بعريفيقع ركوبه 

  .)٢(باهللاّ إال قوة حول وال باهللا، توكلت على اهللا، وال

  

  فصل 

  في استحباب ذكر اهللا وتسبيحه وتهليله في المسير

 )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عن

  .)٣(صعد كرب وإذا هبط سبح، إذا يف سفره

اللهم اجعل مسريي : كنت يف سفر فقلإذا  : قال،)السالمعليهما (حدمها أعبيدة، عن  أيب عنو

ًعربا، وصميت تفكرا، وكالمي ذكرا ً ً)٤(.  

كرب   وال، ما هلل مهلل،القاسم بيده أيب الذي نفسو: )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : قال

  هلل اهللا ما خلفه وكرب ما بني يديه بتهليله ّ إال شرافمكرب على شرف من األ

                                                

  .٢٣٢ص:  الروضة،٣٥٢ص: احملاسن) ١(

  .١٦٤ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٢٤٥ص ١ج:  الفروع،٩٨ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٩٨ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٦٩

  .)١(وتكبريه حىت يبلغ مقطع الرتاب

  .مرتفع من املرتفعات أي )شرافشرف من األ: (أقول

  

  فصل 

  بالمأثور في المسيرفي استحباب الدعاء 

لنفسي ين أسألك إ اللهم :قل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب د اهللا القمي، عنعن عيسى بن عب

عضدي، وأنت ناصري، بك وأنت خرة، اللهم أنت ثقيت، وأنت رجائي، اليقني والعفو والعافية يف الدنيا واآل

  .)٢( احلديثأحل وبك أسري

 فلما صلى ،مكة إىل هو متوجه و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا صحبت:  قال،عن حذيفة بن منصورو

اللهم لك الشرف على كل : ( وكلما صعد قال،)اللهم خل سبيلنا، وأحسن تسيرينا، وأحسن عافيتنا (:قال

  .)٣()شرف

ين إ اللهم :يف سفر قلخرجت إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سعيد املكاري، عن أيب عنو

حيلة أجلأ  قوة أتكل عليها، وال  وال،ليكإّ إال ليهإ يرجاء آو ثقة مين لغريك، وال خرجت يف وجهي هذا بال

ًطلب فضلك وابتغاء رزقك، وتعرضا لرمحتك، وسكوناّ إال ،ليهاإ  وأنت أعلم مبا سبق يل ،حسن عادتك إىل ً

ما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بالؤك  فإن أكره، أو يف علمك يف سفري هذا مما أحب

 اللهم فاصرف عين مقادير كل ،م الكتابأ قضاؤك، وأنت متحو ما تشاء وتثبت وعندك ومتضح عندي فيه

ً وأبسط علي كنفا من رمحتك، ولطفا من عفوك، وسعة من رزقك، ومتاما، كل الواءيبالء، ومقض ً  من ً

ّنعمتك، ومجاعا من معافاتك، وأوقع علي  فيه مجيع قضائك على موافقة مجيع هواي يف حقيقة أحسن ً

  ، ودفع عملي

                                                

  .٣٥٣ص:  احملاسن،٩٨ص: الفقيه) ١(

  .٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٣٥٣ص: احملاسن، ٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٣(



٢٧٠

خريت ًال أحذر على نفسي وديين ومايل مبا أنت أعلم به مين، واجعل ذلك خريا آل ما أحذر فيه وما

 ورائي من أهلي وولدي ومايل ومعيشيت وخزانيت ُتحتفظين فيما خلف أن ما أسألك يا ربودنياي، مع 

ة، وحفظ من كل مضيعة، ومتام  يف حتصني كل عور،ً به غائبا من املؤمننيَ بأحسن ما خلفتخواينإوقرابيت و

 وكفاية كل مكروه، وسرت كل سيئة، وصرف كل حمذور، وكمال كل ما جيمع يل الرضا والسرور يف ،كل نعمة

 وصل على حممد وآل حممد، والسالم عليه وعليهم ورمحة ،موري، وافعل ذلك يب حبق حممد وآل حممدأمجيع 

  .)١(اهللا وبركاته

  

  فصل

  في المخاوف  أدعيةفي قراءة آيات و

 هذه أ ختافه فاقرًدخلت مدخالإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم بن نعيم، عنإعن 

ْرب أدخلين﴿: يةاآل ِ َْ ِّ ٍ مدخل صدق َ ِْ َْ َ ْأخرجين وُ ِ ْ ٍ خمرج صدق َ ِْ َ ْاجعل يل وَُْ َ ً من لدنك سلطانا نصريا ْ َ ً ْ ُ َ ْ ُ َ ْ
 عاينت فإذا ،﴾ِ

  .)٢(ي آية الكرسأالذي ختافه فأقر

 ، كماًأيضاأعم من العمل ـ كاالمتحان يف الدروس ـ واملكان، بل لعله أعم من الزمان ) ًمدخال(: أقول

  . أصبح قال الدعاءفإذا ،يؤذيه يوم السبت أو ينتقم منه أن أوعدهإذا 

قلته مل  إذا علمك ماأس : قال، يف حديث)عليه السالم(احلسن  أيب  عنة،فاخت أيب عن ثوير بنو

  .)٣(ثالث مرات) سدمن شر هذا األب واجلأعوذ برب دانيال : ( قل،سدك األيضر

  ً يف جب ووضع معه أسدا )عليه السالم(حيث وضع ملك جبار دانيال : أقول

                                                

  .٢٤٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٦٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٦٨ص: احملاسن) ٣(



٢٧١

  .ميسه بأذى أن ذن اهللا تعاىل أخذ يتذلل له بدونإسد ب لكن األهسليفرت

 )صلى اهللا عليه وآله(خوان رسول اهللا إأتى :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خدجية، عن أيب عنو

 فإذاخرة العشاء اآلاملنزل فصليا  إىل آويتما إذا نعم: منا ما نقول، فقالّيد الشام يف جتارة فعلنرنا إ: فقاال له

  آية الكرسيأ، مث ليقر)عليها السالم(كما جنبيه على فراشه بعد الصالة فليسبح تسبيح فاطمة وضع أحد

  .)١( احلديثيء حىت يصبححمفوظ من كل شفإنه 

  .ليهماإ عليهما حائطان مبنيان فلم يصلوا فإذااللصوص تبعومها، ن إ :وفيه

  

   عند كل جسر، أدعيةة آيات وءفصل في قرا

  بات وحده أو وعند صعود الدرجة، ولمن سافر

 إذافًعلى ذروة كل جسر شيطانا  إن :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن حفص بن القاسم

  .)٢(يرحل عنك) بسم اهللا: (ليه فقلإانتهيت 

لكل شيء ذروة، وذروة القرآن ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي مرة صرف اهللا عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا، وألف مكروه من مكاره 

ستعني �ا على صعود ين ألإخرة عذاب القرب، ولفقر، وأيسر مكروه اآلخرة، أيسر مكروه الدنيا ااآل

  .)٣(الدرجة

 وكذلك هناك مكاره ،بكما ثبت يف الطلوف اض كلها مكاره الدنيا، وهي أكثر من األاألمر: أقول

  غريها فال استبعاد يف دفع ألف منها بسبب هذه 

                                                

  .٣٦٨ص: احملاسن) ١(

  .١٠٧ص ١ج:  الفقيه،٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٢٨٨ ص٥ج: وسائل الشيعة) ٣(



٢٧٢

  .ية املباركةاآل

ًشيا  حج رجل مالو:  قال،)عليه السالم( زين العابدين عن ،)خالقمكارم األ(عن الطربسي يف و

  . ما وجد أمل املشي)نزلناهأنا إ(فقرأ 

ًنزل منها ساملا مغفورا له، ولقاريها أثقل على الدواب ّ إال  حني يركب)نا أنزلناهإ(ما قرأ أحد : وقال ً

  .)١(من احلديد

ها كان يف ميزان حسناته أثقل أقر إذا ك وضع احلديد على الدابة كيف يثقل عليها، كذلفإذا: أقول

ًه بالء كان ترسا ثقيالءجا إذا نهأاملراد  أو من احلديد،   .ليهإ له حيول دون وصول البالء ً

 حني )نا أنزلناهإ( ئقار: لو كان شيء يسبق القدر لقلت: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال: قال

  .)٢(خيرج من منزله سريجع أو يسافر

ومن خيرج يف سفر :  يف حديث قال،)عليه السالم(د اهللا بعيب بد اهللا القمي، عن أعن عيسى بن عو

  .)٣(باهللا، اللهم آنس وحشيت، وأعين على وحديت، وأد غيبيتّ إال قوة حول وال ما شاء اهللا ال: وحده فليقل

اء  ما ش:قلفليمن خرج وحده يف سفر :  قال،) السالماعليهم( احلسن موسى بن جعفر عن أيبو

  .)٤(، وذكر مثلهاهللا

 يف دار أو ومن بات يف بيت وحده:  قال: عن بكر بن صاحل مثله، وزاد،)احملاسن(ورواه الربقي يف 

ين صاحب صيد إ: وقال له قائل:  قال،اللهم آنس وحشيت، وأعين على وحديت: يف قرية وحده فليقلأو 

  سبع، وأبيت بالليل يف اخلرابات 

                                                

  .١٢٦ص: خالقارم األمك) ١(

  .١٢٦ص: خالقمكارم األ) ٢(

  .٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٣(

  .٣٧٠ص:  احملاسن،٩٩ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٧٣

 خرجت فأخرج فإذا ،وادخل برجلك اليمىن) بسم اهللا: (دخلت فقلإذا  :واملكان املوحش، فقال

  .)١(ًترى بعدها مكروها نك الإف) بسم اهللا: (رجلك اليسرى وقل

  

  فصل 

  في خواص أيام الشهر

  :  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،)خالقمكارم األ( يف ،عن احلسن بن الفضل الطربسي

وائج والشراء والبيع والزراعة والسفراء وطلب احلاألمرلقاء سعيد يصلح ل: أول يوم من الشهر.  

  .يصلح للسفر وطلب احلوائج: الثاين

  .يصلح لشيء مجلة  الءردي: الثالث

  .صاحل للتزويج ويكره السفر فيه: الرابع

  . حنسءردي: اخلامس

  .مبارك يصلح للتزويج وطلب احلوائج: السادس

  . ويسعى فيهمبارك خمتار يصلح لكل ما يراد: السابع

  .يكره فيه فإنه يصلح لكل حاجة سوى السفر: الثامن

  . ويرى يف سفره كل خريً ومن سافر فيه رزق ماال،نسانمبارك يصلح لكل ما يريد اإل: التاسع

  .والبيع ومن مرض فيه برأ صاحل لكل حاجة سوى الدخول على السلطان، وهو جيد للشراء: العاشر

  .يع وجبميع احلوائج وللسفر ما خال الدخول على السلطانيصلح للشراء والب: احلادي عشر

                                                

  .٣٧٠ص:  احملاسن،٩٩ص ١ج: الفقيه) ١(



٢٧٤

  .�ا تقضىإ فأطلبوا فيه حوائجكم وأسعوا هلا ف،يوم مبارك: الثاين عشر

  .عماليوم حنس فاتقوا فيه مجيع األ: الثالث عشر

  .جيد للحوائج ولكل عمل: الرابع عشر

  .صاحل لكل حاجة تريدها فاطلبوا فيه حوائجكم: اخلامس عشر

  . مذموم لكل شيءءردي: دس عشرالسا

دخلوا على ابنوا وازرعوا وا وتزوجوا وبيعوا واشرتوا و،طلبوا فيه ما شئتماصاحل خمتار ف: السابع عشر

  .�ا تقضىإالسلطان، وأسعوا على حوائجكم ف

  .للسفر وطلب احلوائج، ومن خاصم فيه عدوه خصمهخمتار صاحل : الثامن عشر

  ً.عمل، ومن ولد فيه يكون مباركاخمتار صاحل لكل : التاسع عشر

ة ئ ويوم مبارك مبشي،جيد خمتار للحوائج والسفر والبناء والغرس، والدخول على السلطان: العشرون

  .اهللا

  .يوم حنس مستمر: احلادي والعشرون

  .خمتار صاحل للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر والصدقة: الثاين والعشرون

  . خاصة للتزويج والتجارات كلها، والدخول على السلطانخمتار جيد: الثالث والعشرون

  .يوم حنس شوم: الرابع والعشرون

  . مذموم حيذر فيه من كل شيءءردي: اخلامس والعشرون

  .نكم تنتفعون بهإ وعليكم بالصدقة ف،صاحل لكل حاجة سوى التزويج والسفر: السادس والعشرون

  .راد به، ولقاء السلطانجيد خمتار للحوائج وكل ما ي: السابع والعشرون

  .ممزوج: الثامن والعشرون

  .يكره له ذلك فإنه خمتار جيد لكل حاجة ما خال الكاتب: التاسع والعشرون



٢٧٥

  .)١(خمتار جيد لكل حاجة من شراء وبيع وزرع وتزويج: الثالثون

م نه ذكر هلإ ،) السالماعليهم(عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق  أيب عن يونس بن ظبيان، عنو

  :قال أن ىلإ ،ياماختيارات األ

وهو يوم حممود لطلب احلوائج، ، )عليه السالم(يوم مبارك خلق اهللا فيه آدم : أول يوم من الشهر

  .والدخول على السلطان، ولطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء واختاذ املاشية

ه اهللا �ا، يصلح لبناء املنازل وكتب  وفيه خلقت حوا من آدم، وزوج،يوم نساء وتزويج: والثاين منه

  .واالختيارات والسفر وطلب احلوائجالعهد 

تتعرض فيه ملعاملة  يوم حنس مستمر، فاتق فيه السلطان والبيع والشراء وطلب احلوائج، وال: والثالث

، خرجا من اجلنة، واجعل شغلك صالح أمر منزلكأ وفيه سلب آدم وحوا لباسهما وً،تشارك فيه أحدا وال

  .خترج من دارك فافعل ال أن ن أمكنكإو

 وهو يوم صاحل للصيد والزرع، ويكره فيه السفر، وخياف ،)عليه السالم (يوم ولد فيه هابيل: الرابع

على املسافر فيه القتل والسلب وبالء يصيبه، ويستحب فيه البناء واختاذ املاشية، ومن هرب فيه عسر تطلبه، 

  .من خيمصه إىل وجلأ

 فيه ئوهو حنس مستمر، فال تبتد :قال أن ىل، إوفيه قتل أخاهلد فيه قابيل الشقي، و: اخلامس

  .صالح املاشيةإوانظر يف بعمل، وتعاهد من يف منزلك، 

 ،أهله مبا حيبه إىل صاحل للتزويج، مبارك للحوائج والسفر يف الرب والبحر، ومن سافر فيه رجع: السادس

  .وهو جيد لشراء املاشية

ما تريد من عمل الكتابة، ومن بدأ فيه » وعاجل«صاحل فاعمل فيه ما تشاء، وعاجل يوم : السابع

  .بالعمارة والغرس والنخل محد أمره يف ذلك

  يوم صاحل لكل حاجة من البيع والشراء، ومن دخل فيه على سلطان : الثامن

                                                

  .٢٦٦ص: خالقمكارم األ) ١(



٢٧٦

احلرب وكتب ىل  إ فيه السفر واخلروجًأيضاقضيت حاجته، ويكره فيه ركوب السفن يف املاء، ويكره 

  .بتعبّ إال  ومن هرب فيه مل يقدر عليه،العهود

ً ورأى خريا، ًومن سافر فيه رزق ماالآخره لكل أمر تريده،  إىل  من أوله،يوم صاحل خفيف: التاسع

 إىل  واغرس فيه، ومن حارب فيه غلب، ومن هرب فيه جلأ، وازرع فيه، فيه بالعمل، واقرتض فيهأفابد

  .سلطان مينع منه

  والبيع والسفر، ويستحب للمريض فيهء يصلح للشرا،)عليه السالم( ولد فيه نوح ،يوم صاحل: عاشرال

  .يوصي ويكتب العهود، ومن هرب ظفر به وحبسأن 

 ، فيه بالعمل والشراء والبيع والسفرئيبتد) عليه السالم( ولد فيه شيث ،يوم صاحل: احلادي عشر

  .وجيتنب فيه الدخول على السلطان

  .يصلح للتزويج وفتح احلوانيت والشركة وركوب املاء، وجيتنب فيه الوساطة بني الناس:  عشرالثاين

  يكره فيه كل أمر، ويتقى فيه املنازعات واحلكومة ولقاء السلطان وغريه، وال،يوم حنس: الثالث عشر

  .هرب فيه سلم أو حيلق الشعر، ومن ضل يدهن فيه الرأس وال

 ومن ،لطلب العلم والشراء والبيع واالستقراض والقرض وركوب البحر ،صاحل لكل شيء: الرابع عشر

  .هرب فيه يؤخذ

يشاهد ما يشرتي،  أو يقرض أو يستقرض أن من أرادّ إال ،األموريوم حمذور يف كل : اخلامس عشر

  .ومن هرب فيه ظفر به

 والبيع  من سافر فيه هلك، ويكره فيه لقاء السلطان، ويصلح للتجارة،يوم حنس: السادس عشر

  ).ساساأل(ساسات بنية ووضع األالبحر، ويصلح لأل إىل واملشاركة واخلروج

  ً حيذر فيه املنازعة، ومن أقرض فيه شيئا مل ،متوسط احلال: السابع عشر



٢٧٧

  .ن رد فيجهد، ومن استقرض فيه مل يردهإويرد اليه، 

صم فيه عدوه خصمه  من بيع وشراء وسفر وزرع، ومن خا،يوم سعيد صاحل لكل شيء: الثامن عشر

  .من اقرتض منه إىل ًوظفر به، ومن اقرتض قرضا رده

 وهو صاحل للسفر واملعاش ،) السالمماعليه(براهيم إسحاق بن إ ولد فيه ،يوم سعيد: التاسع عشر

  .هرب قدر عليه أو واحلوائج وتعلم العلم وشراء الرقيق واملاشية، ومن ضل فيه

ساس وحصاد الزرع، وغرس سفر واحلوائج والبناء ووضع األ صاحل لل،يوم متوسط احلال: العشرون

  .الشجر والكرم، واختاذ املاشية، ومن هرب فيه كان بعيد الدرك

يطلب فيه حاجة، يتقى فيه السلطان، ومن سافر فيه مل يرجع وخيف  اليوم حنس : احلادي والعشرون

  .األمور لسائر ء وهو يوم ردي،عليه

ومن دخل فيه على سلطان  والصدقة فيه مقبولة، ، الشراء والبيع،لحوائجيوم صاحل ل: الثاين والعشرون

  .شاء اهللا تعاىل نإ يصيب حاجته، ومن سافر فيه يرجع معاىف

 وهو يوم خفيف تطلب فيه احلوائج ،)عليه السالم( ولد فيه يوسف ،يوم صاحل: الثالث والعشرون

  ً. غنم وأصاب خريا ومن سافر فيه،والتجارة والتزويج والدخول على السلطان

  . حنس لكل أمر يطلب فيه، ولد فيه فرعونءردي: الرابع والعشرون

  . فال تطلب فيه حاجة، واحفظ فيه نفسك فهو يوم شديد البالءءحنس ردي: اخلامس والعشرون

وهو يوم يصلح للسفر ،  بعصاه البحر فانفلق)عليه السالم(ضرب فيه موسى : السادس والعشرون

  تدخل   وال،ج فيه فرق بينهمامن تزو فإنه التزويج،ّال  إولكل أمر يراد



٢٧٨

  .أهلك إىل ذا وردت من سفرك فيهإ

  .حوال خفيف لسائر األ،صاحل لكل أمر وحاجة: السابع والعشرون

  .)عليه السالم(صاحل مبارك لكل أمر وحاجة، ولد فيه يعقوب : الثامن والعشرون

ً كثريا، ً ومن سافر فيه يصيب ماال،عمالوائج واأل واحلاألمورصاحل خفيف لسائر : التاسع والعشرون

  .يكره ذلك فإنه يكتب فيه وصية وال

املعاملة، ومن هرب فيه ّ إال تتعرض لغريه تسافر فيه، وال يوم جيد للبيع والشراء والتزويج، وال: الثالثون

ًأخذ، ومن اقرتض فيه شيئا رده سريعا ً)١(.  

صلى ( يوم سعد وحنس بسبب وفاة النيب أو ،سبوع والشهرأل حنس وسعد يف أيام ارضاتع إذا :أقول

نه مقتضى  يقدم النحس، أل)عليهم الصالة والسالم(أحدهم أو ) عليها السالم( الزهراءأو ) اهللا عليه وآله

  .اجلمع العريف

نه سيء فذلك العتبارين، كما يف كل شيء أاليوم الفالين حسن و أن  من ذكرخباروما يف بعض األ

رياح جع الرجل من األوبشياء الباردة، ويصاب  مما يصلح له األنسان قد تشتد حرارة اإلًتان، مثالكذلك جه

  قيل تارة هكذا وتارة هكذا يلزمفإذايصلح له البارد، وهنا يلزم التعادل والرتاجيح الطبيعي، وهكذا،  مما ال

  .افاةمنا كل واحد من القولني حيكي عن طرف من الطرفني، فال منإالرتجيح، و

والدعاء وحنومها ترفع ن الصدقة أيام وحنوه من املقتضيات، وأمثال هذه املذكورات يف األ أن وقد تقدم

  .املشكلة

 وبعضه ينتظر االنكشاف بتقدم من ،العلم كشف بعض ذلك أن يام فقد عرفتثر يف األوأما وجه األ

  .ذن اهللا تعاىلإالعلم ب

  

  فصل 

   والدعاء لهفي استحباب تشييع المسافر وتوديعه

  رمحة ( أباذر )عليه السالم(ملا شيع أمري املؤمنني :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

                                                

  .٢٩٣ص ٥ج: وسائل الشيعة) ١(



٢٧٩

طالب وعبد اهللا بن جعفر وعمار بن  أيب  وعقيل بن)عليهما السالم( شيعه احلسن واحلسني )اهللا عليه

 يرجع أن  وللمشيعيميض  أنالبد للشاخص فإنه ودعوا أخاكم: )عليه السالم(ياسر، فقال أمري املؤمنني 

  .)١(احلديث

: ودع املؤمنني قالإذا ) صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

وسلم لكم دينكم ودنياكم، وردكم ،كل خري، وقضى لكم كل حاجة إىل زودكم اهللا التقوى، ووجهكم 

  .)٢(ساملني إىل ساملني

ودع إذا ) صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(ر جعف أيب  عن،ويف خرب آخر

أحسن اهللا لك الصحابة، وأكمل لك املعونة، وسهل لك احلزونة، وقرب لك :  مث قال،ًمسافرا أخذ بيده

 ووجهك لكل خري، عليك بتقوى اهللا، ،البعيد، وكفاك املهم، وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك

  .)٣( نفسك، سر على بركة اهللا عز وجلاستودع اهللا

ً رجال) عليه السالم(ودع :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  يبعن علي بن أسباط، عمن ذكره، عن أو

مث التفت :  قال،) ووجهك اهللا للخري حيث توجهت،استودع اهللا دينك وأمانتك، وزودك زاد التقوى: (فقال

 إذا )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(هذا وداع رسول اهللا  : فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ليناإ

  .)٤(وجهه يف وجه من الوجوه

ودع رسول اهللا  إذا كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  يبعن عبد اهللا بن ميمون القداح، عن أو

هك للخري حيثما استودع اهللا دينك وأمانتك، وخواتيم عملك، ووج:  قالً رجال)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٥(توجهت، ورزقك التقوى، وغفر لك الذنوب

                                                

  .٣٥٣ص:  احملاسن،٩٨ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٥٤ص:  احملاسن،٩٨ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٩ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣٥٤ص: احملاسن) ٤(

  .٣٥٤ص: احملاسن) ٥(



٢٨٠

 )صلى اهللا عليه وآله(ودع رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  يبدريس بن يونس، عن أإعن و

  .)١(سلمك اهللا وغنمك وامليعاد هللا:  فقال لهًرجال

:  فقال،ه مشاة حجاجأصحابمن  لقوم )عليه السالم(عبد اهللا  أبو دعا:  قال،عن هشام بن ساملو

اللهم أمحلهم على أقدامهم، وسكن عروقهم)٢(.  

كفاك : رقعة  إيل فكتب)عليه السالم(احلسن  أيب ردت وداعأ:  قال،عن موسى بن بكر الواسطيو

  .)٣(لك حاجتك يف صحبة اهللا وكنفه باخلرية، ويسراهللا املهم، وقضى لك 

 إىل ضافة فكل دعاء من هذا القبيل حسن، باإل،ب املصداق من بادعيةهذه األ أن الظاهر: أقول

  .فضل االلتزام مبا وردن كان األإ الدعاء الشاملة لكل دعاء حسن، وأدلةطالقات إ

  

  فصل 

  في كراهة الوحدة في السفر

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن السكوين، عن جعفر

  .)٤( احلديثيق مث السفرفالر: )عليه وآله

أحب : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،) السالماعليهم(جعفر حممد بن علي  أيب عنو

  .)٥(زاد لغطهم الإاهللا تعاىل أربعة، وما زاد قوم على سبعة  إىل الصحابة

   ،ليةالك حاديث من القضايا الوقتية التكون أمثال هذه األ أن يبعد ال: أقول

                                                

  .٣٥٤ص: احملاسن) ١(

  .٣٥٤ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥٥ص: احملاسن) ٣(

  .٣٥٧ص:  احملاسن،٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٤(

  .١٣١ص ١ج:  اخلصال،٣٠٣ص: الروضة) ٥(



٢٨١

  .ولذا يشاهد االختالف بينها يف اجلملة

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن خالد، عن) السري(عن السندي و

 وضرب ، ومنع رفده،من سافر وحده: بلى يا رسول اهللا، قال:  قالوا،كم بشر الناسئأنب أال :)عليه وآله

  .)١(عبده

 )صلى اهللا عليه وآله(يف وصية رسول اهللا  :)عليه السالم(موسى بن جعفر احلسن  أبو وقال: قال

ن إ بعد، يا عليأالشيطان مع الواحد، وهو من االثنني  فإن خترج يف سفر وحدك، ال: )عليه السالم(لعلي 

  .)٢(سافر وحده فهو غاو، واالثنان غاويان، والثالثة نفر إذا الرجل

سفار ذلك يف غري مثل األ أن  ضل عن منهج العقل والشرع، والظاهرنهالغاوي يعين الضال، أل: أقول

 ال أن زمنة بالوسائل احلديثة، ولعل ذلك لالنصراف، واملرادًالقصرية مثل فرسخ وحنوه، خصوصا يف هذه األ

ن كان هو وحده إ للحديث، وًركب مع عشرة يف السيارة، فليس مصداقا ال فلوإ و،يكون هناك أفراد آخرون

  . أقربائه وأصدقائهمن دون

لعن رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(براهيم بن عبد احلميد، عن أىب احلسن موسى بن جعفر إعن و

  .)٣(كل زاده وحده، والنائم يف بيت وحده، والراكب يف الفالة وحده اآل، ثالثة)صلى اهللا عليه وآله(

 ،جاء رجل من املدينة ذإ مبكة )سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،مساعيل بن جابرإعن و

أما لو كنت تقدمت : )عليه السالم(عبد اهللا  ًما صحبت أحدا، قال أبو:  فقال،من صحبك: فقال

  واحد شيطان، واثنان شيطانان، وثالثة : ، مث قالحسنت أدبكليك ألإ

                                                

  .٣٥٦ص:  احملاسن،٩٩ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٥٦ص:  احملاسن،٩٩ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٩ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٨٢

  .)١(صحب، وأربعة رفقاء

 ًرأيت واحدا فال تقرب منه الحتمال إذا املرادو  أ،األمركالشيطان يف عدم طاعة  أي )شيطان: (أقول

  .ًن كان هذا االحتمال بعيدا عن السياقإيكون من اجلان، وأن 

صلى اهللا (لعن رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( احلسن موسى يبإبراهيم بن عبد احلميد، عن إعن و

  .)٢(أحدهم راكب الفالة وحده:  ثالثة)عليه وآله

البائت يف : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( بن علي جعفر حممد أيب عنو

  .)٣(نسأ والثالثة ،بيت وحده والسائر وحده شيطانان، واالثنان ملة

  

  فصل 

  في أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به ومن يعرف حقه

زين تصحب من تا: كان يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)جرير(سحاق بن حريز إعن 

  .)٤(تصحب من يتزين بك وال ،به

 إىل ًكان أعظمهما أجرا وأحبهماّ إال ما اصطحب اثنان: )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : قال

  .)٥(رفقهما بصاحبهأاهللا 

نني قال أمري املؤم:  قاليف حديث )السالمعليهم ( آبائه عن السكوين، عن جعفر بن حممد، عنو

  .)٦(يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك تصحنب يف سفر من ال ال: )عليه السالم(

  

                                                

  .٣٠٢ص: الروضة، ٩٩ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٥٦ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥٦ص: احملاسن) ٣(

  .٣٥٧ص: احملاسن، ٩٩ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .٣٥٧ص:  احملاسن،٩٩ص ١ج: الفقيه) ٥(

  .٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٦(



٢٨٣

  

  فصل 

  خراجهاإفي استحباب جمع الرفقاء نفقتهم و

خرج القوم  إذا من السنة: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)١(خالقهمنفسهم وأحسن ألطيب ألأذلك  فإن نفقتهم،أخيرجوا  أن يف سفر

  .خالق الفاضلةيكون اختالف وحتاسد، واجتماعهم يكون أحسن، وهو من األ نه الأل: أقول

  

  فصل 

  نفاق ونحوهيصحب نظيره في اإل أن نه يستحب للمسافرأفي 

 قد عرفت حايل، وسعة يدي، :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن شهاب بن عبد ربه

ن إ تفعل يا شهاب، ال: وسع عليهم، قالأخواين، فأصحب النفر منهم يف طريق مكة فإعي على وتوس

  .)٢(صحب نظراءك، اصحب نظراءكافن هم أمسكوا أذللتهم، إبسطت وبسطوا أجحفت �م، و

ال فال تكون العلة إما أشبه ذلك، و أو ه،أصحابًمل يكن أحدهم سيدا، كاملرجع مع  إذا هذا: أقول

  .تيةة، والعلة تعمم وختصص، ويؤيده رواية احلليب اآلاملذكور

خيرج الرجل مع قوم مياسري وهو أقلهم : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،بصري أيب عنو

يذل نفسه، ليخرج مع  أن حبأما : خيرج مثل ما أخرجوا، فقال أن يقدر هو  فيخرج القوم النفقة والً،شيئا

  .)٣(من هو مثله

  إذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب اد بن عثمان، عن حريز، عمن ذكره، عنعن محو

                                                

  .٩٩ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٢٤٥ص ١ج: الفروع، ٩٩ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٥٩ص:  احملاسن،٢٤٥ص ١ج: الفروع) ٣(



٢٨٤

  .)١(ذلك مذلة للمؤمن فإن تصحب من يكفيك، صحبت فاصحب حنوك، وال

 عن القوم يصطحبون فيهم املوسر وغريه )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،عن حممد احلليبو

مل تطب بذلك أنفسهم،  فإن :، قلتأنفسهم فال بأس بهطابت بذلك ن إ : قال،فينفق عليهم املوسر

  .)٢(ثىن من ذلك اهلرابتن يسأ يأكل من اخلبز ويدع ،معهم) يصرب(يصري : قال

يصحب من يتفضل  أن نه كان يكره للرجلإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن احلكم، عنو

  .)٣(اصحب مثلك: عليه، وقال

 فكنت أذبح هلم يف كل منزل ،ً وعشرين رجالًنيفامكة  إىل خرجنا:  قال،العال أيب عن حسني بنو

أعوذ :  قلت،يا حسني وتذل املؤمنني:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب أدخل على أن شاة، فلما أردت

أما : اهللا، قالّ إال  ما أردت:، فقلتنك كنت تذبح هلم يف كل منزل شاةأبلغين :  فقال،باهللا من ذلك

 أستغفر اهللا وال: ، قلتليه نفسهإيفعل مثل فعالك فال يبلغ مقدرته فتقاصر  أن منهم من حيب أن متلع

  .)٤(أعود

  

  فصل 

  ًفي عدد رفقاء السفر وكراهة سبق الرفيق كثيرا

اهللا  إىل حب الصحابةأ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)٥(كثر لغطهم ّالإوما زاد قوم على سبعة عز وجل أربعة، 

  .تقدم الكالم فيه: أقول

                                                

  .١٠٠ص ١ج:  الفقيه،٢٤٥ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٥٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥٩ص: احملاسن) ٣(

  .٣٥٩ص: احملاسن) ٤(

  .١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٥(



٢٨٥

 وذكر خري الرفقاء أربعة : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،نصر أيب عن عمر بنو

  .)١(احلديث

من صحب أخاه املؤمن يف طريق فتقدمه بقدر ما يغيب عنه :  قال،)عليه السالم(عن الصادق و

  .)٢(أشاط بدمه وأعان عليهبصره فقد 

  .ما أشبه ذلك أو اللص، أو كان الطريق موضع السبع إذا ًموضعا لذلك، كماكان  إذا هذا: أقول

  

  فصل 

  زاد على المتعارف إذا سراف في نفقة الحج والعمرة إنه الأفي 

 اهللا عليه صلى(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فور، عنعي أيب عن عبد اهللا بن

  .)٣(عمرة أو يف حجّ إال سرافاهللا عز وجل من نفقة قصد، ويبغض اإل إىل ما من نفقة أحب: )وآله

منا يستحب زيادة النفقة إ وً،ال فهو حرام مطلقاإ و،سراف حقيقةاإل  ال،السعةسراف املراد باإل: أقول

  .يف سفر احلج

  

  فصل 

  شعر دون الغناءفي استحباب االستعانة على السفر بالحداء وال

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ه عن جعفر بن حممد، عنإسنادعن السكوين، ب

  .)٤(ليس فيه خناء: ، ويف نسخةزاد املسافر احلداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء :)اهللا عليه وآله

  عبد اهللا  أيب ن عن بعض مشيخته، ع،بن الفضل اهلامشي، عن أبيهعن عبد اهللا و

                                                

  .٣٤٠ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٠٤ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٢(

  .٣٥٩ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣٥٨ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٨٦

  .)١(يغين على دابته وهي تسبح أن أما يستحىي أحدكم:  قال)عليه السالم(

 أن  أحدكميتغنوا على ظهورها، أما يستحي ال:  قاليف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٢(يغين على ظهر دابته وهي تسبح

حساس ن راحة النفس توجب قلة اإلزاد، ألمنا الشعر وحنوه إالسفر بسائر الوسائل كذلك، و: أقول

  .بتعب البدن

  

  فصل 

  اعتناء المسافر بحفظه نفقتهفي استحباب 

ين أريد احلج فأشد إمعي أهلي ون إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن صفوان اجلمال

  .)٣(فقتهمن قوة املسافر حفظ ن:  كان يقول)عليه السالم(أيب ن إ نعم:  قال،نفقيت يف حقوي

  .رادتهإقوة  أو قوة عقله، أي )قوة املسافر: (أقول

  

  فصل 

  في استحباب صالة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور

ًوالذي بعث حممدا : نه قالإ يف حديث ،)عليه السالم(بن نباتة، عن أمري املؤمنني صبغ عن اإل

وهو يف القرآن، فمن أراد فليسألين ّ إال طلبونه ما من شيء ي، باحلق وأكرم أهل بيته)صلى اهللا عليه وآله(

 يس يف ركعتني، أاقر:  فقال،يا أمري املؤمنني أخربين عن الضالة: ليه فقالإفقام رجل  :قال أن ىل إعنه

  يا هادي الضالة رد : (وقل

                                                

  .٣٥٧ص: احملاسن) ١(

  .٦٢٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٥٨ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٣(



٢٨٧

  .)١(ففعل فرد اهللا عليه ضالته ،)علي ضاليت

املراد كل شيء  أو ة القرآن توجب رده،ءقرافإن  يراد به ما ضاع منه،) ما من شيء يطلبونه(: أقول

  .مقاصده إىل نسانبسبب القرآن يصل اإل أو يعرف من القرآن

صل ركعتني، :  فقال، بعرييّ فضل)عليه السالم(جعفر  أيب كنت مع:  قال،عبيدة احلذاء أيب عنو

  مث ذكر،)هؤمن فضل اهللا عطا�ا إًاللهم راد الضالة هاديا من الضاللة رد علي ضاليت ف: (مث قل كما أقول

  .)٢( أركبه على بعري مث وجد بعريه)عليه السالم(جعفر أبا أن 

له من يف إنك إ اللهم :تدعو للضالة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن زيد الشحام، و

�ا من إليت ف ضاّ رد علي،، وعدل فيهما، وأنت اهلادي من الضاللة، وترد الضالةرضله من يف األإالسماء و

 ورسولك وعلى كًتعن �ا كافرا، اللهم صل على حممد عبد ًتفنت �ا مؤمنا، وال رزقك وعطيتك، اللهم ال

  .)٣(أهل بيته

  

   والتنوق فيها  في السفرةفصل في استحباب اتخاذ السفر

  )عليه السالم(في زيارة الحسين ّإال 

سفرة علهيا  إىل )عليه السالم( بن جعفر نظر العبد الصاحل موسى:  قال،اخلادم) نصر(عن نصري 

  .)٤(ًيقرب شيئا مما فيها شيء من اهلوام ال فإنه ً،واجعلوا مكا�ا حديداانزعوا هذه، : حلق صفر، فقال

                                                

.٦٠٣ص: األصول) ١(

  .٣٦٣ص: احملاسن) ٢(

  .٣٦٣ص: احملاسن) ٣(

  .١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٤(



٢٨٨

  .)١(سافرمت فاختذوا سفرة وتنوقوا فيهاإذا  :)عليه السالم(وقال الصادق : قال

زاروا احلسني  إذا ًقوما أن بلغين: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

خبصة وأشباهه، لو زاروا قبور أحبائهم ما محلوا معهم  محلوا معهم السفرة فيها اجلداء واأل)عليه السالم(

  .)٢(هذا

 تزورون، وال ال أن تزورون خري من: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن املفضل بن عمرو

ًقرب أبيه كثيبا  إىل أحدكم ليذهبن إ تاهللا: قطعت ظهري، قال: قلت: ، قالتزورون أن تزورون خري من

ًر، كال حىت تأتونه شعثا غرباَفُ وتأتونه أنتم بالسً،حزينا ً)٣(.  

 أن من شرف الرجل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسنيو

  .)٤(خرج يف سفر إذا يطيب زاده

العمرة تزود من أطيب الزاد  أو مكة للحج إىل سافر إذا ) السالماعليهم(وكان علي بن احلسني : قال

  .)٥(ىواحملل) صماحمل(والسويق احملمض من اللوز والسكر 

 وبذله ملن ،من املروة يف السفر كثرة الزاد وطيبهن إ :يف حديث )عليه السالم(وقال الصادق : قال

  .)٦(كان معك

  .يتحلى به أن نسانالرجولة والفتوة، مما ينبغي لإل أي )من املروة( :أقول

                                                

  .٣٦٠ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٢٩ص:  كامل الزيارات،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .١٣٠ص: كامل الزيارات) ٣(

  .٣٦٠ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .٣٦٠ص:  احملاسن،١٠٠ص ١ج: الفقيه) ٥(

  .١٠٤ص ١ج: الفقيه) ٦(



٢٨٩

  .)١(سفرك يف زادكتربك بأن حتمل اخلبز : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :ويف رواية

  .ًجمففا، والربكة مبعىن الثبات والبقاء أو ًبسايبقى يان اخلبز أل) تربك: (أقول

عنده فذكروا كنا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنبن السندي، عن بعض رجاله،عن صاحل و

  .)٢(املاءّ إال ينفرد به اجلمل فال يكون عليه أن ّ إالينقل املاء ال: املاء يف طريق مكة ونقله، فقال

  ً.املاء والزاد معا أو كأن املراد عدم التصعيب على اجلمل بتحميله املاء واملسافر،: أقول

  

  فصل 

  ليهإل المسافر معه جميع ما يحتاج في استحباب حم

ا بين سافر ي: يف وصية لقمان البنه : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عيسى، عن

دوية ما تنفع وسقائك وخيوطك وخمرزك، وتزود معك من األ) خبائك(بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك 

وترسك :  وزاد فيه بعضهم،هللا عز وجليف معصية اّ إال ًك موافقاصحاببه أنت ومن معك، وكن أل

  .)٣()قوسك(

اللص احملارب : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلليبو

  .)٤(فاقتله، فما أصابك فدمه يف عنقي

 ، اللص واحليوان يف طريقهنسانًكثريا ما يالقي اإل فإنه مل السالح،حبذكر هذا احلديث لربطه : أقول

   ك عرضهليه أو ًمل يكن مسلحا يهلك إذا حيث

                                                

  .٣٦٠ص: احملاسن) ١(

  .٣١٣ص ١ج: الفروع) ٢(

  .٣٠٣ص:  الروضة،١٠١ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣٦٠ص: احملاسن) ٤(



٢٩٠

  .ينهب مالهأو 

سافر محل معه مخسة  إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :)عوارف املعارف(ذكر صاحب كتاب 

  .)١(املرآة واملكلحة واملذرى والسواك واملقراض: أشياء

َوأعدوا هلم ما ﴿: يف قول اهللا: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن عيسى، عمن ذكره، عنو َُْ ُّ َِ َ
ٍَّاستطعتم من قـوة ُ ْ

ِ
ْ ُ ََْ .)٢(رسُسيف وت: قال﴾ ْ

ْأعدوا هلم ما استطعتم َو﴿: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن عبد اهللا بن املغرية رفعهو ُْ ََْ ْ َ َُ ُّ َِ

ٍَّمن قـوة ُ ْ
  .)٣(الرمي: قال﴾ ِ

مطلقة شاملة لكل ية اآل أن )السبق والرماية( فقد ذكرنا يف كتاب ّالإ املصداق، وما ذكر من: أقول

  .احلديثة أو أقسام القوة القدمية

  

  فصل 

  في استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر

 شفاء من كل داء فهل هي )عليه السالم(تربة قرب احلسني : نه قيل لهإ ،)عليه السالم(عن الصادق 

ًيكون آمنا من كل خوف فليأخذ املسبحة من تربته،  أن أراد أحدكم إذا ،نعم:  فقال،ل خوفأمان من ك

ين أسألك حبق إاللهم : (ويدعو بدعاء املبيت على الفراش ثالث مرات، مث يقبلها ويضعها على عينيه ويقول

ًين اجعلها شفاء من  وأخيه، وحبق ولده الطاهرههذه الرتبة، وحبق صاحبها، وحبق جده وحبق أبيه، وحبق أم
ًكل داء، وأمانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء فعل ذلك يف الغداة فال يزال  فإن ،مث يضعها يف جيبه) ً

  ن فعل ذلك يف إيف أمان اهللا حىت العشاء، و

                                                

  .٤١ص: ماناأل) ١(

  .١٥٩ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .١٥٩ص ٢ج: اخلصال) ٣(



٢٩١

  .)١(العشاء فال يزال يف أمان اهللا حىت الغداة

ًعمل ذلك كان حرزا لهغريه وخرج من منزله واست أو ًمن خاف سلطانان إ :وروي: قال
)٢(.  

  

  فصل 

  في استحباب استصحاب الخواتيم في السفر

يكون معك :  فقال،الطوس إىل استأذنته يف الزيارة:  قال)عليه السالم(عن خادم لعلي بن حممد 

 )حممد وعلي(خر وعلى اجلانب اآل) باهللا أستغفر اهللاّ إال قوة شاء اهللا ال ما(خامت فصه عقيق أصفر عليه 

  .أمان من القطع وأمت للسالمة وأصون لدينكنه فإ

يلقاك يف طريقك أسد بني طوس ونيسابور فيمنع  فإنه ليكن معك خامت آخر فريوزج، :قال أن ىلإ

ليكن نقشه : ، مث قالتنح عن الطريق: موالي يقول لك: ليه وأره اخلامت وقل لهإالقافلة من املسري، فتقدم 

  .)عليه السالم(خامت أمري املؤمنني  فإنه )امللك هللا الواحد القهار(خر آلوعلى اجلانب ا) اهللا امللك(

 احلديث، وفيه وكان فصه فريوزج، وهو أمان من السباع خاصة، وظفر يف احلروب :قال أن ىلإ

  .)٣()عليه السالم(عجازان له إ

  

  فصل 

  في استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر

ًمن أعان مؤمنا مسافرا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،ي بن احلسنيعن حممد بن عل ً

   ،خرة من الغم واهلم وأجاره يف الدنيا واآل،ًثالثا وسبعني كربةعنه فرج اهللا 

                                                

  .٣٣ص: خطارمان األأ) ١(

  .٣٤ص: خطارمان من األاأل) ٢(

  .٣٤ص: زمانخطار األأمان من األ) ٣(



٢٩٢

  .)١(ونفس كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم

 يوجب انتفاخ الرئة فيعلو اخلوف إذ يتمكنون من التنفس من شدة اهلول، ال أي )يغص: (أقول

ُبـلغت القلوب َو﴿: القلب مبا يوجب صعوبة النفس، فيكون اخلائف كالغاص باملاء، قال سبحانه ُ َُ ْ ِ َ َ
َاحلناجر
ِ

َْ﴾)٢(.  

 يسافر  ال)عليه السالم(كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد الصادق و

ليه، فسافر مرة مع قوم إيكون من خدام الرفقة فيما حيتاجون  أن يعرفونه، ويشرتط عليهم مع رفقة الّإال 

ليه إ، فوثبوا )عليه السالم( هذا علي بن احلسني ال، قال:  قالوا،أتدرون من هذا: فرآه رجل فعرفه، فقال هلم

 أما ،لسان أو ليك منا يدإتصلينا نار جهنم لو بدرت  أن يا بن رسول اهللا أردت: فقبلوا يديه ورجليه، فقالوا

ين كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونين إ:  فقال، فما الذي محلك على هذا،كنا قد هلكنا آخر الدهر

يعطوين مثل ذلك، فصار كتمان أمري  أن أستحق، فأخاف  ما ال)صلى اهللا عليه وآله(فأعطوين برسول اهللا 

  .)٣(يلإأحب 

  .خيفى  كما ال،من باب التعليم) ماال أستحق: (أقول

  

  فصل 

   استبحاب رعاية مال وأهل المسافرفي

: )عليه السالم(قال علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن خالد القالنسي، عن

حجارًمن خلف حاجا يف أهله وماله كان له كأجره حىت كأنه يستلم األ)٤(.  

  ً.أيضاىت هذا الثواب نه ينال حإ أي ركان،سود واألأحجار البيت كاحلجر األ أي )حجاراأل: (أقول

                                                

  .٣٦٢ص:  احملاسن،١٠٤ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٠سورة االحزاب ) ٢(

  .٢٨٢ص: عيون األخبار) ٣(

  .٧٠ص: احملاسن) ٤(



٢٩٣

  

  فصل في كراهة التعريس على ظهر الطريق 

  وديةوالنزول في بطون األ

قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ه يعين عن جعفر بن حممد، عنإسناد ب،عن السكوين

، ومأوى �ا مدارج السباعإ ف،وديةياكم والتعريس على ظهر الطريق وبطون األإ: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(احليات

 أما العلتان املذكورتان فهما ،ما أشبه أو نه حمل عبور الناس، ورمبا عرب لصأل) ظهر الطريق: (أقول

  .جاء جرف من هناك إذا السيل أن  كماً،احليات والسباع تتخذها خمبئا فإن لبطن الوادي،

ًأقواما فال تقولن نك ستصحب إ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،عن معاوية بن عمارو

  .)٢(فيهم من يكفيك فإن تنزلوا ههنا، انزلوا ههنا وال

ً وغالبا يف الصحب من ،هءصدقاأذلك مما يزعج  فإن يأمر وينهى، أن ينبغي  النساناإل فإن :أقول

ذا   ماون مثلؤ الشر كذلك يف سائاألمر أن يصح رأيه يف النزول ههنا وعدم النزول ههنا، ومن مالكه يفهم

  . وما أشبه ذلك،ذا يعملون وقت يركبون، وما أي يأكلون، ويف

صلى (قال رسول اهللا : )عليه السالم(قال علي :  قال،عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب رفعهو

  .)٣(مأوى السباع واحليات ا فإ�وديةتنزلوا األ ال: )اهللا عليه وآله

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(ه احلسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جد أيب عنو

  �ا مأوى السباع إودية، فسافرت فال تنزلن األ إذا يا علي: )اهللا عليه وآله

                                                

  .٣٦٤ص: احملاسن) ١(

  .٣٦٤ص: احملاسن) ٢(

  .٣٦٤ص: احملاسن) ٣(



٢٩٤

  .)١(واحليات

ودية، بعض األ إىل مكة فصرنا إىل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب سرت مع:  قال،عن املفضل بن عمرو

أظلتنا سحابة، وهللت علينا حىت سال  أن  فنزلنا فما لبثنا، الواديتدخلوا نزلوا يف هذا املوضع والا: فقال

  .)٢(الوادي فأذى من كان فيه

 وكذلك حال النزول يف النهر اخلايل من ،من بطنهأعلى هذا يف املوضع الذي كان أعلى الوادي : أقول

  .املاء وحنوه لوحدة املالك

  

  فصل 

  في خصال الفتوة والمروة واستحباب مالزمتها

 تظنون:  فقال،مر الفتوةأ )عليه السالم(تذاكر الناس عند الصادق :  قال،ن حممد بن علي احلسنيع

منا الفتوة واملروة طعام موضوع ونائل مبذول بشيء معروف، وأذى مكفوف، إ ،الفتوة بالفسق والفجورأن 

يضع الرجل  أن روة واهللامل: نعلم، قال ال:  فقال الناس،ما املروة: ، مث قالوأما تلك فشطارة وفسق

 مروة يف احلضر، ومروة يف السفر، فأما اليت يف احلضر تالوة القرآن، ولزوم ،خوانه بفناء داره، واملروة مروتان

�ا تسر الصديق، وتكبت العدو، وأما إ ،خوان يف احلوائج، والنعمة ترى على اخلادم مع اإلاملساجد، واملشي

 وكثرة ،ياهمإ وبذله ملن كان معك، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك اليت يف السفر فكثرة الزاد وطيبه

 )صلى اهللا عليه وآله(والذي بعث جدي : )عليه السالم(، مث قال املزاح يف غري ما يسخط اهللا عز وجل

  ن املعونة تنزل على إاهللا عز وجل لريزق العبد على قدر املروة، ون إ ً،باحلق نبيا

                                                

  .٣٦٤ص: احملاسن) ١(

  .٣٦٤ص: اسناحمل) ٢(



٢٩٥

  .)١(ن الصرب ينزل على قدر شدة البالءإقدر املؤنة، و

موال الناس شر فيعرض أل ذا نسانالرجولة عبارة عن كون اإل أن كثري من الناس يظنون: أقول

انكشاف عن السرت  أي ية، وفجورنسانخروج عن الطاعة واإل أي  بينما ذلك فسق،وأعراضهم وخيافونه

ن أية ونسان مبوازين اإلنساناملروة عبارة عن عمل اإل بينما ، من الفجر مبعىن الظهور واالنكشاف،والعفاف

  .مثلةً وحضرا، وما ذكر يف الرواية من باب األًأخالق رفيعه سفرايكون ذا 

 أو حيدث الرجل مبا يلقى يف السفر من خري أن ليس من املروة: )عليه السالم(وقال الصادق : قال

  .)٢(شر

عليك بالسخا وحسن : خنيس بن ىعل للم)يه السالمعل(عبد اهللا  أبو قال:  قال،قتادة أيب عنو

  .)٣(الواسطة القالدة�ما يزينان الرجل كما تزين إاخللق، ف

خصال املكارم بعضها ن إ : لداود بن سرحان)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،قتادة أيب عنو

تكون يف سيده،   يف العبد والتكون يف ابنه، وتكون  يقسمها اهللا حيث تكون يف الرجل وال،مقيد ببعض

مانة، وصلة الرحم،  واملكافاة على الصنائع، وأداء األ،عطاء السائلإ و، وصدق الناس،صدق احلديث

  .)٤(ءاجلار والصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن احليا إىل والتودد

ور، ويكون  ويسرت عورته عن الظه،ي حيفظ نفسه عن االبتذالين احلمنا كان رأسهن احلياء، ألإ: أقول

  .يصدر منه ما يشينه، وذلك مالزم لتلك الصفات املذكورة يف الرواية وغريها ًمواظبا حىت ال

                                                

  .٤٠ص:  األخبار معاين،١٠٤ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٩٨ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .١٨٩ص: الشيخابن  مايلأ) ٣(

  .١٨٩ص:  ابن الشيخمايلأ) ٤(



٢٩٦

ه وهم يتذاكرون أصحاب على )عليه السالم(خرج أمري املؤمنني :  قال،عن عمرو بن عثمان التميميو

َإن الله ﴿: يف قوله : فقال،عموض أي يا أمري املؤمنني يف: ، قالواأين أنتم من كتاب اهللا: املروة، فقال َّ َّ ِ

ِيأمر بالعدل ْ َ ْ ِ ُُ ِاإلحسان وَْ
ْ   .)١(حسان التفضل واإل،نصاففالعدل اإل ،﴾ِْ

ن تستبد أنت بكل  أ ال،يكون نصف لك ونصف لطرفك أن ن العدل مبعىنأل) نصافاإل: (أقول

 ،ام االجتماع السعيد قوهن أل،حسان يف اجلملةليه، والظاهر وجوب اإلإ بكل الشرور ياخلريات وتلق

بنية اخلريية من  وبناء األ،فالضيافات والزيارات واستقبال املسافر وتشييع امليت والتعاون على الرب والتقوى

ً لو مل تكن يف االجتماع لكان اجتماعا باهتا ،غريها وغريها إىل مساجد ومدارس وحسينيات ومكتبات ً

  ً.ياإنسان ًيا والإسالمًيسمى جمتمعا   بل ال،خري إىل يرجع ًمفككا ال

شح الرجل :  فقال، عن املروة)عليه السالم( سأل معاوية احلسن بن علي :قال عبد الرمحن ورفعه

  .)٢(صالحه ماله، وقيامه باحلقوقإعلى دينه، و

 أو يشرب اخلمر أو خيون أو  كمن يكذب،يةنسانيكون له اإل ارتكب املعاصي ال إذا  فإنه:أقول

نه يطلق على عدم إ أو من باب التشبيه،) الشح(غري ذلك من املنكرات، و إىل ،اسيتعرض لنواميس الن

  .بذل املال، وعدم بذل الدين

 )عليه السالم(كان احلسن بن علي :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن وهب، عنو

صالح ضيعته، وحسن إ حفظ الرجل دينه، وقيامه يف:  فقال،أخربين عن املروة:  معاوية فقال لهدعن

   فشاء السالم، ولني الكالم، والكف والتحببإمنازعته، و

                                                

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٢(



٢٩٧

  .)١(الناسإىل 

ً رمبا يكون عند الصداقة حسنا، أما عند التنازع فيخرج عن حد نساناإل فإن )حسن منازعته: (أقول

حوال غري الطبيعية األتظهر عند الرخاء والشدة، ومالكه آت يف سائر  أن فاملروة يلزمفراط، اإل إىل االعتدال

  .مثل الفقر واملرض واخلوف وما أشبه

يا بين ما : بنها )عليه السالم( للحسن )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،عورعن احلارث األو

  .)٢(صالح املالإالعفاف و:  قال،املروة

العفاف يف :  فقال، عن املروة)عليه السالم(سئل احلسن :  قال،عن علي بن حفص، عن رجلو

  .)٣( والصرب على النائبة،الدين، وحسن التقدير يف املعيشة

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن أبان بن تغلب، عنو

املروة استصالح املال)٤(.  

 الرجل تعاهد: )معليه السال(عبد اهللا  أبو قال:  قال،نصاري رفعهعن عبد اهللا بن عمر بن محاد األو

  .)٥(ضيعته من املروة

 مروة ،املروة مروتان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يثم بن عبد اهللا اهلندي، عن أبيه، عنعن اهلو

 وحضور املساجد، وصحبة أهل اخلري، والنظر ،فأما مروة احلضر فتالوة القرآنيف السفر، ومروة يف احلضر، 

 وقلة اخلالف على من صحبك، وترك ، فبذل الزاد، واملزاح يف غري ما يسخط اهللايف الفقه، وأما مروة السفر

  أنت  إذا الرواية عليهم

                                                

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٢(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٣(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٤(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٥(



٢٩٨

  .)١(فارقتهم

نعلم،   ال: فقلنا،ما املروة: نه قالإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  رفعه،قتادة القمي أيب عنو

  .)٢( احلديثة مروتانيضع الرجل خوانه بفناء داره، واملرو أن املروة: فقال

ستة من املروة، : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن الرضا، عنو

ثالثة منها يف احلضر، وثالثة منها يف السفر، فأما اليت يف احلضر فتالوة كتاب اهللا، وعمارة مساجد اهللا، 

  .)٣( واملزاح يف غري املعاصي،فبذل الزاد، وحسن اخللقما اليت يف السفر أوخوان يف اهللا، واختاذ اإل

عليه (قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عيسى، عمن ذكره، عنو

 مروة يف حضر، ومروة يف سفر، فأما مروة ،وتانمروة املرء املسلم مر أن اعلم و:ةي حملمد بن احلنف)السالم

ما مروة أ واحملافظة على الصالة يف اجلماعات، و، والنظر يف الفقه،آن، وجمالسة العلماءاحلضر فقراءة القر

 ونزول وقيام ،السفر فبذل الزاد، وقلة اخلالف على من صحبك، وكثرة ذكر اهللا يف كل مصعد ومهبط

  .)٤(وقعود

 أن املروةليس من :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بن غياث) جعفر(عن حفص و

  .)٥(شر أو حيدث الرجل مبا يلقى يف سفره من خري

  ما ذكر يف هذه الروايات من املصاديق للمروة، ولذا اختلفت : أقول

                                                

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٧٥ص:  األخبارمعاين) ٢(

  .١٥٧ص ١ج:  اخلصال،١٧٩ص: عيون أخبار الرضا) ٣(

  .٢٨ص ١ج: اخلصال) ٤(

  .٣٥٨ص: احملاسن) ٥(



٢٩٩

طالق سائر  ويعرف باملالك واإل،�ا أكثر مما ذكرت فيهاأ كما ،يف ذكر كل رواية لبعض أقسامها

  .أقسامها

  

  فصل 

  ور عند خوف السبعء بالمأثفي استحباب االستعاذة والدعا

 يتخوف ًمن نزل منزال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

 بيده اخلري وهو على كل ،شريك له، له امللك وله احلمد اهللا وحده الّ إال له إال أن أشهد: (فيه السبع فقال

ن من شر ذلك السبع حىت يرحل من ذلك املنزل أم ّالإ ،)أعوذ بك من شر كل سبعين إشيء قدير، اللهم 

  .)١(شاء اهللا نإ

  

  فصل 

  يفي استحباب النسل في المش

أخف  فإنه ،سريوا وانسلوا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال لنا:  قال،عن حيىي بن طلحة النهدي

  .)٢(عليكم

 : فقال هلم،ليه شدة املشيإ  فشكوا)صلى اهللا عليه وآله(ًقوما مشاة أدركهم النيب ن إ :وروي: قال

  .)٣(استعينوا بالنسل

صلى اهللا عليه (النيب  إىل جاءت املشاة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو

عياء، فكأمنا نشطوا من  فذهب عنهم اإل،عليكم بالنسالن، ففعلوا:  فقال،عياءليه اإلإ فشكوا )وآله

  .)٤(عقال

                                                

  .٣٦٧ص:  احملاسن،١٠٥ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٧٧ص:  احملاسن،١٠٥ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٧٧ص:  احملاسن،١٠٥ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣٧٧ص: احملاسن) ٤(



٣٠٠

 فإنه عليكم بالنسالن: أنه قالّ إال ، مثله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن سنان، عنعن عبد اهللا بو

  .)١(عياء ويقطع الطريقيذهب باإل

  يف املتعارف،نسان كما ميشي اإلً،فقيا أً رجله عموديا النسانيرفع اإل أن عبارة عن) النسل: (أقول

مام  مع كون بعض الثقل على األ،رضة يف األ على الرجل الثابتنسانيكون بدن اإل ال أن ذلك يوجبفإن 

 قد نسانيكون توازن اإل أن الثقل يف النسل يكون على الرجل الثابتة بدون فإن وهو فارغ عن االعتماد،

ن ًمام، ويكون املشي هكذا قاطعا للطريق ألاأل إىل ًمائال ً كما يسل الشعرة عن اللنب عموديا، ال،اختل

  . بينما ليس كذلك من ميشي كاملتعارف،كأنه قطع الطريق كله مل يعي يسري أكثر فنساناإل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليهما السالم (، عن أبيهعبد اهللا أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٢(عياء ففعلوا فذهب عنهم اإل،انسلوا) خببوا: (جهدهم املشي، فقالأًرأى قوما قد 

 )صلى اهللا عليه وآله(راح النيب :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنحيىي املديين أيب براهيم بنإعن 

عطهم أجرهم أاللهم : ()صلى اهللا عليه وآله( فقال ،من كراع الغميم فصف له املشاة وقالوا نتعرض لدعوته

  .)٣(لو استعنتم بالنسالن خلفف أجسامكم وقطعتم الطريق ففعلوا فخف أجسامهم: مث قال) وقوهم

 ، بكراع الغميم ليدعو هلم)صلى اهللا عليه وآله(للنيب تعرضت املشاة : ال ق،سحاق املكيإ أيب عنو

  .)٤( بالليلي تطورضاأل فإن ،عليكم بالنسالن والبكور وشيء من الدجل: ًفدعا وقال خريا، مث قال

  . بالليلرضطي األتقدم وجه : أقول

  

                                                

  .٣٧٧ص: احملاسن) ١(

  .٣٧٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣٧٨ص: احملاسن) ٣(

  .٣٧٨ص: احملاسن) ٤(



٣٠١

  

  فصل 

  داباآلمما يستحب للمسافر استعماله من  في جملة

سافرت مع قوم  إذا :قال لقمان البنه:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد بن عيسى، عن

دعوك  وإذا  على زادك بينهم،ًمورهم، وأكثر التبسم يف وجوههم، وكن كرمياأكثر استشار�م يف أمرك وأف

 اء النفس مبا معك من دابة وسخ،ن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصالةإفأجبهم، و

تعزم حىت  استشاروك، مث ال إذا استشهدوك على احلق فاشهد هلم، واجهد رأيك هلم وإذا ماء وزاد،أو 

  .تتثبت وتنظر

ظر يف أطرافه، حىت يكون سريك وعملك ن على أمر حىت تتحقق حول صحته وت)تعزم ال(: أقول

نه حالة جديدة ليه يف السفر أكثر، ألإاالحتياج  أن ّ إال،ذلك يف احلضر إىل جن احتاإ ونساناإل فإن ًصوابا،

  .نسانخمفياته أكثر من خمفيات احلضر املألوف لدى اإل

جتب يف مشورة حىت تقوم فيها وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك يف  وال

  .مشورتك

 ؤوالفجاجة خبالف البطلرأي توجب العطب اعطاء إالسرعة يف  فإن الرأي أنضج،حىت يكون : أقول

  .وتقليب وجوه الرأي

ك أصحابرأيت  وإذا ،مانةن من مل ميحض النصيحة ملن استشاره سلبه اهللا رأيه، ونزع منه األإف

ًعطوا قرضا فأعط معهم، وامسع ملن أتصدقوا و وإذا ،رأيتهم يعملون فاعمل معهم وإذا ميشون فامش معهم،

  .عي ولوم ال فإن تقل ال، ًسألوك شيئا فقل نعم، والأمروك بأمر و وإذا ًهو أكرب منك سنا،

نه مقتضى  أل،الصواب إىل ً الناس غالبا يكون أقربيرأ فإن ّالإيفهم، و نه الأمعناه ) ال(ًغالبا : أقول

  نه أ كما ،)عي( فهو ،كثرية لدى املشورةخذ باألاأل



٣٠٢

عليه (ى، ومثله يهلك، فقد قال علي نه أعلأظهار نفسه إًن اللئيم دائما خيالف الناس ويريد أل) لؤم(

  .من استبد برأيه هلك: )الصالة والسالم

شككتم فقفوا وتؤامروا وإذا ، حتريمت يف الطريق فانزلوافإذا.  

  .ما أشبه أو  بني وجهنياألمر، والشك دوران ًانسداد وجه الصواب مطلقا) التحري: (أقول

ًذا رأيتم شخصا واحدا فال تسألوه عن طريقإو الشخص الواحد يف الفالة  فإن شدوه، تسرتكم والً

تروا  أن ّ إالًأيضا واحذروا الشخصني ،يكون هو الشيطان الذي حريكم أو  لعله يكون عني اللصوص،مريب

  .ال يرى الغائب ًبعينه شيئا عرف احلق منه، والشاهد يرى ما أبصر إذا العاقل فإن ،ال أرى ما

  .والشخصني مسات الصدق والصالحبأن كان الظاهر على الشخص : أقول

وصل يف مجاعة ولو ،�ا دينإ ف، صلها واسرتح منها،جاء وقت الصالة فال تؤخرها لشيء إذا يا بين 

  .على رأس زج

تستقيم اجلماعة املرتاصة  ، وارتفاعها واخنفاضها حيث الرضكناية عن صعوبة األ) رأس زج: (أقول

  . املتسطحة املبلطةرضكاستقامتها يف األ

يكون يف  أن ّ إال،ذلك سريع يف دبرها، وليس ذلك من فعل احلكماء فإن ،تنامن على دابتك وال

  .حممل ميكنك التمدد السرتخاء املفاصل

يكون ثقله على حمل واحد من  طرف، ولذا ال إىل ثقله من طرفيثتقل  اليقظ نساناإلن إ :أقول

 على ظهر الدابة بواسطة مقعده من اخلشب قل متساوثالدابة خبالف النائم، ولذا استثىن احململ حيث ال

  .وحنوه

ا نفسكإ بعلفها قبل نفسك، فأذا قربت من املنزل فانزل عن دابتك، وابدإو�.  

  .مقصده بسالم إىل نسانسارت بسالم وصل اإل وإذا ،نسانعطبت عطب اإل إذا الدابة فإن :أقول



٣٠٣

ًها لونا، وألينها تربة، وأكثرها عشبا بأحسنرضذا أردمت النزول فعليكم من بقاع األإو نزلت  وإذا ،ً

ارحتلت فصل  وإذا ،رضبعد املذهب يف األأردت قضاء حاجتك فأ وإذا ،جتلس أن فصل ركعتني قبل

 فإن ، من املالئكةًلكل بقعة أهال فإن  اليت حللت �ا، وسلم عليها وعلى أهلها،رضركعتني، وودع األ

دمت  فعل، وعليك بقراءة كتاب اهللا عز وجل ماا فتصدق منه فأدًالتأكل طعاما حىت تب أن استطعت

  .ًراكبا

 وكيف كان ففي زمان ، التوراةه كان مراد)عليه السالم(كان لقمان بعد موسى  إذا )كتاب اهللا: (أقول

  .خذ �ان املالك واحد، واملراد االسرتشاد بنصائح اهللا سبحانه لأل القرآن ألأالقرآن يقر

ياك والسري من أول الليل وسر إً، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا، وًح ما دمت عامالوعليك بالتسبي

  .)١(ياك ورفع الصوت يف مسريكإيف آخره، و

  

  فصل 

  رشدوناأ يا صالح : وأن ينادى،في استحباب التيامن للضال

:  قال،)مالسالعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (ه يعين عن الصادقإسناد ب،عن عبد اهللا بن ميمون

  .ظلتم عن الطريق فتيامنواإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

يأس عن صحة الطريق  أن  بعد،يتيأمن أو يتياسر أن ماأنه إحيث جل التفأل، هل ذلك أل: أقول

 وم ومن املعل، فحيث البد له من سلوك أحدمها كان املقدم التيامن املقرتن بالتفائل املنشط للنفس،مامياأل

   ،مينكثر مطابقة للطريق الصحيح هو األالواقع األ أن جلأل أو النفس النشطة أكثر يف التحمل واملثابرة،أن 

                                                

  .٣٦٢ص:  احملاسن،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ١(



٣٠٤

 احتماالن، وميكن بعض الوجوه ، عن طريق الوحي)صلى اهللا عليه وآله(لنيب لوذلك بانكشاف ذلك 

  .خر يف سبب ذلكاأل

 يا  أو،يا صاحل: ضللت عن الطريق فنادإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)١(الطريق يرمحكم اهللا إىل صاحل أرشدوناأبا 

خاف على نفسه  أو ومن ضل منكم يف سفر:  قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم(عن علي و

ًخوانكم من اجلن جنيا يسمى صاحلا يسيح يف البالد ملكانكإيف  فإن ،غثينأ يا صاحل :فليناد ًم حمتسبا نفسه ً

  .)٢( مسع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابتهفإذالكم، 

ََّربنا ﴿: الفرد، مثل  ولعل املراد جنس اجلن ال،جلكم أيها الضالون عن الطريقأل أي )ملكانكم: (أقول
ًآتنا يف الدنيا حسنة َ َ َ ْ ُّ ِ   .غري ذلك إىل ،حيث يراد �ا اجلنس ،)٣(﴾ِ

  . كما يف احلديث)محزةيا ( :وينادي يف البحر

  

  فصل في استحباب الدعاء بالمأثور 

  شراف على المنزل وعند النزولعند اإل

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(كان يف وصية رسول اهللا :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

عوذ بك من ين أسألك خريها، وأإاللهم : قرية فقل حني تعاينها أو أردت مدينة إذا يا علي: )السالم

  .)٤(ليناإ وحبب صاحلي أهلها ،أهلها إىل شرها، اللهم حببنا

  ً مباركا ًاللهم أنزلين منزال: ( فقلًنزلت منزال إذا يا علي: )صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب 

                                                

  .٣٦٢ص:  احملاسن،١٠٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .١٥٩ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .٢٠١ :سورة البقرة) ٣(

  .١٠٦ص ١ج: الفقيه) ٤(



٣٠٥

  .)١(ترزق خريه، ويدفع عنك شره) وأنت خري املنزلني

: أنه قالّ إال ،ول، وذكر األ) السالميهمعل( بن جعفر، عن أبيه، عن جده احلسن موسى أيب عنو

أهلها إىل وأعوذ بك من شرها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحببنا)٢(.  

سافرت فدخلت القرية اليت تريدها إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،عن علي بن مغريةو

ني السبع وما أقلت، رضات السبع وما أظلت، ورب األاللهم رب السماو: فقل حني تشرف عليها وتراها

تصلي على حممد وآل حممد، وأسألك من خري هذه  أن ،ورب الرياح وما ذرت، ورب الشياطني وما أضلت

  .)٣(ما فيهاشر والقرية وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها 

هنا من جهة ًشرا، وذكره  أو ًنه سبحانه رب الكل خرياأ إىل ملاعلإل) الشياطني وما أضلت: (أقول

  .ليهإاالستعاذة به سبحانه من شر الشياطني وأتباعهم املوجودين يف هذا املكان الذي يريد النزول 

  

  فصل في استحباب المبادرة بالسالم 

  دابوسائر اآل، قدموا  إذا على الحاج والمعتمر

عليه ( كان علي بن احلسني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن سليمان اجلعفري، عمن رواه، عن

  .)٤(ختالطهم الذنوب أن بادروا بالسالم على احلاج واملعتمر ومصافحتهم من قبل:  يقول)السالم

                                                

  .٣٧٤ص:  احملاسن،١٠٦ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٧٤ص: احملاسن) ٢(

  .٣٧٤ص: احملاسن) ٣(

  .٨١ص ١ج:  الفقيه،٢٣٦ص ١ج: الفروع) ٤(



٣٠٦

 )عليهما السالم(كان علي بن احلسني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن عبد اهللا، عنو

 تشاركوهم يف ،ذلك جيب عليكم فإن وعظموهم،يا معشر من مل حيج استبشروا باحلاج وصافحوهم : يقول

  .)١(جراأل

  .)٢(ذلك واجب عليكم فإن وقروا احلاج واملعتمر،: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال

قبل :  كان يقول للقادم من مكة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(وقال الصادق 

  .)٣(اهللا منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك

ًمن عانق حاجا بغباره كان كأمنا : )عليه السالم(قال الصادق :  قال،سدياحلسني األ أيب عنو

  .)٤(سوداستلم احلجر األ

ً حاجا يمن لق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محزة، عمن حدثه، عن أيب عن حممد بنو

  .)٥(فأصفحه كان كمن استلم احلجر

قدم أخوك من مكة فقبل بني عينيه وفاه  إذا : االربعمائة قال يف حديث)عليه السالم(عن علي و

بيت اهللا  إىل ، والعني اليت نظر �ا)صلى اهللا عليه وآله(قبل به احلجر االسود الذي قبله رسول اهللا الذي 

قبل اهللا نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك : هنئتموه فقولوا له وإذا وقبل موضع سجوده ووجهه،

  .)٦(آخر عهده ببيته احلرامنفقتك، والجعلك 

  ما يرتبط به، باعتبار  أو نساناإل إىل الرحم وصول اخلري) رحم: (أقول

                                                

  .٧١ص:  احملاسن،٢٣٩ص ١ج: الفروع) ١(

  .٨١ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٧٧ص:  احملاسن،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .٢٨ص:  ثواب األعمال،٣٤٩ص: ا�الس) ٥(

  .١٦٩ص ٢ج: اخلصال) ٦(



٣٠٧

َْرمحيتَو﴿: ، قال سبحانهًأيضا نساناإل إىل نه يرجعأ ْ وسعت كل شي َ َ َّ ُ ْ َ
ِ
  .)١(﴾ٍء َ

ا مل  ميزال على احلاج نور احلج ال: )عليه السالم ( قال،عن عبد اهللا بن حممد احلجال رفعهو

  .)٢(يذنب

 صدقة )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  مسلم موىليلق:  قال،عن عبد الوهاب ابن الصباح، عن أبيهو

احلمد هللا الذي يسر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك حبال : (حدب وقد قدم من مكة فقال له مسلماأل

تك، وجعلها حجة مربورة، ل اهللا منك، وأخلف عليك نفقب وأعان على السعة، فق،عافية، وقد قضى احلج

:  فأعاد عليه، فقال،كيف قلت لصدقة:  فقال له)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  فبلغ ذلك،ً)ولذنوبك طهورا

من علمك هذا،فقال له)عليه السالم (احلسن أبو جعلت فداك موالي:  فقال ، :إذا ،نعم ما تعلمت 

  .)٣(لقيت هؤالء فقل هلم ما يقولون وإذا  هدى،اهلدى بنا فإن خوانك فقل له هكذا،إًلقيت أخا من 

ْقل﴿: هدانا هو اهلدى الصحيح، قال سبحانه أي )ن اهلدى بنا هدىإف: (أقول َهدى الله هو  َّنإ ُ ُ ُ
َِّ َ

  .مطلق الدعاء مستحب واخلصوصية أفضل أن وقد تقدم ،)٤(﴾ُْاهلدى

:  أخاك قد قدم من احلج فقللقيتإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،حدبعن األو

  .)٥(آخره إىل  وذكر الدعاء،احلمد هللا

  

  

                                                

  .١٥٦ :عرافسورة األ) ١(

  .٧١ص: احملاسن) ٢(

  .٤٦٩ص:  السرائر،٥٧٤ص ١ج: يبالتهذ) ٣(

  .١٢٠ :سورة البقرة) ٤(

  .٣٢٩ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٥(



٣٠٨

  

  خوان بالسفر بالغ اإلإفصل في استحباب 

   حتى يعلمهمًيطرق أهله ليال أن ويكره للمسافر

حق على : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  .)١(يأتوه أن قدم إذا خوانهإخوانه، وحق على إيعلم  أن ًأراد سفرا إذا املسلم

  .مل يكن حمذور إذا خوانعالم اإلإاستحباب : أقول

يطرق الرجل أهله  أن )صلى اهللا عليه وآله(�ى رسول اهللا :  قال،نصاريعن جابر بن عبد اهللا األو

  .)٢(جاء من الغيبة حىت يؤذ�م إذا ًليال

فطرق رجالن : ، قالًتطرق النساء ليال أن )صلى اهللا عليه وآله( اهللا �ى رسول:  قال،عن ابن عمرو

  .)٣(وكالمها رأى مع امرأته ما يكره

دخول الدار  أو ًيرى املكروه جنسيا، بل ميكن لعدم �يئها، أن يكون النهي لكراهة أن يلزم ال: أقول

عالم، خصوصية لإل ملراد علمها والغري ذلك، وا إىل ،قرباء واجلريان ومن أشبههمحيب الرجل من األ من ال

  .حنو ذلك أو نه كل ليلة مجعة يأيتأولو من جهة 

  

  فصل 

  بل الجالالتفي كراهة الحج والعمرة على اإل

   كان يكره احلج )عليه السالم(ًعليا ن إ ):عليهما السالم (سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهإعن 

                                                

  .٣٩٦ص: األصول) ١(

  .٣٣٧ص:  احملاسن،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٢٥١ص: ا�الس) ٣(



٣٠٩

  .)١(بل اجلالالتوالعمرة على اإل

  

  هل، األ إلى ستحباب سرعة العودفصل في ا

  ًوكراهة جعل المنزلين منزال

 قضى فإذاالسفر قطعة من العذاب، : )عليه السالم(قال :  قال،عن حممد بن علي بن احلسني

  .)٢(أهله إىل أحدكم سفره فليسرع العود

حنيفة أبا  نإ :)عليه السالم(يب عبد اهللا مسعت الوليد بن صبيح يقول أل:  قال،عن أيوب بن أعنيو

  .)٣(ما هلذا صالة، ما هلذا صالة: رأى هالل ذي احلجة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال

ما تقدم  إىل ضافةيتمكن من النزول والصالة الصحيحة اجلامعة للشرائط، باإل نه الألوضوح : أقول

  .ًظهرا أبقى ًا قطع والأرض ن املنبت الإف: )صلى اهللا عليه وآله(من قوله 

خالق، وخيلق الثياب، والسري األسري املنازل ينفد الزاد، ويسيء : )عليه السالم(وقال الصادق : الق

  .)٤(مثانية عشر

هذا  فإنه مكة إىل أراد السفر من العراق إذا دالعل املر) مثانية عشر( و،بسرعة أي )سري املنازل: (أقول

  .حنيفة أيب الرواية السابقة عن سرييام، حيث كان السري بالدواب، ولو بقرينة القدر من األ

اهللا حيب الرفق ويعني عليه، ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،هإسنادعن السكوين بو

   جمدبة رضكانت األ فإن  ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازهلا،فإذا

                                                

  .٣١٣ص ١ج:  الفروع،٥٧٢ص ١ج: يبالتهذ) ١(

  .٣٧٧ احملاسن ض ،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٣٦٢ص:  احملاسن،١٠٤ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .٣٧٦ص:  احملاسن،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٤(



٣١٠

  .)١(ن كانت خمصبة فأنزلوها منازهلاإفاجنوا عليها، و

�ا جناة الدابة من عدم يت من سرعة السري، ألسره احلديث األف من النجاة، وهو ما ي)اجنو: (أقول

  .العلف واملاء

 أرضسرت يف  وإذا ، خمصبة فأرفق بالسريأرضسرت يف إذا  :)عليه السالم(جعفر  أبو وقال: قال

  .)٢(جمدبة فعجل بالسري

أتى قنرب أمري :  قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحاب بن عثمان، عن بعض وعن عمرو

 يتعب ،هذا خاسر احلاجن إ قرب اهللا داره، ال: هذا سائق احلاج، فقال:  فقال)عليه السالم(املؤمنني 

  .)٣(طردهاليه فإخرج االبهيمة، وينقر الصالة، 

ًا معروفا مبا ذكره إنساننه كان أالظاهر : أقول  ، الغرابجيعل الصالة كنقر أي )ينقر (،)عليه السالم(ً

  .يتم ركوعه وسجوده بسبب عجلته يف املسري حيث ال

 ي وأنه يسر،حنيفة السائق أبو )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ذكر عند:  قال،عن عبد اهللا بن عثمانو

  .)٤(صالة له ال: يف أربع عشرة، فقال

  

  فصل 

  السفر إلى في استحباب التعمم والتحنك عند الخروج

أنا ضامن ملن  :)عليه السالم(احلسن موسى بن جعفر  أبو قال:  قال،سنيعن حممد بن علي بن احل

ًخرج يريد سفرا معتما حتت حنكه ثالثا ً   .)٥(يصيبه السرق والغرق واحلرق ال أن ً

                                                

  .٣٦١ص:  احملاسن،١٠٣ص ١ج: الفقيه) ١(

  .٣٦١ص:  احملاسن،١٠٣ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .٢٠٤ص: يرجال الكش) ٣(

  .٢٠٥ص: يرجال الكش) ٤(

  .١٠١ص:  األعمال ثواب،١٠٧ص ١ج: الفقيه) ٥(



٣١١

ملن خرج من بيته ضمنت :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن رئاب، عن رجل، عنو

  .)١(ًليهم ساملاإيرجع  أن ًمعتما

 خرج ًرجال أن لو: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عنو

زاله جبل ليزيله عن مكانه أل إىل ًمن منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها حتت حنكه مث أتى

  .)٢(عن مكانه

حلنك توجب صحة وسالمة الرأس وما ن كانت نفس العمامة واإثر غييب، واأل أن الظاهر: أقول

  .ذلك يف صحة وعافية إىل ذنه وعينه وحنجرته وماأيضره الربد واحلر، فتبقى   حيث ال،حوى

  

  فصل 

  في كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه لتجارة

  .)٣(ركوب البحر للتجارة أيب كان يكره:  قال،)عليهما السالم(عن حممد بن مسلم، عن أحدمها 

ومل :  فقال، عن ركوب البحر يف هيجانه)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإمد بن مسلم، عن حمو

  .)٤(يضرر الرجل بدينه

  .)٥( عن ركوب البحر يف هيجانه)صلى اهللا عليه وآله(و�ى رسول اهللا : قال الصدوق

  .)٦(ما أمجل الطلب من ركب البحر: )عليه السالم(وقال : قال

                                                

  .١٠١ص: ثواب األعمال) ١(

  .٩٢ص: زمانخطار األأمان من األ) ٢(

  .١٤٨ص ١ج: الفقيه) ٣(

  .١٤٨ص ١ج: الفقيه) ٤(

  .١٤٨ص ١ج: الفقيه) ٥(

  .١٤٨ص ١ج: الفقيه) ٦(



٣١٢

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب )السالمعليهم ( آبائه مد، عنبن حمعن جعفر و

  .)١(وكره ركوب البحر يف وقت هيجانه:  قال:)السالم

 ما ترى : فقال، البن أسباط)عليه السالم(احلسن  أبا سأل احلسن بن اجلهم:  قال،عن ابن فضالو

  .)٢(يلإو: يل، فقال لهإ الرب أحب :وقال احلسن: قال أن ىل إالرب: مصر، قال إىل الرب أو له يركب البحر

طريقنا  فإن ًحبرا، أو ًما ترى آخذ برا: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،عن علي بن أسباطو

  .)٣( احلديثًخرج براا:  فقال،خموف شديد اخلطر

 يأمن فيها من نسانكان اإلحاديث وردت يف ظرف السفن الشراعية اليت ما هذه األ أن الظاهر: أقول

ن احتمال اخلطر فيه  ألً،أيضاالغرق واملرض، فال يشمل مثل احلال احلاضرة، لكن لعل الرب أوىل يف احلال 

  .جو كان أوىل أو حبر أو أقل، ولعله كلما كان احتمال اخلطر أقل يف بر

  

  فصل 

  في استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر

عزم اهللا لك إذا  :هأصحاب لبعض )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،سنيعن حممد بن علي بن احل

َْبسم الله جمر﴿: على البحر فقل الذي قال اهللا عز وجل َِّ ِ ْ
ٌريب لغفور رحيم َّنإ هايُْمرس وهايِ َ ٌَ َُ َ  اضطرب فإذا ،﴾ِّ

 ذن اهللا، والإ بأ، واهدبسم اهللا أسكن بسكينة اهللا، وقر بقرار اهللا :مين وقلبك البحر فاتك على جانبك األ

  .)٤(باهللاّ إال قوة حول وال

  

                                                

  .٣٣٥ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .٣٤٠ص ١ج: يبالتهذ ،١٣١ص ١ج: الفروع) ٢(

  .١٦٤ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .١٤٨ص ١ج: الفقيه) ٤(



٣١٣

  

  فصل 

   ضيفه على االرتحال عنهنسانفي كراهة معونة اإل

نزل بأيب احلسن :  قال،عبد اهللا السياري أيب ً نقال من كتاب،)السرائر(دريس يف آخر إعن حممد بن و

يا بن رسول اهللا لو أمرت : ه فقالوا له أضياف، فلما أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمان)عليه السالم(موسى 

  .)١(أما وأنتم ترحلون عنا فال:  فقال هلم،الغلمان فأعانونا على رحلتنا

 ، قوم من جهينة فأضافهم)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نزل على:  قال،غريه أو عن حريز بن عبد اهللاو

 فلما فرغوا جاؤوا ،تعينوهم نحوا عنهم الت: فلما أرادوا الرحلة زودهم ووصلهم وأعطاهم مث قال لغلمانه

 أن غلمانكحسنت الضيافة مث أمرت أ لقد أضفت ف)صلى اهللا عليه وآله(يا بن رسول اهللا : ليودعوه، فقالوا

  .)٢(نعني أضيافنا على الرحلة من عندنا نا أهل بيت الإ: يعينونا على الرحلة، فقال ال

عانة هم واملهم من اإل وكأنه من باب األ،خرىأهة عانة أحسن من جمل تكن اإل إذا ذلك: أقول

  .مما له أثر نفسي عميقيف للضوتركها الدال على حب املضيف 

  

  فصل 

   ومد اليدين عنده والتبختر فيهيالمشفي كراهة سرعة 

سرعة املشي تذهب ببهاء :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب براهيم بن عبد احلميد، عنإعن 

  .)٣(املؤمن

                                                

  .٤٦٨ص: السرائر) ١(

  .٣٢٥ص: األمايل) ٢(

  .٨ص ١ج: اخلصال) ٣(



٣١٤

عليهم (عن أبيه، عن جده  ، أيبحدثين: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،مرو بن مجيععن عو

والروم كان ميت املطيطا وخدمتهم فارس أمشت إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

  .)١( املطيطا التبخرت ومد اليدين يف املشيبأسهم بينهم

خيدمون أنفسهم بأنفسهم بل خيدمهم   حيث ال،سادة يف أعماهلمصاروا  أي )خدمتهم: (أقول

 وذلك خبالف ، آخر مثله، ولذا يقع بينهم االختالفرضا املتكرب يعنساناإل أن  ومن املعلوم،غريهم

بني  عداء اللفة والوداد مما يوجب مجع كلمتهم فيكون البأس بينهم وبني األاملتواضعني الذين يكون بينهم األ

  .أنفسهم

  

  فصل 

  ًجله ثالثاقامة رفقاء المريض ألإفي استحباب 

 إذا هأصحابيقيم عليه  أن حق املسافر: )عليه السالم ( قال، رفعوا احلديث،ناأصحابعن عدة من 

  .)٢(ًمرض ثالثا

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال، )عليهم السالم(البخرتي، عن جعفر، عن أبيه، عن جده  أيب عنو

  .)٣(كنتم يف سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثالثة أيامإذا  :)عليه وآله

  .ذاك أو مل يكن شيء أهم من هذان إ األصلهذا على : أقول

  

  فصل 

  في استحباب العود في غير طريق الذهاب

 )صلى اهللا عليه وآله(أخذ رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب مساعيل بن مهام، عنإعن 

  مل ً طريقا سلك ذا إوكان زمني،أيق ضب ورجع ما بني املحني غدا من مىن يف طر

                                                

  .٨٧ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٣٥٨ص: احملاسن، ٤٩ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .٦٤ص: قرب اإلسناد) ٣(



٣١٥

  .)١(يرجع فيه

  مبنجى منه،نسان يكون اإل،ما أشبه أو السبع أو سان،نترصد اإل إذا اللص أن لعل من أسبابه: أقول

 إىل التنوع أقرب أن  إىلضافة أكثر خربة، باإلنسان فيكون اإل،يره يف مسريه ما مل نه يف مرجعه يرىأأو 

  .غري ذلك من الوجوه احملتملة إىل ،نسانبيعة اإلط

  

  فصل 

  رجع إذا هلهألفي استحباب استصحاب المسافر هدية 

افر أحدكم فقدم من سفره فليأت سإذا  : قال،) السالماعليهم(ابن سنان، عن جعفر بن حممد عن 

فأتى قومه فوافق منهم أزمة نه ضاق ضيقة إ و،ضاق أتى قومه إذا براهيم كانإ فإن ،أهله مبا تيسر ولو حبجر

يسكن من روح سارة، فلما  أن رادةإ ًفرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن محاره فمال خرجه رمال

ًدخل منزله أخذ اخلرج عن احلمار، وافتتح الصالة فجاعت سارة ففتحت اخلرج فوجدته مملوا دقيقا،  ً

أىن لك : انفتل من صالتك فكل، فقال هلا: )المعليه الس (براهيمفاعتجنت منه واختبزت، مث قالت إل

  .)٢(نك اخلليلأأشهد : السماء فقال إىل من الدقيق الذي يف اخلرج، فرفع رأسه:  قالت،هذا

  .هلبأي شيء يفرح به األ أي من باب املثال،) احلجر: (أقول

                                                

  .٨٤ص ١ج:  الفقيه،٢٣٤ص ١ج: الفروع) ١(

  .٣٣٧ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٢(



٣١٦

  

  

  حكام معاشرة الناسأ

  

  فصل في كيفية عشرة الناس

نصنع فيما بيننا  أن كيف ينبغي لنا: )عليه السالم(يب عبد اهللا ألقلت :  قال،عن معاوية بن وهب

 وتقيمون الشهادة هلم ،ليهمإمانة تؤدون األ: فقال:  قال،وبني قومنا، وفيما بيننا وبني خلطائنا من الناس

  .)١(وعليهم، وتعودون مرضاهم، وتشهدون جنائزهم

نه يطيعين أ على من ترى أاقر: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل:  قال،سامة زيد الشحامأ أيب عنو

منهم ويأخذ بقويل السالم، وأوصيكم بتقوى اهللا عز وجل، والورع يف دينكم، واالجتهاد هللا، وصدق 

، وأدوا )صلى اهللا عليه وآله( وحسن اجلوار، فبهذا جاء حممد ،مانة، وطول السجوداحلديث، وأداء األ

داء اخليط أ كان يأمر ب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ًفاجرا، أو ًرامن ائتمنكم عليها ب إىل مانةاأل

ورع يف  إذا الرجل منكم فإن ، صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم،واملخيط

 ويدخل علي ، هذا جعفري، فيسرين ذلك:مانة وحسن خلقه مع الناس قيلدينه وصدق احلديث وأدى األ

  كان على غري ذلك دخل  وإذا  هذا أدب جعفر،: وقيل، السرورمنه

                                                

  .٦٠٨ص: األصول) ١(



٣١٧

الرجل كان يكون يف ن إ :)عليه السالم( أيب  هذا أدب جعفر، واهللا حلدثين:وقيلعلي بالؤه وعاره، 

 وأصدقهم للحديث، ،مانة، وأقضاهم للحقوقاهم لألّ أد، فيكون زينها)عليه السالم(القبيلة من شيعة علي 

  .)١(مانة، وأصدقنا للحديثنه أدانا لألإقول من مثل فالن تدائعهم، تسأل العشرية عنه فليه وصاياهم ووإ

نصنع فيما بيننا وبني قومنا  أن كيف ينبغي لنا: )عليه السالم(قلت له :  قال،عن معاوية بن وهبو

عون ما ن فتصأئمتكم الذين تقتدون �م إىل تنظرون:  فقال،وبني خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا

مانة  ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة هلم وعليهم، ويؤدون األ،�م ليعودون مرضاهمإيصنعون، فو اهللا 

  .)٢(ليهمإ

 ،عليكم بالورع واالجتهاد:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن حبيب اخلثعميو

نفسكم، أما  وأحبوا للناس ما حتبون أل،ساجدكمواشهدوا اجلنائز، وعودوا املرضى، واحضروا مع قومكم م

  .)٣(يعرف حق جاره يعرف جاره حقه، وال أن  الرجل منكمييستحي

 وحسن اجلوار ،عليكم بالصالة يف املساجد: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن مرازمو

 عن الناس حياته، يستغين  الًأحدان إ ،لكم من الناس نه البدإ ، وحضور اجلنائز،قامة الشهادةإ و،للناس

  .)٤(والناس البد لبعضهم من بعض

  وال،أوصيكم بتقوى اهللا:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عبد اهللا بن سنانو

ًقولوا للنَّاس حسناَو﴿: اهللا عز وجل يقول يف كتابهن إ حتملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، ْ ُ ِ ِ ُ عودوا : مث قال ،﴾ُ

  مرضاهم، واحضروا جنائزهم، واشهدوا هلم 

                                                

  .٦٠٨ص: األصول) ١(

  .٦٠٨ص: األصول) ٢(

  .٦٠٨ص: األصول) ٣(

  .٦٠٨ص: األصول) ٤(



٣١٨

  .)١( حىت يكون التمييز وتكون املباينة منكم ومنهم،وعليهم، وصلوا معهم يف مساجدهم

 على نفسه ًمل يعاشر باحلسن، عاداه الناس فيكونون ثقال إذا نساناإل فإن )كتافكمأعلى : (أقول

بني احلق  أي )التميز (،ذاهأثقله و أي )يه دينعل(يذائهم له، فكأنه محلهم على كتفه، من قبيل إوسبب 

  .والباطل

 وأوصهم بتقوى اهللا والعمل ،أبلغ موالينا السالم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن خيثمة، عنو

 وأن يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم على فقريهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن ،الصاحل

مهم يا لًمرنا، رحم اهللا عبدا أحىي أمرنا، وأعذلك حياة أل فإن اوضوا علم الدينف يتيتالقوا يف بيو�م، وأن

ن أشد الناس إبالورع، وّ إال تنال واليتنا ال فإن بالعمل الصاحل،ّ إال ً عنهم من اهللا شيئانغين نا الإخيثمة 

ًعذابا يوم القيامة من وصف عدال   .)٢(غريه إىل  مث خالفهً

ِكبـر مقتا عند الله﴿: ن بابم) مث خالفه: (أقول َِّ َ ْ ً ْ ََ َتـقولوا ما ال تـفعلون ْ أنَُ َُ ْ َ َُ مرين اآل لعن اهللا و،)٣(﴾ُ

أمره مع خمالفة  أن ،مراآل التارك، من التارك غري مراآل ولعل السبب يف أشدية عذاب ،)باملعروف التاركني له

يعمل هو به، فيحمل  ً خريا فلماذا الكان الدينن إ �م يقولوننفسه له يوجب ابتعاد الناس عن الدين، أل

يوجب سوء ظن الناس بصحة ما  فإنه وزر تركه، ووزر تبعيده الناس عن احلق، كالطبيب الذي خيالف طبه

  .يقول

أوصيك بتقوى اهللا، :  فقال،أوصين: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،عن كثري بن علقمةو

   ،مانة، وصدق احلديث األوالورع والعبادة، وطول السجود، وأداء

                                                

  .١٨ص:  احملاسن،٤٧٥ص: السرائر) ١(

  .٤٨٧ص: السرائر) ٢(

  .٣ :سورة الصف) ٣(



٣١٩

 ،، صلوا يف عشائركم، وعودوا مرضاكم)صلى اهللا عليه وآله( فبهذا جاءنا حممد ،وحسن اجلوار

لينا إ فجروا ،ليهمإتبغضونا   وال،الناس إىل ، حببوناًتكونوا علينا شينا  والً،واشهدوا جنائزكم، وكونوا لنا زينا

  .)١( احلديثكل مودة، وادفعوا عنا كل شر

 : يقول)عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حيىي بن عمران، عنو

ليهم يف لني كالمك، وحسن إالناس، واالستغناء عنهم، يكون افتقارك  إىل ليجتمع يف قلبك االفتقار

  .)٢( وبقاء عزك، ويكون استغناؤك عنهم يف نزاهة عرضك،سريتك

 والورع ،عليكم بتقوى اهللا:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال ،سامةأ أيب عنو

تكونوا علينا   والً،مانة، وحسن اخللق، وحسن اجلوار، وكونوا لنا زيناداء األأواالجتهاد، وصدق احلديث، و

  .)٣( احلديثًشينا

  

  فصل 

  في استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة

 أن استطعت فإن من خالطت: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،مسلمعن حريز، عن حممد بن 

  .)٤(عليهم فافعل) عليه(تكون يدك العليا 

وطن نفسك على حسن الصحابة ملن : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن معاوية بن عمارو

  .)٥( نفسكسخوك، وأقل لغوك، وتغرس عفوك، وتن خلقك، وكف لسانك، واكظم غيظّصحبت، وحس

                                                

  .٤٨٧ص: السرائر) ١(

  .٧٧ص:  األخبارمعاين) ٢(

  .١٨ص: احملاسن) ٣(

  .٩٨ص ١ج:  الفقيه،٦٢٥ و٦٠٩ص: األصول) ٤(

  .٢٤٥ص: األصول) ٥(



٣٢٠

 أن ىل، إ والبيت غاص بأهله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على:  قال،الربيع الشامي أيب عنو

 ومن مل حيسن صحبة من ،نه ليس منا من مل ميلك نفسه عند غضبهأيا شيعة آل حممد اعلموا : فقال :قال

  .)١( احلديث ومماحلة من ماحلهصحبه، وخمالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، وجماورة من جاوره،

مل يكن  إذا مبن سلك هذا الطريق يعبأ ال:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)٢( وحسن الصحبة ملن صحبه،ورع حيجزه عن معاصي اهللا، وحلم ميلك به غضبه: فيه ثالث خصال

يعبأ مبن يؤم هذا   ما:يقول أيب كان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ل، عنعن صفوان اجلماو

ورع حيجزه عن  أو حلم ميلك به غضبه، أو خلق خيالق به من صحبه،: مل يكن فيه ثالث خصال إذا البيت

  .)٣(حمارم اهللا

�ا كلها كلمات، قال ابن إ أي ،)حرف أو فعل أو اسم: (للرتديد، مثل الكلمة للجمع ال) أو: (أقول

  :مالك

   �مأو بح، قسم بأوأخري 

  ي منًأيضاضراب �ا إ وكواشك

  ذاإورمبا عاقبت الواو 

  ًمل يلف ذو النطق للبس منفذا

 وأداء ،أوصيك بتقوى اهللا:  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو أوصاين:  قال،مروانعن عمار بن و

  .)٤(باهللاّ إال قوة  وال، وصدق احلديث، وحسن الصحبة ملن صحبت،مانةاأل

 ،من صحبك:  فقال يل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على:  قال،مربن ععن املفضل و

  ف رمنذ دخلت مل أع:  قلت،فما فعل: خواين، قالإرجل من : فقلت له

                                                

  .٣٧٥ص: اسن احمل،٢٤٥ و٦٠٩ص: األصول) ١(

  .٧٢ص ١ج:  اخلصال،٢٤٤ص: األصول) ٢(

  .٥٧٤ص ٢ج: يبالتهذ ،٢٤٤ص: األصول) ٣(

  .٦٢٥ص:  األصول،٩٨ص ١ج: الفقيه) ٤(



٣٢١

  .)١(ًمن صحب مؤمنا أربعني خطوة سأله اهللا عنه يوم القيامةعلمت أما :  فقال يل،مكانه

قال رسول اهللا : ، قال)السالمعليهم ( آبائه عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

ورع حيجزه عن معاصي اهللا، وخلق يداري به : ثالث من مل يكن فيه مل يتم له عمل: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(الناس، وحلم يرد به جهل اجلاهل

خالطوا : النه قإ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(احلسني الرضي يف عن حممد بن و

  .)٣(ليكمإن غبتم حنوا إ و،متم معها بكوا عليكمن إ الناس خمالطة

عن أبيه، عن حممد بن حيىي، عن ) خوانكتاب اإل( ويف ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

عليه (جعفر الثاين  أيب  عن،ه، عن يونس بن عبد الرمحنأصحابأمحد بن حممد بن عيسى، عن بعض 

   : قال)السالم

خوان اإل: خوان، فقالأخربنا عن اإل:  رجل بالبصرة فقال)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل قام

 كنت من فإذاهل واملال، خوان الثقة فهم كالكف واجلناح واألإخوان املكاشرة، فأما إوخوان الثقة إ ،صنفان

ظهر منه أ و، وأعنه، سرهمن صافاه، وعاد من عاداه، واكتمأخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك، وصاف 

نك تصيب منهم لذتك، إخوان املكاشرة فإوأما  .محرالكربيت األعز من أ�م إاحلسن، واعلم أيها السائل 

وراء ذلك من ضمريهم، وابذل هلم ما بذلوا لك من طالقة الوجه  تطلنب ما  وال،فال تقطعن ذلك منهم

  .)٤(وحالوة اللسان

  

                                                

  .٣٦٣ص: ا�الس) ١(

  .٦ص: احملاسن) ٢(

  .١٤٥القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٣(

  .٢ص: خوان مصادقة اإل،٢٦ص ١ج: اخلصال) ٤(



٣٢٢

  

  فصل 

  لسفي استحباب توسيع المجا

َإنا نراك من ﴿:  يف قول اهللا عز وجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عمن ذكره، عن أيب عن ابن
ِ َ َ َِّ

َالمحسنني
ِ
ْ ُ   .)١(ا�لس ويستقرض للمحتاج ويعني الضعيفكان يوسع : قال ،﴾ْ

ينبغي : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢(يكون بني كل اثنني مقدار عظم الذراع لئال يشق بعضهم على بعض أن للجلساء يف الصيف

  

  ًسمه غائبا، اًفصل في استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضرا وب

   وكراهة االنقباضصحابوتعظيم األ

 )ذاإ(ن إ و،ًكان الرجل حاضرا فكنهإذا  : قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عنعن معمر بن خالد، 

  .)٣(ًكان غائبا فسمه

:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبو كان:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن العالء بن الفضيل، عنو

 ياكم والبخلإحتاسدوا، و تضاروا وال يتهجم بعضكم على بعض، وال روهم، والّكم ووقأصحابعظموا، 

  .)٤(وكونوا عباد اهللا املخلصني

  االنقباض من :  قال،)عليهما السالم(واه، عن أحدمها من ربة، عن بعض عن علي بن عقو

                                                

  .٦٠٩ص: األصول) ١(

  .٦٢١ص: األصول) ٢(

  .٦٢٦ص: األصول) ٣(

  .٦٠٩ص: األصول) ٤(



٣٢٣

  .)١(الناس مكسبة للعداوة

  

  فصل 

  لفة بهم وقبول العتابصدقاء واألخوان واألفي استحباب استفادة اإل

ًأخا يف اهللا استفاد بيتا يف من استفاد :  يقول)عليه السالم(مسعت الرضا :  قال،عن حممد بن يزيد ً

  .)٢(نةاجل

ًتتخذ عدوا  لف صديق وألف قليل، والأيا بين اختذ : قال لقمان البنه:  عن أبيه، قال،)ا�الس(يف و

  .)٣(ًواحدا والواحد كثري

لوف املواضع من أن كانت إ ونسان�ا تؤمل اإلإالعدد الواحد، كاجلرحة الضعيفة يف اجلسم ن إ :أقول

ًن العداوة مسرية فال يبقى العدو واحدا أًستكثر العدو، خصوصا وي أن نسانبدنه ساملة، ولذا يلزم على اإل

  .نسانبل تتسع دائرته، ورمبا أودى باإل

  : )عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 

  �مإخوان الصفاء فإعليك ب

  استنجد�م وظهور إذا عماد

  ًوليس كثريا ألف خل وصاحب 

ًوان عدوا واحدا لكثري ً
)٤(  

  يدخل اجلنة رجل ليس له فرط،  ال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : ل قا،)عليه السالم(وعنه 

                                                

  .٦٠٩ص: األصول) ١(

  .٨٣ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٣٩٧ص: ا�الس) ٣(

  .٣٩٧ص: ا�الس) ٤(



٣٢٤

  .)١(من فرط الرجل أخاه يف اهللان إ نعم:  قال،يا رسول اهللا ولكل فرط: قيل

صلى اهللا عليه (اجلنة، وقد جعل الرسول إىل  من أوالده وأقربائه نسانهو من يسبق اإل) الفرط: (أقول

  ً.أيضا ـ من فرطه )خوةإمنا املؤمنون إ(  ـنسانخا اإلأ )وآله

 ،صدقاء يف الدنياكثروا من األأ:  قال) السالمعليه(ن حممد براهيم، عن جعفر بإبن عن جعفر و

 فما: أهل جهنم قالوا فإن خرةخرة، أما يف الدنيا فحوائج يقومون �ا، وأما يف اآلواآل�م ينفعون يف الدنيا إف

  .)٢(مصديق محي لنا من شافعني وال

مل الروحي، حيث املشاركة الوجدانية ن مل ينفع هناك من العذاب لكنه خيفف من األإالصديق و: أقول

  .خرةيف اآل أو مل النفسي، سواء يف الدنياوهي توجب ختفيف األ

استكثروا من : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،هأصحابعن أمحد بن حممد، عن بعض و

: ، وقاللكل مؤمن شفاعة فإن خواناستكثروا من اإل:  وقال،ؤمن دعوة مستجابةلكل م فإن ،خواناإل

هم �ا يوم القيامةؤًهلم عند اهللا يدا يكاف فإن كثروا من مؤاخاة املؤمننيأ)٣(.  

أعجز : نه قالإ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٤(خوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم اكتساب اإلالناس من عجز عن

   ، ) السالمعليهم(طالب  أيب عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن علي بنو

                                                

  .٤ص: خوانمصادقة اإل) ١(

  .١٨ص: خوانمصادقة اإل) ٢(

  .١٨ص: خوانمصادقة اإل) ٣(

  .١٤٥القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٤(



٣٢٥

املؤمن غر كرمي، واملنافق خب لئيم، وخري :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا : قال

  .يؤلف يألف وال  من الخري يف  وال،املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني

 وتبغضه ،شرار الناس من يبغض املؤمنني:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(ومسعت رسول اهللا : قال

يزكيهم  ليهم والإينظر اهللا  ولئك الأ ، الباغون للناس العيب،حبةن بالنميمة، املفرقون بني األوقلو�م، املشاؤ

َّهو ال﴿: )عليه السالم(يوم القيامة، مث تال 
َ ِِذي أيدك بنصرهُ ْ َِ َ َ َبالمؤمنني وََّ

ِ ْ ُ ْ ْألف بـني قـلو�م وِ
ِِ ُُ َ ْ ََ ََّ﴾)١(.  

 أصدقائه وأعدائه دخداع له، ولذلك يظهر االخنداع عن نفسه طيبة، ال أي من الغرور،) غر(: أقول

اجة بظاهر ليه صاحب احلإ يأيت ًليهم مبقابلتهم باملكروه، مثالإة ءسايريد اإل وهو على علم بالواقع، حيث ال

) غر(مقابل ) خب( و،لطيب نفسه وكرمهّ إال  خالفه، لكنه يقضي حاجته كأنه خمدوع، وليس ذلكيخيف

 فيحمل احلسن على السيء، خبالف املؤمن الذي حيمل سيء ،من طابت نفسه إىل املنافق يسيءن إ حيث

) اخلب( بينما ،خرةخري اآليذهب خبري الدنيا و) الغر( أن ًالنفس على احلسن أخذا بالظاهر، ومن الواضح

  .يذهب بشرمها، حيث يكره الناس

عاتب : ناأصحاببعض  إىل ـ)  السالمعليه(يعين علي بن حممد ـ كتب :  قال،عن أيوب بن نوحو

  .)٢(عوتب قبل إذا ًأراد اهللا بعيد خريا إذا :ًفالنا وقل له

ظهار قبوله يوجب بقاء إلواقع فن كان على خالف اإًكان صدقا لزم قبوله، و إذا العتاب فإن :أقول

ْقل أذن خري لكم ﴿: سبحانه وقال فيه ،ً)ناُذأ( )صلى اهللا عليه وآله(لفة واحملبة، وقد كان رسول اهللا األ ُ َ ٍْ َ ُ ُُ ْ ُ

ِيـؤمن بالله َِّ ِ
ُ ْ َيـؤمن للمؤمنني وُ

ِ ِْ ُْ ْ
ِ

ُ ُ﴾)٣(.  

  

                                                

  .٢٩٥ص: ا�الس) ١(

  .٤٧١ص: السرائر) ٢(

  .٦١ :سورة التوبة) ٣(



٣٢٦

  

  فصل 

  في استحباب صحبة العاقل الكريم ومشورته

 ال: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن عمار بن موسى، عن

تدعن   أخالقه، والءن مل حتمد كرمه، ولكن انتفع بعقله واحرتس من سيإالعقل و ذا تصحب أن عليك

  .)١(محق وافرر كل الفرار من اللئيم األ، ولكن انتفع بكرمه بعقلك،ن مل تنتفع بعقلهإصحبة الكرمي و

  .بأس عليك ال أي )عليك ال: (أقول

  .)٢(تعصوه فتندموا اسرتشدوا العاقل وال:  يقول)عليه السالم(القاسم  أبا مسعت: عن بعضهم قالو

  

  فصل 

  ثتهمخوان ومحادفي استحباب اجتماع اإل

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،هإسنادب) خواناإل(عن حممد بن علي بن احلسني يف كتاب 

دثونجتلسون وحت،نعم، قال:  قلت :يا  ، رحم اهللا من أحىي أمرنا،حيوا أمرناأتلك ا�الس أحبها، ف

ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر اهللا له ذنوبه ولو كانت  أو من ذكرنا) بأفضل(ل يفض

  .)٣(أكثر من زبد البحر

  فإنهه يكون بأفضل ما نذكر به،ءأحيا أن ،)٤(ذلك على شرائطه، ولعل املراد بأفضل من ذكرنا: أقول

  .الناس إىل القلب وحيبب إىل  يكون أقربنساناإلذكر حماسن إذا 

  أختلون : قال يل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن عبد اهللا بن مسكان، عن ميسر، عنو

                                                

  .٦٠٩ص: األصول) ١(

  .٩٤ص: ا�الس) ٢(

  .٤ص: خوانمصادقة اإل) ٣(

  ).يا فضيل(، ولكن الظاهر أن الصحيح هو )بأفضل(ًبناء على نسخة ) ٤(



٣٢٧

تلك أما واهللا لوددت أين معكم يف بعض : واهللا، فقال أي : فقلت،وحتدثون تقولون ما شئتم

  .)١( احلديثاملواطن

ميكن ذكرها أمام  حكام وما أشبه مما المن التاريخ واأل أو من الفضائل بدون تقية،) شئتم ما: (أقول

  .عداء واملناوئنياأل

:  قال،كمإحياء ذكرما : ، قلتًرحم اهللا عبدا أحىي ذكرنا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنو

تالتالقي والتذاكر عند أهل الثبا)٢(.  

خوان لقيا اإل:  كان يقول)عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣(مغنم جسيم

ًواها  :نعم، قال:  قلت،أتتجالسون: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن فضيل بن يسارو

  .)٤(لتلك ا�الس

 السالم وأوصهم بتقوى اهللا العظيم،أبلغ موالينا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مة، عنثعن خيو

  وأن يتالقوا يف بيو�م،،ن يشهد حيهم جنازة ميتهمأوقويهم على ضعيفهم، ويعود غنيهم على فقريهم، أن 

  .)٥(ًرحم اهللا عبدا أحىي أمرنا: ، مث قالمرناًيف لقاء بعضهم بعضا حياة ألفإن 

ثالثة :  قال،)صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب )عليهم السالم (ئهعن السكوين، عن جعفر، عن آباو

  .)٦(فطار من الصيامخوان، واإل التهجد آخر الليل، ولقاء اإل،راحة للمؤمن

  اتقوا : هصحاب يقول أل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن شعيب العقرقويفو

                                                

  .٤ص: خوانمصادقة اإل) ١(

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ٢(

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ٣(

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ٤(

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ٥(

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ٦(



٣٢٨

  .)١(اصلني مرتامحني، تزاوروا وتالقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه متو، متحابني يف اهللا،خوة بررةإ وكونوا ،اهللا

اجتمعوا وتذاكروا حتف بكم املالئكة، رحم اهللا من أحىي :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنو

  .)٢(أمرنا

  

  فصل 

  في استحباب صحبة خيار الناس والحذر حتى من الثقة

صلى (قال رسول اهللا : )عليه السالم(منني قال أمري املؤ:  قال،علي أيب صخر، عن أيب عن ثابت بن

 فإن اهللا، إىل هأصحابمثل له ّ إال ليس من أحد ينزل به املوت فإنه ،انظروا من حتادثون: )اهللا عليه وآله

ًكانوا خيارا فخيارا ًن كانوا شرارا فشراراإ، وً   .)٣(متثلت له عند موتهّ إال ، وليس أحد ميوتً

كان  إذا نسان كما يسوء اإل،ه ذلكء معهم ساً رأى نفسه حمشورافإذاهم، موات منلعل املراد األ: أقول

  .عم منهمااملراد األ أو ،حياء منهم حيث ميثلون لهاملراد األ أو رآه أحد، إذا مع مجع من اللصوص والفسقة،

عليه (قال عيسى :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،هأصحابسباط، عن بعض أعن علي بن و

  .)٤( فانظر من تقارني،، وقرين السوء يرديصاحب الشر يعدن إ :)السالم

ياك إ و،عليك بالتالد: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد اهللا بن مسكان، عن رجلو

  ميثاق، وكن على حذر من أوثق  ذمة وال مانة وال أعهد له وال كل حمدث ال

                                                

  .٦ص: خوانمصادقة اإل) ١(

  .١٠ص: خوانمصادقة اإل) ٢(

  .٦١٠ص: األصول) ٣(

  .٦١١ص: األصول) ٤(



٣٢٩

  .)١(الناس عندك

  :يقول الشاعر: أقول

  عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرةاحذر 

  علم باملضرةأفلرمبا انقلب الصديق فكان 

ًحيان ينقلب الصديق عدوا يف بعض األ فإنه ،نسانواملراد بذلك احلذر عن ذكر كل ما خيفي اإل

 وليس املراد �ذا عدم اختاذ ،تهوليه أكثر من عدوه الذي أخفى عنه سره حيث عداإوبذلك يسيء 

  .ً وغالبا الثابتون يف الدين ليسوا مبحل انقالبوفياء،صدقاء األاأل

كم اهللا رؤيته، ويزيد يف من يذكر:  قال،اجللساء خري أي قيل يا رسول اهللا:  قال،عباسعن ابن و

  .)٢(خرة عملهعلمكم منطقه، ويرغبكم يف اآل

 نسانرآه اإلإذا ميانه إنه حيث تدينه وأل أو  احلسن املوافق للشرع،تهما بسمإتذكري اهللا رؤيته : أقول

  .ميانحنو الفضلية واإل نسانًحافزا لإلتذكر اهللا والفضائل، فيكون ذلك 

يعنيك منفعة يف دينك  كل ما ال إىل انظر:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن داود الرقيو

  .)٣(كل ما سوى اهللا مضمحل وخيم عاقبته فإن ترغنب يف صحبته، فال تعتدن به، وال

  

                                                

  .٦١٠ص: األصول) ١(

  .٩٧ص: ا�الس) ٢(

  .٢٥ص: قرب اإلسناد) ٣(



٣٣٠

  

   فصل

  ً من يعرفه عيبه نصحا نسان وصحبة اإل،في استحباب قبول النصح

 يا صاحل اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، وال: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،العديس أيب عن

  .)١(ًتتبع من يضحكك وهو لك غاش، وسرتدون على اهللا مجيعا فتعلمون

 ّ إيلمن أهدى ّ إيلأحب أخواين:  قال،) السالمعليه(عبد اهللا  إىل أيب  رفعه،عن أمحد بن حممدو

  .)٢(يبعيو

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ه رفعهأصحاب عن بعض ،عبد اهللا الربقي أيب عن أمحد بنو

وواعظ من نفسه، ،توفيق من اهللا عز وجل: ثالث خصال إىل  وبه احلاجة،يستغين املؤمن عن خصلة ال 

  .)٣(وقبول من ينصحه

ًربنا آتنا يف الدنيا حسنة﴿: املراد به اجلنس، وما بعدها تفسريها، مثل) خصلة: (أقول ََ َ ْ ُّ ِ ِ  حيث ،)٤(﴾ََّ

  ).صولاأل( كما ذكرنا تفصيل ذلك يف ،احلسنة الواحدة يراد �ا جنس احلسنة، ال

  

  فصل 

  يسلمه من يحفظ صديقه وال في استحباب مصادقة

 فمن ،حبدودهاّ إال تكون الصداقة ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عبيد اهللا احلليب، عن

شيء  إىل الصداقة، ومن مل يكن فيه شيء منها فال تنسبه إىل شيء منها فانسبه أو كانت فيه هذه احلدود

    ،تكون سريرته وعالنيته لك واحدة أن من الصداقة، فأوهلا

                                                

  .٣٠٣ص:  احملاسن،٦١٠ص: األصول) ١(

  .٦١٠ص: األصول) ٢(

  .٦٠٤ص: احملاسن) ٣(

  .٢٠١ :سورة البقرة) ٤(



٣٣١

 ال أن  والرابعة،مال غريه عليك والية وال يالأن  يرى زينك زينه، وشينك شينه، والثالثة أن والثانية

  .)١(يسلمك عند النكبات ال أن ًمينعك شيئا تناله مقدرته، واخلامسة وهي جتمع هذه اخلصال

جيمع اخلصال السابقة يف هذه اخلصلة ولو بنوع من  أن من املمكن) جتمع هذه اخلصال: (أقول

ن هذه اخلصلة أهم من كل تلك اخلصال، أل أن املراد باجلمعيكون  أن ًمن احملتمل قريبا أن ّ إالالتكلف،

مل  وإذا  كفاه يف تلك الساعة مل يهم فقده لسائر الصفات،فإذامنا يريد الصديق لساعة العسرة، إ نساناإل

  .يكفه مل يهم وجدانه لتلك الصفات

ًون الصديق صديقا يك ال: نه قالإ ،)عليه السالم(عن حممد بن احلسني الرضي، عن أمري املؤمنني و

  .)٢( يف نكبته، وغيبته، ووفاته،حىت حيفظ أخاه يف ثالث

  

  فصل 

  خوان بعضهم لبعضفي استحباب مواساة اإل

كان الرجل ليس  إذا أرأيت من قبلكم: قال يل:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن الوصايف، عن

ليه إزار يوصل إ كان ليس عنده فإذا:  قالال،: قلت:  قال،خوانه رداء يطرحه عليهإعليه رداء، وعند بعض 

ما : فضرب بيده على فخذه مث قال: ال، قال: قلت:  قالً،زاراإزاره حىت جيد له إخوانه بفضل إبعض 

  .)٣(خوةإهؤالء ب

ما :  رجل فقال)صلى اهللا عليه وآله(أبطأ على رسول اهللا :  قال،رفعه) السدي(عن خالد السندي و

  أما كان لك جار له ثوبان يعريك :  يا رسول اهللا، فقاليرالع:  فقال،بك أبطأ

                                                

  .٢ص: خوان مصادقة اإل،٦١٠ص: األصول) ١(

  .١٧٥القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .٨ص: خوانمصادقة اإل) ٣(



٣٣٢

  .)١(ما هذا لك بأخ: بلى يا رسول اهللا، فقال:  فقال،أحدمها

ْلست بربكمَأ﴿:  من قبيل قوله سبحانه،كان يل مثل هذا اجلار أي )بلى: (أقول ُ َِّ
ِ ُ ْ َقالوا بلى؟ َ ُ...﴾)٢(.  

 خوانك،إانظر ما أصبت فعد به على : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن مفضل بن يزيدو

ِإن احلسنات يذهنب السيئات﴿: اهللا يقولفإن  َِِّّ َ ْ
ِ ْ ُْ ََ َّ ِ﴾)٣(، عبد اهللا  أبو قال)قال رسول اهللا :)عليه السالم 

نصاف الناس من نفسه، إخ يف ماله، واملواساة لأل: مةتطيقها هذه األ ثالثة ال: )صلى اهللا عليه وآله(

ورد  إذا  فقط، ولكن)اهللا واهللا أكربّ إال له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال( وليس هو ،ر اهللا على كل حالوذك

  .)٤(على ما حيرم خاف اهللا

 مل يكن يف فإذاال إنه صعب يلزم االلتزام به، وأعالم بهذا من قبيل التحريض، واإل) تطيقها ال: (أقول

ِِال حتملنا ما ال طاقة لنا به وََّربنا﴿: قال سبحانهثباته عليها، مة مل يكن وجه إلطاقة األ َ ََ ِّْ َُ﴾)٥(.  

فلما :  قال، عن حق املسلم على أخيه فلم جيبه)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإ ،عن ابن أعنيو

ن من أشد ما افرتض اهللا على خلقه إين أخاف تكفروا، إ: سألتك فلم جتبين، قال: جئت أودعه قلت

خ  ومواساة األ،مبا يرضى لنفسهّ إال خيه املؤمن من نفسهيرضى أل ف املؤمن من نفسه حىت النصاإ ً،ثالثا

  ما حرم اهللا   وذكر اهللا على كل حال، وليس سبحان اهللا واحلمد هللا، ولكن عند،املؤمن يف املال

                                                

  .٨ص: خوانمصادقة اإل) ١(

  .١٧٢ :عرافسورة األ) ٢(

  .١١٤:  هودسورة) ٣(

  .٨ص: خوانمصادقة اإل) ٤(

  .٢٨٦ :سورة البقرة) ٥(



٣٣٣

  .)١(عليه فيدعه

َلئن شك﴿: كفران العقيدة، مثل كفران العمل، ال أي )تكفروا: (أقول َ ْ
ْرمت ألزيدنكمَِ ُْ َّ َ َ َ ُْلئن كفرمتَ وُْ ْ َ َ ْ

 َّنإ َِ

ٌ لشديد َعذايب َ َ﴾)٢(.  

  

  فصل 

  حمق والكذابفي كراهة مؤاخاة الفاجر واأل

كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن سامل الكندي، عمن حدثه، عن

 ،محق واأل، املاجن الفاجر،جنب مؤاخاة ثالثةيت أن ينبغي للمسلم: صعد املنرب قال إذا )عليه السالم(

يعينك على أمر دينك ومعادك،  تكون مثله، وال أن والكذاب، فأما املاجن الفاجر فيزين لك فعله وحيب

يرجى لصرف  يشري عليك خبري، وال ال فإنه محق ومدخله وخمرجه عار عليك، وأما األ،ومقاربته جفاء وقسوة

مبا أراد منفعتك فضرك، فموته خري من حياته، وسكوته خري من نطقه، السوء عنك ولو أجهد نفسه، ور

ليك احلديث، كلما أفىن إ ينقل حديثك وينقل ،معه عيشيهنئك  ال فإنه وبعده خري من قربه، وأما الكذاب

 فينبت ، بني الناس بالعداوةي ويغر،نه حيدث بالصدق فيما يصدقإ حىت ،خرى مثلهاأ مطها بةحدوثأ

  .)٣(نفسكملصدور، فاتقوا اهللا وانظروا ألالسخائم يف ا

 ويسبب كالمه ،حديثه إىل باملمزوج به فال تطمئن أو حيدثك بالكذب أي )وأما الكذاب: (أقول

 ،الناس إىل  صورة مظلمة عنكًباملمزوج به، فيكون ناقال أو نه حيدث عنك بالكذبأالتشويش عليك، كما 

  .النيًمبا لو مل يكن صديقك كان خريا لك يف احل

                                                

  .١٢ ص:خوانمصادقة اإل) ١(

  .٧ :سورة ابراهيم) ٢(

  .٥٢ص: خوان مصادقة اإل،٤٨٠ص: األصول) ٣(



٣٣٤

 أن ينبغى للمرء املسلم ال: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

أمر معاده، ومدخله  يعينه على أمر دنياه وال يكون مثله، وال أن  وحيب،يزين له فعله فإنه يؤاخي الفاجر،

  .)١(ليه وخمرجه من عنده شني عليهإ

محق، األ  وال،يؤاخي الفاجرأن ينبغي للمرء  ال:  قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن ميسر، عنو

  .)٢(الكذاب وال

نك أسر ما إ ف،محقياك ومصادقة األإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبيد بن زرارةو

  .)٣(مسائتك إىل تكون من ناحيته أقرب ما يكون

 وإذا نسانيسر اإل  وما فائدة من ال،ليهإويسيء ّ إال زمان نسانميضي من تفرحيه لإل نه الإ: أقول

  .ليهإأسره أساء 

عليه (كان علي :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن سامل الكندي، عمن حدثه، عنو

 ،يهنئك معه عيش ال فإنه ،جيتنب مؤاخاة الكذاب أن ينبغي للمسلم: صعد املنرب يقول إذا  عندكم)السالم

نه ليحدث بالصدق فما إخرى، حىت أحدوثة مطها بأكلما قنيت ليك، إحاديث  حديثك، وينقل األينقل

بعض يكسب بينهم العداوة، ويثبت الشحناء يف  إىل حاديث من بعض الناسيصدق، فينقل األ

  .)٤(الصدور

  

  فصل 

   وكراهة مصاحبتهماألمرفي كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في 

  كنت جتب أنت ن إ يا عمار: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وسىعن عمار بن م

                                                

  .٦١٠ص: األصول) ١(

  .٤٨٠ص: األصول) ٢(

  .٦١١ص: األصول) ٣(

  .١١٧ص: احملاسن) ٤(



٣٣٥

 �مإتستتب لك النعمة وتكمل لك املروة وتصلح لك املعيشة فال تشارك العبيد والسفلة يف أمرك، ف

  .)١(ن وعدوك أخلفوكإن نكبت خذلوك، وإن حدثوك كذبوك، وإائتمنتهم خانوك، ون إ

 وحب الفجار ،براربرار ثواب لألألبرار لحب األ:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا ومسعت: قال

  .)٢(برار للفجار خزي على الفجاربرار، وبغض األبرار زين لألبرار، وبغض الفجار لألبرار فضيلة لأللأل

حسب  نسب وال أصل له وال ن العبد حيث الاملراد �م غري املؤدب منهم، وذلك أل) العبيد(: أقول

ولية، ، واملطلب على القاعدة األنسانيهتم بأن يعمل بالسيئات مما يوجب صداقته شني اإل  ال،عند سيده

  .طالقاإل ال

تقرتب فيكون أبعد  يا بين ال: قال لقمان البنه:  قال، عمن ذكره رفعه،البالد أيب براهيم بنإعن و

 كما ليس ،عند باغيهّ إال تنشر برك ن ابن آدم حيب مثله، والإد فتهان، كل دابة حتب مثلها، وُتبع لك، وال

بني الذئب والكبش خلة كذلك ليس بني البار والفاجر خلة، من يقرب من الرفث يعلق به بعضه، كذلك 

ء يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يقارن قرين امن يشارك الفاجر يتعلم من طرقه، من حيب املر

  .ميلك لسانه يندم يسلم، ومن ال السوء ال

ًبعيدا جدا فتكون مهانا  ًليهم جدا فيستذلوك، والإًقريبا  ، الًعامل الناس معاملة وسطا أي :قولأ ً ً

ن حتتك، فحال َم أو ن فوقكَم مثال، الحتريض على معاشرة األ) كل دابة( . أوسطهااألمور وخري ،عندهم

وضعت برك عنده كان  إذا لربيطلب ا ن من الأل) باغيه( .مثاهلا حال سائر الدواب يف معاشر�ا ألنساناإل

  ًضياعا، واملراد بالباغي من يطلب ولو بلسان احلال، ال

                                                

  .٦١١ص: األصول) ١(

  .٦١١ص: األصول) ٢(



٣٣٦

ما  أو مركز مؤامرة سيئة أو ىغمب أو حانة إىل كمن يذهب) مداخل السوء( .خاص بلسان القال

  .ن كان ذهابه حبسن نيةإ و،أشبه

 )عليه السالم( أيب كان: لمسعته يقو:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن وهب، عنعن معاوية و

ّ إال قواميعنيك، وجتنب عدوك، واحذر صديقك من األ فاتك، واعتزل ما ال تعرض ملا قم باحلق وال: يقول

تأمنه على أمانتك، واستشر   وال،تطلعه على سرك  وال،تصحب الفاجر  اهللا، واليمني من خشمني، واألاأل

  .)١(مورك الذين خيشون ر�مأيف 

َلكي ﴿،يرجع الفائت ال فإن )فاتك ملا: (أقول َال تأسوا علىْ ِ ْ َ ْ ما فاتكم َْ ُ َ﴾)٢(.  

علي  ، أيبقال يل: قال، )عليهما السالم(عبد اهللا، عن أبيه  أيب وأيب محزة، عنعن حممد بن مسلم و

ا ي: ترافقهم يف طريق، فقلت حتادثهم وال يا بين انظر مخسة فال تصاحبهم وال: )عليه السالم(بن احلسني 

مبنزلة السراب يقرب لك البعيد، ويبعد لك  فإنه ،ياك ومصاحبة الكذابإ:  قال،فنيهمرأبه من هم ع

خيذلك  فإنه ،ياك ومصاحبة البخيلإبايعك بأكلة، وأقل من ذلك، و فإنه ،ياك ومصاحبة الفاسقإالقريب، و

ياك ومصاحبة القاطع إرك، وينفعك فيض أن يريد فإنه ،محقياك ومصاحبة األإليه، وإيف ماله أحوج ما تكون 

ْفـهل عسيتم﴿:  قال اهللا عز وجل،ًين وجدته ملعونا يف كتاب اهللا يف ثالثة مواضعإ ف،لرمحه ُْ َ َ ْ َ ْتـوليتم ْنإ َ ََُّْ  ْ أنَ

ْتـفسدوا يف األ ِ ُ ِ ْ ْتـقطعوا أرحامكم َ ورضُ ُ َ ْ َُ ِّ َ ْأولئك الذين لعنـهم الله فأصمهم* ُ ُ َ ُ ََّ َ َُ ُ َّ ُ َ َ َ
َّ َ ْأعمى وِ َ أبصار َ ْهمَْ : وقال ،)٣(﴾ُ

ِالذين يـنـقضون عهد الله من بـعد ميثاقه﴿ ِ ِِ ِ
ْ َْ ْ ََّ َ َ َ ُ ُ ْ َ

ِِيـقطعون ما أمر الله به وَّ ُ َّ ََ ََ َ َُ َيوصل ْ أنْ َ ْيـفسدون يف األ وُ ِ َ ُ ِ َ أولئك رضُْ ِ ُ

ُهلم اللعنة َْ َّ ِهلم سوء الدار وَُُ َّ ُ ُ َِّالذين يـنـقضون عهد الله ﴿:  وقال يف البقرة،)٤(﴾َُْ َ ْ َ َ ُ ُ َْ َ
ِمن بـعد ميثاقهَّ ِِ ِ

ْ َ ََيـقطعون ما أمر  وْ ََ َ َُ ْ

ِِالله به ُ َيوصل ْ أنَّ َ ْيـفسدون يف األ وُ ِ َ ُ ِ َ أولئك هم اخلاسرونرضُْ ُ ُ
ِ ِْ ُ َ ُ﴾)٥()٦(.  

                                                

  .١٨٧ص: علل الشرايع) ١(

  .٢٣: احلديدسورة ) ٢(

  .٢٢ ـ ٢١: حممدسورة ) ٣(

  .٢٥: دالرعسورة ) ٤(

  .٢٧: البقرةسورة ) ٥(

  .٦١١ و٤٨٠ص: األصول) ٦(



٣٣٧

 ،محقاألياك وصحبة إ:  قال،)عليهما السالم(بن مروان، عن الصادق جعفر بن حممد عن حممد و

  .)١(تكءامس إىل أقرب ما تكون منه أقرب ما يكونفإنه 

ياك إيا بين  : قال،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

يقعد عنك أحوج ما تكون  فإنه ،ياك ومصادقة البخيلإينفعك فيضرك، و أن يريد فإنه ،محقومصادقة األ

الكذاب، فإنه كالسراب يقرب إليك بالتافه، وإياك ومصادقة يبيعك  فإنه ،ياك ومصادقة الفاجرإليه، وإ

  .)٢(عليك القريبالبعيد ويبعد 

  ً.قال بعيد مل يكن بعيدا وإذا ً قال قريب مل يكن قريبا،فإذااقع له،  ال أي )كالسراب(: أقول

 ،تؤاخي أربعة تقارن وال ال: قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب بن سدير، عن أبيه، عنعن حنان و

 يأخذ منك وال فإنه وأما البخيل ،ينفعك فيضرك أن محق فرييدن والكذاب، أما األمحق والبخيل واجلبااأل

  .)٣(يصدق يصدق وال فإنه يهرب عنك وعن والديه، وأما الكذاب فإنه يعطيك، وأما اجلبان

منا الالزم عدم إو ،غريها من باب املثال أو ربعةاأل أو فال تعلم صدقه من كذبه، والثالثة: أقول

  .شري يف أحاديث متعددة اجتناب طوائفأ، ولذا نساني صفة سيئة توجب ضرر اإلمصادقة كل ذ

 ًأردت سفرا فأوصى: قال ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن مسعدة بن صدقة، و

ختالطه  أو محقتصاحب األ أن ياك يا بينإو: فقال يف وصيته ،) السالميهعل(علي بن احلسني  ،إىل أيب

ن سكت إتكلم فضحه محقه، ون إ ًحاضرا، أو ًغائبا كان ،ابّجنة عيُمحق هاألفإن  ،حتادثه واهجره وال

  ن اسرتعى إن عمل أفسد، وإقصر به عينه، و

                                                

  .٢٤ص: ا�الس) ١(

  .١٥٢القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .١١٦ص ١ج: اخلصال) ٣(



٣٣٨

مه أيسرتيح مقارنه، تود  يطيع ناصحه، وال وال ،علم غريه ينفعه ه من نفسه يغنيه، واللمع أضاع، ال

كان أصغر من يف ا�لس ن إ ، داره، وجليسه الوحدة من جمالستهوامرأته أ�ا فقدته، وجاره بعده ،أ�ا ثكلته

  .)١(فسد من دونهأن كان أكربهم إو ،أعىي من فوقه

  

  فصل 

  في كراهة مجالسة جملة من الناس

قال رسول : قال ،)السالمعليهم ( آبائه عبد اهللا، عن أيب عن موسى بن القاسم، عن احملاريب، عن

مع النساء، نذال، واحلديث  اجللوس مع األ،متيت القلبثالثة جمالستهم : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٢(غنياءواجللوس مع األ

ًغلبة عاطفتهن على عقلهن توجب ختلفا عقليا يف  فإن ً،اختاذ احملادثة معهن دأبا أي )احلديث: (أقول ً

 ًاختاذ ا�السة دأبا وعادة، أي )اجللوس( .تقع، واملرء على دين خليله هاالطيور على أشباه فإن احملادث،

 إىل ملاعإيت ويف احلديث اآل ،نسانفاضة حالة كرب يف اإلإوذلك يوجب  ،غنياء يرتفعون عن الناساألفإن 

  .الكرب قد يكون على اهللا وقد يكون على الناس إذ بعض ذلك،

جتالس  ن اليا فال: نه قال لرجلإ )عليه السالم(جعفر الباقر  أيب عن عبد اهللا بن سليمان، عنو

  .)٣(ليس هللا عليه نعمة أن فما يقوم حىت يرى ،هللا عليه نعمة أنالعبد جيالسهم وهو يرى فإن  ،غنياءاأل

  

                                                

  .٣٥ص: ا�الس) ١(

  .٣٣٦ص ٢ج:  الفقيه،٦١١ص: األصول) ٢(

  .١٥٣ص: ا�الس) ٣(



٣٣٩

  

  فصل 

  في كراهة دخول موضع التهمة

من عرض : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، 

  .)١(أساء به الظن، ومن كتم سره كانت اخلرية يف يدهنفسه للتهمة فال يلومن من 

ن مًمن دخل موضعا : قال ،) السالمعليه(عن احلسني بن يزيد، عن الصادق جعفر بن حممد و

  .)٢(نفسهّ إال مواضع التهمة فا�م فال يلومن

عليه (نني قال أمري املؤم: ، قال)عليهم السالم (جعفر، عن أبيه، عن جده أيب عناجلارود،  أيب عنو

  .)٣( احلديثمن وقف بنفسه موقف التهمة فال يلومن من أساء به الظن: )السالم

نه قال إ ،)عليه السالم( لولده احلسن )عليه السالم( يف وصية أمري املؤمنني ،العقيليعن الفجيع و

  .)٤(قرين السوء يغر جليسه فإن ياك ومواطن التهمة، وا�لس املظنون به السوء،إو: فيها

 كمجالس )ا�لس املظنون به السوء( كاملخمر واملقمر واملبغى وامللهى، و)موطن التهمة(: أقول

  .البطالني والفسقة

اتقوا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: )عليه السالم(احلسن  أبو قال:  قال،عن جامع البزنطيو

  .)٥(حد يعرفهاليس كل أ فإنه ،يقف أحدكم مع أمه يف الطريق مواقف الريب، وال

  نه إ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

                                                

  .١٥٢ص: الروضة) ١(

  .٢٩٧ص: ا�الس) ٢(

  .١٨٢ص: ا�الس) ٣(

  .٥ص: جمالس ابن الشيخ) ٤(

  .٤٧٠ص: السرائر) ٥(



٣٤٠

  .)١(نظنفسه مواضع التهمة فال يلومن من أساء به المن وضع : قال

 عطب، ومن اقتحم األمورمن سل سيف البغي قتل به، ومن كايد : )عليه السالم(وقال : قال

  .)٢(خل مداخل السوء ا�ماللجج غرق، ومن د

يف التأخري ّ إال األمر وليس ،الباغي جيتمع عليه املظلومون وأنصارهم فيقتلونه فإن )قتل به: (أقول

كيد ( و.مية والعباس ونظرائهمأمجلة من حكام  وهذه قضية طبيعية، فال يقال ملاذا مل يقتل ً،والتقدمي زمانا

الطريق امللتوي فيه  فإن وااللتفاف من اخللف،ليه بالكيد إة الوصول رادإ بل األمر عدم االستقامة يف )األمور

 األمورمعامع  أي )واللجج( .الناس ينفضون من أطراف املكرة واخلداعني فإن ،العنواين أو العطب اجلسمي

  .ًكاالضطرابات وحنوها تشبيها بلجج البحار

  

  فصل 

   فراسة المؤمنيفي توق

َّإن يف﴿:  يف قول اهللا تبارك وتعاىل،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عن ٍ ذلك آليات  ِ َ َ
ِ

ني َللمتـومسِّ َ َُ ْ
 اتقوا فراسة املؤمن: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا ،)السالمعليهم (األئمة هم : قال ،﴾ِ

َّإن يف﴿: ينظر بنور اهللا، يف قولهفإنه  ني ِ َ ذلك آليات للمتـومسِّ َ َ َُ ْ
ِ ٍِ َ﴾)٣(.  

ينظر  فإنه اتق فراسة املؤمن:  فقال)عليه السالم(احلسن  أيب كنا عند:  قال،اجلعفريليمان عن سو

  .)٤(احلديث بنور اهللا

 فإذا ولذا يعرف االحنراف، ،سباب واملسببات ويفكر يف األ،األمور يتدبر يف ،املؤمن كيس فطن: أقول

  مامه تفرسه وعرفه بسرعة، أ منحرف إنسانكان 

                                                

  .١٨٤ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ١(

  .٢٢٧القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٢(

  .١٠٤ص: بصائر الدرجات) ٣(

  .١٠٤ص: بصائر الدرجات) ٤(



٣٤١

 هو ما )نور اهللا(ينكشف سره ويظهر دخيلة أمره، و فإنه ،رة عن عدم االلتواء واالحنراف عبا)اتقاؤه(و

بالنور ما كان غري ظاهر  نسان كما يرى اإلً،شياء املظلمة معنويايلقى يف قلبه من الفهم الذي يتبصر به األ

  .قبل وجود النور

اتقوا ظنون :  قال،)عليه السالم(  عن أمري املؤمنني،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)١(اهللا جعل احلق على ألسنتهم فإن ،املؤمنني

  :، قال الشاعراألموروالظن ما يلقى فيها من فهم لسنتهم مظهر قلو�م، أو: أقول

  ال ملعي الذي يظن بك الظنأ

  كان قد رآى وقد مسعا

َّإن الظ﴿: �م يتبعون الظن، وقد قال سبحانهإكيف : يقال ال َّ ْن ال يـغينِ ُ ً من احلق شيئا َّ ْ َ ِّ َْ َ
ِ﴾)٢(.  

دوية وغريها حجة اض واألاألمرالظن العريف حاله حال الظنون يف املضار واملنافع والقيم و: نه يقالأل

منا النهي عن اتباع الظن يف موضع يتبع فيه العقالء العلم إ و،)صولاأل( كما ذكرنا تفصيل ذلك يف ،عقالئية

ِّاجتنبوا كثريا من الظن﴿: ما أشبه، وقوله سبحانه أو ام الشرعيةحكاأل أو صول الدينأك َّ َ
ِ ًِ َ ُ َ يراد به الظنون  )٣(﴾ْ

  .غري العقالئية

  

  فصل 

   وأتباعهميالرأ أصحابفي استحباب مشاورة 

 ،يا رسول اهللا ما احلزم: قيل:  قال،) السالمماعليه(عن ابن القداح، عن جعفر بن حممد، عن أبيه 

  .)٤(ي الرأي واتباعهممشاورة ذو: قال

                                                

  .٢١٩القسم الثاين ص: �ج البالغة) ١(

  .٢٨ :سورة النجم) ٢(

  .١٢ :سورة احلجرات) ٣(

  .٦٠٠ص: احملاسن) ٤(



٣٤٢

صلى اهللا (فيما أوصى به رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السري بن خالد، عنو

  .)١(عقل كالتدبري مظاهرة أوثق من املشاورة، وال ال:  قال)عليه السالم(ً عليا )عليه وآله

 يوجب قوة األمرالسداد يف  فإن  مما يوجب تقويته،نسانلإلظهري  ال أي )مظاهرة ال: (أقول

 )العقل(مل يقع يف احملذور، وظواهرها فقط   الاألمورالحظ دبر  إذا نسانن اإلأل) كالتدبري( و،نساناإل

  .احلقائق ويوجب له اجتناب العطب إىل نسانعبارة عما يوصل اإل

يستشر يندم،   من ال،يف التوارة أربعة أسطر:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب عنو

  .)٢(كرب، كما تدين تدان، ومن ملك استأثروالفقر املوت األ

  .)٣(لن يهلك امرء عن مشورة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مساعة بن مهران، عنو

غىن  ال: نه قالإ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني  ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٤(ظهري كاملشاورة دب، والمرياث كاأل فقر كاجلهل، وال كالعقل، وال

  بينما املال غىن خارجي ميكن ذهابه وليس كذلك العقل، نعم، ذايتن العقل غىنأل) غىن ال: (أقول

  .جن العاقل كان من السالبة بانتفاء املوضوعإذا 

  .)٥(كها يف عقوهلايه هلك، ومن شاور الرجال شارأمن استبد بر: )عليه السالم(وقال : قال

  .)٦(االستشارة عني اهلداية: )عليه السالم(وقال : قال

  من مل يكن له : )عليهما السالم(قال الصادق جعفر بن حممد :  قال،عن املفضل بن عمرو

                                                

  .٦٠١ص: احملاسن) ١(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٢(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٣(

  .١٥٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٤(

  .١٨٤القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٥(

  .٢٩٢القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٦(



٣٤٣

  .)١(استمكن عدوه من عنقهواعظ من قلبه، وزاجر من نفسه، ومل يكن له قرين مرشد 

قال أمري :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ي بن حممد اهلادي، عنعن علعن عبد العظيم احلسين، و

  .)٢(خاطر بنفسه من استغىن برأيه: )عليه السالم(املؤمنني 

استشر يف أمرك الذين خيشون :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن معاوية بن وهب، و

  .)٣(ر�م

:  يف كالم له)عليه السالم(قال علي :  قال،)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن احلسني بن املختار، عنو

شاور يف حديثك الذين خيافون اهللا)٤(.  

استشر العاقل من الرجال :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بن خالدعن سليمان و

  .)٥(دنياخمالفة الورع العاقل مفسدة يف الدين وال فإن ،ياك واخلالفإخبري، وّ إال يأمر ال فإنه الورع،

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن منصور بن حازم، عنو

 ،يف  فإن ،ياك واخلالفإ أشار عليك الناصح العاقل ففإذامشاورة العاقل الناصح رشد ومين وتوفيق من اهللا

  .)٦(ذلك العطب

ًبينهما عموما من ن إ  وحيث،يف مقابل الشؤم) نمي( والصواب، إىل يوجب الرشد إذ )رشد: (أقول

ول مربوط  ولكن بشدة وعسر، فاألًيكون الطريق موصال أن من املمكن إذ ً معا،)عليه السالم(وجه ذكرمها 

   ، والثاين مربوط بالوصف،بالذات

                                                

  .٢٦٥ص: ا�الس) ١(

  .٢٨٦ص: ا�الس) ٢(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٣(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٤(

  .٦٠٢ص: ناحملاس) ٥(

  .٦٠٢ص: احملاسن) ٦(



٣٤٤

تتوافق  ال املعمل الذي ًيكون تنافر بينها، مثال الشيء حىت ال إىل سبابعبارة عن وفق األ) التوفيق(و

سباب املتوافقة  له األأمن استشار وفقه اهللا سبحانه وهي فإن نتاج حسن،إبسالم و أو ًطالقاإتعمل  دواته الأ

  .بعضها مع بعض

ال قبل  ورد عليه ما إذا  مينع أحدكمما: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،خنيسعلي بن عن املو

فعل ذلك مل  إذا نهإأما : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو ، مث قالوورع له دين ً عاقالًيستشري رجال أن له به

  .)١(اهللا إىل  وأقر�ااألمورله اهللا بل يرفعه اهللا ورماه خبري خيذ

  . ينبغي االستشارةاألمور ففي كل ّالإ فيه هي أوىل، وةاالستشار) ال قبل له به ما: (أقول

ّ إال تكون الاملشورة ن إ :قال:  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن أمحد بن عائذ، عن احلليب، عنو

يكون الذي  أن ال كانت مضر�ا على املستشري أكثر من منفعتها له، فأوهلاإ فمن عرفها حبدودها و،حبدودها

ًيكون حرا متدينا، والثالثة أن ، والثانيةًتشاورة عاقال ًيكون صديقا مؤاخيا، والرابع أن ً تطلعه على سرك  أن ً

ًكان حرا  وإذا  انتفعت مبشورته،ًكان عاقال إذا  فإنهمه،ت ذلك ويكّيسريكون علمه به كعلمك بنفسك، مث ف

ًكان صديقا مؤاخيا كتم سرك وإذا جهد نفسه يف النصحية لك،أًمتدينا  طلعته على أ وإذا ،طلعته عليهأ إذا ً

  .)٢(ك به متت املشورة وكملت النصيحةمسرك فكان علمه به كعل

 ،ً بل يكون حرا من كل ذلك،ما أشبه أو اجلاه أو يكون وجهة نظره املال ال أن املراد به) ًحرا (:أقول

ً مل يكن حرا وأرادها فإذادار عمرو، ً فالنا يف شراء نسان يستشري اإلً أعطى شوره حسب ما يراه، مثالّالإو

  . وهكذا،نه يطمع فيهاهو، أشار عليك بعدم االشرتاء أل

                                                

  .٦٠٢ص: احملاسن) ١(

  .٦٠٢ص: احملاسن) ٢(



٣٤٥

من استشار أخاه :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ر بن يزيد، عن أبيه، عنبن عمعن حسني و

  .)١(فلم ينصحه حمض الرأي سلبه اهللا عز وجل رأيه

  

  فصل 

   من دونهنسانفي مشاورة اإل

:  فقال له،سعد:  يقال له)عليه السالم(يب احلسن الرضا  ألهلك موىل:  قال،عن معمر بن خالد

وأمانةشر علي برجل له فضلأ فقال شبه املغضب!شري عليكأأنا : ، فقلت ،: صلى اهللا (رسول اهللا ن إ

  .)٢(ه مث يعزم على ما يريدأصحاب كان يستشري )عليه وآله

أصلحك اهللا :  فقلت، مرة يف أمر)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  استشارين: قال،عن الفضيل بن يسارو

  .)٣(رتكاستش إذا نعم،:  قال،مثلي يشري على مثلك

 )عليه السالم(اه ب فذكر أ)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب كنا عند:  قال،عن احلسن بن جهمو

ن إ :تشاور مثل هذا، فقال: سود من سودانه، فقيل لهبه العقول، ورمبا شاور األتوازن  كان عقله ال: فقال

يه بالشيء فيعمل به من الضيعة فكانوا رمبا أشاروا عل: اهللا تبارك وتعاىل رمبا فتح على لسانه، قال

  .)٤(والبستان

نه قال لعبد اهللا إ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٥(طعينأ خالفتك ففإذاتشري علي  أن عليك: بن العباس وقد أشار عليه يف شيء مل يوافق رأيه

  يشري علي  أن ًسل فالناأن  :)عليه السالم(جعفر  أبو ّ إيلكتب:  قال،عن علي بن مهزيارو

                                                

  .٦٠٢ص: احملاسن) ١(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٢(

  .٦٠١ص: احملاسن) ٣(

  ،٦٠٢ص: احملاسن) ٤(

  .٢٢١القسم الثاين ص: �ج البالغة) ٥(



٣٤٦

لنبيه املشورة مباركة، قال اهللا  فإن وكيف يعامل السالطني،لنفسه فهو أعلم مبا جيوز يف بلده، ويتخري 

ِشاورهم يف َو﴿: يف حمكم كتابه ْ ُ َِّ عزمت فـتـوكل على اللهفإذا األمرِْ ََ َْ ََّ ََ َ بت أصوب  ما يقول مما جيوز كتكان فإن ﴾َْ

  .)١(شاء اهللا نإأضعه على الطريق الواضح  أن ن كان غري ذلك رجوتإ و،رأيه

ً وبابن مهزيار معا، مثال)عليه السالم(مام باإلًكأن املوضوع كان مرتبطا : أقول  إىل مام يكتب اإلً

  .كتبأ أو تكلمأ أن يتكلم مع السلطان حوله، فهو ماذا يرى أو السلطان يف شأن ابن مهزيار

عطائها ملثل ابن إ يف بلده منصب فارغ هو الوالية، والسلطان له عالقة بًعطف، مثال) كيف يعامل(و

ابن ) ما يقول (،طلب من السلطان ذلك لهأ بأن ّي فيشري عل،يناألمركال  حيث يعلم ابن مهزيار ،مهزيار

 يصلح ابن ً مثال،ر ابن مهزيايرأ) صوب رأيهأ(السلطان  إىل )كتبت ()عليه السالم(مما يشري مهزيار 

كان  إذا ،ليهإطلبها من السلطان كتابة أرائه اليت هي الوالية آ فأصوب ،مهزيار للقضاء وللوالية وللجباية

 فإذاًن مل يكن بنظري جائزا له ذكرت البن مهزيار الشيء اجلائز له، إ و،ًذلك بنظري جائزا البن مهزيار

  .ائز لتقليده ابن مهزيارًالسلطان طالبا لذلك الشيء اجل إىل كتبأوافق 

  

  فصل في كراهة مشاورة المرأة لكونها عاطفية 

  واستحباب مشاورة الرجال

يا علي :  قال،)عليهما السالم(يف وصية النيب لعلي ) عليهم السالم(عن جعفر بن حممد، عن آبائه 

  لق تستشار، يا علي سوء اخل وال ، القضاءتويل وال :قال أن ىل إليس على النساء مجعة

                                                

  .٤٢٨ص ٥ج: وسائل الشيعة) ١(



٣٤٧

  .)١( لسان املرأةيم يف شيء ففؤكان الشن إ وطاعة املرأة ندامة، يا عليم، ؤش

 ًطاعة النساء جلبا لعواطفهن، ولذا يلزم التحذير الشديد عن االنسياقًالرجال غالبا مييلون إل: أقول

) ففي لسان املرأة: ()لهصلى اهللا عليه وآ( وقوله ،ختتل موازين احلياة العائلية واالجتماعية العاطفة حىت الإىل 

مال  إذا احلمل أن ًطالق كما هو واضح، وقد ذكرنا سابقان املراد اإل أحتذير عن هذه اجلهة �ذه العبارة، ال

تلك  إىل  حباجةاألمرن  أفاجلذب بالشدة لالعتدال، الخر حىت يعتدل، الطرف اآل إىل جيب جذبه بقوة

خر من جهة الثقل ملن تساوي الطرف اآل إىل  طريف احلملحيتاج كل طرف من إذ ،األمرالشدة بنظر واقع 

  .يريد وضع احلمل على الدابة

الرجال اضمم آراء :  قال، يف وصيته حملمد بن احلنفية)عليه السالم(ه عن أمري املؤمنني إسنادبو

من قد خاطر بنفسه  :قال أن ىل إبعض، مث اخرت أقر�ا من الصواب وأبعدها من االرتياب إىل بعضها

  .)٢(مواقع اخلطأراء عرف  ومن استقبل وجوه اآل،استغىن برأيه

 مبشورة املرأة يف )صلى اهللا عليه وآله(خذ رسول اهللا أ كما ،خذ بهأشارت املرأة بالصحيح أ فإذا: أقول

صلى اهللا عليه ( ويف قبول بعض الكفار الذين قالوا فيه ،م سلمه يف حلق رأسهأ ومبشورة ،زواجه بعد خدجية

  .غري ذلك إىل ً، ينبوعارض لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األ:)لهوآ

  

  فصل 

  في كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والفاجر والسفلة

قال :  قال)عليه السالم(، عن علي )عليهم السالم (عن آبائه، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن

  يا علي : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

  .٣٣٨ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .٣٤٦ و٣٤٥ص ٢ج: الفقيه) ٢(



٣٤٨

يقصر بك عن غايتك، والتشاورن  فإنه ًتشاورن خبيال يضيق عليك املخرج، وال فإنه ًشاورن جبانات ال

  .)١(اجلنب والبخل واحلرص غريزة جيمعها سوء الظن أن يزين لك شرها، واعلم فإنه ًحريصا

اهلدف من جهة اجلنب، وخبلف اهللا يوجب  إىل  يوجب عدم الوصول،بتقوية اهللاسوء الظن : أقول

  . ما قدر له يوجب احلرصئ وبأن لكل امر،خلالب

تستتب لك  أن كنت حتبن إ يا عمار: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قالي،عن عمار الساباطو

ائتمنتهم ن إ نكإالنعمة وتكمل لك املروة وتصلح لك املعيشة فال تستشر العبيد والسفلة يف أمرك، ف

  .)٢(ن وعدوك بوعد مل يصدقوكإك، ون نكبت خذلوإن حدثوك كذبوك، وإخانوك، و

رادة العبد يف قبال حر النفس، واملراد به عبد شهوانه إتقدم الكالم حول العبيد، ورمبا حيتمل : أقول

  .مثل ذلك إىل ملاع كما سبق اإل،وما أشبه

 )عليه السالم( أيب كان: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن وهب، عنو

يعنيك، وجتنب عدوك، واحذر صديقك، واصحب من  ال تعرض ملا نابك، واعزل ما قم باحلق وال: قولي

 ،مانتكأنه على مت تأتطلعه على سرك، وال تصحب الفاجر، وال مني من خيشى اهللا، وال واأل،منيقوام األاأل

  .)٣(مورك الذين خيشون ر�مأواستشر يف 

 ، تصدك الصعوبات عن العمل باحلق واجلهر به بشرائطهتفكر فيه حىت ال أي )تعرض ال: (أقول

  .بعده عن نفسك أي )اعزل(و

  

                                                

  .٥٠ص ١ج:  اخلصال،٣٥٦ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .١٨٧ص: علل الشرايع) ٢(

  .١٨٧ص: علل الشرايع) ٣(



٣٤٩

  

  فصل 

  في تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم

 ،جتالسوهم أهل البدع، والتصحبوا  ال: نه قالإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمر بن يزيد، عن

  .)١(املرء على دين خليله وقرينه: )ى اهللا عليه وآلهصل(فتكونوا عند الناس كواحد منهم، وقال رسول اهللا 

ن الطيور إف (،جنسه إىل مييل أن من طبيعة اجلنس فإن على حنو الكلية، هذه قضية طبيعية، ال: أقول

ما أشبه قرناء ولو مل يكونوا  أو مزرعة أو كان يف دكانغري القرين فاملشار) اخلليل(و) على أشكاهلا تقع

  ً.يكون قرينا ليل قد الاخل أن خالء، كماأ

  

  فصل 

   اجتناب معاشرتهم وترك السالم عليهميفي جملة ممن ينبغ

 )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب ،)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (عن جعفر بن حممد

من مل يوجب لك دنياه فال خري لك يف جمالسته، و يا علي من مل تنتفع بدينه وال:  قال)عليه السالم(لعلي 

  .)٢(كرامة فال توجب له وال

ترك  إىل شارة إ ال،من هو الصديق إىل ملاعإالكرامة واخلدمة، وهذا  أي )مل يوجب لك: (أقول

  .غري احملسن إىل حساناإل

 يف حديث املناهي، )السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن احلسني بن زيد، عن الصادقو

  فر : )عليه السالم(، وقال يكون بينه وبينه قد ذراع أن ّ إالًرجل جمذومايكلم ال أن وكره: قال

                                                

  .٦١٢ و٤٧٩ص: األصول) ١(

  .٣٣٤ص ٢ج: الفقيه) ٢(



٣٥٠

  .)١(سدمن ا�ذوم فرارك من األ

  .ليه املرضإمنه سرى  ا�ذوم له العدوى فمن اقرتب أن ثبت يف الطب: أقول

ول اهللا �ى رس:  قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل ه رفعهإسناد ب،عن حممد بن أمحد بن حيىيو

يل، وعلى من ث على السكران يف سكره، وعلى من يعمل التما،يسلم على أربعة أن )صلى اهللا عليه وآله(

 أصحابتسلموا على  أن �يكمأ :ربعة عشر، وأنا أزيدكم اخلامسةيلعب بالنرد، وعلى من يلعب باأل

  .)٢(الشطرنج

صلى ( ولذا مل يشر )صلى اهللا عليه وآله( ًلعل الشطرنج مل يكن رائجا يف زمان النيب) اخلامسة: (أقول

 بينما يف الكوفة حيث ، ذكره كما يف كتب احلديث)صلى اهللا عليه وآله(ن ورد عنه إ و،ليهإ )اهللا عليه وآله

  . عن السالم على صاحبه)عليه السالم(مام  ولذا �ى اإل،احلضارات صبت فيها تعارف

مخسة جيتنبون على كل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن الدهقان، عن درستو

  .)٣(عرايببرص وا�نون وولد الزنا واألا�ذوم واأل: حال

  .خيفى ختتلف العلة يف بعضها عن بعض كما ال: أقول

يلم  ستة ال:  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن السكوين، عن جعفر بن حممدو

غائطه، وعلى موائد اخلمر، وعلى الشاعر الذي يقذف ، والرجل على اليهودي، والنصراين: عليهم

  .)٤(مهاتاحملصنات، وعلى املتفكهني بسب األ

 فال مفهوم هلا حىت ،مثلة املتعارفة يف زمان صدور الروايةعداد يف هذه الروايات من باب األاأل: أقول

  .شبه ذلك فيما سبق إىل ، وقد أملعناضيقع بينها التعار

                                                

  .١٨٤ص ٢ج: الفقيه) ١(

  .١١٢ص ١ج: اخلصال) ٢(

  .١٣٨ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١٥٨ص ١ج: اخلصال) ٤(



٣٥١

 ،يسلم عليهم أن ينبغي ستة ال:  يف حديث قال،)عليه السالم(، عن علي ةصبغ بن نباتعن األو

 والرببط والطنبور، واملتفكهون بسب ، اخلمرأصحاب و، النرد والشطرنجأصحاباليهود والنصارى، و

  .)١(مهات، والشعراءاأل

 أصحابج، ووحدة  النرد والشطرنأصحابالستة باعتبار وحدة اليهود والنصارى، ووحدة : أقول

ول والثاين  الرببط والطنبور، ووحدة املتفكه، ووحدة الشاعر، حيث ا�انسة بني األأصحاباخلمر، ووحدة 

  .والرابع

على  النصارى، وال تسلموا على اليهود وال ال:  قال)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد، عن أبيه و

 ،على املخنث  وال،على صاحب الشطرنج والنرد ر، والعلى شراب اخلم وثان، والعلى عبدة األ ا�وس وال

ن يرد السالم أل أن على املصلى أن  وذلك،على املصلي على الشاعر الذي يقذف احملصنات، وال وال

على  على رجل جالس على غايط، وال على آكل الربا، وال التسليم من املسلم تطوع والرد فريضة، وال

  .)٢( املعلن بفسقهعلى الفاسق الذي يف احلمام، وال

يف  (،ًن مل جيب فعل حراما فهو مكروه وحرامإ أجاب ذهب حضور قلبه، وفإذا) فريضة: (أقول

  .مطلق من يف احلمام ًزمنة كثريا، ال، كما كان يتعارف يف تلك األيلعل املراد العار) احلمام

  

  فصل 

  الناس إلى في استحباب التحبب

ًأعرابيا من بين متيم أتى النيب ن إ : قال،)عليه السالم() اهللاأيب عبد (جعفر  أيب بصري، عن أيب عن

  .)٣(الناس حيبوك إىل حتبب:  فكان مما أوصاه،وصينأ:  فقال له)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .٤٨٤ص:  السرائر،١٦٠ص ١ج: اخلصال) ١(

  .٨٢ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .٦١٢ص: األصول) ٣(



٣٥٢

  .)١(نصف العقلالناس  إىل التودد:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن موسى بن بكر، عنو

مره مع جمتمعه، والتودد �ذا أ بنفسه، ونسانة عما يصلح أمر اإلالعقل عبار فإن )نصف العقل: (أقول

  . والدنيا متوقفة على االرتباط بالناس، ودنياهنسانالعقل عبارة عما يصلح دين اإل أن  أواالعتبار نصف،

قال احلسن بن علي :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيعن سليمان بن داود بن زياد التميمو

شيء  ن قرب نسبه، الإن بعد نسبه، والبعيد من بعدته املودة وإالقريب من قربته املودة و: )سالمعليهما ال(

  .)٢(ن اليد تغل فتقطع وتقطع فتحسمإجسد، و إىل ء من يديش إىل أقرب

، كناية عن يبالدهن املغل) حتسم (،جرح أو تفسد من جهة مرض أو تسرق غيلة، أي )تغل: (أقول

  .ملقطوعمر اجلزء اأانتهاء 

 التودد: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣(الناس نصف العقلإىل 

  

  فصل 

  في استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم

  .)٤(لث العقلجماملة الناس ث:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مساعة، عن

ثالث : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  ليه، إجلس  إذا لقيه، ويوسع له يف ا�لس ذاإ يلقاه بالبشر ،خيه املسلم ود املرء أل،يصفني

                                                

  .٤٦٤ص:  السرائر،٦١٢ص: األصول) ١(

  .٦١٢ص: األصول) ٢(

  .٦١٢ص: األصول) ٣(

  .٦١٢ص: األصول) ٤(



٣٥٣

  .)١(ليهإمساء ويدعوه بأحب األ

 بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، وعن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد

 واحدة، ًمنا يكف عنهم يداإمن كف يده عن الناس ف:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال

  .)٢( كثريةًيدياأويكفون عنه 

 ،كالمها أو كف عنهم فلم يؤذهم، أو مل يساعدهم بالتعاون معهم واخلدمة هلم، أي )كف: (أقول

مل يؤذ الناس مل يؤذوه، ويف كال احلالني هو الرابح،  وإذا ،مل يتعاون مع الناس مل يتعاونوا معه إذا نساناإلفإن 

  ً. ويتأذى كثرياًيؤذي قليال أو ً ويأخذ كثريا،ًنه يعطي قليالأل

  

  فصل 

  يخبره بحبه له أن ًحب مؤمناأنه يستحب لمن أفي 

 فإنه ، فأخربه بذلكًأحببت رجالإذا  : قال،)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عن

  .)٣(أثبت للمودة بينكما

 ، عن نصر بن قابوس،وعنهم، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن حممد بن عمر، عن أبيه

عليه (براهيم إ فإن خوانك فأعلمه ذلك،إًحببت أحدا من أإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل: قال

  .)٤(بلى ولكن ليطمئن قليب:  قال،مل تؤمن أو:  املوتى، قاليرب أرين كيف حتي:  قال)السالم

ين أحبك يكون إ قال ملن حيبه فإذا رأيت، :يقول للناس أن املراد االطمينان بالرؤية، وفائدته: أقول

  .ثبت للمودةأًاطمينانا بالسماع، وهو 

                                                

  .٦١٢ص: األصول) ١(

  .٦١٢ص: األصول) ٢(

  .٦١٢ص: األصول) ٣(

  .٦١٢ص: األصول) ٤(



٣٥٤

ين إ: )عليه السالم(يب جعفر  قال ألًرجالن إ :جدهالبالد، عن أبيه، عن  أيب براهيم بنإعن حيىي بن و

  .)١(لفةأبقى للمودة وخري يف األ فإنه فأعلمه: )عليه السالم(جعفر  أبو حب هذا الرجل، فقال لهأل

  .)٢( فأخربهًأحببت رجالإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن سامل، عنو

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نبن القاسم اجلعفري، ععن عبد اهللا و

  .)٣(أخاه فليعلمه أو أحب أحدكم صاحبهإذا  :)عليه وآله

  

  فصل 

  في استحباب االبتداء بالسالم

  .)٤(البادي بالسالم أوىل باهللا ورسوله:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

ًقرب قربا معنويا، حيث أأي  )وىلأ: (أقول نوع تواضع وحط  فإنه  بالسالم،أه وبدءنه حطم كربياإً

  .نفس واهللا حيب املتواضعني

نفاق على قدر من أخالق املؤمن اإل:  قال،)عليهما السالم(محزة، عن علي بن احلسني  أيب عنو

  .)٥(م عليهمياهم بالسالإنصاف الناس، وابتداؤه إقتار، والتوسع على قدر التوسع، واإل

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوين، عنإوعن علي بن 

  .)٦( بالسالمأأوىل الناس باهللا وبرسوله من بد: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

                                                

  .٢٦٦ص: احملاسن) ١(

  .٢٦٦ص: احملاسن) ٢(

  .٢٦٦ص: احملاسن) ٣(

  .٦١٣ص: األصول) ٤(

  .٤٣٦ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٥(

  .٦١٣ص: األصول) ٦(



٣٥٥

ا وابدؤ: ، وقال جتيبوه بالكالم قبل السالم فالأمن بد: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

  .)١(بالسالم قبل الكالم، فمن بدأ بالكالم قبل السالم فال جتيبوه

 فاجلاهل والغافل يعلم ّالإعلم وتكرب، و إذا لعل عدم اجلواب من باب التأديب، وذلك فيما: أقول

  .وينبه

 ما يقيمك :قال لهمر برجل على باب فً ملكان إ :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن جابر، عنو

نزعتك  أو  بينك وبينه قرابة:سلم عليه، فقال له امللكأ أن ردتأأخ يل فيها :  فقال،على باب هذه الدار

سلم عليه أ فأنا ، وحرمتهسالمخوة اإلأّ إال ليه حاجةإنزعتين  ما بيين وبينه قرابة وال، ال:  فقال،ليه حاجةإ

 ويل ،ياي زرتإ: ليك وهو يقرؤك السالم ويقول لكإأنا رسول اهللا : وأتعهده هللا رب العاملني، فقال له امللك

  .)٢( وقد أوجبت لك اجلنة، وأعفيتك من غضيب، وأجرتك من النار،تعاهدت

ديان السابقة وكل دين قبل نسخه األ إىل املراد بالنسبة أو ،سالمذلك كان يف اإل أن ما يرادإ: أقول

  .إسالم

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبزياد، عن أيب مساعيل بنإعن و

ًىل طعامك أحدا حىت  إتدع ال: )عليه السالم(وقال : ، قالمن بدأ بالكالم قبل السالم فال جتيبوه :)وآله

  .)٣(يسلم

ب رد جواب الكتا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٤(واجب كوجوب رد السالم، والبادي بالسالم أوىل باهللا وبرسوله

  املشهور استحباب رد الكتاب، ولعل مما يؤيد عدم الوجوب : أقول

                                                

  .٦١٢ص: األصول) ١(

  .٩٣ص: ثواب األعمال) ٢(

  .١٣ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .٦٢٦ص: األصول) ٤(



٣٥٦

 )عليه السالم(مسلم، وعدم جواب العباس  أيب  كتاب)عليه السالم(مام الصادق اإلعدم جواب 

  . فتأمل، ذلكغري إىل  كتاب ابن زياد،)عليه السالم(حبضور احلسني 

البخيل من خبل : اهللا عز وجل قالن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نعن معاوية بن وهب، عو

  .)١(بالسالم

السالم : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٢( والرد فريضة،تطوع

  

  فصل 

  طابة الكالمإلسالم وفشاء اإفي استحباب 

  .)٣(فشاء السالمإاهللا عز وجل جيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن قيس، عن

فشوا أ:  يقول)رمحه اهللا(مان كان سل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)٤(ينال الظاملني سالم اهللا ال فإن ،سالم اهللا

ً كان الطرف ظاملا مل ينفعه ذلك، والظاهر وجوب فإذا ،)سالم اهللا عليكم(ولوا لعل املراد ق: أقول

 ويف زيارة ،)سالم اهللا وسالم مالئكته (:)عليه السالم(اجلواب على مثل هذا السالم، ويف زيارة العباس 

  ).سالم اهللا الكامل التام: ()عليه السالم(احلجة 

 : يقول)عليه السالم(كان علي :  يف حديث قال،)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

   تدخلوا ، وأطيبوا الكالم، وصلوا بالليل والناس نيام،فشوا السالمأبوا، ِغضُت غضبوا والَت ال

                                                

  .٧٢ص:  األخبار معاين،٦١٣ص: األصول) ١(

  .٦١٢ص: األصول) ٢(

  .٦١٣ص: األصول) ٣(

  .٦١٣ص: األصول) ٤(



٣٥٧

ُالسالم المؤمن المهيمن﴿: اجلنة بسالم، مث تال عليهم قوله عز وجل ُ
ِ
ْ َ ُُ ُْ ِْ ْ َّ﴾)١(.  

تسلم على من  أن من التواضع:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بن خارجة، عنعن هارون و

  .)٢(لقيت

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب ،)السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عنو

  .)٣(طعام الطعام، والصالة بالليل والناس نيامإفشاء السالم، وإ ،يا علي ثالث كفارات: )السالم

  .)٤(البخيل من خبل بالسالم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن معاوية بن وهب، و

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (بصري، عن الصادق أيب عنو

من ّ إال ميتأ واليسكنها من ،ًيف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرهان إ :)اهللا عليه وآله

عليه (طاب الكالم، وأطعم الطعام، وأفشى السالم، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام، فقال علي أ

 إذا  من قال،طابة الكالمإ يا علي أتدري ما : فقال،متكأيا رسول اهللا من يطيق هذا من : )السالم

طعام الطعام نفقة الرجل إوت،  عشر مرا)اهللا واهللا أكربّ إال له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال(: أصحب وأمسى

يصوم الرجل شهر رمضان، وثالثة أيام من كل شهر يكتب له صوم  أن دامة الصيام فهوإما أعلى عياله، و

خرة وصالة الغداة يف املسجد مجاعة ما الصالة بالليل والناس نيام فمن صلى املغرب والعشاء اآلأالدهر، و

  .)٥(يبخل بالسالم على أحد من املسلمني ال أن فشاء السالمإ و،فكأمنا أحىي الليل

  طعام إ و،فشاء السالمإ ،ثالث درجات:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب سكاف، عنعن سعد اإلو

                                                

  .٦١٣ص: األصول) ١(

  .٦١٣ص: األصول) ٢(

  .٢٣٦ص ٢ج: الفقيه) ٣(

  .٧٢ص:  األخبارمعاين) ٤(

  .١٩٨ص:  ا�الس،٧٣ص:  األخبارمعاين) ٥(



٣٥٨

  .)١( احلديثالطعام، والصالة بالليل والناس نيام

تسلم على من  أن من التواضع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هارون بن خارجة، عنو

  .)٢(تلقي

ن أخبل إأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ون إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا ،ويف حديث

  .)٣(الناس من خبل بالسالم

من يضمن يل أربعة بأربعة أبيات يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن وهب، عنو

ن كنت إ واترك املراء و، وأفش السالم يف العامل، وأنصف الناس من نفسك،ًختف فقرا  أنفق وال،اجلنة

  .)٤(ًحمقا

  .طالقاتاإل إىل ضافة باإل،ًنفاق وسطا كما تقدم يف أحاديثيكون اإل أن يلزم) ختف وال: (أقول

  

  فصل 

  في استحباب التسليم على الصبيان

سول اهللا قال ر: قال ،)السالمعليهم ( آبائه عن علي بن موسى الرضا، عنعن العباس بن هالل، 

كل على احلضيض مع العبيد، وركويب احلمار  األ،أدعهن حىت املمات مخس ال: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٥(نز بيدي، وليس الصوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعديعًمؤكفا، وحليب ال

صلى اهللا عليه ( ، عن النيب)السالمعليهم ( آبائه زياد، عن جعفر بن حممد، عن أيب مساعيل بنإعن و

   ،)وآله

                                                

  .٩٠ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٩ص: اخلصال) ٢(

  .٥٤ص: جمالس ابن الشيخ) ٣(

  .٨ص: احملاسن) ٤(

  .٢٣٥ص:  عيون األخبار،٥٤ص: علل الشرايع) ٥(



٣٥٩

ً لباس الصوف، وركويب احلمار مؤكفا، وأكلي مع العبيد، ،حىت املماتلست بتاركهن مخس : قال

  .)١(وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي

  

  فصل 

  ي مغايرة السالم على الفقير للسالم على الغنيينبغ نه الأفي 

ّمن لقي فقريا مسلما فسل:  قال،)عليه السالم(ي بن موسى الرضا عن علعن فضل بن كثري،  ً م عليه ً

  .)٢( لقي اهللا عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان،خالف سالمه على الغين

أتاكم شريف إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قلت جلميل بن دراج:  قال،عن احلجالو

 : عن ذلك، فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا قد سألت:  قال،ما الشريف: نعم، قلت: ، قالقوم فأكرموه

الشريف من كان له مال٣( احلديث(.  

ن من مام مثل بذلك ألعطاء كل ذي حق حقه، فمن له مال من باب املثال، ولعل اإلإاملراد : أقول

 من الغين ًكال فإن  ذلك،ما أشبه أو مسرف أو  مرتفهنأموال باعتبار  األأصحابهانة إعادة بعض الناس 

 وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف كتاب ،ميان والتقوىأطاع اهللا فيما أمر كان من أهل اإل إذا والفقري

  ).يةسالمالفضيلة اإل(

  

                                                

  .١٣٠ص ١ج: اخلصال) ١(

  .٢٦٥ص: الس ا�،٢١٥ص: عيون األخبار) ٢(

  .٢١٩ص: الروضة) ٣(



٣٦٠

  

   والعافية سالمفصل في استحباب الحمد على اإل

  يسمع المبتلى أن عند رؤية الكافر والمبتلى من غير

صلى اهللا عليه (النيب ن ، إ)عليهم السالم( عفر بن حممد، عن آبائهعن مسعدة بن صدقة، عن ج

احلمد هللا الذي : ( فقالسالمًواحدا على غري ملة اإل أو ًجموسيا أو ًنصرانيا أو ًمن رأى يهوديا : قال)وآله

ًدينا وبالقرآن كتابا، ومبحمد  سالمفضلين عليك باإل وباملؤمنني ، ًماماإً نبيا، وبعلي )صلى اهللا عليه وآله(ً

  .)١(ًمل جيمع اهللا بينه وبينه يف النار أبدا) ة، وبالكعبة قبلًخواناإ

  .هر به يف وجه ذلك املنحرفجنه  أاملراد قال يف نفسه ال: أقول

من قد  أو ذي عاهة إىل من نظر:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن العيص بن القاسم، عنو

الذي عافاين مما ابتالك به ولو واحلمد هللا (: هيسمع أن  نفسه من غري يفًء فليقل سراالصاحب ب أو ل بهمث

  .)٢(ًاليصيبه ذلك البالء أبدا فإنه ،ثالث مرات) شاء فعل ذلك

ما أشبه، وصاحب البالء  أو ذنهأ أو  قطعت يدهعمى، واملمثل به كمنعاهة كاأل ذو: أقول

  .كالسجني واملديون

  

  فصل 

  ويجب في الرد الجهر بالسالم ينه ينبغأفي 

 :يقول  وال،حدكم فليجهر بسالمهأسلم إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عن

  حدكم فليجهر أ رد فإذا ، ولعله يكون قد سلم ومل يسمعهم،سلمت فلم يردوا علي

                                                

  .٣٤ص:  قرب اإلسناد،١٥ص: ثواب األعمال) ١(

  .١٦١ص: ا�الس) ٢(



٣٦١

  .)١( احلديث سلمت فلم يردوا علي:يقول املسلم برده وال

  

  فصل 

  في كيفية التسليم

 فهي ،السالم عليكم: من قال:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،احلسن بن املنذرعن 

سالم عليكم ورمحة اهللا :  ومن قال، فهي عشرون حسنة،سالم عليكم ورمحة اهللا: لعشر حسنات، ومن قا

  .)٢(فهي ثالثون حسنة ،وبركاته

 يكره للرجل: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣( مث يسكت حىت يتبعها بالسالم،حياك اهللا: يقولأن 

دخلن على  إذا  عن النساء كيف يسلمن)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإ ،عن عمار الساباطيو

  .)٤( السالم عليكم: والرجل يقول، عليكم السالم:املرأة تقول:  قال،القوم

عليها (فاطمة  فإن  كالرجل،ًأيضاال فهي تسلم إحدى الصيغتني، وإسالم املرأة �ذه الكيفية : قولأ

 إىل ضافة باإل، كسالم الرجال يف حديث الكساء)صلى اهللا عليه وآله(سلمت على رسول اهللا ) السالم

  .طالق أدلتهإ

 من هؤالء املأل إىل انطلق): عليه السالم(دم اهللا قال آلن إ :عن وهب اليماين، يف حديث قالو

وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته، :  فقالوا، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فسلم عليهم:املالئكة فقل

   هذه حتيتك :ربه عز وجل قال له ربه تبارك إىل فلما رجع

                                                

  .٦١٣ص: األصول) ١(

  .٦١٣ص: األصول) ٢(

  .٦١٣ص: األصول) ٣(

  .١٥٢ص ٢ج: الفقيه) ٤(



٣٦٢

  .)١(يوم القيامة إىل ذريتك من بعدك فيما بينهموحتية 

  

  فصل 

   عند االستيذانًسالم ثالثاعادة الإفي استحباب 

ال أ :نه قال لرجل من بين سعدإ ،)عليه السالم(عن حممد بن علي بن احلسني، عن أمري املؤمنني 

 وحنن )صلى اهللا عليه وآله(ا علينا رسول اهللا دفغ: قال أن إىل، )عليها السالم( حدثك عين وعن فاطمةأ

: السالم عليكم، فسكتنا، مث قال: نا ملكاننا، مث قال فسكتنا واستحييم،السالم عليك:  فقال،يف حلافنا

 ّالإذن له وأ فإن ً وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثالثا،ينصرف أن مل نرد عليهن إ  فخشينا،السالم عليكم

) عليها السالم( فدخل مث ذكر حديث تسبيح فاطمة ،وعليك السالم يا رسول اهللا ادخل: انصرف، فقلنا

  .)٢(عند النوم

  حتية، وجوابه غري الزم، كماسالم  كان سالم استيذان ال)صلى اهللا عليه وآله(م الرسول سال: أقول

  .سالم الوداع كذلكأن 

رسول اهللا ن إ : يف حديث الدراهم االثنيت عشر،)عليه السالم(عن أبان بن عثمان، عن الصادق و

صلى اهللا عليه (اء رسول اهللا  وج،هلكأ مري بني يدي ودليين على : قال للجارية)صلى اهللا عليه وآله(

عاد عليهم السالم فلم أ فلم جييبوه ف،السالم عليكم يا أهل الدار: رهم وقالا حىت وقف على باب د)وآله

جابيت يف إلكم تركتم  ما:  فقال،وعليك السالم يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته: جييبوه، فأعاد السالم، فقالوا

  .)٣( احلديثنستكثر منه أن حببناأفا رسول اهللا مسعنا سالمك ي:  قالوا،ول السالم والثاينأ

  

                                                

  .٤٥ص: علل الشرايع) ١(

  .١٠٦ص ١ج: الفقيه) ٢(

  .١٤٤ص: األمايل ،٨٧ص ٢ج: اخلصال) ٣(



٣٦٣

  

  فصل في استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة 

  في التسليم عليه والدعاء له عند العطاس

ن كان إرد اجلماعة وثالثة ترد عليهم :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن منصور بن حازم

السالم : ن مل يكن معه غريه، والرجل ليسلم على الرجل فيقولإ يرمحكم اهللا، و:اس تقول عند العطً،واحدا

  .)١(معه غريه فإن ًن كان واحداإعافاكم اهللا، و: عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول

 الرجل يعطس: ًن كان واحداإيرد عليهم الدعاء مجاعة و: نه قالأّ إال ،عن جعفر بن بشري مثلهو

  .)٢(عافاكم اهللا :د قولهوترك ما بع

  

  فصل 

  في كيفية رد السالم على الحاضر والغائب

قوم ب )عليه السالم(مر أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب ، عنءعبيدة احلذا أيب عن

عليه  (ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال هلم أمري املؤمننيعليك السالم : فسلم عليهم فقالوا

 رمحة اهللا وبركاته :منا قالواإ ،)عليه السالم(براهيم إبينا ا بنا مثل ما قالت املالئكة ألوجتاوز ال: )السالم

  .)٣(عليكم أهل البيت

الدعاء حسن على كل حال، ولعله بدون الكلمتني  فإن التنزيه، أو للكراهة النهي للتعليم ال: أقول

  .ً املقولة حتيةأفضلية وحدة الكلمةخريتني أفضل من باب األ

   إذ ،هلهأ والبيت غاص ب)عليه السالم(جعفر  أيب بينا أنا مع:  قال،عن احلكم بن عيينةو

                                                

  .٦٣ص ١ج:  اخلصال،٦١٣ص: األصول) ١(

  .٦١٣ص: األصول) ٢(

  .٦١٣ص: األصول) ٣(



٣٦٤

 مث ،السالم عليكم يا بن رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته: أقبل شيخ حىت وقف على باب البيت فقال

مث أقبل الشيخ بوجهه على  ،وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته: )عليه السالم(جعفر  أبو سكت، فقال

  .)١( احلديثعليه السالمً مث سكت حىت أجابه القوم مجيعا وردوا ،السالم عليكم: أهل البيت وقال

 ،يعفور يقرؤك السالم أيب عبد اهللا بن: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،كهمش أيب عنو

  .)٢( احلديثالمه السءأتيت عبد اهللا فاقر إذا ،عليه السالموعليك و: قال

يعطيه مسع العباد  أن  من املالئكة سأل اهللاًملكان إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

 ،وعليك السالم: قال امللكّإال   وسلم وآلهصلى اهللا على حممد : فليس من أحد من املؤمنني قال،عطاهأف

عليه  و:)صلى اهللا عليه وآله(يقول رسول اهللا ًفالنا يقرؤك السالم، فن إ يا رسول اهللا: مث قال امللك

  .)٣(السالم

ما املراد إذن اهللا سبحانه، وإ ولسان عن لسان ب،يشغله مسع عن مسع ما املراد ملك واحد الإ: أقول

  .اجلنس، والثاين أقرب بقرينة املناسبات املماثلة

  يف الرحبة)عليه السالم(ؤمنني بينما أمري امل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن قيس، عنو

عليه (ليه أمري املؤمنني إالسالم عليكم يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته، فنظر : ليه رجل فقالإقام إذ 

  .)٤( مث ذكر حديث عشرة بعضها أشد من بعض،وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته من أنت:  وقال)السالم

 يف صالة وال) غرار(عرار  ال:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(يب  رفعه عن الن،عن القاسم بن سالمو

متام ركوعها وسجودها ونقصان اللبث يف الركعة إما يف الصالة ففي ترك أ ،النقصان) الغرار( العرار ،تسليم

   أو  السالم عليك:يقول الرجلن أ فيف التسليم) العرار(ما الغرار أ و،خرىاأل

                                                

  .٧٦ص: الروضة) ١(

  .٣٦٠ص: األصول) ٢(

  .٦٧ص: ا�الس) ٣(

  .٥٦ص ٢ج: اخلصال) ٤(



٣٦٥

  .)١(عليكم السالميقول و  وال،يرد فيقول وعليك

 والثاين باملعجمة، ومنه ،مبعىن النقيصة) املعرة(ول العرار بالعني املهملة، ومنه األ أن الظاهر: أقول

  .الغرور

َّأمر أهلك بالصالَو﴿:  يف قوله تعاىل،براهيم يف تفسريهإعن علي بن و ِ َ َ ْ َ َْاصطرب عليها وِةُْْ ََ ْ
ِ كان : قال ،﴾ْ

واحلسن ء كل يوم عند صالة الفجر حىت يأيت باب علي وفاطمة ي جي)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

وعليك السالم يا رسول اهللا :  فيقولون،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  فيقول) السالمعليهم(واحلسني 

  .)٢(الصالة يرمحكم اهللا: ورمحة اهللا وبركاته، فيقول

 عليهم(نزلتهم عالمهم مإجل أل أو ،اظ ذويهميقإمة يف من باب تعليم األ ماإكان ذلك : أقول

  .)السالم

  

  فصل 

  في استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر

 ومتام ،من متام التحية للمقيم املصافحةن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن علي بن رئاب، عن

  .)٣(التسليم على املسافر املعانقة

  

  فصل 

  على بعض ولوية تسليم بعض الناسأفي 

   واملار ،ليسلم الصغري على الكبري:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن جراح املدايين، عن

                                                

  .٨٢ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٤٢٥ص: يتفسري القم) ٢(

  .٦١٣ص: األصول) ٣(



٣٦٦

  .)١(والقليل على الكثري ،على القاعد

  ً.كثر أكثر احرتامان األن املار هو الداخل، والثالث ألول ملقام احرتام الكبري، والثاين ألاأل: أقول

كان قوم يف ا�لس مث سبق قوم فدخلوا فعلى إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مجيل، عنو

  .)٢(يسلم عليهم أن دخل إذا ًالداخل أخريا

 ،القليل يبدؤون الكثري بالسالم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عنبسة بن مصعب، عنو

 أصحاباخليل يبدؤون  أصحاب احلمري، وأصحاب البغال يبدؤون أصحابوالراكب يبدؤ املاشي، و

  .)٣(البغال

 ) البغالأصحاب(ما أ ،الراكب أسرع من املاشي وهكذا فإن ً،أيضاحظ حالة الدخول هنا لو: أقول

  .زاء رفعتهإنه تواضع خل فألإ

م ّيسل :مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعن ابن بكري، عن بعض و

لقي واحد  وإذا ،ل على الكثريقم األّلقيت مجاعة مجاعة سل وإذا على القاعد،الراكب على املاشي، واملاشي 

  .)٤(مجاعة يسلم الواحد على اجلماعة

 والقائم على ،م الراكب على املاشيّيسل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٥(القاعد

  

                                                

  .٦١٤ص: األصول) ١(

  .٦١٤ص: األصول) ٢(

  .٦١٤ص: األصول) ٣(

  .٦١٤ص: صولاأل) ٤(

  .٦١٤ص: األصول) ٥(



٣٦٧

  

  فصل 

   عنهمأجزأ ،حد منهمرد وا أو ،سلم واحد من الجماعة إذا نهأفي 

سلم الرجل من اجلماعة أجزأ إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن

  .)١(عنهم

 جزأ عنهم،أًمن القوم واحدا سلم إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم، عنإبن عن غياث و

  .)٢(رد واحد أجزأ عنهموإذا 

مرت اجلماعة بقوم إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعن بعض  ،عن ابن بكريو

  .)٣(يرد واحد منهم أن سلم على القوم وهم مجاعة أجزأهم وإذا يسلم واحد منهم، أن أجزأهم

 سلم فإذام الراكب على املاشي، ّليسل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،عن زيد بن أسلمو

  .)٤(م واحد أجزأ عنهممن القو

  

  فصل 

  في كراهة ترك التسليم على المؤمن

 وكنت تركت التسليم على )عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على:  قال،سحاق بن عمارإعن 

يا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال يل،نا يف مسجد الكوفة، وذلك لتقية علينا فيها شديدةأصحاب

 ، ذلك لتقية كنت فيها:فقلت له، خوانك، متر �م فال تسلم عليهمفاء إلسحاق مىت أحدثت هذا اجلإ

   ،ذاعةمنا عليك يف اإلإليس عليك يف التقية ترك السالم، و: فقال

                                                

  .٦١٤ص: األصول) ١(

  .٦١٤ص: األصول) ٢(

  .٦١٤ص: األصول) ٣(

  .٢٢٩ص: جمالس ابن الشيخ) ٤(



٣٦٨

  .)١(ًسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا: ن املؤمن ليمر باملؤمنني فيسلم عليهم فرتد املالئكةإ

نه ليس من التقية أ نبهه على )عليه السالم(مام تقية، واإلاملوضع من ال أن زعم الراوي: أقول

  . كان من مصاديقها مشلته أحكامهافإذا ّالإًموضوعا، و

  

  فصل 

  في جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة

م على النساء ّ يسل)صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

م على الشابة ّيسل أن يسلم على النساء وكان يكره) عليه السالم( وكان أمري املؤمنني ،عليه السالمن ويردد

  .)٢(جر أكثر مما أطلب من األّيعجبين صو�ا، فيدخل علي أن أختوف:  ويقول،منهن

ن  كا)صلى اهللا عليه وآله(جمتمع الرسول  فإن  للتعليم،)عليه السالم(مام كان ذلك من اإل: أقول

لوان أرياف حاله حال العائلة الواحدة، بينما الكوفة كان جمتمع املدينة وقد دخلها جمتمع الريف، وجمتمع األ

يأخذ بعض املائعني ذلك ذريعة لقضاء   فكان الالزم تعليمهم باجتناب مواضع التهمة، وحىت ال،من الناس

  .مآر�م السافلة

  

  التسليم على الكفار نه يشكل أفصل في 

  لضرورة، وكيفية الرد عليهمّ إال  ونحوهميالماله أصحابو

 ال: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنبراهيم، إعن غياث بن  

  .)٣(وعليكم: سلموا عليكم فقولوا وإذا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم،

  ول يف الرد على اليهودي والنصراين تق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن زرارة، عنو

                                                

  .٢٣٧ص: كشف الغمة) ١(

  .٥٢ص ٢ج:  الفقيه،٦١٤ص: األصول) ٢(

  .٦١٥ص: األصول) ٣(



٣٦٩

  .)١(سالم

سلم عليك اليهودي والنصراين إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

  .)٢(عليك: واملشرك فقل

 )صلى اهللا عليه وآله(دخل يهودي على رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عنو

عليكم، مث دخل آخر فقال : )صلى اهللا عليه وآله(السام عليكم، فقال رسول اهللا : فقالوعائشة عنده، 

صلى اهللا عليه ( فرد عليه كما رد على صاحبه، مث دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد رسول اهللا ،مثل ذلك

خوة إا عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود ي:  كما رد على صاحبيه، فغضبت عايشة فقالت)وآله

 ، لكان مثال سوءًممثالالفحش لو كان ن إ يا عائشة: )صلى اهللا عليه وآله(القردة واخلنازير، فقال رسول اهللا 

 إىل يا رسول اهللا أما مسعت: شأنه، قالتّ إال زانه ومل يرفع عنه قط ّالإالرفق مل يوضع على شيء قط ن إ

 سلم عليكم مسلم فإذاعليكم، : هم، فقلتبلى أما مسعت ما رددت علي: السام عليكم، فقال: قوهلم

  .)٣(عليك:  سلم عليكم كافر فقولوافإذاسالم عليكم، : فقولوا

  ً. ومكراًيعين املوت، فكان اليهود يلوون ألسنتهم خدعة) السام: (أقول

 )صلى اهللا عليه وآله(يهودي بالنيب  مر:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  بن مكرم، عنوعن سامل

منا سلم عليك باملوت إ :هأصحابعليك، فقال : )صلى اهللا عليه وآله(السام عليك، فقال رسول اهللا : لفقا

  .)٤( احلديثوكذلك رددت: )صلى اهللا عليه وآله(فقال املوت عليك، فقال النيب 

 عن اليهودي والنصراين )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن عثمان بن عيسى، عن مساعةو

  ،يرد عليهم أن سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي إذا شركوامل

                                                

  .٦١٥ص: األصول) ١(

  .٦١٥ص: األصول) ٢(

  .٦١٤ص: األصول) ٣(

  .٤٥٣ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٤(



٣٧٠

  .)١(عليكم: يقول: فقال

جهل بن هشام ومعه قوم من قريش  أبو أقبل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن جابرو

: هله، قالإفادعه فليكف عن آهلتنا ونكف عن أخيك قد آذانا، ابن ن إ :فقالواطالب  أيب فدخلوا على

يف   مل ير)صلى اهللا عليه وآله( فدعاه، فلما دخل النيب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل طالب أبو عثفب

  .)٢( احلديثالسالم على من اتبع اهلدى: ًمشركا، فقالّ إال البيت

 ،ًزعاجا هلمإن ذلك كان طالب وحده، أل أيب يسلم علىأن ) صلى اهللا عليه وآله( مل يرد النيب: أقول

  . �ذه الصيغة اجلامعة)صلى اهللا عليه وآله( ولذا ختلص ،يسلم على املشركني أن  يردومل

 اليهود ،تسلم عليهم أن ينبغي ستة ال:  يقول)عليه السالم(ًمسعت عليا : صبغ قالعن األو

مهات،  وبربط وطنبور، واملتفكهني بسب األ،مخر أصحاب و، النرد والشطرنجأصحابوالنصارى، و

  .)٣(والشعراء

َيـتبعهم الغاوون﴿ :واملراد بالشعراء من قال سبحانه فيهمتقدم هذا احلديث وتوجيهه، : أقول ُ ْ ُ ُ ُ من  ال﴾ ََِّ

  .مل يكن كذلك

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ ،)عليهما السالم (البخرتي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أيب عنو

  وال،عليكم: ن سلموا عليكم فقولواإالسالم، وب) اليهود والنصارى(تبدؤوا أهل الكتاب  ال:  قال)وآله

  .)٤(ذلك إىل تضطروا أن ّ إال،تكنوهم  وال،تصافحوهم

  

                                                

  .٦١٥ص: األصول) ١(

  .٦١٥ص: األصول) ٢(

  .٤٨٤ص: السرائر) ٣(

  .٤٥٤ ص٥ج: وسائل الشيعة) ٤(



٣٧١

  

  تسليم،  شعار وال إذن والإفصل في عدم جواز دخول بيت الغير من غير 

  لم يكن في البيت أحدن إ  على نفسهنسانواستحباب تسليم اإل

ال ﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا أبا  سألت:  قال،عبد اهللا أيب عن عبد الرمحن بن

ُتدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حىت تستأنسوا
ِ َِْ ْ َ ََّ َ ُُ ُُْ ُ َ ْ َُ ً ُ َتسلموا على وْ ُ ِّ َ ِ أهلها ُ

ْ   .)١(االستيناس وقع النعل والتسليم: قال ،﴾َ

  . دخل سلم للتحيةفإذاتسليم االستيذان،  أي )والتسليم: (أقول

ً دخلتم بـيوتا فإذا﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال ،الصباح أيب عنو ُُ ْ ُْ َ َ

َفسلموا على ُ ِّ َ ْ أنـفسكم َ ُ ِ ُ هو تسليم الرجل على أهل البيت حني يدخل مث يردون عليه فهو : ية، قالاآل﴾ َْ

  .)٢(سالمكم على أنفسكم

كان فيه  فإن دخل الرجل منكم بيتهإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب يف روايةو

حتية من عند اهللا :  يقول اهللا،السالم علينا من عند ربنا: ن مل يكن فيه أحد فليقلإأحد يسلم عليهم، و

  .)٣(مباركة طيبة

  

  فصل 

  أبوابهم إلى  االختالفيفي من ينبغ

حلكماء فيما مضى من الدهر كانت ا :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،بن نباتةصبغ عن األ

  ،بواب لعشرة أوجهاأل إىل يكون االختالف أن ينبغي: يقولون

                                                

  .٥٢ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٥٢ص:  األخبارمعاين) ٢(

  .٤٦٢ص: يتفسري القم) ٣(



٣٧٢

  .لقضاء نسكه والقيام حبقه وأداء فرضه ،بيت اهللا عز وجل: أوهلا

أبواب امللوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة اهللا وحقهم واجب، ونفعهم عظيم، وضرهم : والثاين

  .شديد

  .ين يستفاد منهم علم الدين والدنيابواب العلماء الذأ: والثالث

  .خرةأبواب أهل اجلود والبذل الذين ينفقون أمواهلم التماس احلمد ورجاء اآل: والرابع

  .ليهم يف احلوائجإليهم يف احلوادث ويفرغ إأبواب السفهاء الذين حيتاج : واخلامس

  .اجةشراف اللتماس اهلبة واملروة واحلليه من األإأبواب من يتقرب : والسادس

  .ليهإهبة ملا حيتاج يرجتى عندهم النفع يف الرأي واملشورة وتقوية احلزم وأخذ األأبواب من : والسابع

  . حقوقهمنخوان ملا جيب من مواصلتهم ويلزم مأبواب اإل: والثامن

عداء الذين يسكن باملداراة غوائلهم، وتدفع باحليل والرفق واللطف والزيارة أبواب األ: والتاسع

  .عدوا�م

  .)١(حادثتهممبدب ويونس أبواب من ينتفع بغشيا�م ويستفاد منهم حسن األ: والعاشر

طباء من جهة بواب األأالدنيا والدين، وعدم ذكر البعض كبواب أبواب، هي اجلامعة لأل: أقول

  .االندراج يف بعض املذكورات

  

                                                

  .٤٨ص ٢ج: اخلصال) ١(



٣٧٣

  

  فصل 

  في استحباب التسليم عند القيام من المجلس

إذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن ، إ)عليه السالم( عن جعفر بن حممدعن مسعدة بن صدقة، 

ن أفاضوا يف باطل كان إأفاضوا يف خري كان شريكهم، و فإن خوانه بالسالم،إ الرجل من جملس فليودع مقا

  .)١(عليهم دونه

ذا قام إ : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)خالقمكارم األ(عن احلسن الطربسي يف و

  .)٢(خرىوىل بأوىل من األ ليس األ،ًأحدكم من جملسه منصرفا فليسلم

  

  فصل 

   والدعاء له مع الحاجةيالتسليم على الذمفي جواز 

طبيب  إىل حتجتان إ أرأيت: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،عن عبد الرمحن بن احلجاج

  .)٣(ينفعه دعاؤك  النهإنعم :  قال،م عليه وأدعو لهّوهو نصراين أسل

ه له باهلداية وحنوه ؤ أما دعا،جابته تعاىل للمؤمن مع كفرهإك مبا يستجاب استجابة كؤدعا أي :أقول

  . ويأيت ما يدل عليه،يستجاب أن فال مانع من

: )عليه السالم(يب عبد اهللا قيل أل:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن حممد بن عرفة، عنو

  .)٤(بارك اهللا لك يف دنياك: تقول:  قال،يهودي والنصراينكيف أدعو لل

  

  هل الكفر مع الحاجةفصل في جواز مكاتبة المسلم أل

  رجل من  إىل  يف الرجل يكتب،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

                                                

  .٢٢ص: قرب اإلسناد) ١(

  .١٥ص: خالقمكارم األ) ٢(

  .٦١٥ص: األصول) ٣(

  .٦١٥ ص:األصول) ٤(



٣٧٤

  .)١( املنفعةفعل ذلك الختيار إذا بأس ال: بامسه قبل امسه، فقال أعظماء عمال ا�وس فيبد

 أو إىل ا�وسي إىل  عن الرجل تكون له احلاجة)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  قال،بصري أيب عنو

يف احلاجة ليه الرجل إ فيكتب ،هأرضً دهقانا من عظماء أهل ًيكون عامال أن  أوالنصراين أو إىل اليهودي

تبدأ به  أن أما:  فقال،ذلك لكى تقضى حاجتهمنا يصنع إ و، بالعلج ويسلم عليه يف كتابهأالعظيمة أيبد

  .)٢(كسرى وقيصر إىل  كان يكتب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن فال، ولكن تسلم عليه يف كتابك،

  .كان يف الكتابة حاجة إذا عداءفرق بني الكافر الذمي واملعاند واحملايد، بل واأل نه الأخيفى  وال: أقول

  

  فصل 

  كلما ذكر )عليه السالم(م على الخضر في استحباب السال

 : يقول)عليه السالم(احلسن علي بن موسى الرضا  أبا مسعت:  قال،عن احلسن بن علي بن فضال

نه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع إوحىت ينفخ يف الصور، ميوت  احلياة فهو حي الاخلضر شرب من ماء ن إ

  .)٣( احلديثكره منكم فليسلم عليه ومن ذ،نه ليحضر حيث ذكرإ و،نرى شخصه صوته وال

  .باجلسم شراف اللعل حضوره باإل: أقول

  

                                                

  .٦١٦ص: األصول) ١(

  .٦١٦ص: األصول) ٢(

  .٢١٩ص: كمال الدين) ٣(



٣٧٥

  

  فصل 

  نصافخوان وترك مطالبتهم باإلغضاء عن اإلفي استحباب اإل

 إذ كان عنده قوم حيدثهم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره، عن

 لك بأخيك كله، وأي ىنأو :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ل لهه وشكاه، فقاي فوقع فًذكر رجل منهم رجال

  .)١(الرجال املهذب

  :قال الشاعر: أقول

  تلمه ًمبستبق أخا الولست 

  الرجال املهذب أي على شعث

  .)٢(تفتش الناس فتبقى بال صديق ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،بصري أيب عنو

نصاف مطالبة ليس من اإل:  يقول)عليه السالم(عت الصادق مس:  قال،عن الضحاك بن خملدو

  .)٣(نصافخوان باإلاإل

خالف نصاف منهم، فيكون ذلك اإليبقون مع طلب  صدقاء، والاألبقاء إنصاف ن من اإلأل: أقول

  .نصافاإل

  

  فصل 

  في استحباب تسمية العاطس

 أن مسلم على أخيه املسلم من احلقلل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ملدائيناعن جراح 

احلمد هللا رب : عطس، يقول إذا غاب، ويسمته إذا نصح لهيمرض، و إذا لقيه، ويعوده إذا يسلم عليه

  يرمحك اهللا، فيجيب : شريك له، ويقول العاملني ال

                                                

  .٦١٠ص: األصول) ١(

  .٦١٠ص: األصول) ٢(

  .١٧٥ص: جمالس ابن الشيخ) ٣(



٣٧٦

  .)١(مات إذا دعاه، ويشيعه إذا يهديكم اهللا ويصلح بالكم، وجييبه: يقول له

  . يف الدفاع عنه وتعهد أمره،جلهألأي  )ينصح له: (أقول

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن مسعدة بن صدقة، و

 الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرةعطس إذا)٢(.  

عليه ( عبد اهللا أيب ًكنا جلوسا عند:  قالوا،زياد وابن رئاب أيب سحاق بن يزيد ومعمر بنإعن و

ن إ ،مُّتّمسال أ سبحان اهللا: ً فما رد عليه أحد من القوم شيئا حىت ابتدأ هو فقال،عطس رجل إذ )السالم

 إذا مات، وأن يسمته إذا دعاه، وأن يشهده إذا اشتكى، وأن جييبه إذا يعوده أن من حق املسلم على املسلم

  .)٣(عطس

حصيت يف البيت أربعة عشر أ ف)عليه السالم( عبد اهللا أيب كنا عند:  قال،عن داود بن احلصنيو

ال أ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فما تكلم أحد من القوم، فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ، فعطسًرجال

 :قال أو يسمته، أن عطس وإذا يشهد جنازته، أن مات وإذا يعوده، أن مرض إذا  فرض املؤمن،تسمتون

  .)٤(جييبه أن دعاه وإذا يشمته،

 ،خلف أيب عمري، عن سعد بن أيب براهيم، عن أبيه، عن ابنإبن يعقوب، عن علي بن عن حممد و

 وإذا ،يغفر اهللا لكم ويرمحكم:  قال،يرمحك اهللا: عطس فقيل له إذا )عليه السالم(جعفر  أبو كان: قال

  .)٥(يرمحك اهللا عز وجل:  قالإنسانعطس عنده 

 احلمد هللا ال: عطس الرجل فليقلإذا  : قال)عليه السالم(ر جعف أيب عن حممد بن مسلم، عنو

صلى اهللا (رسول اهللا  فإن يغفر اهللا لك ولنا،: رد فليقل وإذا يرمحك اهللا،: ت الرجل فليقلّمس وإذا شريك له،

  شيء فيه ذكر  أو  سئل عن آية)عليه وآله

                                                

  .٦١٧ص: األصول) ١(

  .٦١٧ص: األصول) ٢(

  .٦١٧ص: األصول) ٣(

  .٦١٧ص: األصول) ٤(

  .٦١٨ص: األصول) ٥(



٣٧٧

  .)١(كلما ذكر اهللا عز وجل فيه فهو حسن: اهللا، فقال

 : قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم( عن علي ،)يف اخلصال(بن علي بن احلسني عن حممد و

 يغفر اهللا لكم ويرمحكم، قال اهللا عز وجل: يرمحكم اهللا، وهو يقول:  قولوا،حدكم فسمتوهأعطس إذا: 

  .)٢(ردوها أو حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاوإذا 

  

  فصل 

  يفي تسميت الصب

 وقد دخلت )عليه السالم(قال يل صاحب الزمان :  قالت،)عليه السالم(مد حم أيب خادمعن نسيم 

بشرك يف أال أ :، ففرحت بذلك، فقال يليرمحك اهللا: فعطست عنده، فقال يلعليه بعد مولده بليلة 

  .)٣(هو أمان من املوت ثالثة أيام: بلى، فقال:  قلت،العطاس

  .خيفى  كما ال،هذا من باب املقتضي: أقول

  

  فصل 

  في استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة

التثاوب من الشيطان، :  يقول)عليه السالم(مسعت الرضا :  قال،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن

  .)٤(والعطسة من اهللا عز وجل

 ولعل املراد به ما كان عن كسل بال ، فليس من ذلكّالإنه االختياري، وأالظاهر ) التثائب: (أقول

  . كما ذكره الطب، الرئة بالتنفس النافع للبدنجل مألال فهو ألإمورد، و

  العطاس ينفع يف البدن كله ما مل يزد على  :قال:  قال،عن حذيفة بن منصورو

                                                

  .٦١٨ص: األصول) ١(

  .١٦٨ص ٢ج: اخلصال) ٢(

  .٢٤٥ و٢٤٠ص: كمال الدين) ٣(

  .٦١٧ص: األصول) ٤(



٣٧٨

  .)١( زاد على الثالث فهو داء وسقمفإذاالثالث، 

َإن أنكر ﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بكر احلضرمي أيب عنو َ َْ َّ ِ

ِاألصوات لصوت احلمري َْ ُ ْ َ َ ِ
ْ َ   .)٢(العطسة القبيحة: قال﴾ ْ

  .ية بذلكتفسري لآل  ال،بيان أنه مثله يف القبح: أقول

  

  فصل 

   العطاس من غير زيادةيًفي استحباب تكرار التسميت ثالثا عند توال

  .)٣( فسمته مث اتركهًعطس الرجل ثالثاإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنعن زرارة، 

يسمت العاطس :  قال،)عليه السالم( ًان عليإ، )عليهما السالم (عن جعفر بن حممد، عن أبيهو

  .)٤( فما فوقها فهو ريحً،ثالثا

  .)٥(ن ذلك من علة أل،شفاك اهللا: زاد العاطس على ثالثة قيل لهإذا  :ويف حديث آخر: قال

  

  فصل 

  نفصبع على األسمعه ووضع اإل  أوفي استحباب التحميد لمن عطس

   وما العلة يف احلمد ، عن العطسة)عليه السالم(سألت العامل :  قال،محاد أيب عن صاحل بن

                                                

  .٦١٩ص: األصول) ١(

  .٦١٩ص: األصول) ٢(

  .٦١٩ص: األصول) ٣(

  .٦٣ص ١ج: اخلصال) ٤(

  .٦٣ص ١ج: اخلصال) ٥(



٣٧٩

ن العبد ينسى ذكر اهللا إجوارحه، وعلى عبده يف صحة بدنه وسالمة هللا نعماء ن إ : فقال،هللا عليها

خيرجها من أنفه، فيحمد اهللا على ذلك  مث أمر اهللا الريح فتجاز يف بدنهنسى  وإذا عز وجل على ذلك،

  .)١(نسي ًفيكون محده على ذلك شكرا ملا

صلى (عطس غالم مل يبلغ احللم عند النيب :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، و

  .)٢(بارك اهللا فيك: )صلى اهللا عليه وآله(احلمد هللا، فقال له النيب :  فقال)اهللا عليه وآله

احلمد هللا رب العاملني، :  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو عطس:  قال، مسمع بن عبد امللكعنو

  .)٣(ً داخراً هللا رغماينفأرغم : صبعه على أنفه، فقالإمث جعل 

ضراس ووجع يف وجع األ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعن ابن فضال، عن بعض و

  .)٤(س فابدؤوه باحلمدمسعتم من يعط إذا ذان،اآل

يف  أو  يف ذلك، مث استأنف الكالم يف العطسة،)عليه السالم(كان كالمه  أي )يف وجع: (أقول

املراد ما  أو ،رياح فيخرجان بالعطسة مما يوجب الربءنان من األن الوجعني قد يكوالعطسة الناشية منهما، أل

  .تيةيف الرواية اآل

احلمد هللا رب : عطس إذا من قال: )عليه السالم(ل أمري املؤمنني قا: رفعه قالعن حممد بن مروان، و

  .)٥(ضراسذنني واأل مل جيد وجع األ،العاملني على كل حال

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مسعدة بن صدقة، عنو

 قال فإن احلمد هللا رب العاملني،: الئكة عنه قالت امل،عطس املرء املسلم مث سكت لعلة تكون بهإذا :

  وقال رسول : ، قال يغفر اهللا لك: قالت املالئكة،احلمد هللا رب العاملني

                                                

  .٦١٧ص: األصول) ١(

  .٦١٨ص: األصول) ٢(

  .٦١٨ص: األصول) ٣(

  .٦١٨ص: األصول) ٤(

  .٦١٨ص: األصول) ٥(



٣٨٠

  .)١(العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .اض التابعة للريحاألمرمن بعض ) دليل العافية: (أقول

  

  فصل 

  سمعه أو صالة على محمد وآله لمن عطسفي استحباب ال

احلمد :  فقال)عليه السالم(جعفر  أيب عطس رجل عند:  قال،هأصحابعمري، عن بعض  أيب عن ابن

احلمد هللا : عطس أحدكم فليقلإذا  :، وقالنقصنا حقنا:  وقال)عليه السالم(جعفر  أبو ههللا، فلم يسمت

  .)٢()عليه السالم(جعفر  أبو فقال الرجل، فسمته: ، قالرب العاملني وصلى اهللا على حممد وأهل بيته

  .فضلالدعاء بذلك من باب األ: أقول

من مسع عطسة فحمد اهللا عز وجل وصلى : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،سامةأ أيب عنو

  .)٣(ينه البحرن كان بينك وبإمسعتها فقلها ون إ :، مث قالضرسه على حممد وأهل بيته مل يشتك عينه وال

نعم الشيء العطسة ينفع يف اجلسد، وتذكر باهللا : )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن جابرو

 : يف العطسة نصيب، فقال)صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا ليس :  يقولونًعندنا قومان إ :، قلتعز وجل

صلى اهللا عليه وآله(كانوا كاذبني فال ناهلم شفاعة حممد ن إ()٤(.  

  .�م كانوا معاندينمام عليهم أليصلى على حممد وآله بعد العطسة، ودعاء اإل ال أي )نصيب: (أقول

  الناس يكرهون الصالة ن إ :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل: عن الفضيل بن يسار، قالو

                                                

  .٦١٨ص: األصول) ١(

  .٦١٨ص: ولاألص) ٢(

  .٦١٨ص: األصول) ٣(

  .٦١٨ص: األصول) ٤(



٣٨١

عليه (ر جعف أبو  وعند اجلماع، فقال، وعند الذبيحة،عند العطسة: على حممد وآله يف ثالثة مواطن

  .)١( ويلهم نافقوا لعنهم اهللا،هلم ما: )السالم

 واجبة )صلى اهللا عليه وآله(الصالة على النيب :  قال،املأمون إىل  يف كتابه)عليه السالم(عن الرضا و

  .)٢( وغري ذلك،يف كل موطن، وعند العطاس، والذبايح

  

  فصل 

  لرحمةعطس والدعاء له بالهداية وا إذا يفي جواز تسميت الذم

  

عطس رجل نصراين :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابجنران، عن بعض  أيب عن ابن

، يرمحك اهللا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو هداك اهللا، فقال:  فقال له القوم)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عند

  .)٣(يهديه اهللا حىت يرمحه ال: نه نصراين، فقالإ: فقالوا له

  

  فصل 

   الشيبة المؤمنيجالل ذإفي استحباب 

جالل إجالل اهللا عز وجل إمن ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،عن عبد اهللا بن سنان

  .)٤(الشيخ الكبري

  جالل اهللا عز وجل إمن : قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وغريه، عنبصري  أيب عنو

                                                

  .٦١٨ص: األصول) ١(

  .٢٧٦ص: عيون أخبار الرضا) ٢(

  .٦١٨ص: األصول) ٣(

  .٦١٩ص: األصول) ٤(



٣٨٢

  .)١(جالل ذي الشيبة املسلمإ

ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن أمحد بن حممد رفعهو

  .)٢(صغرينا

جالل اهللا عز إمن : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل: �شل، عن عبد اهللا بن سنان، قال أيب عنو

 ومن استخف مبؤمن ذي شبية أرسل اهللا ،اهللا بدأمة اً ومن أكرم مؤمنا فبكر،جالل املؤمن ذي الشبيةإوجل 

  .)٣(ليه من يستخف به قبل موتهإ

منافق معروف ّ إال جيهل حقهم ثالثة ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب اخلطاب، عن أيب عنو

  .)٤(مام العادل واإل،، وحامل القرآنسالم ذو الشيبة يف اإل،النفاق

  .)٥( وصلوا أرحامكم،كمءعظموا كربا: )عليه السالم(د اهللا عب أبو قال:  قال،عن الوصايفو

  .الكرباء يشمل الكبري يف السن ويف الفقه وما أشبه ذلك: أقول

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعمري، عن بعض  أيب عن ابنو

  .)٦(مجالل ذي الشيبة املسلإجالل اهللا إمن : )اهللا عليه وآله

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، و

  .)٧( آمنه اهللا من فزع يوم القيامة،عرف فضل كبري لسنه فوقره

من عرف فضل شيخ كبري : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن حممد بن عبد اهللا رفعهو

  جالل ذي الشيبة إمن تعظيم اهللا : ، وقالآمنه اهللا من فزع يوم القيامة ،فوقره لسنه

                                                

  .٦٢٠ص: األصول) ١(

  .٣٩١ص: األصول) ٢(

  .٦٢٠ص: األصول) ٣(

  .٦٢٠ص: األصول) ٤(

  .٣٩١ص: األصول) ٥(

  .٣٩١ص: األصول) ٦(

  .٦٩١ص: األصول) ٧(



٣٨٣

  .)١(املؤمن

جالل اهللا تبجيل إمن  فإن ،جبلوا املشايخ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن أنسو

  .)٢(املشايخ

  

  فصل 

  كرام الكريم والشريفإفي استحباب 

اكم شريف تأإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قلت جلميل بن دراج:  قال،عن احلجال

 : عن ذلك فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا قد سألت:  قال،وما الشريف: نعم، قلت: ، قالكرموهأقوم ف

الشريف من كان له مالقال،فما احلسب: ، قلت  : فعال احلسنة مباله وغري مالهاألالذي يفعلقلت ، :

  .)٣(التقوى : قال،ما الكرم

  .املراد ذو املال املؤمن، وقد تقدم وجه ذلك: أقول

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(أتاكم كرمي قوم فأكرموه

ملا قدم عدي بن : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،العلوي، عن أبيه، عن جدهعن عبد اهللا و

بيته، ومل يكن يف البيت غري خصفة ) صلى اهللا عليه وآله( أدخله النيب )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل حامت

  .)٥( لعدي بن حامت)صلى اهللا عليه وآله(دم، فطرحها رسول اهللا أووسادة 

 كما يظهر من بعض ً، مفروشا)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(مل يكن بيت النيب : أقول

  ليه ليجلس إلقيا وسادة أ جاء الضيف فإذا ،منا كان فيه بعض الوسائدإالتواريخ، و

                                                

  .١٠٢ص: ثواب األعمال) ١(

  .١٩٦ص: جمالس ابن الشيخ) ٢(

  .٢١٩ص: الروضة) ٣(

  .٦٢٠ص: األصول) ٤(

  .٦٢٠ص: األصول) ٥(



٣٨٤

  .عليها

  

  فصل 

  باء الكرامةإفي كراهة 

عليه (دخل رجالن على أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن عبد اهللا بن القداح، 

عليه (خر، فقال أمري املؤمنني  فقعد عليها أحدمها وأىب اآل،ة فألقى لكل واحد منهما وساد)السالم

  .)١( احلديثاحلمارّ إال يأىب الكرامة ال فإنه اقعد عليها: )السالم

ما من باب التنبيه إفذكره ) احلمار(كان  إذا  أما،بالدال) اجلماد(بعض قال يف بعض النسخ : أقول

غري نه أل مثل ذلك الكالم، إنسان وقد يستحق ،نسانإلالكالم القارص يبقى يف ذهن ا إذ ،ينسى حىت ال

 أن نًيف عصره قارصا، كما نشاهد اآلالتشبيه باحلمار مل يكن  أن أما من باب ومهتم باللني من الكالم،

  .سد وحنوه باألنسان بل كتشبيه عرفنا اإلً،البالد اليت حترتم الكلب ليس التشبيه به قارصا

 :، قلتمحارّ إال يأىب الكرامة ال:  يقول)عليه السالم(احلسن  أبا مسعت:  قال،عن علي بن اجلهمو

  .)٢(مثل الطيب وما يكرم به الرجل:  قال،شيء الكرامةأي 

محار، يعين ّ إال يأىب الكرامة ال:  يقول)عليه السالم(احلسن  أبا مسعت:  قال،زيد املكي أيب عنو

  .)٣(بذلك يف الطيب والوسادة

عليه (كان أمري املؤمنني : )عليه السالم(احلسن الرضا  أبو قال:  قال، البزنطيبن حممدعن أمحد و

ذلك يف الطيب يعرض عليه :  فقال،ما معىن ذلك: ، فقلتمحارّ إال يأىب الكرامة ال:  يقول)السالم

  .)٤(بامها كان كما قالأ من ،والتوسعة يف ا�الس

  :  قال،الطيبسألته عن الرجل يرد :  قال،)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن مساعة بن مهران، عنو

                                                

  .٦٢٠ص: األصول) ١(

  .١٧٣ص:  عيون األخبار،٧٨ص:  األخبارمعاين) ٢(

  .٧٨ص:  األخبارمعاين) ٣(

  .٥٢ص:  األخبارمعاين) ٤(



٣٨٥

يرد الكرامة أن ينبغي له ال)١(.  

صلى (قال رسول اهللا :  قال،) السالممعليه(بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عن احلسني و

  .)٢(منا يرد الكرامة احلمارإعرض أحدكم الكرامة فال يردها، فإذا  :)اهللا عليه وآله

  

   صاحب البيت مع الداخل والخارج يستحباب مشفصل في ا

  ًوجعل الداخل صاحب البيت أميرا

من حق : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : ، وقالخرج وإذا دخل إذا ميشوا معه هنيئة أن الداخل على أهل البيت

  .)٣(دخل أحدكم على أخيه املسلم يف بيته فهو أمري عليه حىت خيرجإذا  :)وآله

  .مريهأطاعه كأنه أأمره بشيء  إذا نهإاملراد : أقول

  

  ًمن جالس أحدا فائتمنه على حديث  أن فصل في

  ذنهإبّ إال يحدث به أن لم يجز له

ا�الس : )لى اهللا عليه وآلهص(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة، عن

  .)٤(مانةباأل

  .)٥(مانةا�الس باأل: مسعته يقول: قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عوف، عن أيب عنو

  حيدث حبديث  أن حدمانة، وليس ألا�الس باأل: قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

                                                

  .٧٨ص:  األخبارمعاين) ١(

  .٤٤ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٦٢٠ص: األصول) ٣(

  .٦٢٠ص: األصول) ٤(

  .٦٢٠ص: األصول) ٥(



٣٨٦

  .)١(ًا له خبريذكر أو يكون ثقة أن ّ إال،ذنهإبّ إال صاحبهيكتمه 

ثالثة ّ إال مانةا�الس باأل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن جابر بن عبد اهللاو

جملس يستحل فيه مال حرام بغري  أو جملس استحل فيه فرج حرام، أو جملس سفك فيه دم حرام، ،جمالس

  .)٢(حقه

مقدما�ا يلزم انتهاكه من جهة  أو س معصيةكل جمل أن ذكر الثالثة من باب املثال، واملراد: أقول

  .النهي عن املنكر

  

  فصل 

  يتناجى اثنان دون الثالث أن اجتمع ثالثة كره إذا نهأفي 

يتناجى منهم اثنان ثالثة فال كان القوم إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عن

  .)٣(يف ذلك ما حيزنه ويؤذيه فإن دون صاحبهما،

كان ثالثة يف بيت فال إذا  : قال،)عليه السالم(ول احلسن األ أيب عنن يونس بن يعقوب، عو

  .)٤(ذلك مما يغمه فإن ،يتناجى اثنان دون صاحبهما

 أو كانوا مخسة فتناجى ثالثة إذا  كماً،أيضاالعلة ما يوجب الغم يشمل فوق الثالثة ن إ حيث: أقول

   .ما أشبه ذلك

  

  فصل

  المسلم في حديثهفي كراهة اعتراض 

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  .)٥(خيه املسلم املتكلم يف حديثه فكأمنا خدش وجههألعرض 

  

                                                

  .٦٢٠صن : األصول) ١(

  .٣٣ص: جمالس ابن الشيخ) ٢(

  .٦٢٠ص: األصول) ٣(

  .٦٢٠ص: األصول) ٤(

  .٦٢١ص: األصول) ٥(



٣٨٧

  

  فصل 

  في ما يستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها

 جيلس )صلى اهللا عليه وآله(كان النيب :  قال،رفعهعن عبد العظيم بن عبد اهللا بن احلسن العلوي 

يده يف ذراعه، وكان جيثو على ركبتيه، وكان  يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشد أن  القرفصاء وهوً،ثالثا

  .)١(ً مرتبعا قط)صلى اهللا عليه وآله( ومل ير ،خرى واحدة، ويبسط عليها األًرجاليثين 

ً قاعدا واضعا )عليه السالم(لي بن احلسني رأيت ع:  قال،محزة الثمايل أيب عنو حدى رجليه على إً

منا جلست هذه إين إ: �ا جلسة الرب، فقالإ: الناس يكرهون هذه اجللسة ويقولونن إ :فخذه، فقلت

  .)٢(نوم تأخذه سنة وال ميل وال اجللسة للماللة، والرب ال

ًمتوركا رجله اليمىن على فخذه  )عليه السالم(عبد اهللا  أبو جلس:  قال،عن محاد بن عثمانو

فرغ  أن  ملا:منا هو شيء قالته اليهود إال: هذه جلسة مكروهة، فقالجعلت فداك : اليسرى، فقال له رجل

ه اجللسة ليسرتيح، فأنزل اهللا ، واستوى على العرش، جلس هذرضاهللا عز وجل من خلق السموات واأل

َالله ال إله﴿: وجلعز ُِ ُّهو احلي ّ إال َّ َْ َ ٌَالقيوم ال تأخذه سنةُ ِ ُ ُ ُ َْ ُ ٌال نـوم وَُّْ ْ ًمتوركا ) عليه السالم(عبد اهللا  أبو يوبق ،﴾َ

  .)٣(كما هو

جلس إذا ) صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)خالقمكارم األ(الطربسي يف عن احلسني و

  .)٤(جلس القرفصاء

  

                                                

  .٦٢١ص: األصول) ١(

  .٦٢١ص: األصول) ٢(

  .٦٢١ص: األصول) ٣(

  .١٥ص: خالقمكارم األ) ٤(



٣٨٨

  

  فصل 

  رضى األ دون مجلسه والجلوس علنسانفي استحباب جلوس اإل

من رضي بدون الشرف من ا�لس مل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سليمان الزاهد، عن أيب عن

  .)١(يزل اهللا ومالئكته يصلون عليه حىت يقوم

صلى (كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمن ذكره، عنغرية، عن عبد اهللا بن املو

  .)٢(ليه حني يدخلإدىن ا�لس أ قعد يف ًمنزالدخل إذا ) اهللا عليه وآله

جيلس الرجل دون  أن من التواضعن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن خارجة، عنعن هارون و

  .)٣(شرفه

ترضى با�لس دون ا�لس،  أن من التواضع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(حتمد على التقوى أن حتب ًن كنت حمقا، والإأن ترتك املراء وعلى من تلقى، ووأن تسلم 

 جيلس على )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،بن غياث، عن ابن عباسعن سعد و

  .)٥(، ويعتقل الشاة، وجييب دعوة اململوك على خبز الشعريرض، ويأكل على األرضاأل

دعا  فإن أخذ القوم جمالسهمإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،ابن شيبةعن مصعب و

ن مل يوسع له أخوه فلينظر أوسع إهي كرامة أكرمه �ا أخوه، و مناإ ف،هتخاه وأوسع له يف جملسه فليأأرجل 

  .)٦(مكان جيده فليجلس فيه

  

                                                

  .٦٢١ص: األصول) ١(

  .٦٢١ص:  األصول)٢(

  .٣٦٩ص: األصول) ٣(

  .١٠٨ص:  األخبار معاين،٣٦٨ص: األصول) ٤(

  .٢٥٠ص: جمالس ابن الشيخ) ٥(

  .٢٥٠ص: جمالس ابن الشيخ) ٦(



٣٨٩

  

  فصل في استحباب استقبال القبلة في كل مجلس 

  وكراهة استقبال الشمس

 جيلس يف بيته عند باب بيته قبالة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا رأيت:  قال،ثمانعن محاد بن ع

  .)١(الكعبة

كان :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عن طلحة بن زيد، عنأصحابعن أبيه، عن بعض وعنه، 

  .)٢( أكثر ما جيلس جتاه القبلة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

�ا مبخرة إ ف،تستقبلوا الشمس ال:  قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل عن سهل بن زياد، يرفعهو

  .)٣( الثوب، وتظهر الداء الدفنييتشجب اللون، وتبل

الداء مطلق ما يراد به إ) والداء الدفني (،تبخر ماء الوجه فيوجب هزاله وشحوب اللون) مبخرة: (أقول

املرض املخفي الذي سبب املاء  أو الفعلية، إىل  فيظهركالدفني منهاالستعداد للداء  أن ومعىن الدفني

  .يظهر بسبب تبخر املاءفه ءالطبيعي يف اجلسم خفا

يف الشمس أربع : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(ن موسى ساحل أيب عنو

  .)٤(ري اللون، وتننت الريح، وختلق الثياب، وتورث الداءغ ت،خصال

 ،جلس أحدكم يف الشمس فليستدبرهاإذا  : قال،ةائربعم يف حديث األ)عليه السالم( عن عليو

  .)٥(�ا تظهر الداء الدفنيإف

  

  

                                                

  .٦٢١ص: األصول) ١(

  .٦٢١ص: األصول) ٢(

  .٤٨ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١١٧ص ١ج: اخلصال) ٤(

  .١٥٩ص ٢ج: اخلصال) ٥(



٣٩٠

  

  فصل 

  في استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

دخل أحدكم على إذا  : قال،)عليهما السالم(عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد، عن أبيه 

صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل  فإن د حيث يأمره صاحب الرحل،أخيه يف رحله فليقع

  .)١(عليه

  

  فصل 

  في جواز االحتباء

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب براهيم بن عبد احلميد، عنإعن 

  .)٢(االحتباء حيطان العرب: )وآله

قلة تعب الظهر الشد يوجب  فإن ظهر والساقني املرفوعتني، على الءعبارة شد شي) االحتباء: (أقول

  .اخلصوصية من اجللوس الكثري، واملراد الذين جيلسون يف غري قرب احلائط، وهو من باب املصداق ال

كان ن إ : فقال، عن الرجل حيتيب بثوب واحد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن مساعةو

  .)٣(يغطي عورته فال بأس
  

  فصل 

  فحش كثار والإفي استحباب المزاح والضحك من غير 

 جعلت فداك الرجل يكون مع : فقلت)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،عن معمر بن خالد

، فظننت أنه عىن الفحش، مث يكن ما مل بأس ال:  فقال،القوم فيجري بينهم كالم ميزحون ويضحكون

  ليه إ فيأيت عرايب كان يأتيه األ)آلهصلى اهللا عليه و(رسول اهللا ن إ :قال

                                                

  .٣٣ص: قرب اإلسناد) ١(

  .٦٢٢ص: األصول) ٢(

  .٦٢٢ص: األصول) ٣(



٣٩١

اغتم  إذا ، وكان)صلى اهللا عليه وآله( فيضحك رسول اهللا ،أعطنا مثن هديتنا: اهلدية، مث يقول مكانه

  .)١(عرايب ليته أتاناما فعل األ: يقول

 كان حيىي بن زكريا:  قال)عليه السالم(ول احلسن األ أيب براهيم بن مهزم، عمن ذكره، عنإعن و

 وكان الذي يصنع ي،يضحك ويبك) عليه السالم(يضحك، وكان عيسى بن مرمي   والييبك) عليه السالم(

  .)٢()عليه السالم( أفضل من الذي كان يصنع حيىي )عليه السالم(عيسى 

ُتلك الرسل ﴿ : قال سبحانه،خرىفضل من األأحدامها إن كانت إكانت هلما رسالتان، و: أقول ُ ُّ َ ِْ

ْفضلنا بـع َ َّْ َضهم علىَ ْ ُ ٍ بـعض َ ْ   .املفضول إىل فضل األ)عليه السالم( كيف يرتك حيىي : فال يقال،)٣(﴾َ

: ، قلتوفيه دعابة ّالإما من مؤمن :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب قرة، عن أيب عن الفضل بنو

  .)٤(املزاح:  قال،وما الدعابة

:  قلت،ًكيف مداعبة بعضكم بعضا: )المعليه الس(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن يونس الشيباينو

نك لتدخل �ا السرور على أخيك، ولقد كان إاملداعبة من حسن اخللق، و فإن فال تفعلوا،: قليل، قال

  .)٥(يسره أن  يداعب الرجل يريد)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .كثرواأتفعلوا القليل بل  ال) فال تفعلوا: (أقول

اهللا حيب املداعب ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،د اجلعفيعن عبد اهللا بن حممو

  .)٦(يف اجلماعة بال رفث

   واجلماع يسمى ،اخلروج، واملراد به اخلروج عن الطاعة) الرفث: (أقول

                                                

  .٦٢٢ص: األصول) ١(

  .٦٢٣ص: األصول) ٢(

  .٢٥٣سورة البقرة ) ٣(

  .٤٧٠ص:  السرائر،٦٢٢ص: األصول) ٤(

  .٦٢٢ص: األصول) ٥(

  .٦٢٢ص: األصول) ٦(



٣٩٢

ل  واملراد هنا الدخو،نه خروج عن موازين الوقار، ورمبا يقال غري ذلك مثل كون معناه الدخولًرفثا أل

  .يف الباطل، واجلماع دخول

وصيك أ:  فقال،وصينأ: قلت له ف)عليه السالم(جعفر  أيب دخلت على:  قال،عن محران بن أعنيو

  .)١( احلديثهيبة الرجل، وماء وجههيذهب  فإنه ياك واملزاح،إبتقوى اهللا، و

عليه ( لعلي )لهصلى اهللا عليه وآ(يف وصية النيب ) السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عنو

  .)٢(تكذب فيذهب نورك متزح فيذهب �اؤك، وال يا علي ال:  قال)السالم

  .دلةً قليله مجعا بني األاألمراملراد بالنهي كثريه، وب أن الظاهر: أقول

  

  فصل 

  في كراهة القهقهة واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت

  .)٣(لقهقهة من الشيطانا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلليب

 اللهم ال: قهقهت فقل حني تفرغإذا  :)عليه السالم(جعفر  أيب عن خالد بن طهمان، عنو

  .)٤(متقتين

  .)٥(ضحك املؤمن تبسم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسن بن كليب، عنو

                                                

  .٤٨٤ص: السرائر) ١(

  .٣٣٤ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٦٢٣ص: األصول) ٣(

  .٦٢٣ص: األصول) ٤(

  .٦٢٢صن : األصول) ٥(



٣٩٣

  

  فصل 

  في كراهة الضحك من غير عجب

:  قال،من اجلهل الضحك من غري عجبن إ :قال ،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عن

  .)١(يأمن البيات من عمل السيئات عمال الفاضحة والتبدين عن واضحة، وقد عملت األ ال: وكان يقول

نزول العذاب  أي )البيات(علمت عاقبة ذلك  أي )علمت(املعاصي الظاهرة  أي )واضحة: (أقول

  .ليال

كم ممن كثر ضحكه : ) السالممعليه(قال الصادق : قالى بن جعفر، وعن الرضا، عن أبيه موس

ًالغيا يكثر يوم القيامة بكاؤه، وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا يكثر يوم القيامة يف اجلنة ضحكه  ً

  .)٢(وسروره

 ،ثالث فيهن املقت من اهللا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن رجل، عنعن حممد بن املعلي، و

  .)٣(نوم من غري سهر، وضحك من غري عجب، وأكل على الشبع

رجل بطال يضحك كان باملدينة :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

ن إ : وفيه، احلديث)عليه السالم( يعين علي بن احلسني ،أضحكه أن قد أعياين هذا الرجل: الناس، فقال

  .)٤(ًيوما خيسر فيه املبطلونهللا ن إ :قولوا له: قال) معليه السال(علي بن احلسني 

  

  فصل في كراهة كثرة المزاح والضحك

يذهب مباء  فإنه ،ياكم واملزاحإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،بن البخرتيعن حفص 

  .)٥(الوجه

                                                

  .٦٢٢ص: ولاألص) ١(

  .١٧٩ص: عيون أخبار الرضا) ٢(

  .٤٤ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١٣٢ص: ا�الس) ٤(

  .٦٢٢ص: األصول) ٥(



٣٩٤

كثرة : ، وقالكثرة الضحك متيت القلب:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حريز، عنو

  .)١(ين كما مييث املاء امللحدالضحك متيث ال

 فال متازحه ًأحببت رجالإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عمن حدثه، عن أيب عن ابنو

  .)٢(متاره وال

كثرة الضحك تذهب مباء :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت: قال،عن عبسة العابدو

  .)٣(الوجه

  .)٤(صغراملزاح السباب األ: مسعته يقول: قالو

متازح  متار فيذهب �اؤك، وال ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عمار بن مروانو

  .)٥(فيجرتى عليك

 وكثرة ،كثرة املزاح تذهب مباء الوجه: قال، )عليهما السالم(أحدمها أو عبد اهللا وأيب جعفر  أيب عنو

  .)٦(ًميان جمااإلالضحك متج 

: لبعض ولده أيب  قال:قال أو ،نه قال يف وصية له لبعض ولدهإ ،)عليه السالم(احلسن  أيب عنو

ميانك ويستخف مبروتكإيذهب بنور  فإنه ياك واملزاحإ)٧(.  

ياك إ: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن القداح، عنو

  .)٨(صغر وهو السب األ،ويورث الضغينةجير السخيمة،  فإنه ح،واملزا

                                                

  .٦٢٢ص: األصول) ١(

  .٦٢٢ص: األصول) ٢(

  .٦٢٣ص: األصول) ٣(

  .٦٢٣ص: األصول) ٤(

  .٦٢٣ص: األصول) ٥(

  .٦٢٣ص: األصول) ٦(

  .٦٢٣ص: األصول) ٧(

  .٦٣٣ص: األصول) ٨(



٣٩٥

يذهب مباء الوجه  فإنه ياكم واملزاح،إ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مروان، عنو

  .)١(ومهابة الرجال

  .)٢( عليكؤمتازح فيجرت ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن مروان، عنو

قال :  قال،)السالمعليهم ( آبائه بن زيد، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه، عنلحة عن طو

ميان، وكثرة الكذب كثرة املزاح تذهب مباء الوجه، وكثرة الضحك متحو اإل: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٣(يذهب بالبهاء

:  قال،) السالممعليه(ن علي عبد اهللا، عن آبائه، عأيب  عن حممد بن جعفر بن حممد، عن أبيهو

 هم يتحدثون  وإذا نصار،ة من األتي فاجتاز ذات يوم بف، التبسم)صلى اهللا عليه وآله(كان ضحك النيب

 فليطلع القبور، ، وقصر به يف اخلري عمله،مه يا هؤالء من غره منكم أمله:  أفواههم، فقالويضحكون مأل

.)٤(اللذاتهادم  فإنه وليعترب بالنشور، واذكروا املوت

اهللا حيب املداعب يف ن إ : يقول،)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،عن عبد اهللا بن اجلعفيو

  .)٥( املتباهي بالصالة،اجلماعة بال رفث، املتوحد بالفكرة، املتخلي بالعربة

 أي )ياملتخل (،كونه يف الفكر فهو متوحد يشار حيث الناس الاألموريفكر يف  أي )املتوحد: (أقول

والد، بل بكثرة مكاثرته ليست بكثرة املال واأل أي ما بصيغة الفاعلإ) املتباهي (،معترب يعترب هو حيث ال

  .الناس يباهون به لكثرة صالته أي ما بصيغة املفعول،إنه يباهي بعبادته، و أالصالة، ال

  ):السالمعليهما (بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن هارون و

                                                

  .٦٣٣ص: األصول) ١(

  .٦٣٣ص: األصول) ٢(

  .١٦٣ص: ا�الس) ٣(

  .٣٣٢ص: جمالس ابن الشيخ) ٤(

  .٢٩٣ص: احملاسن) ٥(



٣٩٦

كثرة الضحك ترتك الرجل  فإن ،ياك وكثرة الضحكإيا بين : )عليه السالم(ن داود قال لسليمان إ

  .)١(ًفقريا يوم القيامة

مزح  ما :نه قالإ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

  .)٢(مج من عقله جمةّ إال الرجل مزحة

  .املراد املزاح الباطل أن عقله ينقص، وقد عرفتن إ قذف، واملراد أي )مج: (أقول

  

  فصل 

  في استحباب التبسم في وجه المؤمن

 من خرج يف حاجة ومسح وجهه مباء الورد مل يرهق وجهه قرت وال:  قال،)عليه السالم(عن الرضا 

ة البتة، ومن تبسم يف وجه أخيه املؤمن أخيه املؤمن يريد به التواضع أدخله اهللا اجلنذلة، ومن شرب من سؤر 

  .)٣( له حسنة، ومن كتب اهللا له حسنة مل يعذبهكتب اهللا

تبسم املؤمن يف وجه أخيه حسنة، وصرفه :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر بن يزيد، عنو

  .)٤(دخال السرور على املؤمنإالقذى عنه حسنة، وما عبد اهللا مبثل 

ه املؤمن قذاه كتب له عشر حسنات، يمن أخذ من وجه أخ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

  .)٥(ومن تبسم يف وجه أخيه كانت له حسنة

  

  فصل 

  ذىفي استحباب الصبر على األ

  يل جار :  فقلت)عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على:  قال،عن عمرو بن عكرمة

                                                

  .٣٣ص: قرب اإلسناد) ١(

  .٢٠٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٢(

  .٢٤ص: خوانمصادقة اإل) ٣(

  .٢٤ص: خوانمصادقة اإل) ٤(

  .٢٤ص: خوانمصادقة اإل) ٥(



٣٩٧

يفعل يب : دعه، فقلتأ أن  فكرهت،، فصرف وجهه عينرمحه اهللا ال: ، فقلتارمحه: يؤذيين، فقال

ذا ن إ :فقالبل أرين عليه، :  فقلت،كاشفته انتصفت منهن إ أرأيت: كذا وكذا ويفعل ويؤذيين، فقال

 رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بالئه عليهم، فإذاممن حيسد الناس على ما آتاهم اهللا من فضله، 

  .)١( احلديثمل يكن له خادم أسهر ليله وأقاظ �اره فإن  على خادمه،ن مل يكن له أهل جعلهإو

 ساله بأنه )عليه السالم(مام اإل)  رأىفإذا (،ً أكون غالبا عليه بسببهًرين عمالأ أي )رين عليهأ: (أقول

 ولو كان البالء بسهر الليل، وحاصل ،نفسه أو خادمه أو ما على أهلهإالبد لصاحب النعمة من بالء 

  .ًنك حيث كنت ذا نعمة كان هذا الرجل مسلطا عليك يؤذيك فاصربإ )عليه السالم(مه كال

 مل يتمكن من العالج كان الالزم عليه فإذا ، العالج مهما متكننساننه يلزم على اإلأخيفى  وال

كل على  يلزم عليه التونساناإل أن  هذا مع الغض عن،محد عاقبة من العجلة واالنتقام وحنومهاأ فإنه الصرب،

  .ال أو خذ يف العالجأ سواء قدر على املعاجلة و،اهللا واالستعانة به

 ولكن حسن اجلوار صربك ،ذىليس حسن اجلوار كف األ:  قال،)عليه السالم(عن عبد صاحل و

  .)٢(ذىعلى األ

 ،ما أفلت املؤمن من واحدة من ثالث:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن مسكان، عنو

من  أو جار يؤذيه، أو ما بعض من يكون معه يف الدار يغلق عليه بابه يؤذيه،إ ،ا اجتمعت الثالث عليهولرمب

ًمؤمنا على قلة جبل لبعث اهللا عز وجل عليه شيطانا يؤذيه أن حوائجه يؤذيه، ولو إىل يف طريقه  وجيعل له ،ً

  يستوحش  ًنسا الأميانه إمن 

                                                

  .٦٢٣ص: األصول) ١(

  .٦٢٤ص: األصول) ٢(



٣٩٨

  .)١(أحد إىل معه

 شيطان نسانيكون لإل أن منا يكون يفإ واالمتحان ،ن الدنيا دار امتحارك ألوذل) ًشيطانا: (أقول

  .رفع الدرجات أو  حلط السيئات،آخر ما ذكر يف باب االبتالءات إىل ،بشر حيسده ويعمل ضده أو يؤذيه

 يكون وليس بكائن مؤمن ما كان وال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

  .)٢(ًمؤمنا يف جزيرة من جزائر البحر لبعث اهللا له من يؤذيه أن له جار يؤذيه، ولووّإال 

  واليفيما بق ما كان فيما مضى وال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

  .)٣(وله جار يؤذيهّ إال فيما أنتم فيه مؤمن

 أن  إىليكون ما كان وال :مسعته يقول:  قال،)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

  .)٤(وله جار يؤذيهّ إال تقوم الساعة مؤمن

صلى اهللا (النيب  إىل جاء رجل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حنان بن سدير، عن أبيه، عنو

 :أتاه ثانية فقال لهاصرب، مث : )صلى اهللا عليه وآله(ليه أذى جاره، فقال له رسول اهللا إ فشكى )عليه وآله

  .)٥( احلديثاصرب

  .)٦(حسن اجلوار يزيد يف الرزق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رجاء، عن أيب بنبراهيم إعن و

  حسن اخللق يوجب التفاف  أن بسببما إوًما غيبيا، إ) يزيد: (ولقأ

                                                

  .٤٣٢ص:  األصول)١(

  .٤٣٣ص: األصول) ٢(

  .٤٣٣ص: األصول) ٣(

  .٤٣٣ص: األصول) ٤(

  .٦٢٤ص: األصول) ٥(

  .٤٨٥ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٦(



٣٩٩

  . وااللتفاف من سبل الرزق،الناس حول الشخص

ً رجال أن لو:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محزة، عن أبيه، عن أيب عن احلسن بن علي بنو

  .)١(ًمؤمنا كان يف قلة جبل لبعث اهللا من يؤذيه ليأجره على ذلك

 ما: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،) السالماعليهم(عن علي بن احلسني، عن أبيه و

 يؤذينا، ولو كان املؤمن على رأس جبل لقيض اهللا عز وجل زلت أنا ومن كان قبلي من النبيني مبتلني مبن

  .من يؤذيه ليأجره على ذلك

 ليصيبه رمد ًعقيال أن ًزلت مظلوما منذ ولدتين أمي حىت ما :)عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 

  .)٢(يب من رمد ًتذروين حىت تذروا عليا فيذروين وما ال: فيقول

ما كان :  قال،)عليه السالم(، عن الصادق )السالمعليهم (آبائه  مام علي بن حممد، عنعن اإلو

  .وله جار يؤذيهّ إال يوم القيامة مؤمن إىل يكون وال

  .)٣(من صفت له دنياه فا�مه يف دينه: )عليه السالم(وقال الصادق : قال

  . دينهن يكون له ضعف يفأ البد و، الذي يداهن يف دينه لتصفو له ديناهنساناإل فإن :أقول

ثالث من : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٤(ذى وطيب الكالم، والصرب على األ،سخاء النفس: أبواب الرب

  

  فصل 

  ذى عن الجارفي وجوب كف األ

صلى اهللا عليه (اهللا رسول ن إ :يف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمرو بن عكرمة، عن

   )وآله

                                                

  .٢٦ص: علل الشرايع) ١(

  .٢٦ص: علل الشرايع) ٢(

  .١٧٦ص: جمالس ابن الشيخ) ٣(

  .٦ص: احملاسن) ٤(



٤٠٠

أرجو  ًن أقرب جرياين مين جوارا من الإًين اشرتيت دارا من بين فالن، وإ: نصار فقالرجل من األأتاه 

 ونسيت آخر وأظنه ،ً عليا وسلمان وأباذر)صلى اهللا عليه وآله(فأمر رسول اهللا : آمن شره، قال خريه وال

 مث أومأ ً، فنادوا �ا ثالثا،ميان ملن مل يأمن جاره بوائقه إ بأن ال:ا�مينادوا يف املسجد بأعلى أصو أن ،املقداد

  .)١( يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشالهًكل أربعني دارا من بني إىل بيده

ال فالشمال الشرقي والغريب، واجلنوب إ و،نه من باب املثالأكل هؤالء جار، والظاهر  أي :أقول

  .ار من اجلًأيضاالشرقي والغريب 

ن إ :)عليه السالم( قرأت يف كتاب علي :قال:  قال،)عليهما السالم(عبد اهللا، عن أبيه  أيب عنو

اجلار  أن ومن حلق �م من أهل يثربنصار واأل كتب بني املهاجرين )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٢( وحرمة اجلار على اجلار كحرمة أمه،آمث كالنفس غري مضار وال

ًمثا، فهو من باب سلب املوضوع آجيوز عده  ال أي )آمث وال (،ضرار بهجيوز اإل ال) مضار غري: (أقول

نه ليس له أحكام العلماء من االحرتام أ يراد بالنفي ،نه عاملأقيل زيد ليس بعامل مع  إذا  كما،لسلب احلكم

  .واالتباع وما أشبه

عليها (جاءت فاطمة :  قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب  عن،سحاق بن عبد العزيز، عن زرارةإعن و

 فإذا ،تعلمي ما فيها: ة وقالَبَرَ فأعطاها ك، بعض أمرها)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل  تشكو)السالم

خر فليكرم ضيفه، ومن خر فال يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلمن كان يؤمن باهللا واليوم اآل: فيها

  .)٣(يسكت أو ًم فليقل خرياكان يؤمن باهللا واليو

  .ميان باهللا ورسوله، كما تقدم مثل ذلك يف االكتحال من لوازم اإلاألمورن هذه أل: أقول

  املؤمن من أمن جاره :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،محزة أيب عنو

                                                

  .٦٢٣ص: األصول) ١(

  .٦٢٤ص: األصول) ٢(

  .٦٢٤ص: األصول) ٣(



٤٠١

  .)١(ظلمه وغشمه:  قال،ما بوائقه: قلت، بوائقه

 يف حديث )صلى اهللا عليه وآله(، عن رسول اهللا ) السالممعليه( عن علي عن الصادق، عن آبائه،و

 ومن ضيع حق جاره ،من آذى جاره حرم اهللا عليه ريح اجلنة ومأواه جهنم وبئس املصري:  قالي،املناه

  .)٢(زال جربئيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه فليس منا، وما

يرث  ال أو اجلار يرث أن يعلمه اهللا أن لبمنا يعلم بتعليم اهللا له، فقإ )صلى اهللا عليه وآله(النيب : أقول

 إىل  كاناألمر أن )بالظن(يراد  أو رث،يظن أنه يرث بسبب تأكيدات جربئيل بالوصية املشعرة باإل أن ميكن

  ).وامسعي يا جارة(حيث يظن الظان، فهو من باب 

 وإذا أحسن استبشر، إذا املؤمن الذي :)لسالمعليه ا(قال الرضا :  قال،حممود أيب براهيم بنإعن و

  .)٣(قهئأساء استغفر، واملسلم الذي يسلم املسلمون من لسانه ويده، وليس منا من مل يأمن جاره بوا

قاله أمن كف أذاه عن جاره :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا الصادق  أبا مسعت: بصري، قال أيب عنو

ًبطنه وفرجه كان يف اجلنة ملكا حمبورارته يوم القيامة، ومن عف ثاهللا ع  ومن أعتق نسمة مؤمنة بىن اهللا له ،ً

  .)٤(ًبيتا يف اجلنة

 ً)حمبورا (،هللا له من الرعية ماشاءاًكل من يدخل اجلنة يكون هناك ملكا وجيعل  أن تقدم) ًملكا: (أقول

  ً.مسروراأي 

  

                                                

  .٦٢٤ص: األصول) ١(

  .٤٦ص:  عقاب األعمال،١٩٧ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٤٨٨ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٣(

  .٣٣٠ و٣٢٩ص: ا�الس) ٤(



٤٠٢

  

  فصل 

  في استحباب حسن الجوار

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن معاوية بن عمار، عن

عمار يف األيحسن اجلوار يعمر الديار وينس)١(.  

  .)٢(حسن اجلوار يزيد يف الرزق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رجاء، عن أيب براهيم بنإعن و

عمار وعمارة حسن اجلوار زيادة يف األ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،مسعود أيب عنو

  .)٣(الديار

حسن اجلوار يعمر الديار، ويزيد يف : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن احلكم اخلياطو

  .)٤(عماراأل

حسن اجلوار يوجب الفراغ واطمينان ن إ طبيعية، حيث أو ما بآثار غيبية،إ املذكورة األمور: أقول

  .غري ذلك إىل ،حيث يكثر رزقهسباب طول العمر والعمارة والتفاف الناس  ومها من أ،النفس

اعلموا أنه : بأهله والبيت غاص قال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب الربيع الشامي، عن أيب عنو

  .)٥(ليس منا من مل حيسن جماورة من جاوره

  

  فصل 

  طعام الجيرانإفي استحباب 

ما : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر يب  أعن عبيد اهللا الوصايف، عن

  آمن 

                                                

  .٦٢٤ص: األصول) ١(

  .٦٢٤ص: األصول) ٢(

  .٦٢٤ص: األصول) ٣(

  .٦٢٤ص: األصول) ٤(

  .٦٢٤ص: األصول) ٥(



٤٠٣

ليهم يوم إوما من أهل قرية يبيت فيهم جايع ينظر اهللا :  قال،وجاره جايعيب من باب شبعان 

  .)١(القيامة

ًميانا كامالإ أي :أقول   .ينظر ال أي مدخول النفي) ينظر (،ً

ملا ذهب ) عليه السالم(يعقوب ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن الكاهليو

متهما أ لو :ليهإ أذهبت عيين، وأذهبت ابين، فأوحى اهللا تبارك وتعاىل ،يا رب أما ترمحين: منه بنيامني نادى

 جانبك إىل  وفالن، ولكن تذكر الشاة اليت ذحبتها وشويتها وأكلت،حييتهما لك حىت أمجع بينك وبينهماأل

  .)٢(ًصائم مل تنله منها شيئا

ينادي مناديه كل غداة من منزله على ) عليه السالم(فكان بعد ذلك يعقوب : خرىأويف رواية 

  .)٣(يعقوب إىل من أراد العشاء فليأتال أ :أمسى نادى وإذا يعقوب، إىل من أراد الغداء فليأتال أ :فرسخ

ما كان  إىل ضافةيؤخذون بذلك، باإل) عليهم السالم(ء نبيااأل أن ّ إالن كان ترك أوىلإذلك و: أقول

  .غري ذلك إىل يف ذلك يف فوائد التعليم والرتبية وترفيع الدرجة

املراد يف صحارى  أو فرسخ، إىل  جعل يف السطوح من ينادي حبيث يصل صو�م)عليه السالم(ولعله 

  .طرافاأل

  

  فصل 

  في كراهة مجاورة جار السوء

 من القواصم اليت تقصم الظهر جار السوء:  قال،)عليه السالم(جعفر يب  أعن سعد بن ظريف، عن

  .)٤(ن رأى سيئة أفشاهاإرأى حسنة أخفاها، ون إ

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

 أعوذ  

                                                

  .٦٢٥ص: األصول) ١(

  .٦٢٤ص: األصول) ٢(

  .٦٢٤ص: األصول) ٣(

  .٦٢٥ص:  األصول)٤(



٤٠٤

ن رآك بشر إ و،رآك خبري ساءهن إ ،رعاك قلبه تراك عيناه وي،قامةإباهللا من جار السوء يف دار 

  .)١(سره

 ً سيئا يف معرب من سفر وحنوه النسانكان جار اإل إذا ، بينمانساننه يالزم اإلأل) قامةإدار : (أقول

  ً. به كثريانسان حىت يتأذى اإلنسانه مع اإلؤيطول بقا

عليه ( لعلي ) اهللا عليه وآلهصلى(يف وصية النيب ، )السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عنو

طاع أمره، وزوجة حيفظها زوجها وهي ي يعصي اهللا ومماإ ،يا علي أربعة من قواصم الظهر:  قال،)السالم

  .)٢(ًجيد صاحبه مداريا، وجار سوء يف دار مقام ختونه، وفقر ال

  .مرهأمن يداريه حىت يكفيه  أي ً)مداريا: (أقول

  

  فصل 

  ًدارا من كل جانبحد الجوار أربعون  أن في

 من ،ًحد اجلوار أربعون دارا من كل جانب:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنعن مجيل بن دراج، 

  .)٣( ومن خلفه، وعن ميينه، وعن مشاله،بني يديه

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمرو بن عكرمة، عنو

 ٤(ًا جريان من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشالهربعني دارأكل(.  

 ،جعلت فداك ما حد اجلار: قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن عمار، عنو

  .)٥(ًأربعني دارا من كل جانب: قال

: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب عنو

 حرمي املسجد  

                                                

  .٦٢٥ص: األصول) ١(

  .٣٣٨ص ٢ج: الفقيه) ٢(

  .٦٢٥ص: األصول) ٣(

  .٦٢٥ص: األصول) ٤(

  .٥٢ص:  األخبارمعاين) ٥(



٤٠٥

ًأربعون ذراعا، واجلوار أربعون دارا من أربعة جوانبها ً)١(.  

ول،  الظاهر األ، احتماالن،على حنو التوسعة أو هل هذا التحديد على وجه حقوق اجلوار،: أقول

  .ربعني هلم بعض احلقوقحد األ إىل خص، لكنأاجلار  أن  ولعل اجلمع،لكن يبعده عدم العرفية

  

  فصل في استحباب الرفق بالصاحب في السفر 

  صم من غير تضجرسماع األإمرض، و إذا ًجله ثالثاقامة ألواإل

قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابعن عدة من عن يعقوب بن زيد، 

  .)٢(ًمرض ثالثا إذا هأصحابيقيم عليه  أن حق املسافر: )صلى اهللا عليه وآله(

ما : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن السكوين، عنو

  .)٣(اهللا عز وجل أرفقهما بصاحبه إىل  وأحبهماًكان أعظمهما أجراّ إال اثناناصطحب 

قال رسول اهللا :  قال،) السالمعليهم(عن أبيه، عن جده البخرتي، عن جعفر بن حممد،  أيب عنو

  .)٤(كنتم يف سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثالثة أيامإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(

صم من غري تضجر صدقة مساع األإ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب البخرتي، عن أيب عنو

  .)٥(هنيئة

  .ًبدون صرف املال حىت يكون شاقا على النفس أي )هنيئة: (أقول

  

                                                

  .٤٩٢ص ٥ج: وسائل الشيعة) ١(

  .٣٥٨ص:  احملاسن،٦٢٥ص: األصول) ٢(

  .٩٩ص ١ج:  الفقيه،٦٢٥ص: األصول) ٣(

  .٦٤ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .٤٩٣ ص٥ج: وسائل الشيعة) ٥(



٤٠٦

  

  ًصاحب ولو ذميا تشييع الفصل في استحباب 

   معه هنيئة عند المفارقةيوالمش

أمري املؤمنني ن إ): السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب عنعن مسعدة بن صدقة، 

فلما عدل ريد الكوفة، أ:  قال،أين تريد يا عبد اهللا:  فقال له الذميً، ذمياًصاحب رجال) عليه السالم(

 فقال ،مل عدلت معي:  فقال له الذمي:قال أن ىلإ... )عليه السالم(أمري املؤمنني  عدل معه يالطريق بالذم

 وكذلك ،فارقه إذا يشيع الرجل صاحبه هنيئة أن هذا من متام حسن الصحبة: )عليه السالم(له أمري املؤمنني 

  .)١( احلديثأمرنا نبينا

  .الذمي أسلم لذلكن إ وفيه

  

  فصل 

  ، ورد جواب الكتابفي استحباب التكاتب في السفر

رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عن

  .)٢( احلديثالسالم

خوان يف احلضر التواصل بني اإل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حمبوب، عمن ذكره، عنعن ابن و

  .)٣(التزاور، ويف السفر التكاتب

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  بسنده عن،)خواناإل(بن علي بن احلسني يف كتاب عن حممد و

خوان التزاور، والتواصل بينهم يف السفر التكاتبالتواصل بني اإل)٤(.  

                                                

  .٧ص:  قرب اإلسناد،٦٢٥ص: األصول) ١(

  .٦٢٦ص: األصول) ٢(

  .٦٢٦ص: األصول) ٣(

  .٢٨ص: خواناإل) ٤(



٤٠٧

  

  فصل 

  في استحباب االبتداء في الكتابة بالبسملة وتجويد الكتابة

ن كان إ و،تدع بسم اهللا الرمحن الرحيم ال: )معليه السال(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن مجيل بن دراج

  .)١(بعده شعر

اكتب بسم اهللا الرمحن : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن سيف بن هارون موىل آل جعدةو

  .)٢(متد الباء حىت ترفع السني  وال،كتابكالرحيم من أجود 

  .امليم إىل يصل أن إىل خري السنيأ بالباء، مث ميد ًفيكتب السني متصال: أقول

 )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :يف حديث ،)السالمعليهم ( آبائه  عن،عن علي بن موسى الرضاو

كتب كتب بسم  إذا ، وكان يكتب مللك كان قبله، وكانً كاتباًنه كان غالماأل:  قالً، تبع تبعايسئل مل مس

، مث يهلإباسم ّ إال أأبد ال: وابدأ بسم ملك الرعد، فقالاكتب : ، فقال له امللكً ورحياًحاياهللا الذي خلق ص

  .)٣(ً فأعطاه ملك ذلك امللك فتابعه الناس فسمى تبعا، فشكر هللا له ذلك، على حاجتكُعطفأ

وكان قصد ) الريح( و،مطلق الصياح أو الرعد أي )الصيح (،له الكلإاهللا  أن كان قصد تبع: أقول

له خاص، وكان ذلك اعتقاد كثري من القدماء حيث كانوا يعتقدون تعدد إله متعدد حيث للرعد اإل أن سيده

ًهلا خاصاإن لكل ظاهرة من الظواهر أ و،لهاإل ً.  

                                                

  .٦٢٦ص: األصول) ١(

  .٦٢٦ص: األصول) ٢(

  .١٣٦ و١٣٣ص:  عيون األخبار،١٧٦ص: علل الشرايع) ٣(



٤٠٨

  

  فصل 

  في ما يكتب على ظهر الكتاب وفي داخله

تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم  ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسن بن السري، عن

  .)١(تكتب على ظهر الكتاب لفالن أن بأس لفالن، وال

  .على ظهر الكتاب هذا التوهم) لفالن(كتب  إذا بينما ليس) البسملة لفالن( أن كأنه لتوهم: أقول

يب فالن، تكتب داخل الكتاب أل ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلسن بن السري، عنو

  .)٢(يب فالنفالن، واكتب على العنوان أل إىل أيب واكتب

  

  فصل 

  ًكان مؤمنان إ ليهإفي استحباب االبتداء في الكتاب باسم من يرسل 

يبدأ الرجل باسم صاحبه  أن بأس ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حديد بن حكيم، عن

  .)٣(يف الصحيفة قبل امسه

 ال: كتاب، قال عن الرجل يبدأ بالرجل يف ال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: عن مساعة قالو

  .)٤(خيه يكرمهأ ذلك من الفضل يبدأ الرجل ب،بأس به

  

  فصل 

  ة اهللا في الكتابئفي استحباب استثناء مشي

   فكتب مث عرض ، بكتاب يف حاجة)عليه السالم(عبد اهللا  أبو أمر:  قال،عن مرازم بن حكيم

                                                

        .٦٢٧ص: األصول) ١(

  .٦٢٧ص: األصول) ٢(

  .٦٢٧ص: األصول) ٣(

  .٦٢٧ص: األصول) ٤(



٤٠٩

  انظروا كل موضع ال،استثناءيتم هذا وليس فيه  أن كيف رجومت: عليه ومل يكن فيه استثناء، فقال

  .)١(يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه

 ، املستقبلية والوعود وما أشبهخباريف كل موضع مناسب كاأل) شاء اهللا نإ(ضعوا كلمة  أي :أقول

َّإال﴿ًويسمى استثناء لقوله سبحانه  ُيشاء الله أن ِ َّ َ َ﴾.  

  

  فصل 

  في استحباب تتريب الكتاب

: ب الكتاب وقالّنه كان يرتإ ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب نصري، عنيب  أمحد بن حممد بنأعن 

بأس به ال)٢(.  

  .)٣( مرتبة)عليه السالم(يب احلسن  ألًكتبانه رأى إ ،عن علي بن عطيةو

) عليه السالم(احلسن  أبو كان: قال ،)عليه السالم(نصر، عن الرضا  أيب عن أمحد بن حممد بنو

  .)٤(يرتب الكتاب

صلى اهللا عليه ( عن النيب ،)السالمعليهم ( آبائه ، عن)عليه السالم (عن الرضاعن دارم بن قبيصة، و

أجنح للحاجة، واطلبوا اخلري عند حسان  فإنه تربوا الكتابأ�ا ميسرة، وإباكروا باحلوائج ف: ، قال)وآله

  .)٥(الوجوه

 هذا ،ً يكون سببا للنجاح،وحنوه كالشراء نسانحيث قلة الطلب على حاجة اإل) البكور: (أقول

ًنشط ذهنا وجسما، ومها من أسباب الوصولأ نساناإل أن  إىلضافةباإل   .املقصد بدون كثري تعب إىل ً

                                                

  .٦٢٧ص: صولاأل) ١(

  .٦٢٧ص: األصول) ٢(

  .٦٢٧ص: األصول) ٣(

  .١٧٠ص: قرب اإلسناد) ٤(

  .٣١ص ٢ج: اخلصال) ٥(



٤١٠

 أو نه يوجب النظافة الرتابية، حيث الرتاب معقم، فال يتلف الورقأل أو ه غييب،حما اجناإ) والترتيب(

لغلبة استقامة ) وحسان الوجوه (،ا وهذا صرف احتمالاخلط مما يسبب فوت احلاجة لعدم علم الطرف �

التفهم وقضاء احلاجة، وقد  إىل قربأثره يف قبح املظهر، أاالحنراف يف املزاج يظهر ن إ مزجتهم، حيثأ

  .عمال حلاالت يف النفس يف الوجوه واألأدلةذكروا يف علم الفراسة 

  

   حراق القراطيسإفصل في عدم جواز 

  لضرورة ّ إال اسم اهللاأو  كان فيها قرآنإذا 

  وجواز غسلها وتخريقها ومحوها وكراهة محوها بالبزاق

سألته عن القراطيس جتمع :  قال،)عليه السالم(ول احلسن األ أيب عن عبد امللك بن عتبة، عن

ُقبل ًال أوال، تغسل باملاء:  قال،هل حترق بالنار وفيها شيء من ذكر اهللا) جتتمع(
)١(.  

حترقوا القراطيس ولكن  ال:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،ن سنانعن عبد اهللا بو

  .)٢(احموها وخرقوها

:  قال،مساء اهللا ميحوه الرجل بالتفلأ عن االسم من )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  قال،عن زرارةو

احموا بأطهر ما جتدون)٣(.  

  .يف قبال التفل الذي ليس بنظافة املاء النظيفنه نظف، ألألعل املراد به ) طهرأ: (أقول

                                                

  .٦٢٧ص: األصول) ١(

  .٦٢٧ص: األصول) ٢(

  .٦٢٧ص: األصول) ٣(



٤١١

 يف الظهور اليت فيها ذكر اهللا ،)عليه السالم(احلسن موسى  أيب سحاق بن عمار، عنإعن حممد بن و

  .)١(اغسلها: عز وجل قال

احموا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

  .)٢()باالقالم(قدام ميحى باأل أن حيرق كتاب اهللا، و�ى أن اهللا وذكره بأطهر ما جتدون، و�ىكتاب 

صلى اهللا (�ى رسول اهللا :  قال،يف حديث املناهي) السالمعليهم ( آبائه عنعن جعفر بن حممد، و

  .)٣(يكتب به أو ميحى شيء من كتاب اهللا بالبزاقأن  )عليه وآله

عليه (أسأل الرضا  أن شعثسألين العباس بن جعفر بن األ:  قال،لوشاءعن احلسن بن علي او

 بكتاب من )عليه السالم(فابتدأين : تقع يف يد غريه، قال الوشاء أن قرأها خمافة إذا حيرق كتبه أن )السالم

  .)٤(حرقتهاأقرأت كتبه  إذا صاحبك أينعلم أ :حيرق كتبه، وقال أن أسأله أن قبل

سألته عن القرطاس :  قال،)عليه السالم(خيه أ عن ،حلسن، عن علي بن جعفرعن عبد اهللا بن او

  .)٥(حرقه فال بأسأًختوفت فيه شيئا فن إ : فقال،حراقه بالنارإيكون فيه الكتابة أيصلح 

  

                                                

  .٦٢٧ص: األصول) ١(

  .٦٢٧ص: األصول) ٢(

  .١٩٤ص ٢ج: الفقيه) ٣(

  .٣٣٧ص: عيون أخبار الرضا) ٤(

  .١٢٢ص: قرب اإلسناد) ٥(



٤١٢

  

  ه بالسويةأصحابلحظاته بين يقسم  أن نساننه يستحب لإلأفصل في 

  خر يدهصافحة حتى يقبض اآليمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند الم ن الأو

 )صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مجيل بن دراج، عن

صلى اهللا عليه (ومل يبسط رسول اهللا : ، قالذا بالسوية إىل ذا وينظر إىل ه فينظرأصحابيقسم حلظاته بني 

 يده من )صلى اهللا عليه وآله(الرجل فما يرتك رسول اهللا ن كان ليصافحه إه قط، وأصحاب رجليه بني )وآله

  .)١(صافحه قال بيده فنزعها من يده إذا لذلك كان الرجلحىت يكون هو التارك، فلما فطنوا يده 

  .وهنا من الثاينيستعمل قال يف اللفظ والعمل، ) قال: (أقول

صلى اهللا عليه (أكل رسول اهللا ما :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن وهب، عنو

 ًقبضه تواضعا هللا عز وجل، وما زوى ركبتيه أمام جليسه يف جملس قط، وال أن  إىلً متكئا منذ بعثه اهللا)وآله

 قط فنزع يده من يده حىت يكون الرجل هو الذي ينزع يده، ً رجال)صلى اهللا عليه وآله(صافح رسول اهللا 

  .)٢( اهللا به يأيت: قالّالإعطى وكان عنده أن إ  قط،ًوما منع سائال

  .يعده أي :أقول

صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم إذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن مالك بن أعني، عنو

  .)٣(يبقى ذنب ن الذنوب لتتحات فيما بينهم حىت الإوال أ ،ًالتصافح أعظم أجرا من الذي يدع

                                                

  .٢٦٨ص:  الروضة،٦٢٦ص: األصول) ١(

  .١٦٤ص: الروضة) ٢(

  .٤٠٠ص: األصول) ٣(



٤١٣

 )صلى اهللا عليه وآله(ما صافح رسول اهللا :  قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن أمين بن حمرز، عنو

  .)١( قط فنزع يده حىت يكون هو الذي ينزع منهًرجال

  

  فصل 

  في استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته

: ًيوما جللسائه )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهما السالم(عن علي بن احلسني 

 العجزتدرون ما،اهللا ورسوله أعلم، فقال:  قالوا :يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه  أن ،العجز ثالثة

يعلم من هو ومن أين هو  أن جيالسه حيب أو يصحب الرجل منكم الرجل أن يأتيه، والثانية فيخلفه وال

 مل تقض يعلم ذلك، والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي أن فيفارقه قبل

وميكث ) يتحوش(يتحرش :  قال،فكيف ذلك يا رسول اهللا: بن عمرو بن العاص، فقال عبد اهللا حاجتها

  .)٢(ًحىت يأيت ذلك منهما مجيعا

ً من أعجز العجز رجل يلقى رجالن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا ،ويف حديث آخر: قال

  .)٣(ضعهفأعجبه حنوه فلم يسأله عن امسه ونسبه ومو

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، و

من حقه الواجب وصدق  فإن أحب أحدكم أخاه املسلم فليسأله عن امسه واسم أبيه واسم قبيلته وعشريته،

  .)٤(�ا معرفة محقإال فإ و،يسأله عن ذلك أن خاءاإل

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال، )عليهما السالم(، عن جعفر بن حممد، عن أبيه البخرتي أيب عنو

  يصحب الرجل الرجل فال يسأله عن امسه وكنيته، وأن  أن ،ثالثة من اجلفاء :)عليه وآله

                                                

  .٤٠٠ص: األصول) ١(

  .٦٢٦ص: األصول) ٢(

  .٦٢٦ص: األصول) ٣(

  .٤٤ص: خوان مصادقة اإل،٦٢٦ص: األصول) ٤(



٤١٤

  .)١(جييب فال يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل املالعبة أو ،طعام فال جييب إىل يدعى الرجل

  

  فصل 

  خوان بالكلية والمبالغة في الثقةهاب الحشمة بين اإلفي كراهة ذ

صرعة  فإن ق بأخيك كل الثقة،ثت ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد اهللا بن سنان

  .)٢(االسرتسال لن تستقال

ينبغي  نه اسرتسل ووثق كل الثقة مبن ال يف احملذور، ألنسانوقوع اإل أي )صرعة االسرتسال: (أقول

  .فأوجب ذلك املشكلة له، وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك

تذهب احلشمة بينك وبني  ال:  يقول)عليه السالم(احلسن موسى  أبا مسعت:  قال،عن مساعةو

  .)٣(ذها�ا ذهاب احلياء فإن بق منهاأ ،أخيك

داقة الص : يقول)عليه السالم(عن يزيد بن خملد النيسابوري، عمن مسع الصادق جعفر بن حممد و

 ومن مل يكن فيه شيء من تلك ،كمال الصداقة إىل احلدود فال تنسبهحمدودة، فمن مل تكن فيه تلك 

يرى زينك زينه  أن رته وعالنيته لك واحدة، والثانيةيتكون سر أن الصداقة، أوهلا إىل احلدود فال تنسبه

 ،ليه مقدرتهإًعك شيئا مما تصل مين ال أن والية، والرابعة يغريه عنك مال وال وشينك شينه، والثالثة ال

  .)٤(يسلمك عند النكبات واخلامسة ال

  لو اطلع عليه عدوك مل  على ما ّالإيطلع صديقك من سرك  ال: )عليه السالم(وعن الصادق 

                                                

  .٧٤ص: قرب اإلسناد) ١(

  .٦٢٦ص: األصول) ٢(

  .٦٢٦ص: األصول) ٣(

  .١٣٣ص ١ج:  اخلصال،٣٩٧ص: ا�الس) ٤(



٤١٥

  .)١(ًالصديق رمبا كان عدوا فإن ،يضرك

  . فله حكم آخرًالهذا يف الصديق الذي هو مورد الشك، أما الصديق الذي هو حمل الثقة كام: أقول

 :نه قالإ ،)عليه السالم(، عن أمري املؤمنني )السالمعليهم ( آبائه عن علي بن موسى الرضا، عنو

يكون  أن ًبغض بغيضك هونا ما فعسىأ و،ًيكون بغيضك يوما ماأن عسى فما  ًناأحبب حبيبك هو

ًحبيبك يوما ما
)٢(.  

  

  ي مواقيتها فصل في استحباب اختيار المحافظين على الصلوات ف

  خوانهم للصداقةإوالبارين ب

خوانكم إاختربوا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قاال،عن مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان

خوان  احملافظة على الصلوات يف مواقيتها، والرب باإل،عزباعزب مث ا فاعزب مث ّالإهم ويكانتا ف فإن ،خبصلتني

  .)٣(يف العسر واليسر

  

  فصل 

  استحباب حسن الخلق مع الناسفي 

ًميانا أحسنهم إأكمل املؤمنني ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عن

  .)٤(ًخلقا

ن كان إميانه، وإأربع من كن فيه كمل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،والد احلناط أيب عنو

   ،مانةوهو الصدق، وأداء األ :، قالًقدمه ذنوبا مل ينقصه ذلك إىل من قرنه

                                                

  .٣٩٧ص: �السا) ١(

  .٢٣٢ص: جمالس ابن الشيخ) ٢(

  .٦٢٦ص: األصول) ٣(

  .٣٥٧ص: األصول) ٤(



٤١٦

  .)١(واحلياء، وحسن اخللق

  .بأس به ن الذنب معها ال أوصاف، البالغة يف لزوم االتصاف �ذه األاملراد امل: أقول

صاحب ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ذريح، عنو

  .)٢(القائماخللق احلسن له مثل أجر الصائم 

حسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٣(الصائم القائم

 ويزيدان يف ،الرب وحسن اخللق يعمران الديار:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سنادو�ذا اإل

  .)٤(عماراأل

قل املشاكل وتكثر تما يوجبان مجع الناس بعضهم حول بعض، وبذلك �ما ألإغييب، وما بأثر إ: أقول

  .موال توجب عمارة الديار وكثرة األ،موال، وقلة املشاكل توجب راحة النفس املوجبة لزيادة العمراأل

 ال أن استطعت فإن خالطت الناسإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،بن كاملعن العالء و

من ) التقصري(بعض النقيصة العبد يكون فيه  فإن ،عليه فافعلكان يدك العليا ّ إال من الناسًختالط أحدا 

  .)٥(اهللا خبلقه درجة الصائم القائمويكون له خلق حسن فيبلغه العبادة 

أكثر ما : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن السكوين، و

  تلج به 

                                                

  .٣٥٧ص: األصول) ١(

  .٣٥٨ص: األصول) ٢(

  .٣٥٩ص: األصول) ٣(

  .٣٥٨ص: األصول) ٤(

  .٣٥٨ص: األصول) ٥(



٤١٧

  .)١(ميت اجلنة تقوى اهللا وحسن اخللقأ

 وزيارة ،وبنياملندمثل احلج والعمرة كالعمل باملستحبات دخول اجلنة خر توجب أوهناك أشياء : أقول

 ،بنية اخلريية كبناء املدارس واملساجد واحلسينياتحتفاالت هلم، واألاال ، وأخذ)عليهم السالم (املعصومني

  .غري ذلكإىل 

 أحسنهم ًأكمل الناس عقال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،د احلميدبراهيم بن عبإعن و

  .)٢(ًخلقا

ما يقدم املؤمن على اهللا عز وجل : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،عن عنبسة العابدو

  .)٣(يسع الناس خبلقه أن اهللا تعاىل من إىل بشيء بعد الفرائض أحب

بعض  إىل أوحى اهللا تبارك وتعاىل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد اهللا بن سنانو

  .)٤( اخللق احلسن مييث اخلطيئة كما متيث الشمس اجلليد:ئهأنبيا

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن عبد اهللا بن سنان، عن رجل، عن علي بن احلسني و

  .)٥( يوم القيامة أفضل من حسن اخللقئما يوضع يف ميزان امر: )اهللا عليه وآله

 ،اخللق منحة مينحها اهللا خلقهن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بن عمار، عنسحاق إعن و

يستطيع غريه، وصاحب  صاحب السجية هو جمبول ال:  قال،فأيهما أفضل: ، قلتفمنه سجية ومنه نية

  .)٦(ًالنية يصرب على الطاعة تصربا فهو أفضلهما

ًن طبعه خبالف ذلك، لكنه يقسر نفسه عليه قسرا، ومن نه يصعب عليه، ألأمبعىن ) النية(: أقول

  .محزهاأعمال أفضل األ أن املعلوم

                                                

  .٣٥٨ص: األصول) ١(

  .١٢ص: األصول) ٢(

  .٣٥٨ص: األصول) ٣(

  .٣٥٨ص: األصول) ٤(

  .٣٥٧ص: األصول) ٥(

  .٣٥٨ص: األصول) ٦(



٤١٨

 يوتعاىل ليعطاهللا تبارك ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب علي اللهيب، عن أيب عن علي بنو

  .)١(اهد يف سبيل اهللا يغدو عليه ويروحالعبد من الثواب على حسن اخللق كما يعطي ا�

  .ا�اهد املستمر جهاده يف كل غداة ورواح أي )ويروحيغدو عليه : (أقول

 جربئيل ّنزل علي: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن الرضا، عنو

ن أشبهكم يب إوال أ ،خرةخبري الدنيا واآلذهب  فإنه ،يا حممد عليك حبسن اخللق: من رب العاملني فقال

  .)٢(ًأحسنكم خلقا

عليكم حبسن : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن الرضا، عنو

  .)٣(حمالة سوء اخللق يف النار ال فإن ياكم وسوء اخللقإ و،حمالة حسن اخللق يف اجلنة ال فإن اخللق

  .)٤(ء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسلسياخللق ال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

  .)٥(ما من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

ًميانا أحسنكم خلقاإأكملكم : )عليه السالم(قال علي و ً)٦(.  

  .)٧( خري قرينحسن اخللق: )عليه السالم(طالب  أيب قال علي بنو

ًأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحسنكم خلقا: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و    وخريكم ،ً

                                                

  .٣٥٨ص: األصول) ١(

  .٢١٣ص: عيون أخبار الرضا) ٢(

  .١٤ص: صحيفة الرضا، ١٩٩ص: عيون أخبار الرضا) ٣(

  .١٩ص: صحيفة الرضا، ٢٠٣ص: عيون أخبار الرضا) ٤(

  .١٩ص: صحيفة الرضا، ٢٠٣ص: عيون أخبار الرضا) ٥(

  .٢١ص:  صحيفة الرضا،٢٠٤ص: عيون أخبار الرضا) ٦(

  .٢١ص:  صحيفة الرضا،٢٠٤ص:  أخبار الرضاعيون) ٧(



٤١٩

  .)١(هلهأل

ًميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهلهإأحسن الناس : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و  وأنا ،ً

  .)٢(ألطفكم بأهلي

  .)٣(سن احلسن اخللق احلسنأحن إ :)عليه السالم(عن احلسن و

  .)٤(حسن اخللق نصف الدين: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن أنسو

  .يراد النصف اهلندسي، بل العريف ال: أقول

اخللق :  قال،عطي املرء املسلمأيا رسول اهللا ما أفضل ما : قيل:  قال،عن زياد بن عالقة بن شريكو

  .)٥(احلسن

اهللا رضي لكم ن إ : قال) السالماعليهم( عن الصادق جعفر بن حممد ،انن أببعن احلسن و

  .)٦(ً دينا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللقسالماإل

بأيب أنت : أم سلمةقالت :  قال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل  رفعه،براهيمإعن موسى بن و

يا أم سلمة ختري أحسنهما : فقال:  قال،جلنة ملن تكون املرأة يكون هلا زوجان فيموتان فيدخالن ا،وأمي

  .)٧(خرةحسن اخللق ذهب خبري الدنيا واآلن إ هله، يا أم سلمةًخلقا وخريمها أل

  ما : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(ول احلسن األ أيب براهيم، عنإعن موسى بن و

                                                

  .١٢ص:  صحيفة الرضا،٢٠٤ص: عيون أخبار الرضا) ١(

  .١٢ص:  صحيفة الرضا،٢٠٤ص: عيون أخبار الرضا) ٢(

  .١٧ص ١ج: اخلصال) ٣(

  .١٧ص ١ج: اخلصال) ٤(

  .١٧ص ١ج: اخلصال) ٥(

  .١٦٣ص: ا�الس) ٦(

  .٢٩٨ص:  ا�الس،٩٨ص: ثواب األعمال) ٧(



٤٢٠

  .)١(م القيامة الناريطعم حلمه يو أن ىياستحّ إال خلقه عبد والخلق حسن اهللا 

  . مل يكن له ثوابّالإجلاء، وإب أو كراهإ ليست باألمور فإن وفقه حلسن اخللق، أي )حسن اهللا: (أقول

 أن من أراد:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا الصادق  أبا مسعت:  قالغ،عن علي بن ميمون الصائو

 ولريحم اليتيم، وليعن ،ف من نفسهيدخله اهللا يف رمحته ويسكنه جنته فليحسن خلقه، وليعط النص

  .)٢(الضعيف، وليتواضع هللا الذي خلقه

  .طاعتهإالتواضع هللا : أقول

ًتعاد واحدا، يا بين  ة والائا بين صاحب مي: قال لقمان البنه:  قال،عبد اهللا رفعه أيب عن أمحد بنو

ليهم، وتعلم حماسن إتبتغض   وبني الناس، والكمنا هو خالقك وخلقك، فخالقك دينك، وخلقك بينإ

مانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن شرار، يا بين أد األًخيار والتكن ولدا لألًخالق، يا بين كن عبدا لألاأل

ًأمينا تكن غنيا ً)٣(.  

 فهو من ،منا يكون بسبب خلقهإ نسانن نصيب اإلالنصيب، وهو من اخللق، أل) اخلالق: (أقول

ًتكون ولدا لوالد شرير،  أن ًن تكون عبدا لسيد خري أفضل منأل  أيً)عبدا(ب واملسبب بباب عالقة الس

ن كنت يف التعزز هلم مبنزلة ولدهم إشرار وتقرتب من األ ن كان باخلدمة هلم، والإخيار ووعليه فالزم األ

مني على أموال الناس وأعراضهم وأديا�م ن األأل) ًغنيا (،ن اخلائن مهان عند الناسأل) دنياك( .خو�مإو

كان  إذا  والبيع منه،كان رجل دينإذا عطاء احلقوق له إف الناس حوله، والتفاف الناس يوجب الغىن بيلت

  . وهكذا،صاحب جتارة

                                                

  .٩٨ص: األعمالثواب ) ١(

  .٢٣٤ص: ا�الس) ٢(

  .٧٤ص:  األخبارمعاين) ٣(



٤٢١

نه مسع جعفر بن إطالب، عن أبيه،  أيب عن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بنو

أكمل  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،)عليهم السالم (حممد حيدث عن أبيه، عن جده

ًميانا أحسنهم خلقاإاملؤمنني  ً)١(.  

قال رسول :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عنعن مسعدة بن صدقة، و

  .)٢(أول ما يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 فالوضع يف امليزان ّالإول، و عنده من األيء يرى الناس أفضل شر بأن يسنساناإلن إ )أول: (أقول

  ً.أخريا أو ًحمالة ومثمر مثره سواء وضع أوال كائن ال

  

  فصل 

  لفة بالناسفي استحباب األ

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حبيب اخلثعمي، عن

الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحاهلمً،ن أكنافاو املوطؤً،أفضلكم أحسنكم أخالقا )٣(.  

يهتم  من ال أن الناس يعيشون حوهلم حبرية، كما أن أطرفهم موطأ، وهو كناية عن أي ً)أكنافا: (أقول

  .ون بساطهؤيرتك الناس يط  خبالف من ال،يبتعد الناس من حوله بوطي الناس فراشه وبساطه ال

 خري يف املؤمن مألوف، وال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن القداح، عنعن عبد اهللا بن ميموو

  .)٤(يؤلف يألف وال من ال

  :  قال،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)�ج البالغة(عن حممد بن احلسني الرضي يف و

                                                

  .٨٧ص: جمالس ابن الشيخ) ١(

  .٢٢ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٣٥٩ص: األصول) ٣(

  .٣٥٩ص: األصول) ٤(



٤٢٢

قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه)١(.  

  .لف معهميأت بطبعها عمن ال) وحشية: (أقول

  

  فصل 

ً هينا لينانسانفي استحباب كون اإل ً  

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن عبد اهللا بن سنان، 

اهلني القريب، اللني السهل:  بلى يا رسول اهللا، قال: قالواً،أخربكم مبن حترم عليه النار غداال أ)٢(.  

  . ويف معاشرته مع الناس لني، هنيً ففي أكله مثال)اللني السهل (،اخلفيف املؤنة) اهلني: (أقول

ن إ لفاملؤمنون هينون لينون كاجلمل األ: يقول) عليه السالم(مسعته :  قال،البخرتي رفعه أيب عنو

  .)٣(نيخ على صخرة استناخأن إقيد انقاد، و

ميان من ذرى اإل:  قال،)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن حممد بن عبد الرمحن العزرمي، عن أبيه، عنو

  .)٤(الفقه، ومن ذرى الفقه احللم، ومن ذرى احللم الرفق، ومن ذرى الرفق اللني، ومن ذرى اللني السهولة

قال :  قال،)عليهم السالم(طالب  أيب عن أبيه، عن آبائه، عن علي بنعن علي بن موسى الرضا، و

   ،املؤمن هني لني مسح، له خلق حسن، والكافر فظ غليظ: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

  .١٥٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ١(

  .١٩٢ص:  ا�الس،٩٤ص: ثواب األعمال) ٢(

  .٤٢٥ص: األصول) ٣(

  .١١٨ص: جمالس ابن الشيخ) ٤(



٤٢٣

  .)١(له خلق سيء وفيه جربية

 )الغليظ( و، الظاهر اخلشن)الفظ(العطاء، وهو صفة جديدة غري اهلني اللني، و) السماح: (أقول

 مبعىن) الرمحن( وقد ينعكس، ولذا كان ، باللني لكن قلبه خشننسانقد يتظاهر اإل إذ القلب اخلشن،

َُْلنت هلم﴿: يقال رمحان القلب، قال سبحانه  فالن رحيم القلب وال: فيقالن،مبعىن الباط) الرحيم( والظاهر َ ِْ 

ِلو كنت فظا غليظ القلبو ْ َْ َ َ � َ َ ْ ُ ًريد باللني ظاهرا وباطناأوقد  ،)٢(﴾َْ جيرب الناس ويكرهم على  أي )جربية (،ً

الكافر من  أن ول، كماة املؤمن باهللا اخلائف عقابه األمن طبيع أن  حيث فيه شدة وقسوة، واملراداألمور

  .طبيعته العكس

  

  فصل 

  في استحباب طالقة الوجه وحسن البشر

صنائع املعروف وحسن البشر يكسبان احملبة ويدخالن اجلنة، والبخل : قال:  قال،عن الفضيل

  .)٣(وعبوس الوجه يبعدان من اهللا ويدخالن النار

 رجل )صلى اهللا عليه وآله(أتى رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب بصري، عن أيب عنو

  .)٤(لق أخاك بوجه منبسطأ: قال أن  فكان فيما أوصاه،وصينأيا رسول اهللا : فقال

حد حسن   ما:قلت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ه، عنأصحابعن ابن حمبوب، عن بعض و

  .)٥(ك، وتلقى أخاك ببشر حسنتلني جناحك، وتطيب كالم:  قال،اخللق

   أو ًيدع أحدا حوله لبخله  طيب الكالم لكنه النسانقد يكون اإل: أقول

                                                

  .٢٣٣ص: جمالس ابن الشيخ) ١(

  .١٥٩ :سورة آل عمران) ٢(

  .٣٥٩ص: األصول) ٣(

  .٣٥٩ص: األصول) ٤(

  .٣٥٩ص: األصول) ٥(



٤٢٤

  .ليس لني اجلناح فإنه ذلكما أشبه  أو األموردقته يف 

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن احلسن بن احلسنيو

  .)١( فألقوهم بطالقة الوجه وحسن البشر،نكم لن تسعوا الناس بأموالكمإد املطلب ا بين عبي: )عليه وآله

  .يكون كذلك أن ال فكل مؤمن يلزمإمن باب املصداق، و) بنو عبد املطلب: (أقول

منهن من أتى اهللا بواحدة ثالث : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن مساعة بن مهران، عنو

  .)٢(نصاف من نفسهشر جلميع العامل، واإلُقتار، والبنفاق من اإلاإل ،أوجب اهللا له اجلنة

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن مساعة، عن أىب احلسن موسى و

حسن البشر يذهب بالسخيمة)٣(.  

  .احلقد الدفني يف القلب أي )بالسخيمة: (أقول

وسى، عن عبد العظيم احلسين، عن حممد بن علي الرضا، عن حممد بن هارون، عن عبيد اهللا بن مو

نكم لن تسعوا الناس بأموالكم إ: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)السالمعليهم ( آبائه عن

نكم لن تسعوا إ:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(ين مسعت رسول اهللا إفسعوهم بطالقة الوجه وحسن اللقاء، ف

  .)٤(م بأخالقكمالناس بأموالكم فسعوه

  

                                                

  .٣٥٩ص: األصول) ١(

  .٣٥٩ص: األصول) ٢(

  .٥١٣ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٣(

  .٢٦٨ص: ا�الس) ٤(



٤٢٥

  

  فصل 

  في وجوب الصدق

كونوا دعاة للناس باخلري بغري :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يغفور، عن أيب عن عبد اهللا بن

  .)١( لريوا منكم االجتهاد والصدق والورع،ألسنتكم

 إىل ضافةمل باإلالدعوة باللسان بدون العمل ليست هلا فائدة، فالالزم االلتزام بالع أن كناية: أقول

  .اللسان

  .)٢(زكى عملهمن صدق لسانه :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنعن حممد بن مسلم، و

ن الكذب يوجب حمو العمل فال يبقى حىت ينمو، وزكاة العمل عند الناس منى، أل أي )زكى: (أقول

اهللا  أن عند اهللا هو منوه كما تقدمًتدرجيا، وعمل الزاكي ينتشر ذكره بني الناس  فإن ،هو انتشاره بينهم

  .غري ذلك إىل د،ُحأليه كجبل إسبحانه يريب حىت يرجعه 

العبد ليصدق حىت يكتب عند اهللا ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بصري أيب عنو

 وإذا ،وبرصدق :  صدق قال اهللا عز وجلفإذا ويكذب حىت يكتب عند اهللا من الكاذبني، ،من الصادقني

  .)٣(كذب وفجر :كذب قال اهللا عز وجل

 وهو اخلروج عن احلد، ،كان كذبه عمل فجور أي )وفجر( ً. حسناًصدقه علماكان  أي )ّوبر: (أقول

طراف، ومنه الفجور مبعىن الزنا، والفجر مبعىن انتشار األ إىل خرج عن حده إذا ، انفجر املاء:ولذا يقال

  .مكان إىل شرب يف معناه االنشقاق وخروج شيء من مكانأد الضوء بعد انشقاق الظالم، فق

  من صدق لسانه زكى : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،بن زياد الصيقلعن حسن و

                                                

  .٣٦٠ص: األصول) ١(

  .٣٦٠ص: األصول) ٢(

  .٣٦٠ص: األصول) ٣(



٤٢٦

  .)١(له يف عمره ّنيته يزد يف رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد ومن حسنت ،عمله

تعلموا :  يف أول دخلة دخلت عليه)عليه السالم(جعفر  أبو قال يل:  قال،املقدام أيب عن عمرو بنو

  .)٢(الصدق قبل احلديث

الصادق أول من يصدقه ن إ يا فضيل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن الفضيل بن يسارو

  .)٣(صادق أن  يعلم أنه صادق، وتصدقه نفسه تعلم،اهللا عز وجل

الرجل ليصدق حىت يكتبه ن إ يا ربيع: )يه السالمعل(جعفر  أبو قال يل:  قال،عن الربيع بن سعدو

  .)٤(ًاهللا صديقا

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال، )عليهم السالم(عن زيد بن علي، عن آبائه و

ًمانة، وأحسنكم خلقا، وأقربكم من  أصدقكم للحديث، وأداكم لأل،ًأقربكم مين غدا وأوجبكم علي شفاعة

  .)٥(الناس

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  رفعه،مساعيلإحممد بن عن و

 ًخيرج من فيك كذبة أبدا  وال،وىل الصدق األ،أوصيك يا علي يف نفسك خبصال، اللهم أعنه :)وآله

  .)٦(احلديث

  

  قم املشرفة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                

  .٣٦٠ ص:األصول) ١(

  .٣٦٠ص: األصول) ٢(

  .٣٦٠ص: األصول) ٣(

  .٣٦٠ص: األصول) ٤(

  .٣٠٤ص: ا�الس) ٥(

  .٥١٤ص ٥ج: وسائل الشيعة) ٦(



٤٢٧

  

  

  

  الفهرس

  

  

  ٥....................................................................................................دعاءال

  

  ٥......................................................................................تحریم االستكبار عنه

  ٦...............................................................................استحباب اإلكثار من الدعاء

  ١٠................................................من العبادات المستحبة استحباب اختیار الدعاء على غیره

  ١١....................................................................استحباب الدعاء في الحاجة الصغیرة

  ١٢....................................ًوكراهة ترك الدعاء اتكاال على القضاء استحباب طلب الحوائج من هللا

  ١٣.......................................................تغییر قضاء السوءالدعاء یرد البالد المقدر وطلب 

  ١٥...............................................استحباب الدعاء عند الخوف من األعداء وعند توقع البالء

  ١٧.................................................................استحباب التقدم بالدعاء قبل نزول البالء

  ١٩............................................استحباب الدعاء عند نزول البالء والكرب وبعده وعند المرض

  ٢٠......................................................................................بعض آداب الدعاء

  ٢٤.......................................استحباب مسح الوجه والرأس والصدر بالیدین عند الفراغ من الدعاء

  ٢٤...............................................................استحباب حسن النیة وحسن الظن باإلجابة



٤٢٨

  ٢٥.......................................................لب حالة الدعاء وكراهة العجلةاستحباب اإلقبال بالق

  ٢٧........................................................................ٕتحریم القنوط وان تأخرت اإلجابة

  ٢٨............................................................................استحباب اإللحاح في الدعاء

  ٣١...............................................................استحباب معاودة الدعاء عند تأخر اإلجابة

  ٣٣..............................................................................ًاستحباب الدعاء سرا وخفیة

  ٣٣.......................................................................صةاستحباب الدعاء في أوقات خا

  ٣٨........................................قبل طلوع الشمس وقبل غروبها استحباب الدعاء والذكر واالستعاذة

  ٤٠......................................................قلب وحصول اإلخالصاستحباب الدعاء عند رقة ال

  ٤١...............................................واستحباب البكاء والتباكي عنده استحباب الدعاء عند البكاء

  ٤٤.........................................ًخصوصا لیلة الجمعة وفي یوم الجمعة  في اللیلاستحباب الدعاء

  ٤٦....... الدعاء بما ال یحلواالستغفار منه قبل الدعاء، وعدم جواز استحباب تقدیم تمجید هللا واإلقرار بالذنب

  ٥٠.....................وصلة الرحم والعمل الصالح والذكر قبل الدعاء مالزمة الداعي للصبر وطیب المكسب

أن یكبر هللا ویسبحه ویحمده ویهلله ویصلي على محمد وآله مائة  یستحب لمن أراد أن یسأل هللا الحور العین

  ٥٤....................................................................................................مائة

  ٥٤..........................................ّوال قوة إال با�ما شاء هللا ال حول : یستحب أن یقال بعد الدعاء

  ٥٥.....................................في أول الدعاء ووسطه وآخره استحباب الصالة على محمد وآل محمد

  ٥٨............................................................توسل في الدعاء بمحمد وآل محمداستحباب ال

  ٦٢...........................................................................استحباب االجتماع في الدعاء

  ٦٤.....................................................................استحباب التأمین على دعاء المؤمن

  ٦٤..............................................................................استحباب العموم في الدعاء

  ٦٥....................................................................استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغیب

  



٤٢٩

  ٦٧...............................................ء للمؤمن على الدعاء لنفسهاستحباب اختیار اإلنسان الدعا

ًوالمسلمین والمسلمات أحیاء وأمواتا استحباب الدعاء للمؤمنین والمؤمنات ً..................................٧٠  

  ٧١.....................................................استحباب دعاء اإلنسان لوالدیه وأربعین من المؤمنین

  ٧٢...........................................................جواز الدعاء للكافر والسالم علیه عند الضرورة

  ٧٣.........................................................ًعشرا في الصباح والمساءتأكد استحباب التهلیل 

  ٧٤..................................................................................استحباب الدعاء للرزق

  ٧٥...................................................................................من ال یستجاب دعاؤه

  ٧٩............................................ووجوب توقي دعائهم استحباب دعاء الحاج والغازي والمریض

  ٧٩....................................الدینواستحباب دعاء المظلوم والو وجوب توقي دعوة المظلوم والوالدین

  ٨١...................وعدم نفع الدعاء على الملوك بدون إصالح النفس تحریم الدعاء على المؤمن بغیر حق،

  ٨٢.............................................................................اب الدعاء على العدواستحب

  ٨٤..........................................................................استحباب مباهلة العدو وكیفیتها

  ٨٥.....................................................................الحمد � منتهى علمه: یكره أن یقال

  ٨٦.................................................................................بعض األدعیة المكروهة

  ٨٧..............................................استحباب الدعاء بما جرى على اللسان وبأسماء هللا الحسنى

  ٨٨.................................................................................حاملاستحباب الدعاء لل

  ٩٠............................................ّوأن ال یرجو إال هللا  الناسيیستحب للداعي الیأس مما في أید

  ٩١..........................................................فیروزج وخاتم عقیقاستحباب لبس الداعي خاتم 

  ٩٢..............................................................................وجوب ترك الداعي للذنوب



٤٣٠

  

  ٩٥............................................................................................أبواب الذكر

  

  ٩٥.........................................................................استحباب ذكر هللا على كل حال

  ٩٦......................................................................................كراهة ترك ذكر هللا

  ٩٧........................................................................استحباب ذكر هللا في كل مجلس

  ٩٨...............................................................ما یستحب أن یقال عند القیام من المجلس

  ٩٨..................................................................................استحباب كثرة ذكر هللا

  ١٠٢......................................................................استحباب ذكر هللا في الخلوة والمأل

  ١٠٣.......................ًوقراءة القرآن في المنزل والمسجد خصوصا عند خوف الصاعقة استحباب ذكر هللا

  ١٠٥............................................ هللا عما سواه من العبادات المستحبةاستحباب االشتغال بذكر

  ١٠٦............................................................................استحباب ذكر هللا في النفس

  ١٠٧...................................................................استحباب ذكر هللا في أوقات وحاالت

  ١١٠.................................................................استحباب االبتداء بالبسملة في كل فعل

  ١١٢...............................................................................استحباب التحمید كل یوم

  ١١٣................................................................... � كما هو أهلهالحمد: استحباب قول

  ١١٣.................................................................استحباب حمد هللا عند النظر في المرآة

  ١١٤................................................................استحباب كثرة حمد هللا عند تظاهر النعم

  ١١٥.........................................................................استحباب اإلكثار من االستغفار

  ١١٨.........................................................................استحباب االستغفار في مواطن

  ١١٩...........................................................كافرین والدعاء لهماحكم االستغفار لألبوین ال

  ١١٩......................................................................................استحباب التسبیح

  ١٢١.............................................................................استحباب التسبیحات األربع

  



٤٣١

  ١٢٥.................................................................هللا أكبر من أن یوصف: استحباب قول

  ١٢٦.............................................استحباب الإلكثار من الصالة على محمد وآله علیهم السالم

  ١٢٩.......................................................................... وآلهكیفیة الصالة على محمد

  ١٣٠................................................في كل مجلس) ع(واألئمة ) ص(استحباب ذكر الرسول 

  ١٣١.................................................................بعض الشؤون المرتبطة بالصالة علیهم

  ١٣٧.......................................استحباب تقدیم الصالة على محمد وآله كلما ذكر أحد من األنبیاء

  ١٣٧.......................................................................................استحباب التهلیل

  ١٤١..............................................................................رار الشهادتیناستحباب تك

  ١٤١..................................................................ّال حول وال قوة إال با�: استحباب قول

  ١٤٣.......................................................................نبذة مما یستحب أن یقال كل یوم

  ١٤٦......................................................................نبذة مما یقال في الصباح والمساء

  ١٥٠.................................................................استحباب الجلوس مع الذین یذكرون هللا

  

  ١٥٢................................................................................................الصدقة

  

  ١٥٢.........................................................................................تأكد استحبابها

  ١٥٦...................................................................................التضامن االجتماعي

  ١٥٧.........................................................................استحباب الصدقة عن المریض

  ١٥٧.....................................................استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن یتصدق بیده

  ١٥٨...........................................................................استحباب صدقة اإلنسان بیده

  ١٥٩..................................................................................استحباب كثرة الصدقة

  ١٦٠..........................................................................................ثواب الصدقة

  ١٦٢..............................................................استحباب التبكیر بالصدقة واشتراطها بالنیة

  ١٦٣.....................................................................................دفع الصدقة للبالء

  ١٦٦...............................................................استحباب عزل الصدقة مع عدم المستحق

  



٤٣٢

  ١٦٧......................................................ء القانع الشاكراستحباب قناعة السائل وزیادة إعطا

  ١٦٨.....................................................................استحباب الصدقة في ساعة النحس

  ١٧٠.....................................................................استحباب الصدقة المندوبة في السر

  ١٧٣.............................................................................استحباب الصدقة في اللیل

  ١٧٦..................................................................استحباب الصدقة في األوقات الشریفة

  ١٧٧..................................................................استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة

  ١٧٧.................................................................................كراهة رد السائل باللیل

  ١٧٨.................................................................استحباب اختیار الصدقة على ما سواها

  ١٧٩...................................وحتى على دواب البر والبحر استحباب الصدقة ولو على غیر المؤمن

  ١٨١.......................................................................استحباب الصدقة على ذي الرحم

  ١٨٣........................وعدم جوازها على من عرف بالنصب أو نحوه جواز الصدقة على المجهول الحال

  ١٨٥..........................................................................كراهة رد السائل ولو ظن غناه

  ١٨٨..............................................................عدم شدة كراهة رد السائل بعد إعطاء ثالثة

  ١٨٩.......................................................عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغالم

  ١٩٠.....................................................................من السائلاستحباب التماس الدعاء 

  ١٩١..................................................استحباب المساعدة على إیصال الصدقة إلى المستحق

  ١٩٣......................................................................استحباب مواساة المؤمن في المال

  ١٩٥.......................................................استحباب اإلیثار على النفس لغیر صاحب العیال

  ١٩٨................................................................استحباب تقبیل اإلنسان یده بعد الصدقة

  ٢٠٠........................................................................اب صدقة من علیه قرضاستحب

  ٢٠١..........................................................................تحریم السؤال من غیر احتیاج

  ٢٠٣..................................................................كراهة حتى سؤال مناولة السوط والماء

  



٤٣٣

  ٢٠٩.........................................................................تأكد كراهة السؤال في المجالس

  ٢٠٩................................................................ّكراهة إظهار االحتیاج والفقر إال للمؤمن

  ٢١٢..........................................................................ن الناساستحباب االستغناء ع

  ٢١٤..................................................................عدم جواز المن بعد الصدقة والصنیعة

  ٢١٦......................................................ال ینبغي اللوم على اإلعطاء واستحباب االبتداء به

  ٢١٨................................................................................استحباب متابعة العطایا

  ٢١٩......................................................................استحباب فعل المعروف ومصداقه

  ٢٢٠..........................................ال على الصدقة على غیرهماستحباب اختیار التوسعة على العی

  ٢٢١........................................................كراهة اختیار المشي في طریق ال یقصده السؤال

  ٢٢٢....................................................استحباب إنفاق شيء في كل یوم، واإلنفاق من الجاه

  ٢٢٢.................وعدم جواز الصدقة بالمال حرام مع العلم بصاحبه استحباب الصدقة بأطیب المال وأحله،

  ٢٢٥................................................................................. الطعاماستحباب إطعام

  ٢٢٦...............................................................استحباب تصدق اإلنسان بأطیب األطعمة

  ٢٢٧................................................................تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم

  ٢٢٨............................................................استحباب البر باإلخوان والسعي في حوائجهم

  ٢٣٠................................................................استحباب الصدقة في حال ركوع الصالة

  ٢٣٢.........................................................................صف المالاستحباب الصدقة بن

  

  ٢٣٣............................................................................................آداب السفر

  

  ٢٣٣..........................................حرمة السفر في غیر الواجب والجائز، وحرمة السیاحة والترهب

  ٢٣٥......................................................استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات

  ٢٣٧.............................................................................................أیام السفر



٤٣٤

  ٢٤١.............................................................ئجما یستحب اختیاره من أیام األسبوع للحوا

  ٢٤٤.....................................ًوالخروج یوم األربعاء ونحوه خالفا ألهل الطیرة استحباب ترك التطیر

  ٢٤٦.................................................من تطیر أو ظهرت له أمارة الشومما یستحب أن یقوله 

  ٢٤٧..........................................................................استحباب السیر في آخر اللیل

  ٢٥٠.....................................................................كراهة السفر والقمر في برج العقرب

  ٢٥١.......................................................استحباب الوصیة لمن أراد السفر والغسل والدعاء

  ٢٥١..........................ونحوهّإال ما یهتدى به في بر أو بحر  تحریم العمل بعلم النجوم وتعلمه والكهانة

  ٢٥٧...............................وجواز السفر بعدها في األوقات المكروهة استحباب افتتاح السفر بالصدقة،

  ٢٥٨............................................................العصا من لوز مر في السفراستحباب حمل 

  ٢٥٩...............................................استحباب حمل العصا في السفر والحضر والصغر والكبر

  ٢٦٠.........................................عاء بالمأثوراستحباب الصالة عند إرادة السفر وجمع العیال والد

  ٢٦١.........................................................................................أدعیة المسافر

  ٢٦٥............................................................................األدعیة المأثورة عند الركوب

  ٢٦٨..........................................................استحباب ذكر هللا وتسبیحه وتهلیله في المسیر

  ٢٦٩....................................................................استحباب الدعاء بالمأثور في المسیر

  ٢٧٠........................................................................قراءة آیات وأدعیة في المخاوف

  ٢٧١.........................وعند صعود الدرجة، ولمن سافر أو بات وحده قراءة آیات وأدعیة عند كل جسر،

  ٢٧٣.....................................................................................خواص أیام الشهر

  ٢٧٨............................................................استحباب تشییع المسافر وتودیعه والدعاء له

  ٢٨٠.................................................................................كراهة الوحدة في السفر

  



٤٣٥

  ٢٨٢....................................................یستحب للمسافر مرافقة من یتزین به ومن یعرف حقه

  ٢٨٣..................................................................ٕاستحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها

  ٢٨٣....................................................اق ونحوهیستحب للمسافر أن یصحب نظیره في اإلنف

  ٢٨٤...............................................................ًعدد رفقاء السفر وكراهة سبق الرفیق كثیرا

  ٢٨٥...................................................ال إسراف في نفقة الحج والعمرة إذا زاد على المتعارف

  ٢٨٥..............................................استحباب االستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء

  ٢٨٦...................................................................استحباب اعتناء المسافر بحفظه نفقته

  ٢٨٦....................................................استحباب صالة ركعتین والدعاء لرد الضالة بالمأثور

  ٢٨٧.........................)علیه السالم(ّإال في زیارة الحسین  استحباب اتخاذ السفرة في السفر والتنوق فیها

  ٢٨٩........................................................استحباب حمل المسافر معه جمیع ما یحتاج إلیه

  ٢٩٠..........................................................استحباب استصحاب التربة الحسینیة في السفر

  ٢٩١.................................................................استحباب استصحاب الخواتیم في السفر

  ٢٩١................................................استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفیق في السفر

  ٢٩٢...................................................................... مال وأهل المسافراستبحاب رعایة

  ٢٩٣.............................................والنزول في بطون األودیة كراهة التعریس على ظهر الطریق

  ٢٩٤...............................................................مروة واستحباب مالزمتهاخصال الفتوة وال

  ٢٩٩...................................................استحباب االستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع

  ٢٩٩.............................................................................استحباب النسل في المشي

  ٣٠١.........................................................مما یستحب للمسافر استعماله من اآلداب جملة

  ٣٠٣..................................................یا صالح أرشدونا: استحباب التیامن للضال، وأن ینادى

  ٣٠٤.........................................عند اإلشراف على المنزل وعند النزول استحباب الدعاء بالمأثور

  ٣٠٥.................................ا قدموا ، وسائر اآلدابعلى الحاج والمعتمر إذ استحباب المبادرة بالسالم

  



٤٣٦

  ٣٠٨...........................ًویكره للمسافر أن یطرق أهله لیال حتى یعلمهم خوان بالسفراستحباب إبالغ اإل

  ٣٠٨................................................................كراهة الحج والعمرة على اإلبل الجالالت

  ٣٠٩............................................ًوكراهة جعل المنزلین منزال استحباب سرعة العود إلى األهل،

  ٣١٠.........................................................استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر

  ٣١١............................................................كراهة ركوب البحر في هیجانه وركوبه لتجارة

  ٣١٢.............................................................. بالمأثور لمن ركب البحراستحباب الدعاء

  ٣١٣..........................................................كراهة معونة اإلنسان ضیفه على االرتحال عنه

  ٣١٣.......................................................كراهة سرعة المشي ومد الیدین عنده والتبختر فیه

  ٣١٤...............................................................ًاستحباب إقامة رفقاء المریض ألجله ثالثا

  ٣١٤..................................................................استحباب العود في غیر طریق الذهاب

  ٣١٥.......................................................استحباب استصحاب المسافر هدیة ألهله إذا رجع

  

  ٣١٦...................................................................................أحكام معاشرة الناس

  

  ٣١٦......................................................................................كیفیة عشرة الناس

  ٣١٩.............................................................استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة

  ٣٢٢..............................................................................استحباب توسیع المجالس

ًجل بكنیته حاضرا وباسمه غائبا،استحباب ذكر الر   ٣٢٢...................وتعظیم األصحاب وكراهة االنقباض ً

  ٣٢٣...........................................استحباب استفادة اإلخوان واألصدقاء واأللفة بهم وقبول العتاب

  ٣٢٦.................................................................استحباب صحبة العاقل الكریم ومشورته

  ٣٢٦....................................................................استحباب اجتماع اإلخوان ومحادثتهم

  ٣٢٨.....................................................ر الناس والحذر حتى من الثقةاستحباب صحبة خیا

  ٣٣٠..........................................ًاستحباب قبول النصح، وصحبة اإلنسان من یعرفه عیبه نصحا

  ٣٣٠..........................................................استحباب مصادقة من یحفظ صدیقه وال یسلمه

  ٣٣١................................................................استحباب مواساة اإلخوان بعضهم لبعض

  



٤٣٧

  ٣٣٣..................................................................كراهة مؤاخاة الفاجر واألحمق والكذاب

  ٣٣٤........................................كراهة مشاركة العبید والسفلة والفجار في األمر وكراهة مصاحبتهم

  ٣٣٨..........................................................................كراهة مجالسة جملة من الناس

  ٣٣٩.............................................................................موضع التهمةكراهة دخول 

  ٣٤٠....................................................................................توقي فراسة المؤمن

  ٣٤١...............................................................استحباب مشاورة أصحاب الرأي وأتباعهم

  ٣٤٥...............................................................................مشاورة اإلنسان من دونه

  ٣٤٦.............................................واستحباب مشاورة الرجال كراهة مشاورة المرأة لكونها عاطفیة

  ٣٤٧..................................................كراهة مشاورة الجبان والبخیل والحریص والفاجر والسفلة

  ٣٤٩.....................................................................تحریم مجالسة أهل البدع وصحبتهم

  ٣٤٩..................................................م وترك السالم علیهمجملة ممن ینبغي اجتناب معاشرته

  ٣٥١............................................................................استحباب التحبب إلى الناس

  ٣٥٢........................................استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف الید عنهم

  ٣٥٣..............................................................ًیستحب لمن أحب مؤمنا أن یخبره بحبه له

  ٣٥٤...............................................................................استحباب االبتداء بالسالم

  ٣٥٦....................................................................ٕباب إفشاء السالم واطابة الكالماستح

  ٣٥٨.........................................................................استحباب التسلیم على الصبیان

  ٣٥٩...................................................ال ینبغي مغایرة السالم على الفقیر للسالم على الغني

  ٣٦٠................عند رؤیة الكافر والمبتلى من غیر أن یسمع المبتلى استحباب الحمد على اإلسالم والعافیة

  ٣٦٠....................................................................السالم ویجب في الردینبغي الجهر ب

  ٣٦١...........................................................................................كیفیة التسلیم

  ٣٦٢..............................................................ًاستحباب إعادة السالم ثالثا عند االستیذان

  ٣٦٣...............في التسلیم علیه والدعاء له عند العطاس استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمیر الجماعة

  



٤٣٨

  ٣٦٣..................................................................كیفیة رد السالم على الحاضر والغائب

  ٣٦٥..............................................................استحباب مصافحة المقیم ومعانقة المسافر

  ٣٦٥...................................................................أولویة تسلیم بعض الناس على بعض

  ٣٦٧.................................................إذا سلم واحد من الجماعة، أو رد واحد منهم، أجزأ عنهم

  ٣٦٧.........................................................................كراهة ترك التسلیم على المؤمن

  ٣٦٨......................................................ه على الشابةجواز تسلیم الرجل على النساء وكراهت

  ٣٦٨......................ّوأصحاب المالهي ونحوهم إال لضرورة، وكیفیة الرد علیهم یشكل التسلیم على الكفار

  ٣٧١...........................................عدم جواز دخول بیت الغیر من غیر إذن وال إشعار وال تسلیم

  ٣٧١.............................................استحباب تسلیم اإلنسان على نفسه إن لم یكن في البیت أحد

  ٣٧١........................................................................ي االختالف إلى أبوابهممن ینبغ

  ٣٧٣................................................................استحباب التسلیم عند القیام من المجلس

  ٣٧٣.........................................................جواز التسلیم على الذمي والدعاء له مع الحاجة

  ٣٧٣.............................................................جواز مكاتبة المسلم ألهل الكفر مع الحاجة

  ٣٧٤..................................................كلما ذكر) علیه السالم(استحباب السالم على الخضر 

  ٣٧٥..............................................استحباب اإلغضاء عن اإلخوان وترك مطالبتهم باإلنصاف

  ٣٧٥...............................................................................استحباب تسمیة العاطس

  ٣٧٧........................................................................................تسمیت الصبي

  ٣٧٧...............................................................استحباب العطاس وكراهة العطسة القبیحة

  ٣٧٨.........................................ًاستحباب تكرار التسمیت ثالثا عند توالي العطاس من غیر زیادة

  ٣٧٨......................................استحباب التحمید لمن عطس أو سمعه ووضع اإلصبع على األنف

  ٣٨٠..................................................استحباب الصالة على محمد وآله لمن عطس أو سمعه

  ٣٨١..............................................جواز تسمیت الذمي إذا عطس والدعاء له بالهدایة والرحمة

  ٣٨١.....................................................................استحباب إجالل ذي الشیبة المؤمن



٤٣٩

  

  ٣٨٣.........................................................................استحباب إكرام الكریم والشریف

  ٣٨٤......................................................................................كراهة إباء الكرامة

  ٣٨٥......................ًیراوجعل الداخل صاحب البیت أم استحباب مشي صاحب البیت مع الداخل والخارج

  ٣٨٥.....................................ّلم یجز له أن یحدث به إال بإذنه ًمن جالس أحدا فائتمنه على حدیث

  ٣٨٦........................................................ه أن یتناجى اثنان دون الثالثإذا اجتمع ثالثة كر

  ٣٨٦........................................................................كراهة اعتراض المسلم في حدیثه

  ٣٨٧.............................................................ما یستحب من كیفیة الجلوس وما یكره منها

  ٣٨٨............................................استحباب جلوس اإلنسان دون مجلسه والجلوس على األرض

  ٣٨٩...........................................وكراهة استقبال الشمس استحباب استقبال القبلة في كل مجلس

  ٣٩٠.............................................................استحباب الجلوس في بیت الغیر حیث یأمر

  ٣٩٠.........................................................................................جواز االحتباء

  ٣٩٠......................................................ب المزاح والضحك من غیر إكثار وال فحشاستحبا

  ٣٩٢.......................................................كراهة القهقهة واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت

  ٣٩٣..........................................................................كراهة الضحك من غیر عجب

  ٣٩٣.............................................................................كراهة كثرة المزاح والضحك

  ٣٩٦........................................................................استحباب التبسم في وجه المؤمن

  ٣٩٦...........................................................................بر على األذىاستحباب الص

  ٣٩٩...........................................................................وجوب كف األذى عن الجار

  ٤٠٢.................................................................................استحباب حسن الجوار

  ٤٠٢................................................................................استحباب إطعام الجیران

  ٤٠٣...............................................................................كراهة مجاورة جار السوء

  



٤٤٠

  ٤٠٤...................................................................ًحد الجوار أربعون دارا من كل جانب

ٕواإلقامة ألجله ثالثا إذا مرض، واسماع األصم من غیر تضجر استحباب الرفق بالصاحب في السفر ً.....٤٠٥  

  ٤٠٦.....................................والمشي معه هنیئة عند المفارقة، ًاستحباب تشییع الصاحب ولو ذمیا

  ٤٠٦.........................................................استحباب التكاتب في السفر، ورد جواب الكتاب

  ٤٠٧....................................................في الكتابة بالبسملة وتجوید الكتابةاستحباب االبتداء 

  ٤٠٨..................................................................ما یكتب على ظهر الكتاب وفي داخله

  ٤٠٨..........................................ًمؤمنااستحباب االبتداء في الكتاب باسم من یرسل إلیه إن كان 

  ٤٠٨..................................................................استحباب استثناء مشیئة هللا في الكتاب

  ٤٠٩................................................................................استحباب تتریب الكتاب

وجواز غسلها وتخریقها ومحوها وكراهة  ّإذا كان فیها قرآن أو اسم هللا إال لضرورة عدم جواز إحراق القراطیس

  ٤١٠..........................................................................................محوها بالبزاق

وأن ال یمد رجله بینهم، وأن یترك یده عند المصافحة ، یستحب لإلنسان أن یقسم لحظاته بین أصحابه بالسویة

  ٤١٢.................................................................................حتى یقبض اآلخر یده

  ٤١٣.....................................................ن اسمه وكنیتهاستحباب سؤال الصاحب والجلیس ع

  ٤١٤..............................................كراهة ذهاب الحشمة بین اإلخوان بالكلیة والمبالغة في الثقة

  ٤١٥........................والبارین بإخوانهم للصداقة استحباب اختیار المحافظین على الصلوات في مواقیتها

  ٤١٥........................................................................استحباب حسن الخلق مع الناس

  ٤٢١.................................................................................استحباب األلفة بالناس

ًاستحباب كون اإلنسان هینا لینا ً........................................................................٤٢٢  

  ٤٢٣....................................................................استحباب طالقة الوجه وحسن البشر

  ٤٢٥.........................................................................................وجوب الصدق

  

  ٤٢٧................................................................................................الفهرس

  




