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 المقّدمة

 

وتصّوراتھ یعّد الحدیث القدسي أحد الوسائل الثقافیة التي اعتمدھا اإلسالم في عرض أفكاره 
، وأحد الینابیع الصافیة التي ضّخ من خاللھا نظریتھ تجاه الحیاة وعالقة اإلنسان المسلم مع  للناس
 . ، ومع أخیھ الذي یشاطره المعیشة على سطح األرض رّبھ

، ورغم ماجاءت من آراء حول أوجھ الفرق  فرغم ماقیل في تعریفھ وتحدیده من أقوال مختلفة
، إّال أّن الحدیث القدسي یظّل ذلك الینبوع العذب الذي یرفد المسلم بالمثل  كریمبینھ وبین القرآن ال

وجدانھ الذي یرقد في  ، وذلك الخطاب الموّجھ إلى روحھ وضمیره و العلیا ومكارم األخالق
، ویرّغبھ إلى المبید من االلتبام بمناھج  ، فیستنھضھ لسلوك سبیل الفضیلة والنجاة أعماقھ
 . یحّذره من مقاربة أعمال المبطلین، و الخّیرین

،  ومن ھنا فقد تطّلع البعض إلى تألیف الكتب التي تتعّرض إلى ھذا اللون من األدب والثقافة
 . لغرض إغناء التراث اإلسالمي بأدبیات تنبض بالحیاة والفضیلة

،  تجاھھوالریب أّن ھذا التطّلع یضاعف من مسؤولیة المؤّسسات والمراكز الثقافیة والعلمیة 
 .، وتتحّسس آالم اُألمة وھواجسھا الكبیرة وخاصة تلك التي تلمس ھموم الواقع

وھو مایفّسر نھضة المركز العلمي التابع لمجمع التقریب بین المذاھب ـ وھو السّباق في ھذا 
، فقام بتقدیم مشروع  المضمارـ بالترحیب والرغبة في ترجمة ھذه المسؤولیة ترجمًة عملیة

، وھذا الكتاب یعّد حلقة أخرى ُتضاف  ، وأصدر عّدة حلقات منھا وایات المشتركةسلسلة الر
 .  إلى بھائھا ، فزادتھا بھاًء إلیھا

و قد أبدى سماحة حّجة االسالم والمسلمین السیدمحسن األمیني تعاونًا كبیرًا في جمع 
، ثم نھض  ا لدیھ مشكورًا، فلم یبخل بم ، وترتیب مواده األحادیث القدسیة المشتركة بین الفریقین

، وبما  قسم القرآن والحدیث التابع للمركز بمسؤولیة متابعة المراحل التالیة من عملیة تبویبھ فّنیًا
 .، فأتحف ھذا القسم بفضل كادره جملة تعدیالت موّجھة في ھذا المضمار یناسب أھّمیتھ

هللا الشیخ محمدعلي وقد تّمت جمیع مراحل العمل في ظّل إشراف ومتابعة سماحة آیة ا
لما لھ من تضّلع في ھذا المجال، فلم یبخل بمالحظاتھ وتوجیھاتھ ؛  التسخیري األمین العام للمجمع

 .القّیمة على ھذا الصعید، فخرج ھذا السفر بحمد اهللا بھذه الصورة الجمیلة



كتاب وبالوقت الذي یقّدم مركزنا خالص شكره و تقدیره لكل الذین ساھموا في إنجاز ھذا ال
، التي من  ، فإّننا نعلن دعمنا وتأییدنا لكّل المشاریع ذات الطابع العلمي والثقافي بھذه الحّلة القشیبة

،  ، والسّیما تلك التي تصّب في خدمة أھداف التقریب شأنھا ترویج التعالیم والمفاھیم االسالمیة
، ونبذ الفرقة والعدوان  ھم، وتشدید أواصر اإلخاء والتعاون بین وتعزیز الوحدة بین المسلمین

 . عنھم

 

 مركز التحقیقات والدراسات العلمیة
 التابع للمجمع العالمي

 للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة

 

 



 

 

 

 

 

 مقّدمة المؤّلف

 

ورسولھ ،  ، والصالة والسالم على محمد عبده المجتبى الحمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد
، وعلى  ، بشیرًا ونذیرًا وداعیًا إلى اهللا باذنھ وسراجًا منیرًا ، ارسلھ إلى كافة الورى المصطفى

،  ، الذین أذھب اهللا عنھم الرجس وطّھرھم تطھیرًا ، ومصابیح الدجى أھل بیتھ أئمة الھدى
ابعین لھم باحسان إلى ، والت ، وساروا على نھجھ القویم وأصحابھ المنتجبین الذین أبلوا بالًء حسنًا

 . یوم الدین

ھدًى للّناس وبّینات من الھدى (، فإّن اهللا سبحانھ وتعالى انزل على رسولھ الكتاب  وبعد
،  »الكریمالقرآن «  وأمره بأن یبّین للناس ما انزل الیھ من الكتاب المعجز المسمى بـ١)والفرقان

، بعدما اجمع المسلمون من المدرستین السنیة  »األحادیث القدسّیة« ومن غیره المعبّر عنھ بـ
:  بطرق شتى)صلى اهللا علیھ وآلھ(والشیعیة على اّن ھذا النوع من الكالم الذي وصل إلى النبي االكرم

، ال یمتلك خصائص  غیر ذلك او )علیھ السالم(، او بواسطة جبرئیل ، او المنام ، او اإللھام كالوحي
قل لئن اجتمعت (:  ، یقول تعالى ، من كونھ مصوغًا على وجھ االعجاز والتحّدي النص القرآني

 ٢)االنس والجّن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم لبعض ظھیرًا
ام یقولون (جز عن أن یأتي بعشر سور من مثلھ ، بل ھو عا فاالنسان عاجز عن أن یأتي بمثلھ

وان كنتم (:   وفي موضع آخر تحّداه وقال عز ذكره٣)افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات 
 .٤)في ریب مّما نّزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ

یقع موضوعًا لالحكام الفقھیة التى تخّص القرآن وكذلك من صفات ھذا النوع من الكالم أّنھ ال 
 : الكریم من قبیل 

 .٥)ال یمّسھ إّال المطّھرون(:  ، یقول تعالى في وصفھ عدم جواز المّس اّال على الطھارة* 

، كما  عدم صحة الصالة اّال بقراءة سور القرآن من فاتحة الكتاب والسورة اُألخرى الكریمة* 
 . »ال صالة إّال بفاتحة الكتاب«:   عن النبي مستفیضًاورد

                                                        
 .١٨٥:  البقرة.  ١
 . ٨٨:  االسراء .  ٢
 . ١٣:  ھود .  ٣
 .٢٣:  البقرة .  ٤
 .٧٩:  الواقعة .  ٥



 . اّن انكاره یؤدي إلى الكفر* 

ومن یطالع ھذه األحادیث القدسیة یجد أّن الموضوعات العاّمة فیھاتتلّخص في خطاب النفس 
، والترغیب في فعل الخیرات والمبّرات والنوافل من أجل مزید من  ، وتھذیب الروح والوجدان
واشتملت على طائفة من .  ، والتحذیر من الشرك والنقاق والكفر وااللحاد ة والصالحاالستقام

 ، كما تناولت موضوع األحادیث المتعّلقة بالجّنة والنار

 ، وإلى ، والرجاء والخوف منھ سبحانھ وتعالى ، وسعة رحمة اهللا الذكر والذاكرین

 . ویقودھا إلى الخیر والصراط المستقیم، ما ھنالك من اّمھات الفضائل مما تنجذب إلیھا النفوس

،  ولذلك اھتم العلماء من المدرستین بھذا الصنف من األحادیث القدسیة وأّلفوا فیھا كتبًا عدیدة
 : ونحن نذكر ھنا كتابین من أھم الكتب المصّنفة في ھذا المجال

 . )علیھم السالم(البیت كتاب الجواھر السنیة في االحادیث القدسّیة المرویة عن أھل:  أحدھما

كتاب األحادیث القدسیة الذي صدر من قبل المجلس األعلى للشؤون االسالمیة :  ثانیھما
 .، وقد جمع اربعمائة حدیث قدسي من الكتب الستة والموطأ مرّتبًا حسب الموضوعات بالقاھرة

دیث وقد قمنا باختیار قبس من االحادیث المشتركة ورّقمناھا فبلغت أكثر من أربعمائة ح
االحادیث القدسّیة «:  ، وسّمیناھا ، مع سعینا للضبط الكامل تسھیال للقراءة وأمنًا من اللبس قدسي

 . »المشتركة بین السّنة والشیعة

، كما قمنا باستخراج االحادیث من  واستخرجنا اآلیات الكریمة مع ذكر السورة ورقمھا
، والعمل على  یوفقنا لخدمة دینھ الحنیفراجین من اهللا سبحانھ وتعالى أن .  مصادرھا المتوفرة

، لیقوموا بحمل األمانة  ، والتألیف بین قلوبھم ، والتفاھم بین أبناء االمة تحقیق الوحدة االسالمیة
 .، إّنھ ھو السمیع المجیب الكبرى والرسالة السامیة

 

 السید محسن الحسیني االمیني
 ١٤٢٤غّرة ربیع االول 

 

 

 



 

 

 

 الباب األّول

 

 

 ما یتعّلق بالتوحید واالعتقاد

 

 باهللا وصفاتھ وأفعالھ

 

 وأسمائھ الحسنى

 

 

 

 : ویشتمل على فصول

 

 

 



 

 

 

 

 فصل

 ما جاء في التوحید و فضل ال إلھ إّال اهللا

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

محمد بن حدثنا :  ، قال حدثنا الحسن بن عبداهللا بن سعید:    روى الصدوق في أمالیھ قال]١ [
حدثنا موسى بن اسماعیل بن موسى ابن جعفر بن :  ، قاَل أحمد بن حمدان بن المغیرة القشیري

َھْل جزاُء (:   في قول اهللا عّزوجّل)علیھم السالم(محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب
 : إّن اهللا عّزوجّل قال:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:   قال٦)اإلْحسان إّال اإلْحَسان

 ٧. ما جزاء من أنعمت علیھ بالتوحید إّال الجّنة

 

حدثنا حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي :    وروى أیضًا قال]٢ [
:  ، قال أخبرني علي بن ابراھیم بن ھاشم:   قال)معلیھم السال(بن الحسین بن علي بن أبي طالب
، عن الحسین بن یحیى بن  ، عن عبداهللا بن حماد األنصاري حدثني ابراھیم بن اسحاق النھاوندي

 :  ، قال ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن اسباط بن نصر ، عن عمرو بن طلحة الحسین

،  ني بالحق بشیرًا ال یعّذب اهللا بالنار موّحدًا ابدًاوالذي بعث:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا
 . وإّن أھل التوحید لیشفعون فیشّفعون

إّنھ إذا كان یوم القیامة أمر اهللا تبارك وتعالى بقوم ساءت اعمالھم في دار الدنیا إلى :  ثم قال
كیف تحرق بالنار یا ربنا كیف تدخلنا النار وقد كّنا نوّحدك في دار الدنیا؟ و:  ، فیقولون النار

الھ إّال أنت؟   ألسنتنا وقد نطقت بتوحیدك في دار الدنیا؟ وكیف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن ال
التراب؟ أم كیف تحرق أیدینا وقد رفعناھا بالدعاء  أم كیف تحرق وجوھنا وقد عّفرناھا لك في

 إلیك؟ 

 . جزاؤكم نار جھنمعبادي ساءت أعمالكم في دار الدنیا ف:  فیقول اهللا جّل جاللھ

 .  بل عفوي:  یا ربنا عفوك أعظم أم خطیئتنا؟ فیقول عّز وجّل:  فیقولون

 .  بل رحمتي:  رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فیقول عّز وجّل:  فیقولون

 . بل إقراركم بتوحیدي أعظم:  إقرارنا بتوحیدك أعظم أو ذنوبنا؟ فیقول عزوجّل:  فیقولون
                                                        

 . ٦٠:  الرحمن.  ٦
 . ٧، ح  ٣١٦ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٧



 ،  فوك ورحمتك التي وسعت كّل شيءیاربنا فلیسعنا ع:  فیقولون

، وعّزتي وجاللي ماخلقت خلقًا أحّب لي من المقّرین  مالئكتي:  فیقول اهللا جل جاللھ
، ادخلوا عبادي  ، وحّق علّى أن ال أصلي بالنار أھل توحیدي بتوحیدي وأن ال إلھ غیري

 ٨. الجّنة

 

، عن أحمد بن محمد وابراھیم ابن  حّدثنا سعد بن عبداهللا:  ى الصدوق عن أبیھ قال  رو]٣ [
، عن  ، عن أبي حازم المزني ، عن أبیھ ، عن الحسین بن سیف ھاشم والحسن بن علي الكوفي
وما كنت (:  عن قول اهللا عّزوجّل)صلى اهللا علیھ وآلھ(سألت رسول اهللا:  سھل بن سعد االنصاري قال

 :  ، قال ٩)بجانب الّطور إذ نادینا

، ثم وضعھا على  كتب اهللا عّزوجّل كتابًا قبل أن یخلق الخلق بألفي عام في ورق آس أنبتھ
،  ، أعطیتكم قبل أن تسألوني ، إنَّ رحمتي سبقت غضبي یا ُأّمة محمد:  ، ثم نادى العرش

، وأّن محمدًا عبدي  نكم یشھد أن ال إلھ إّال أنا، فمن لقیني م وغفرت لكم قبل أن تستغفروني
 . ١٠، أدخلتھ الجّنة برحمتي ورسولي

 

حدثني :  ، قال حدثني سعد بن عبداهللا:  ، قال حدثنى أبي:    وروى في ثواب االعمال قال]٤ [
،  ، عن عیسى بن عبداهللا ـ من ولد عمر بن علي ـ عن أبیھ ، عن احمد بن صالح ن ھاللاحمد ب

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي عن أبي سعید الخدري

، لو أّن السماوات وعامریھّن  یا موسى:  قال اهللا عّز جاللھ لموسى بن عمران
 ١٢. ، مالت بھّن ال إلھ إّال اهللا وال إلھ إّال اهللا في كّفة،  واالرضین السبع في كّفة١١عندي

 

حدثنا أبو سعید محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق :    وروى في كتاب التوحید قال]٥ [
حدثني أبوعلي الحسن بن علي الخزرجي األنصاري :  ، قال المذّكر النیسابوري بنیسابور

كنت مع علي بن موسى :  ، قال حدثنا عبدالسالم بن صالح أبو الصلت الھروي:  ، قال السعدي
 وأحمد بن  ، فإذا محمد بن رافع  حین رحل من نیسابور وھو راكب بغلة شھباء)علیھ السالم(الرضا
 وعّدة من أھل العلم قد تعّلقوا بلجام بغلتھ في   واسحاق بن راھویھ  ویحیى بن یحیى حرب

 .  بحّق آبائك المطّھرین حّدثنا بحدیث قد سمعتھ من أبیك:  ا، فقالو المربعة

                                                        
 . ١٠، ح  ٢٤٤ ـ ٢٤٣ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٨
 . ٤٦:  القصص.  ٩

 . من شھد أن ال إلھ إّال اهللا وأّن محمدًا رسول اهللا:  ، باب ٣٠ص :  ثواب األعمال.  ١٠
 .كذا في المصدر.  ١١
 . ٢ص :  المصدر السابق.  ١٢



حدثني أبي العبد الصالح :  ، وقال فأخرج رأسھ من العماریة وعلیھ مطرف خّز ذو وجھین
حدثني أبي أبوجعفر محمد :  ، قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد:  ، قال موسى بن جعفر

حدثني أبي سید :  ، قال ي أبي علي بن الحسین سّید العابدینحدثن:  ، قال بن علي باقر علم األنبیاء
سمعت :  قال)علیھم السالم(طالب حدثني أبي علي بن أبي:  ، قال شباب اھل الجنة الحسین

 :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

إلھ إّال   ، من جاءمنكم بشھادة أن ال إّني أنا اهللا ال إلھ إّال أنا فاعبدوني:  قال اهللا جل جاللھ
 ١٣. ، ومن دخل في حصني أمن من عذابي اهللا باإلخالص دخل في حصني

 

حدثنا أبوالحسین محمد بن :  ، قال لمتوكلحّدثنا محمد بن موسى بن ا:    وروى أیضًا قال]٦ [
، عن  حدثنا یوسف بن عقیل:  ، قال حدثنا محمد بن الحسین الصوفي:  ، قال جعفر األسدي

سمعت :  إلى أن قال...  بنیسابور)علیھ السالم(لّما وافى أبوالحسن الرضا:  ، قال اسحاق بن راھویھ
 :  جبرئیل یقول

 ١٤. ، فمن دخل حصني أمن من عذابي إلھ إّال اهللا حصنيال :  سمعت اهللا جّل جاللھ یقول

 ١٥. »، وأنا من شروطھا بشروطھا«:  فلّما مّرت الراحة نادانا:  قال:  وزاد فیھ

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، عن حمزة الزیات ، ثنا الحسین بن علي حدثنا أبوبكر:    أخرج ابن ماجة في سننھ قال]٧ [
، أّنھ شھد على أبي ھریرة وأبي سعید ـ رضي اهللا عنھما ـ  ، عن األغّر أبي مسلم عن أبي إسحاق

 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(هللاأّنھما شھدا على رسول ا

إلھ إّال   ، ال صدق عبدي:  یقول اهللا عّزوجّل:  ، قال ، واهللا أكبر ال إلھ إّال اهللا:  اذا قال العبد
 . ، وأنا اهللا أكبر أنا

 .، ال إلھ إّال أنا وحدي صدق عبدي:  ، قال ال إلھ إّال اهللا وحده:  وإذا قال العبد

 . ، وال شریك لي ، ال إلھ إّال أنا صدق عبدي:  ، قال ، الشریك لھ ال إلھ إّال اهللا:  وإذا قال

، لي  ، ال إلھ إّال أنا صدق عبدي:  ، قال ، ولھ الحمد ، لھ الملك ال إلھ إّال اهللا:  وإذا قال
 . ، ولي الحمد الملك

،  ، ال إلھ إّال أنا صدق عبدي:  ، قال هللا، وال حول وال قّوة إّال با ال إلھ إّال اهللا:  وإذا قال
 ١٦. حول وال قّوة إّال بي  وال

                                                        
 . ٢٢ ح  ثواب الموّحدین و العارفین،) ١(، باب ٢٥ ـ ٢٤ص :  كتاب التوحید.  ١٣
 .  ٢٣، ح  ٢٥ص :  المصدر السابق.  ١٤
، مفترض  عبادبأّنھ إمام من قبل اهللا عّز وجّل على ال) علیھ السالم(من شروطھا اإلقرار للرضا:  قال مصّنف الكتاب.  ١٥

 . الطاعة علیھم 
 . ٣٧٩٤، ح  ، باب فضل ال الھ اال اهللا ، في االدب ١٢٤٦، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٦



،  ، حدثنا اسماعیل بن محمد بن جحادة عن سفیان بن وكیع:  وأخرجھ الترمذي في السنن
  ١٧. ، بمثلھ  أبي اسحاق، عن حدثنا عبدالجبار بن عباس

 ١٨. وأخرجھ البغوي في المصابیح بمثل ذلك

 

، ثنا عثمان  سف الفقیھأخبرنا ابوالنضر محمد بن یو:    أخرج الحاكم في مستدركھ قال]٨ [
، عن  ، ثنا عمرو بن الحارث ، أنبأ ابن وھب ، ثنا اصبغ بن الفرج المصري بن سعید الدارمي
، عن  )رضي اهللا عنھ(، عن أبي سعید الخدري ، أّنھ حدثھم عن أبي الھیثم دراج أبي المسمح

 عّلمني شیئًا أذكرك بھ وأدعوك یا ربِّ:  )علیھ السالم(قال موسى:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول
 .  ال إلھ إّال اهللا: قل: موسى  یا:  قال.  بھ

 . ال إلھ إّال اهللا:  قل:  ، قال یا ربِّ كّل عبادك یقول ھذا:  قال

 . ، یا ربِّ إّنما ُأرید شیئًا تخّصني بھ ال إلھ إّال انت:  قال

، وال   في كّفة١٩رضین السبعیا موسى لو كان السماوات السبع وعامرھّن غیري واأل:  قال
 ٢٠. ، مالت بھّن ال إلھ إّال اهللا إلھ إّال اهللا في كّفة

 ٢١. وقریب منھ مارواه البغوي في مصابیح السّنة

 ٢٢. ، بلفظ كلفظ الحاكم المذكور وأخرجھ أبو نعیم في الحلیة أیضًا

 

حدثني بن سعد،  لیث عن عبداهللا، أخبرنا نصر، بن سوید حدثنا :قال سننھ في الترمذي   روى]٩ [
سمعت عبداهللا بن عمرو بن :  ، قال ، عن أبي عبدالرحمان المعافري ثم الُحبلّي عامر بن یحیى
 :  العاص یقول

إّن اهللا سیخلص رجال من ُأّمتي على رؤوس الخالئق یوم :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا
أتنكر من ھذا :   ثّم یقول، ، كّل سجّل مثل مّد البصر ، فینشر لھ تسعة وتسعین سجّال القیامة

 . ، یا رّب ال:  فیقولشیئًا؟ أظلمك كَتبتي الحافظون؟ 

 . ، یا رّب ال:  فیقولأفلك عذر؟ :  فیقول

أشھد أن ال :  فتخرج بطاقة فیھا.  ، فإّنھ ال ظلم علیك الیوم ، إّن لك عندنا حسنة بلى:  فیقول
 .  ، وأشھد أّن محّمدًا عبده ورسولھ إلھ إّال اهللا

 ، ما ھذه البطاقة مع ھذه الّسجّالت؟ یا رّب:  ، فیقول احضر وزنك:  فیقول

                                                        
 . ٣٤٣٠ ، ح ، من كتاب الدعوات ما یقول العبد إذا مرض) ٣٧( باب ٤٩٢، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ١٧
 . ١٦٥٥، ح  ١٦١، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ١٨
 . »واألرضون السبع وضعن في كّفة«:  ھكذا في االصل واالولى.  ١٩
 . ، من كتاب الدعاء ٥٢٨، ص  ١ج :  المستدرك الصحیحین.  ٢٠
 . ١٦٠، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ٢١
 . ٣٢٨، ص  ٨ج :  األولیاء حلیة.  ٢٢



،  ، فطاشت الّسجّالت ، والبطاقة في كّفة فتوضع الّسجّالت في كّفة:  قال.  إّنك ال ُتظلم:  فقال
 ٢٣. ، فال یثقل مع اسم اهللا شيٌء وثقلت البطاقة

بن   ، ثنا عبید بن شریك وأحمد بن ابراھیم حدثنا علي بن حمشاد العدل:  ورواه الحاكم قال
 ٢٤. یضّر ، بمثلھ باختالف یسیر ال ، ثنا اللیث بن سعد ثنا یحیى بن عبداهللا بن بكر:  ، قاال ملحان

 

                                                        
،  ، من كتاب اإلیمان یموت وھو یشھد أن ال إلھ إّال اهللاما جاء فیمن ) ١٧(، باب  ٢٤، ص  ٥ج :  سنن ترمذي.  ٢٣
 . ٢٦٣٩  ح
 .  من كتاب الدعاء ٥٢٨ ص ١ج :  ى الصحیحینالمستدرك عل.  ٢٤



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن ال إلھ إّال اهللا حصني 

 

 : ورد من طریق أھل الشیعة ما

حدثنا علي ابن :  ، قال حدثنا محمد بن موسى المتوّكل:    روى الصدوق في أمالیھ قال]١٠ [
لّما وافى أبوالحسن :  ، قال ھ، عن إسحاق بن راھوی ، عن یوسف بن عقیل ، عن أبیھ إبراھیم
،  ، اجتمع إلیھ أصحاب الحدیث ، وأراد أن یرحل منھا إلى المأمون  نیسابور)علیھ السالم(الرضا
 ، ، ترحل عّنا وال تحّدثنا بحدیث فنستفید منك اهللا یابن رسول:  فقالوا لھ

 : سمعت أبي موسى بن جعفر یقول:  ، فأطلع رأسھ وقال ٢٥وقد كان قعد في العماریة

سمعت أبي علي بن الحسین :  سمعت أبي محمد بن علي یقول:  سمعت أبي جعفر بن محمد یقول
علیھ (سمعت أبي أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب:  سمعت أبي الحسین بن علي یقول:  یقول

سمعت اهللا :  سمعت جبرائیل یقول:  یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا :  یقول)السالم
 : وجّل یقول عّز

 . ، فمن دخل حصني أمن من عذابي ال إلھ إّال اهللا حصني

 .٢٦ ، وأنا من شروطھا بشروطھا:  فلّما مّرت الراحلة نادانا:  قال

حدثني عمي عمر بن یحیى :  ورواه الشیخ الطوسي في أمالیھ عن أبي محمد الفّحام قال
:  ، قال حدثني أبي أحمد بن عامر الطائي:  ، قال حدثني عبداهللا بن أحمد بن عامر:  ، قال الفّحام

حدثني أبي جعفر بن :  ، قال حدثني أبي موسى بن جعفر:  لحدثنا علي بن موسى الرضا قا
حدثني أبي :  ، قال حدثني أبي علي بن الحسین:  ، قال حدثني أبي محمد بن علي:  ، قال محمد

صلى اهللا علیھ ( النبي قال:  ، قال )علیھم السالم(حدثني أبي أمیر المؤمنین:  ، قال الحسین بن علي

 : ّلوج یقول اهللا عّز:   )وآلھ

 . ٢٧، من دخلھ أمن من عذابي ال إلھ إّال اهللا حصني

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

                                                        
 . ، كلٌّ منھما في جانب ل ویقعد فیھ رجالن، یوضع على بغ ھودج ُیجلس علیھ:  العماریة.  ٢٥
 .  من المجلس الحادي واألربعین٨، ح  ١٩٥ص :  أمالي الصدوق.  ٢٦
 . ٥٣٦، ح  ٢٧٩ص :  أمالي الطوسي.  ٢٧



  أخرج ابن عساكر في تاریخھ عن أبي الحسن محمد بن یحیى بسنده إلى أبي الصلت ]١١ [
أو  ـ   بغلًة شھباء، فدخل نیسابور وھو راكب كنت مع علي بن موسى الرضا:  الھروي قال

، وفیھم یاسین بن  ، فتعّلقوا بلجامھ ، وقد عَدْوا في طلبھ الشك مني:  ـ قال أبو الصلت أشھب
، فأخرج  ، حّدثنا بحدیث سمعتھ من أبیك ، بحّق آبائك الطاھرین اهللا یابن رسول:  ، قالوا النضر

، حدثني أبي الصادق جعفر  حدثني أبي الرجل الصالح موسى بن جعفر:  رأسھ من العماریة فقال
، حدثني أبي الحسین بھ  ، حدثني أبي علي بن الحسین ، حدثني أبي محمد بن علي بن محمد

سمعت :  یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  ، قال ، حدثني أبي علي بن أبي طالب علي
 : قال اهللا تعالى:  جبرئیل یقول

، فمن جاء منكم بشھادة أن ال إلھ إّال اهللا باإلخالص دخل   عبادي، یا أنا اهللا الذي ال إلھ إّال أنا
 . ٢٨، ومن دخل في حصني أمن عذابي في حصني

 

صلى (اهللا قال رسول:  وفي روایة عن علي بن أبي طالب قال:    وذكر ابن عساكر أّنھ]١٢ [

 :  وجّل یقول اهللا عّز:   )اهللا علیھ وآلھ

 . ٢٩، فمن دخلھ أمن عذابي ال إلھ إّال اهللا حصني

وأخرج ابن عساكر أیضًا في تاریخھ عن أبي إسحاق الطرسوسي إبراھیم بن محمد بن إبراھیم 
 ، بسنده عن علي بن أبي ، أّنھ روى عن محمد بن عمر الصیدالني الصباغ

یقول اهللا :  ، قال )علیھ السالم(، حدثني جبریل )صلى اهللا علیھ وآلھ(دثني رسول اهللاح:  ، قال طالب
 .٣٠تقّدم بمثل ما...  وجّل عّز

صلى اهللا علیھ ( عن رسول اهللا)علیھ السالم(وأخرجھ الزبیدي في االتحاف عن علي بن أبي طالب

 . ٣١، وساق الحدیث بمثل ما تقّدم ...وجّل  ، یقول اهللا عّز )علیھ السالم(رئیلعن جب)وآلھ

 

                                                        
 . )١٢٠( تحت الرقم ٢٩٣، ص ٢٠ج :  مختصر تاریخ دمشق.  ٢٨
 . ٢٩٤ص :  المصدر السابق.  ٢٩
 . )١٣٣( تحت الرقم ١١٢، ص  ٤ج :  المصدر المتقّدم.  ٣٠
 . ١٨٦، ص ٤، وج  ١٤٧ ـ ١٤٦، ص ٣ج :  إتحاف السادة المّتقین.  ٣١



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في رؤیة اهللا سبحانھ في یوم القیامة

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

،  حدثني أبي:  ، قال   روى الشیخ الصدوق باسناده عن تمیم بن عبداهللا بن تمیم القرشي]١٣ [
حضرت مجلس :  ، قال ، عن علي بن محمد بن الجھم عن حمدان بن سلیمان النیسابوري
:  ، ألیس من قولك یابن رسول:   فقال المأمون)علیھما السالم(المأمون وعنده الرضا علي بن موسى

 . :) إلى أن قال(،  بلى:   معصومون؟ قالإّن األنبیاء

،   علم أّن اهللا تعالى عّن أن ُیرى باألبصار)علیھ السالم(إّن كلیم اهللا موسى بن عمران:  فقال
، فأخبرھم أّن اهللا عّز وجّل كّلمھ وقّربھ  ولكّنھ لّما كّلمھ اهللا عّز وجّل وقّربھ نجّیًا رجع إلى قومھ

،  ، وكان القوم سبعمائة ألف رجل ك حّتى نسمع كالمھ كما سمعتلن نؤمن ل:  ، فقالوا وناجاه
، ثّم اختار منھم  ، ثّم اختار منھم سبعمائة ، ثّم اختار منھم سبعة آالف فاختار منھم سبعین ألفًا

، وصعد  ، فأقامھم في سفح الجبل ، فخرج بھم إلى طور سیناء سبعین رجال لمیقات رّبھ
، فكّلمھ اهللا تعالى  ، وسأل اهللا تبارك وتعالى أن یكّلمھ وُیسمعھم كالمھ إلى الّطور)علیھ السالم(موسى

، ألّن اهللا عّز وجّل أحدثھ في  ذكره وسمعوا كالمھ من فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام
 .  ، ثّم جعلھ منبعثًا منھا حّتى سمعوه من جمیع الوجوه الشجرة

، فلّما قالوا ھذا القول  ه كالم اهللا حّتى نرى اهللا جھرةلن نؤمن لك بأّن ھذا اّلذي سمعنا:  فقالوا
، فقال  ، فأخذتھم بظلمھم فماتوا ، بعث اهللا عّز وجّل علیھم صاعقة العظیم واستكبروا وعتوا

، ألّنك لم  إّنك ذھبت بھم فقتلتھم:  یا رّب ما أقول لبني اسرائیل إذا رجعت إلیھم وقالوا:  موسى
 . ، فأحیاھم اهللا وبعثھم معھ من مناجاة اهللا اّیاكتكن صادقًا فیما اّدعیت 

، وكنت تخبرنا كیف ھو فنعرفھ حّق  إّنك لو سألت اهللا أن یریك أن تنظر إلیھ ألجابك:  فقالوا
، وإّنما ُیعرف  ، وال كیفّیة لھ یا قوم إّن اهللا ال ُیرى باألبصار:  )علیھ السالم(فقال موسى.  معرفتھ
 .  ٣٢ھ، وُیعلم بأعالم بآیاتھ

                                                        
التدركھ األبصار وھو «:  وأّما قولھ:  قال) علیھ السالم(روى الصدوق في كتاب التوحید في حدیث طویل عن علي.  ٣٢

:  یعني» وھو یدرك األبصار«،  التحیط بھ األوھام:  یعني» ال تدركھ االبصار«:  ، فھو كما قال »یدرك األبصار
وذلك مدح امتدح بھ رّبنا نفسھ » وھو الّلطیف الخبیر«یط بھا یح:  ، یعني »ھو یدرك األبصار«تحیط بھ األوھام  ال

 .  تبارك وتعالى وتقّدس علوًا كبیرًا



یا رّب إّنك قد سمعت مقالة :  )علیھ السالم(، فقال موسى لن نؤمن لك حّتى تسألھ:  فقالوا
 . ، وأنت أعلم بصالحھم اسرائیل بني

 .  ،  فلن أواخذك بجھلھم  اسألني ما سألوك یا موسى،:   اهللا جّل جاللھ إلیھفأوحى

 لن تراني ولكن انظر إلى الجبل   قال رّب أرني أنظر إلیك(:  )علیھ السالم(فعند ذلك قال موسى
جعلھ دّكًا وخّر ( بآیة من آیاتھ ) فلّما تجّلى رّبھ للجبل فسوف تراني( وھو یھوى )فإن استقّر مكانھ
رجعت إلى معرفتي بك عن جھل قومي :  یقول) سبحانك تبت إلیك  فلّما أفاق قال موسى صعقًا

 ٣٤.  منھم بأّنك الُترى٣٣)وأّنا أّول المؤمنین(

 

، عن   عن عبدالرحمان بن أبي نجران،   روى علّى بن ابراھیم في تفسیره عن أبیھ]١٤ [
 :   في حدیث قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا عاصم بن حمید

، فإذا كان یوم الجمعة بعث اهللا إلى المؤمن  إّن هللا كرامة في عباده المؤمنین في كّل یوم جمعة
ھذا رسول رّبك :   لھ، فیقال استأذنوا لي على فالن:  ملكًا معھ حّلتان فینتھي إلى باب الجّنة فیقول

،  یا سّیدنا واّلذي أباحك الجّنة:  ؟ فیقلن ألزواجھ أّى شيء ترین علّى أحسن:  ، فیقول على الباب
، فیّتزر بواحدة ویتعّطف باألخرى فال یمّر  ، قد بعث إلیك رّبك ما رأینا علیك شیئًا أحسن من ھذا

، فإذا   تبارك وتعالى٣٥عوا تجّلى لھم الرّب، فإذا اجتم بشيء إّال أضاء لھ حّتى ینتھي إلى الموعد
 .  خّروا سّجدًا٣٦نظروا إلیھ

 .  ، قد رفعت عنكم المؤونة ، لیس ھذا یوم سجود وال عبادة عبادي إرفعوا رؤوسكم:  فیقول

 ؟  یا رّب وأّى شيء أفضل مّما أعطیتنا الجنة:  فیقولون

 فیرجع المؤمن في كّل جمعة بسبعین ضعفًا مثل . لكم مثل ما في أیدیكم سبعین ضعفًا:  فیقول
 ٣٧. )ولدینا مزید(:  ، وھو قولھ ما في یدیھ

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

                                                                                                                                                               
فكانت مسألتھ تلك أمرًا » رّب أرني أنظر إلیك«وجرى على لسانھ من حمد اهللا عّز وجّل ) علیھ السالم(وقد سأل موسى

 .  ، فعوقب عظیمًا وسأل أمرًا جسیمًا
، فانظر  ، ولكن إن أردت أن تراني في الّدنیا لن تراني في الّدنیا حّتى تموت فتراني في اآلخرة«:  ىفقال اهللا تبارك وتعال

، فتقّطع الجبل وصار  ، وتجّلى رّبنا للجبل فأبدى اهللا سبحانھ بعض آیاتھ» إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف تراني«
سبحانك تبت إلیك :  ، ثّم أحیاه اهللا وبعثھ وتاب علیھ فقال  الموت، فكان عقوبتھ ، مّیتًا یعني» ، وخّر موسى طعقًا رمیمًا

 . أّول مؤمن آمن بك منھم إّنھ لن یراك :  ، یعني وأنا أّول المومنین
 . ١٤٣:  االعراف .  ٣٣
 . ٢٤، ح  ما جاء في الرؤیة) ٨(، باب  ١٢٢ ـ ١٢١ص :  التوحید.  ٣٤
 . )إّني قد نظرت بنور ربي: ( ، والشاھد على ذلك قولھ فیما بعد ، وآثار رحمتھ وإفضالھ اي بأنوار جاللھ.  ٣٥
 . إلى ما ظھرلھم من ذلك:  أي.  ٣٦
 . ٣٥:   سورة  ق . ٣٧



،  ، عن زید بن أسلم حدثني حفص بن میسرة:  ، قال   أخرج مسلم عن سوید بن سعید]١٥ [
صلى اهللا (أّن ناسًا في زمن رسول اهللا:  )رضي اهللا عنھ(، عن أبي سعید الخدرّى عن عطاء بن یسار

 في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(؟ قال رسول اهللا ، ھل نرى رّبنا یوم القیامة یا رسول اهللا:  قالوا)علیھ وآلھ
فال یبقى أحد كان یعبد .  لتّتبع كّل أّمة ما كانت تعبد:  إذا كان یوم القیامة أّذن مؤّذن: حدیث طویل

إذا لم یبق إّال من كان ، حّتى  ، إّال یتساقطون في الّنار  من األصنام واألنصاب  سبحانھ غیر اهللا
؟  ما كنتم تعبدون:   ، فیقال لھم فتدعى الیھود.  ، وُغّبر أھل الكتاب من بّر وفاجر:  یعبد اهللا

؟  ، فماذا تبغون ، ما اّتخذ اهللا من صاحبة وال ولد كذبتم:  ، فیقال نعبد عزیرًا ابن اهللا:  قالوا
،  ،  كأّنھا سراب ؟ فیحشرون إلى الّنار ال تردونأ:  فیشار إلیھم!  عطشنا یا رّبنا فاسقنا:  قالوا

 .  ، فیتساقطون في الّنار یحطم بعضھا بعضًا

، فیقال  كّنا نعبد المسیح ابن اهللا:  ؟ قالوا ما كنتم تعبدون:   ، فیقال لھم ثّم تدعى الّنصارى
عطشنا یا رّبنا :  لون؟ فیقو ماذا تبغون:  ، فیقال لھم ، ما اّتخذ اهللا من صاحبة والولد كذبتم:  لھم

، كأّنھا سراب یحطم بعضھا  ؟ فیحشرون إلى جھّنم أال تردون:  فیشار إلیھم:  قال!  فاسقنا
 .  ، فیتساقطون في الّنار بعضًا

، أتاھم رّب العالمین سبحانھ وتعالى  حّتى إذا لم یبق إّال من كان یعبد اهللا تعالى من بّر وفاجر
 .  یھافي أدنى صورة من اّلتي رأوه ف

، فارقنا الّناس في الّدنیا أفقر  یا رّبنا:  قالوا.  ؟ تتبع كّل أّمة ما كانت تعبد فماذا تنظرون:  قال
 .  ، ولم نصاحبھم ما كّنا إلیھم

ـ حّتى إّن  ، ال نشرك باهللا شیئًا ـ مّرتین أو ثالثًا نعوذ باهللا منك:   فیقولون، أنا رّبكم:  فیقول
  . بعضھم لیكاد أن ینقلب

 ؟  ، فتعرفونھ بھا ھل بینكم وبینھ آیة:  فیقول

، إّال أذن اهللا لھ  ، فال یبقى من كان یسجد هللا من تلقاء نفسھ ، فیكشف عن ساق نعم:  فیقولون
 ٣٨.  بالّسجود

 

، عن  ، حّدثنا أبي ، حّدثنا یعقوب بن ابراھیم جھ مسلم أیضًا عن زھیر بن حرب  وأخر]١٦ [
صلى اهللا (أّن ناسًا قالوا لرسول اهللا:  أّن أبا ھریرة أخبره:  ، عن عطاء بن یزید الّلیّثي ابن شھاب

،   بمثلھ )ھصلى اهللا علیھ وآل(؟ فقال رسول اهللا ، ھل نرى رّبنا یوم القیامة یا رسول اهللا:  )علیھ وآلھ
  ٣٩. لكن باختالف في بعض األلفاظ

، أخبرني سعید  ، عن الزھري ، أخبرنا شعیب وأخرجھ البخاري في صحیحھ عن أبي الیمان
 .  أّن أبا ھریرة أخبرھما عن النبي:  وعطاء بن یزید

                                                        
 . ٣٠٢/١٨٣، ح  ، من كتاب اإلیمان معرفة طریق الرؤیة) ٨١(، باب  ١٦٩ ـ ١٦٧، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٣٨
 . ٢٩٩/١٨٢ح :  المصدر السابق.  ٣٩



، عن عطاء بن یزید  ن الزھري، ع ، اخبرنا معمر ، ثنا عبدالرزاق وحدثني محمود:  وقال
 .  ٤٠وذكر الحدیث بطولھ... قال أناس :   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة اللیثي

، عن  بن شھاب، عن ا ، حدثنا ابراھیم بن سعد وأخرجھ أیضًا عن عبدالعزیز بن عبداهللا
  ٤١. ، مع اختالف في األلفاظ ، بمثلھ عطاء بن یزید اللیثي

، عن  ، عن خالد بن یزید ، حدثنا اللیث بن سعد  أیضًا عن یحیى بن بكیر وأخرجھ البخاري
:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي سعید الخدّري ، عن عطاء بن یسار ، عن زید سعید بن أبي ھالل

 .  ٤٢؟ وساق الحدیث بطولھ بلفظ الروایة األولى یا رسول اهللا ھل نرى رّبنا یوم القیامة:  قلنا

 

، ثنا أبو عاصم   في السنن عن محّمد بن عبدالملك بن أبي الّشوارب   أخرج ابن ماجة]١٧ [
هللا ـ رضي اهللا عنھما ـ ، عن جابر بن عبدا ، عن محّمد بن المنكدر ، ثنا الفضل الّرفاشّى العباداني

، فرفعوا  بینا أھل الجّنة في نعیمھم إذ سطع لھم نور:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال
 . ، فإذا الّرّب قد أشرف علیھم من فوقھم رؤوسھم

  . الّسالم علیكم یا أھل الجّنة:  فقال

،  فینظر إلیھم وینظرون إلیھ:   قال٤٣)سالٌم قوال من ربٍّ رحیم(:  وذلك قول اهللا:  قال
، ویبقى نوره  حّتى یحتجب عنھم؛  ما داموا ینظرون إلیھ؛  یلتفتون إلى شيء من الّنعیم فال

 ٤٤. وبركتھ علیھم في دیارھم

 

                                                        
 . ٦٢٠٤  ، ح ، من كتاب الرقاق الصراط جسر جھنم) ٥٢(، باب ٣٤٠٣، ص  ٥ج : صحیح البخاري.  ٤٠
،  من كتاب التوحید)وجوه یومئذ ناضرة: ( قول اهللا تعالى) ٢٤(، باب  ٢٧٠٤، ص  ٦ج :  المصدر المتقّدم .  ٤١
 . ٧٠٠٠  ح
 . »وجوه یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة«:  ، قول اهللا تعالى ٢٤، باب  ٧٠٠١، ح  ٢٧٠٦ص :   المصدر السابق. ٤٢
 . ٥٨: یس .  ٤٣
 . ١٨٤ ، ح ، من المقدمة فیما انكرت الجھمّیة) ٣(، باب  ٦٦ ـ ٦٥، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ٤٤



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في لقاء اهللا تعالى 

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن ابن  ، عن محمد بن سنان ، عن أحمد بن محمد   روى الكلیني عن محمد بن یحیى]١٨ [
قال :   یقول)علیھ السالم(سمعنا أبا عبداهللا:  ، قاال  والمعّلى بن خنیس ، عن منصور الصیقل مسكان

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

، إّنني  ما ترّددت في شيء أنا فاعلھ كترّددي في موت عبدي المؤمن:  قال اهللا عّز وجّل
 .  ٤٥الحدیث،  ألحّب لقاءه ویكره الموت فأصرفھ عنھ

، عن  ، عن أبي عبداهللا ، عن حنان بن سدیر  بسنده عن عبدالرحمان بن حمادورواه البرقي
 .  ٤٦، بمثلھ  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

 

، عن  ، عن محمد بن عیسى  أیضًا بلفظ مقارب رواه عن علي بن إبراھیم   وفي الكافي]١٩ [
صلى اهللا (اهللا  رسول قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ن خنیس، عن معّلى ب ، عن ابن مسكان یونس

 :   )علیھ وآلھ

، وما ترّددت في شيء  من استذّل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة:  قال اهللا عّز وجّل
 ٤٧.  الحدیث سواء... أنا فاعلھ

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن أبي  ، عن األعرج ، عن أبي الزناد ، حدثني مالك   أخرج البخاري عن اسماعیل]٢٠ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  ھریرة

 . ٤٨قاءه كره لقائي كرھت ل ، وإذا إذا أحّب عبدي لقائي أحببت لقاءه:  قال اهللا

                                                        
،  ، من كتاب اإلیمان و الكفر الرضاء بمو ھبة اإلیمان والصبر على كل شيء بعده:  ، باب ٢٤٦، ص  ٢ج :  الكافي.  ٤٥

 . ٦ح 
 . ٤٥٤ ص ١ج :  المحاسن.  ٤٦
 . ١١، ح  كتاب اإلیمان والكفر، من  من آذى المسلمین واحتقرھم:  ، باب ٣٥٤، ص  ٢ج :  الكافي.  ٤٧
، ح  من كتاب التوحید)یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا: ( قول اهللا تعالى) ٣٥(، باب  ٢٧٢٥، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٤٨

٧٠٦٥ . 



، عن  ، عن أبي بردة ، عن برید ، حدثنا أبو ُأسامة وأخرجھ أیضًا بسنده عن محمد بن العالء
 ٤٩. ، وذكر الحدیث سواء ... قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي أبي موسى

 .  ٥٠وأخرجھ مالك عن أبي الزناد بعینھ

 

                                                        
 . ٦١٤٣، ح  من أحب لقاء اهللا) ٤١(، باب ٢٣٨٧، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٤٩
 . ٥٠، ح  ، من كتاب الجنائز جامع الجنائز) ٦:( ، باب ٢٤٠، ص  ١ج :  الموطأ.  ٥٠



 

 

 

 

 فصل

 ما جاء في حسن الّظّن باهللا تعالى

 

 ورد من طریق الشیعة ما

، عن یعقوب  حدثني سعد بن عبداهللا:  عن أبیھ قال:    روى الصدوق في ثواب األعمال]٢١ [
علیھ (، عن أبي عبداهللا ، عن عبدالرحمان بن الحجاج ، عن محمد بن أبي عمیر بن یزید

 .  إّن آخر عبد یؤمر بھ إلى النار فیلتفت:  قال)السالم

یا ربِّ ما :  ؟ فیقول لم التفّت:  عبدي:  ، قال لھ ، فإذا ُأتي بھ اعجلوه : فیقول اهللا عّزوجّل
 .  كان ظّني بك ھذا

یا ربِّ كان ظّني بك أن تغفر لي :   فیقول، وما كان ظّنك بي؟ عبدي:  فیقول اهللا جّل جاللھ
 .  خطیئتي وتدخلني جّنتك

، ما ظّن بي ھذا ساعة من  ي، وعّزتي وجاللي وبالئي وارتفاع مكان مالئكتي:  فیقول اهللا
، أجزي لھ كذبھ وأدخلھ  ، ولو ظّن بي ساعة من حیاتھ خیرًا ما رّوعتھ بالنار حیاتھ خیرًا قط

 .  ٥١الجّنة

ھ مع اختالف  بمثل)علیھ السالم(ورواه علي بن ابراھیم القمي في تفسیره مرفوعًا عن الصادق
 .  ٥٢طفیف في األلفاظ

، عن  ، عن الحسن بن الجھم ، عن ابن فّضال نضرعن احمد بن ال:    روى البرقي]٢٢ [
 :   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر بعض أصحابنا

ال وعّزتك ما كان ھذا :  ، فیقول ، فیؤمر بھ إلى النار یوقف عبد بین یدي اهللا تعالى یوم القیامة
 . ظّني بك

 .  كان ظّني بك أن تغفر لي:  فیقولما كان ظّنك بي؟ :  فیقول

 . قد غفرت لك:  فیقول

 

                                                        
 . ١، ح  ، باب حسن الظن باهللا تعالى ١٧٣ص :  ثواب األعمال.  ٥١
لیس من عبد یظّن باهللا عّزوجّل خیرًا إّال «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   وقال٢٦٥ ص ٢ج :  تفسیر القمي.  ٥٢

 . »اآلیة)وذلكم ظّنكم الذي ظننتم بربكم: ( ، وذلك قولھ عّز وجّل كان عند ظّنھ بھ



، عن علي بن  ، عن ابن محبوب   روى البرقي أیضًا في محاسنھ عن أحمد بن النضر]٢٣ [
، فیقول اهللا  یؤتى بعبد یوم القیامة ظالم لنفسھ:   یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال رئاب

  ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنھك عن معصیتي؟:  تعالى لھ

، فیأمر اهللا بھ  ، فإْن ُتَعّذبني فبذنبي لم تظلمني ، ولكن غلبت علّى شھوتي  یا ربِّبلى:  فیقول
 . ما كان ھذا ظّني بك:  ، فیقول إلى النار

، فیقول اهللا  ، فیأمر اهللا بھ إلى الجّنة كان ظّني بك أحسن الظّن:  قالما كان ظّنك بي؟ :  فیقول
 .  ٥٣لقد نفعك حسن ظّنك بي الساعة:  تبارك وتعالى

 

، عن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن یحیى:    روى الكلیني في الكافي]٢٤ [
 فإّن اهللا ، أحسن الظّن باهللا:   قال)علیھ السالم(، عن أبي الحسن الرضا محمد بن إسماعیل بن بزیع

 :  عّز وجّل یقول

 ٥٤. ، وإن شّرًا فشّرًا ، إن خیرًا فخیرًا أنا عند ظّن عبدي المؤمن بي

   ضمن حدیث)علیھ السالم(عیون األخبار باسناده عن الرضا ورواه الصدوق بعینھ في

 ٥٥. طویل

، عن داود  ، عن ابن محبوب ، عن احمد بن محمد   روى الكلیني عن عّدة من اصحابنا]٢٥ [
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:   قال)سالمعلیھ ال(، عن أبي جعفر ، عن أبي عبیدة الحّذاء بن كثیر

 :  )وآلھ

، فإّنھم لو  ال یّتكل العاملون على أعمالھم التي یعملونھا لثوابي:  قال اهللا تبارك وتعالى
، غیر بالغین في عبادتھم كنھ  اجتھدوا واتعبوا أنفسھم ـ أعمارھم ـ في عبادتي كانوا مقّصرین

، ورفیع الدرجات العلى في  ، والنعیم في جّناتي عبادتي فیما یطلبون عندي من كرامتي
، فإّن  ، وإلى حسن الظن بي فلیطمئّنوا ، وفضلي فلیرجوا ، ولكن برحمتي فلیثقوا جواري

، فإّني أنا اهللا  ، ومغفرتي تلبسھم عفوي ، ومّني یبلغھم رضواني رحمتي عند ذلك تدركھم
 .  ٥٦، وبذلك تسّمیت الرحمن الرحیم

 

 : أّن اهللا تعالى أنزل في بعض كتبھ المنزلة:    روى الشیخ أبوالفتح في تفسیره]٢٦ [

  ، فمن ذكرني في نفسھ ، وأنا مع عبدي اذا ذكرني ، فلیظّن بي ما شاء أنا عند ظّن عبدي
 تقّربت  ، ومن تقّرب إلّى شبرًا  ذكرتھ في مأل خیر منھ ذكرني في مأل، ومن  ذكرتھ في نفسي

                                                        
 . ٤، ح  ثواب حسن الظن باهللا) ٢(، باب  ٥٥، ص  ١ج :  المحاسن.  ٥٣
 . ٣ ،ح ، من كتاب اإلیمان و الكفر وجّل ، باب حسن الظن باهللا عّز ٧٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٥٤
من األخبار المنثورة، ) علیھ السالم(ماجاء عن الرضا) ٣٠(، باب ٢٠، ص  ٢ج :  )علیھ السالم(عیون أخبار الرضا.  ٥٥

 .  ٤٤ح 
 . ١، ح ، من كتاب اإلیمان و الكفر ، باب حسن الظن باهللا عّز وجّل ٧١ ص ، ٢ج :  الكافي.  ٥٦



، ومن أتاني  ، ومن أتاني مشیًا أتیتھ ھرولة ، ومن تقّرب إلّى ذراعًا تقّربت إلیھ باعًا إلیھ ذراعًا
 .٥٧ شیئًا  بقراب االرض خطیئة أتیتھ بمثلھا مغفرة ما لم یشرك بي

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، ثنا  ، ثنا عبداهللا بن المبارك أخبرنا أبوالنعمان:    أخرج الدارمي في سننھ قال]٢٧ [
 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن واثلة بن األسقع ، عن حّیان أبي النضر بن الغاز  ھشام

 ٥٨. ، فلیظّن بي ما شاء  أنا عند ظّن عبدي بي: قال اهللا تبارك وتعالى

 

، حّدثنا  ، حّدثنا أبي حّدثنا عمر بن حفص:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٢٨ [
 :  )علیھ وآلھصلى اهللا (قال النبي:  ، عن أبي ھریرة قال سمعت أبا صالح:  األعمش

 ذكرتھ  ، فإن ذكرني في نفسھ ، وأنا معھ إذا ذكرني أنا عند ظّن عبدي بي:  یقول اهللا تعالى
 تقّربت إلیھ  ، وإن تقّرب إلىَّ بشبر  ذكرتھ في مأل خیر منھم ، وإن ذكرني في مأل في نفسي

 ٥٩. أتیتھ ھرولة  ، وإن أتاني یمشي  تقّربت إلیھ باعًا ، وإن تقرَّب إلىَّ ذراعًا ذراعًا

 

، أخبرنا  حدثنا أبو الیمان:    وأخرج البخاري أیضًا أول الحدیث في صحیحھ قال]٢٩ [
 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ّن رسولأ:  ، عن أبي ھریرة ، عن األعرج ، حدثنا أبو الزناد شعیب

 ٦٠. أنا عند ظّن عبدي بي:  قال اهللا 

 

،  التیمي، عن  ، عن یحیى حدثنا مسّدد:    وأخرج أیضًا آخر الحدیث في صحیحھ قال]٣٠ [
 :  قال عن رّبھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(، رّبما ذكر النبي ، عن أبي ھریرة قال عن أنس بن مالك

، واذا تقّرب مّني ذراعًا تقّربت منھ باعًا أو  إذا تقّرب العبد مّني شبرًا تقّربت منھ ذراعًا
 ٦١. بوعًا

 

،  ، عن أبي زید سعید بن الربیع الھروي   وأخرج أیضًا بسنده عن محمد بن عبدالرحیم]٣١ [
 :  یرویھ عن رّبھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن أنس ، عن قتادة عن شعبة

                                                        
 . ٢٣٢ ص ، ١ج :  تفسیر أبي الفتوح الرازي.  ٥٧
 . ، من كتاب الرقائق حسن الظّن باهللا:  ، باب ٣٠٥، ص  ٢ج :  سنن الدارمي.  ٥٨
،  من كتاب التوحید)ویحّذركم اهللا نفسھ: ( قول اهللا تعالى) ١٥(، باب ٢٦٩٤، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٥٩
 . ٦٩٧٠  ح
 . ٧٠٦٦  ، ح من كتاب التوحید) یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا: ( قول اهللا ) ٣٥(، باب  ٢٧٢٥ص :  المصدر السابق.  ٦٠
 . ٧٠٩٩  ، ح ، من كتاب التوحید ھذكر النبي وروایتھ عن رّب) ٥٠(، باب ٢٧٤١ص :  المصدر المتقّدم.  ٦١



، و إذا  إلّي ذراعًا تقّربت منھ باعًا، و إذا تقّرب  إذا تقّرب العبد إلّي شبرًا تقّربت إلیھ ذراعًا
 ٦٢. أتاني یمشي أتیتھ ھرولًة

 : )رضي اهللا عنھ(بثالثة طرق عن أبي ھریرة؛  وأخرجھ مسلم في صحیحھ

، عن  حدثنا جریر:  عن قتیبة بن سعید و زھیر بن حرب ـ واللفظ لألول ـ قاال:  أحدھما
 ٦٣. ینھ، بع ...األعمش 

، عن األعمش بھذا  حدثنا أبو معاویة:  ، قاال عن أبي بكر بن أبي شیبة و أبي كریب:  والثاني
 ٦٤. »وإّن تقّرب إلّي ذراعًا تقّربت منھ باعًا«، ولم یذكر  اإلسناد

، عن أبي  ، عن ھّمام بن منبھ ، عن معمر ، عن عبدالرزاق عن محمد بن رافع:  والثالث
 ٦٥. ھریرة بمثلھ

عن ،  ، عن األعمش ، حدثنا ابن نمیر و أبو معاویة حدثنا أبوكریب:  وأخرجھ الترمذي قال
 .  ٦٦ بمثلھ)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة أبي صالح

ثنا :  ، قاال حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة وعلي بن محمد:  وأخرجھ ابن ماجة في سننھ
 .  ٦٧، بمثلھ ، عن االعمش أبومعاویة

 

، عن یزید  ، عن جعفر بن ُبرقان ، حدثنا وكیع حدثنا أبوكریب:    وأخرج الترمذي قال]٣٢ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة بن األصّم

  ٦٨. ، وأنا معھ إذا دعاني أنا عند ظّن عبدي فىَّ:   یقولإّن اهللا

                                                        
 . ٧٠٩٨ح :  المصدر السابق نفسھ.  ٦٢
 . ٢/٢٦٧٥، ح  ، من كتاب الذكر والدعاء الحّث على ذكر اهللا تعالى) ١(، باب ٢٠٦١، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٦٣
 . ٢ذیل ح :  المصدر السابق.  ٦٤
 . ٣ح :  المصدر المتقّدم.  ٦٥
 . ٢٣٨٨، ح  ، من كتاب الزھد في حسن الظن باهللا عّز وجّل) ١٣٢(، باب ٥٤٢، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٦٦
 . ٣٨٢٢  ، ح ، من كتاب األدب في فضل العمل) ٥٨(، باب ١٢٥٥ ص ٢ج :   سنن ابن ماجة. ٦٧
 . ٢٣٨٨، ح  ، من كتاب الزھد ما جاء في حسن الظّن باهللا) ٥١(، باب ٥١٥ ـ ٥١٤، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٦٨



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن اهللا سبحانھ خیر شریك 

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،  ، عن أحمد بن محمد بن خالد   روى الكلیني في الكافي باسناده عن عّدة من أصحابنا]٣٣ [
 : یقول )علیھ السالم( سمعت أبا عبداهللا:  ، عن علي بن سالم قال عن عثمان بن عیسى

  ٦٩...أقبلھ أنا خیر شریك، من أشرك معي غیري في عمل عملھ لم:  قال اهللا عّز وجّل

 . ٧٠، بمثلھ ، عن علي بن سالم ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن عثمان بن عیسى

 . ٧١بعینھ... ورواه العیاشي في تفسیره عن علي بن سالم 
 

یقول اهللا :  ، قال   مرسال بلفظ مقارب)صلى اهللا علیھ وآلھ(  ورواه في البحار عن النبي]٣٤ [
 :  تعالى

 .٧٢ ، فھو لشریكي دوني ، من أشرك معي شریكًا في عملھ أنا خیر شریك
 

، عن أبي  ، عن ھاشم بن سالم ، عن ابن أبي عمیر   روى البرقي  بسنده عن أبیھ]٣٥ [
 : وجّل یقول اهللا عّز:   قال )علیھ السالم(عبداهللا 

 . ٧٣، فھو لمن عملھ لغیري ، فمن عمل لي ولغیري أنا خیر شریك

 . ٧٤»لمن عملھ لھ دوني«:  ، وزاد في آخره  بمثلھ)ھ السالمعلی(ورواه العیاشي مرسال عنھ 

، عن محمدبن علي  ، حدثني محمد بن أبي القاسم ورواه الصدوق في ثواب األعمال عن أبیھ
علیھ (، عن أبي جعفر رة وحمران، عن زرا ، عن الحلبي ، عن المفّضل بن صالح الكوفي

 . ٧٥»أنا خیر شریك«، لكّنھ أسقط لفظة  ، وذكر في آخره ھذا الحدیث في حدیث)السالم

                                                        
 .  ٩، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر ، باب الریاء ٢٩٥، ص ٢ج :  الكافي .  ٦٩
 .  ٢٧٠، ح  االخالص: ، باب  ٢٥٢ص :  المحاسن .  ٧٠
 .  من سورة الكھف ٩٤ح ،  ٣٥٣، ص  ٢ج :  تفسیر العیاشي.  ٧١
 . ٣٠٨، ص  ٧٢ج :  بحاراألنوار .  ٧٢
 .  ٢٧١، ح  اإلخالص:  ، باب ٢٥٢ص :  المحاسن .  ٧٣
 . من سورة الكھف ؛   ٩٥، ح  ٣٥٣، ص  ٢ج :  تفسیرالعیاشي.  ٧٤
 . ٢٨٨ص :  ثواب األعمال.  ٧٥



، عن  ، عن أحمد بن محمدبن خالد ورواه الحر العاملي في الجواھر بسنده عن محمدبن یحیى
 . ٧٦ة الكافي، بمثل روای ، عن علي بن سالم عثمان بن عیسى

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، أخبرنا  ، حدثنا اسماعیل بن إبراھیم   أخرج مسلم في صحیحھ عن زھیر بن حرب]٣٦ [
قال :  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن العالء بن عبدالرحمان بن یعقوب روح بن القاسم

 :  )ھصلى اهللا علیھ وآل(رسول

، من عمل عمال أشرك  ، أنا أغنى الشركاء عن الشرك  أنا خیر شریك: قال اهللا تبارك وتعالى
 . ٧٧، تركتھ وشركھ فیھ معي غیري

،  ، حدثنا عبدالعزیز بن حازم ن العثمانيحدثنا أبو مروا:  وأخرجھ ابن ماجة في السنن قال
، وھو للذي  فأنا منھ بريء «:  »غیري«، لكّنھ زاد فیھ بعد  ، بمثلھ عن العالء بن عبدالرحمان

 . ٧٨» أشرك

                                                        
 .  ٢٦٥ص :  الجواھر السنیة.  ٧٦
  . ٤٦/٢٩٨٥، ح ، من كتاب الزھد والرقائق تحریم الریاء) ٥(، باب  ٢٢٨٩، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٧٧
 . ٤٢٠٢  ، ح ، من كتاب الزھد في الریاء والسمعة) ٢١(، باب  ١٤٠٥، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٧٨



 

 

 

 

 فصل

  التقوى والمغفرة ماجاء في أّن اهللا أھل

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

:  ، قال حدثنا محمدبن الحسن بن أحمد بن الولید:    روى الصدوق في التوحید قال]٣٧ [
بن   ، عن علي حدثنا محمد بن الحسین بن أبي الخطاب:  ، قال حدثنا محمد بن الحسن الصّفار

 في قول اهللا )علیھ السالم( عبداهللا، عن أبي ، عن أبي بصیر ، عن علي بن أبي حمزة أسباط
 :  قال٧٩)ھو أھل التقوى وأھل المغفرة(:  وجّل عّز

 . ٨٠... أنا أھل أن ُأّتقى والیشرك بي عبدي شیئًا: قال اهللا تبارك وتعالى 

 . ٨١، بمثلھ ورواه في كنز الدقائق عن أبي بصیر

أبي ، عن محمدبن الحسین بن  ورواه الحّر العاملي في الجواھر عن محمدبن الحسن الصّفار
 . ٨٢، بمثلھ ، عن علي بن أسباط الخّطاب

 

 تال ھذه )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول:    ورواه في مجمع البیان مرفوعًا عن أنس قال]٣٨ [
 : قال اهللا سبحانھ:  اآلیة من سورة المدّثر فقال 

، فأنا أھٌل  أن یجعل معي إلھًا، فمن اّتقى  ، فال یجعل معي إلھ أنا أھٌل أن ُأّتقى
 . ٨٣ أغفرلھ  أن

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، ثنا  ، أخبرني سھیل أخو حزم حدثنا زید بن الحباب:    أخرج أحمد في مسنده قال]٣٩ [
أھل التقوى (:   ھذه اآلیة)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قرأ رسول:  ، عن أنس بن مالك قال ثابت البناني

 : قال رّبكم:   قال)وأھل المغفرة

                                                        
 . ٥٦:   المّدّثر.  ٧٩
تفسیر . (»، وأھل أن یغفر ھو أھل أن ُیّتقى«:  قمي قالوجاء في تفسیر علي بن إبراھیم ال.   ٦، ح  ٢٠ص :  التوحید.  ٨٠

 . )٣٩٦، ص  ٢ج :  القمي
 .  ، من سورة المدّثر ٩١، ص  ١١ج :  تفسیر كنز الدقائق.  ٨١
 . ٢٧٠ص :  الجواھر السنیة.  ٨٢
 .  من سورة المدّثر٣٩٢، ص  ١٠ ـ ٩ج :  مجمع البیان.  ٨٣



 . ٨٤، كان أھٌل أن أغفر لھ ، فمن اّتقى أن یجعل معي إلھًا ، فالیجعل معي إلھ أنا أھل أن ُأّتقى

، ثنا ھدبة  ا إبراھیم بن نصرحدثن:  قال أبوالحسن القّطان:  وأخرجھ ابن ماجة في السنن قال
 . ٨٥، باختالف في بعض اللفظ الیضّر ، بمثلھ ، عن ثابت ، ثنا سھیل بن أبي حزم بن خالد

ن سھیل أخي حزم ، ع ، ثنا زید بن الحباب وأخرجھ أیضًا بسنده عن أبي بكر بن أبي شیبة
 .٨٦ ، بمثلھ تمامًا ، عن ثابت البناني القطعي

، أخبرنا سھیل  ، حدثنا زید بن حباب حدثنا الحسن بن الصباح البّزار:  وأخرجھ الترمذي قال
 . ٨٧، بمثلھ بن عبداهللا القطعي

، ثنا الحسین بن الفضل  وأخرجھ الحاكم في المستدرك باسناده عن محمد بن صالح بن ھانئ
 . ٨٨، بمثلھ ، ثنا ثابت البناني ، ثنا سھیل بن أبي حزم ، ثنا سریج بن النعمان البجلي

                                                        
 . ١٤٢، ص  ٣ج :  مسند احمد.  ٨٤
 . ٤٢٩٩، ح ، من كتاب الزھد  باب مایرجى من رحمة اهللا١٤٢٧، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٨٥
 . ٤٢٩٩ذیل ح :  المصدر السابق.  ٨٦
 .  ٢٣٢٨، ح  ومن سورة المدّثر:   باب ٤٣٠، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٨٧
 .   من كتاب التفسیر ٥٠٨، ص  ٢ج :  مستدرك الحاكم.  ٨٨



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن اهللا سبحانھ یغفر ویغفر والیبالي

 

 : ورد من طریق الشیعة  ما

صلى اهللا (عن النبي:    في تفسیره)علیھ السالم(  روي بالسند عن اإلمام الحسن العسكري]٤٠ [

 : ، عن اهللا تعالى ـ في حدیث طویل ـ قال )علیھ السالم(، عن جبرئیل )علیھ وآلھ

 . ٨٩ُأبالي ، غفرت لھ وال ، فاستغفرني بقدرتي ومن علم أّني ذو قدرة على المغفرة

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

 الثوري، عن لیث بن   أخرج اإلمام أحمد في المسند عن عّمار بن محمد بن ُأخت سفیان]٤١ [
قال رسول :  ، عن أبي ذر قال ، عن عبدالرحمان بن غنم ، عن شھر بن حوشب أبي سلیم

 : وجّل  یقول اهللا عّز:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 . ٩٠ُأبالي ، غفرت لھ وال ، فاستغفرني بقدرتي ومن علم أّني أقدر على المغفرة

، عن موسى  ، ثنا عبدة بن سلیمان حدثنا عبداهللا بن سعید:   ابن ماجة في السنن قالوأخرجھ
 . ٩١، بمثلھ ، عن شھر بن حوشب بن المسّیب الثقفي

،   عن شھر بن حوشب، بمثلھعن أبي األحوص، عن لیث، ھّناد، عن السنن في الترمذي وأخرجھ
 . ٩٢»...من علم منكم أّني ذو قدرة«:  وفیھ

 

عن عبداهللا بن إسحاق الجوھري :    وأخرجھ الترمذي في السنن أیضًا بلفظ مقارب]٤٢ [
 سمعت:  ، حدثنا سعید بن عبید قال ، حدثنا كثیّر بن فائد ، حدثنا أبو عاصم البصري

:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  حدثنا أنس بن مالك قال:  بكر بن عبداهللا المزني یقول
 : قال اهللا تعالى

                                                        
 . ٤٢ص :  )علیھ السالم(تفسیر االمام العسكري.  ٨٩
 .  ١٥٤، ص  ٥ج :  مسند احمد .  ٩٠
 .  ٤٢٥٧، ح  ، من كتاب الزھد   باب ذكر التوبة١٤٢٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٩١
 .  ٢٤٩٥، ح  من كتاب صفة القیامة) ٤٨(، باب  ٦٥٦، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٩٢



، لو  یابن آدم.  ، إّنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فیك وال أبالي یابن آدم
 . ٩٣، غفرت لك وال ُأبالي بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني

 

                                                        
 . ٣٥٤٠، ح  ، من كتاب الّدعوات في فضل التوبة واالستغفار) ٩٩(باب.   ٥٤٨، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٩٣



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن ما یعطیھ اهللا ال ینقص من ملكھ شیئًا

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن جده  )علیھم السالم(، عن آبائھ   روي عن اإلمام أبي محمد العسكري في تفسیره]٤٣ [
 :  عن اهللا جّل جاللھ قولھ)علیھ السالم(، عن جبرئیل )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي المصطفى

 اجتمعوا على إنقاء ، ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم لو أّن أّولكم وآخركم... عبادي 
، وحّیكم  ولو أّن أّولكم وآخركم.  ، لم یزیدوا في ملكي جناح بعوضة قلب عبد من عبادي

، لم ینقصوا من ملكي  ، اجتمعوا على إشقاء قلب عبد من عبادي ، ورطبكم ویابسكم ومّیتكم
معوا فتمّنى كّل ، اجت ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم ولو أّن أّولكم وآخركم.  جناح بعوضة

 .٩٤، لم یتبّین ذلك في ملكي ، فأعطیھ منیتھ ، ما بلغت ُأ واحد منھم

 . ٩٥، بمثلھ ورواه البرقي بسنده عن أبیھ رفعھ

 . ٩٦ثلھورواه الحّر العاملي مرفوعًا بم

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  حدثني شھر بن حوشب: ، عن اللیث قال   أخرج اإلمام أحمد عن عمار بن محمد]٤٤ [
 : وجّل ، یقول اهللا عّز )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: ، عن أبي ذّر قال عبد الرحمان بن غنم

، اجتمعوا على أشقى  ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم  أولكم وآخركملو أّن... عبادي 
، ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من  قلب من قلوب عبادي ما نقص من ملكي جناح بعوضة

، ورطبكم  ، وحّیكم ومّیتكم ولو أّن أّولكم وآخركم.  عبادي ما زاد في ملكي من جناح بعوضة
، ما  ، فأعطیت كل سائل منھم ماسأل ل سائل منھم مابلغت ُأمنیتھ، اجتمعوا فسألني ك ویابسكم
 . ٩٧نقصني

 . ٩٨وأخرجھ بمثلھ البغوي في المصابیح
                                                        

 . ١٩  ضمن ح ٤٢ص :  )علیھ السالم(تفسیر اإلمام العسكري.  ٩٤
 .  ٢٥٣، ح  الیقین:   باب ٢٤٨ص :  المحاسن .  ٩٥
 .  ٢٦٨ص :  الجواھر السنیة .  ٩٦
 . ١٥٤، ص  ٥ج :  مسند احمد.  ٩٧
 . ٥، ب  ١٧٤، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة .  ٩٨



، عن أبي األحوص، عن اللیث، عن شھر بن  وأخرجھ الترمذي في السنن بسنده عن ھّناد
...  اجتمعوا في صعید واحد، فسأل كّل إنسان منكم مابلغت ُأمنیتھ«:  ، لكّنھ زاد  ، بمثلھ حوشب

 . ٩٩»إلى آخره

                                                        
 .  ٤٢٥٧  ، ضمن ح ، من كتاب الزھد  ذكر التوبة٣٠، باب  ١٤٢٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٩٩



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن اهللا فطر الّناس على التوحید والحنیفیة 

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

 :   روى الفضل بن الحسن الطبرسي في الجوامع مرفوعًا]٤٥ [

 . ١٠٠، وأمروھم أن یشركوا بي غیري ، فاحتالتھم الشیاطین عن دینھم خلقت عبادي حنفاء

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

حدثنا أبو غّسان المسمعي ومحمد بن المثّنى ومحمد بن :  م في صحیحھ قال  أخرج مسل]٤٦ [
بن عبداهللا   ، عن مطرف ، حدثني أبي، عن قتادة حدثنا معاذ بن ھشام:  ، قالوا بّشار بن عثمان

 قال ذات یوم)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  ، عن عیاض المجاشعي بن الشّخیر

 إلى أن قال وھو یروي عن... مرني أن ُأعّلمكم ما جھلتم أال إّن رّبي أ:  في خطبة

 : وجّل رّبھ عّز

، وحّرمت  ، وإّنھم أتتھم الشیاطین فاحتالتھم عن دینھم وإّني خلقُت عبادي حنفاء كّلھم
 .١٠١ ، وأمرتھم أن یشركوا بي مالم ُأنزل بھ سلطانًا علیھم ما أحللت لھم

، لكّنھ  بمثلھ؛  ، عن رّبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرجھ الزمخشري في الكشاف مرفوعًا عن النبي
 . ١٠٢»أن یشركوا بي غیري«:  قال فیھ

، عن  ، عن محمد بن أبي عدّي وأخرجھ مسلم أیضًا بسند آخر عن محمد بن المثّنى العنزي
 . ١٠٣، عن قتادة بمثلھ سعید

، عن ھشام  ، عن یحیى بن سعید ومن طریق آخر بسنده عن عبدالرحمان بن بشر العبدي
 . ١٠٤، وساق الحدیث ، عن عیاض ، عن مطرف ، عن قتادة صاحب الدستوائي

                                                        
 .  من سورة الروم ١٣، ص  ٣ج :  تفسیر جوامع الجوامع .  ١٠٠
، من كتاب  الصفات التي یعرف بھا في الدنیا أھل الجّنة وأھل النار) ١٦(، باب  ٢١٩٧، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ١٠١

 .  ٢٨٦٥ / ٦٣، ج  الجنة وصفة نعمھا وأھلھا
 .  من سورة الروم ٤٧٩، ص  ٣ج :  تفسیر الكشاف.  ١٠٢
 . ٦٣ ما بعد ح ٢١٩٨ص :  المصدر السابق.  ١٠٣
 . المصدر المتقدم.  ١٠٤



،  ، عن الحسین ، عن الفضل بن موسى ومن طریق رابع عن أبي عّمار الحسین بن حریث
، وساق الحدیث  ، عن عیاض ، عن مطرف بن عبداهللا بن الشّخیر ، عن قتادة عن مطر

 . ١٠٥بمثلھ

                                                        
 . ٦٤ح :  المصدر نفسھ.  ١٠٥



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فاتحة الكتاب

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسین بن موسى بن :  ، قال   روى الصدوق في أمالیھ]٤٧ [
زیاد حدثنا یوسف بن محمد بن :  ، قال حدثنا محمد بن علي االسترآبادي:  ، قال بابویھ القمي

بن   ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ، عن أبویھما وعلي بن محمد بن سیار
 ، عن ، عن أبیھ جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

قال اهللا تعالى فیما قال في قسمة :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، عن أمیر المؤمنین قال آبائھ
 : تابفاتحة الك

، وحّق علّى  بدأ عبدي باسمي:  ، قال اهللا جل جاللھ اهللا الرحمن الرحیم بسم:  إذا قال العبد
، قال اهللا جل  الحمد هللا رّب العالمین:  فاذا قال.  ، وأبارك لھ في أحوالھ أن أتّمم لھ ُأموره

 إن دفعت عنھ ، وأّن البالیا التي ، وعلم أّن النعم التي لھ من عندي حمدني عبدي:  جاللھ
، وارفع عنھ بالیا اآلخرة كما دفعت  ، ُأشھدكم أّني أضیف لھ إلى ِنَعم الدنیا ِنَعم اآلخرة فبتطّولي

،  شھدلي بأّني الرحمن الرحیم:  ، قال اهللا جّل جاللھ الرحمن الرحیم:  فإذا قال.  عنھ بالیا الدنیا
،  مالك یوم الدین:  فاذا قال.  صیبھ، وألجزلّن من عطائي ن ُأشھدكم ألوّفرّن من رحمتي حّظھ

،  ، ُألسّھلّن یوم الحساب حسابھ ُأشھدكم كما اعترف أّني أنا مالك یوم الدین:  وجّل قال اهللا عّز
صدق :  وجّل ، قال اهللا عّز إیاك نعبد:  ، فإذا قال ، وألتجاوزّن عن سّیئاتھ وألتقّبلّن حسناتھ

فاذا .  لى عبادتھ ثوابًا یغبطھ كل من خالفھ في عبادتھ لي، ُأشھدكم ألثیبّنھ ع ، إیاي یعبد عبدي
،  ، ُأشھدكم ُألعیّننھ على أمره بي استعان والتجأ:  وجّل ، قال اهللا عّز وایاك نستعین:  قال

، إلى آخر  إھدنا الصراط المستقیم:  فاذا قال.  ، وآلخذّن بیده یوم نوائبھ وُألغیثّنھ في شدائده
، قد استجبت لعبدي وأعطیتھ ما  ، ولعبدي ما سأل ھذا لعبدي:   جاللھ، قال اهللا جّل السورة

 . ١٠٦، وآمنتھ مّما منھ وجل أّمل

 عن )علیھ السالم(، عن أمیرالمؤمنین  عن آبائھ)علیھ السالم(ورواه في العیون بسنده عن الرضا
 . ١٠٧، وذكر مثلھ ) علیھ وآلھصلى اهللا(النبي

                                                        
 .  من المجلس الثالث والثالثین١، ح  ١٤٧ص :  أمالي الصدوق.  ١٠٦
 .  ٥٩، ح  ٣٠، ص  ١ج :  ) علیھ السالم(عیون أخبار الرضا.  ١٠٧



 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، أخبرنا سفیان ابن  حدثنا إسحاق بن إبراھیم الحنظلي:    أخرج مسلم في صحیحھ قال]٤٨ [
من صّلى صالًة :   قال) علیھ وآلھصلى اهللا(، عن النبي ، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن العالء عیینة

 : ، ثم قال ما یروي عن رّبھ في ُأم الكتاب ، ثالثًا ١٠٨یقرأ فیھا بأّم الكتاب فھي خداج لم

الرحمن :  ، واذا قال حمدني عبدي:  ، قال اهللا تعالى الحمد هللا رّب العالمین:  اذا قال العبد
 مّجدني  :، قال اهللا تعالى مالك یوم الدین:  ، واذا قال أثنى علّى عبدي:  ، قال اهللا تعالى الرحیم

ھذا بیني وبین :  ، قال ایاك نعبد وایاك نستعین:  فّوض إلّي عبدي ـ فإذا قال:  عبدي ـ وقال مّرة
اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر :  ، فاذا قال ، ولعبدي ماسأل عبدي

 . ١٠٩ھذا لعبدي ولعبدي ماسأل:  ، قال المغضوب علیھم وال الضالین

أّنھ سمع :  ، عن العالء بن عبدالرحمان ، عن مالك بن أنس یدوأخرجھ أیضًا عن قتیبة بن سع
صلى اهللا علیھ (اهللا ، قال رسول سمعت أبا ھریرة یقول:  ، یقول أبا السائب مولى ھشام بن زھرة

 . ١١٠، وساق الحدیث )وآلھ

 . ١١١مثلھب؛  وأخرج الحدیث في الموّطأ باسناده عن العالء بن عبدالرحمان بن یعقوب

، ثنا  حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني:  وأخرجھ ابن ماجة في السنن قال
 ،  أبي ھریرة، عن ، عن أبیھ ، عن العالء بن عبدالرحمان العزیز بن أبي حازم عبد

 . ١١٢بمثلھ

 . ١١٣، بمثلھ ، عن العالء ، عن مالك وأخرجھ أبو داود عن القعنبي

 .١١٤ وأخرجھ الترمذي بسنده روایة مسلم الثانیة تمامًا

                                                        
 . إذا ولدتھ ناقصًا:  ، وأخدجتھ خدجت الناقة إذا ألقت ولدھا قبل أوانھ:  ، یقال النقصان:  الخداج.  ١٠٨
،  ، من كتاب الصالة وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة) ١١(، باب  ٢٩٦، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ١٠٩
 .  ٣٨/٣٩٥  ح
 . المصدر السابق.  ١١٠
 . ٣٩، ذیل ح  ، من كتاب الصالة القراءة خلف اإلمام فیما الیجھر فیھ بالقراءة) ٩(، باب  ٨٤، ص  ٢ج :  الموّطأ.  ١١١
 .  ٣٧٨٤، ح  ، من كتاب األدب ثواب القرآن:  ، باب  ١٢٤٣، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١١٢
 . ٨٢١  ، ح ، من كتاب  الصالة من ترك القرءة في صالتھ:  ، باب  ٢١٦، ص  ١ج :  سنن أبي داود.  ١١٣
 . ٢٩٥٣ ، ح ، من كتاب تفسیر القرآن ومن سورة الفاتحة:  ، باب  ٢٠١، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ١١٤



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن رحمة اهللا غلبت غضبھ وسخطھ

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن أحمد بن محمد  حّدثنا سعد بن عبداهللا:  ، قال   روى الشیخ الصدوق عن أبیھ]٤٩ [
، عن أبي حازم  ، عن أبیھ ، عن الحسین بن سیف وابراھیم بن ھاشم والحسن بن علي الكوفي

 عن قول اهللا عّز )صلى اهللا علیھ وآلھ(سألت رسول اهللا:  ، قال ، عن سھل بن سعد األنصاري المدیني
 ١١٥. )وما كنت بجانب الّطور إذ نادینا(:  وجّل

، ثم وضعھا  ، في ورق آس أنبتھ كتب اهللا عّز وجّل كتابًا قبل أن یخلق الخلق بألفي عام:  قال
،  ، أعطیتكم قبل أن تسألوني ، إّن رحمتي سبقت غضبي یا اّمة محمد:  ، ثم نادى على العرش

، وأّن محمدًا عبدي   لقیني منكم یشھد أن ال إلھ إّال أنا، فمن وغفرت لكم قبل أن تستغفرني
 . ١١٦، أدخلتھ الجنة برحمتي ورسولي

 

 :   )علیھ السالم(  وفي عیون االخبار في حدیث طویل قال]٥٠ [

یا ُأّمة محمد، إّن قضائي لكم، وإّن رحمتي سبقت غضبي، وعفوي  : ثم نادى رّبنا عّز وجّل
 .١١٧قبل عقابي، فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني، واعطیتكم من قبل أن تسألوني

، عن  وعلي بن ابراھیم.  ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن یحیى:    روى الكلیني]٥١ [
علیھ (سمعت أبا عبداهللا:  ، قال ، عن الھیثم بن واقد الجزري ، عن ابن محبوب ، جمیعًا یھأب

 :  یقول)السالم

 إّنھ:  قل لقومك:  ، وأوحى إلیھ أن إّن اهللا عّز وجّل بعث نبّیًا من أنبیائھ إلى قومھ

  أحّب، فتحّولوا عّما لیس من أھل قریة وال ناس كانوا على طاعتي فأصابھم فیھا سّراء

، وال أھل بیت  ، ولیس من أھل قریة إلى ما أكره إّال تحّولت لھم عّما یحّبون إلى ما یكرھون
 ، فتحّولوا عّما أكره إلى ما أحبُّ إّال تحّولت كانوا على معصیتي فأصابھم فیھا ضّراء

 إّن رحمتي سبقت غضبي فال تقنطوا من:  ، وقل لھم لھم عّما یكرھون إلى ما یحّبون

                                                        
 . ٤٦:  القصص .  ١١٥
 . ، باب ثواب من شھد أن ال إلھ إّال اهللا وأّن محمدًا رسول اهللا ٣٠ص :  ثواب االعمال.  ١١٦
 . ٣٠، ح  ٢٨٤، ص  ١ج :  عیون أخبار الرضا.  ١١٧



 ال یتعّرضوا معاندین:  ، وقل لھم ، فإّنھ ال یتعاظم عندي ذنب أغفره رحمتي

 ، ال یقوم لھا شيء من ، فإن لي سطوات عند غضبي ، وال یستخّفوا بأولیائي لسخطي

 . ١١٨خلقي

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، عن أبي صالح ، عن األعمش ، عن أبي حمزة   أخرج البخاري بسنده عن عبدان]٥٢ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى عن أبي ھریرة

إّن :  ، وھو وضع عنده على العرش  ، ھو یكتب على نفسھ لّما خلق اهللا الخلق كتب في كتابھ
 .  ١١٩يرحمتي تغلب غضب

، عن أبي  ، عن األعرج ، عن أبي الزناد ، عن شعیب وأخرجھ أیضًا بسنده عن أبي الیمان
 ١٢٠. ھریرة بمثلھ

،  ، عن األعرج ، عن أبي الزناد ، عن مالك وأخرجھ أیضًا في موضع آخر منھ عن اسماعیل
  ١٢١... إّن رحمتي:  ، كتب عنده فوق عرشھ لّما قضى اهللا الخلق«:  ، ولفظھ عن أبي ھریرة

،  ، عن أبي رافع ، عن قتادة ، سمعت أبي ، حدثنا معتمر وأخرجھ أیضًا عن خلیفة بن خّیاط
 ١٢٢. ، بمثلھ مع اختالف في بعض اللفظ عن أبي ھریرة

، عن  )یعني الحزامي(، حّدثنا المغیرة  حدثنا قتیبة بن سعید:  وأخرجھ مسلم في الصحیح قال
 .  ١٢٣، عن أبي ھریرة بمثلھ ، عن األعرج أبي الزناد

،  ...، عن أبي الزناد  وأخرجھ مسلم أیضًا فیھ بسنده عن زھیر بن حرب عن سفیان بن عیینة
 .  ١٢٤بمثلھ: ...   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبي:  ولفظھ

،  ، عن الحارث بن عبدالرحمان ، عن أبي ضمرة وأیضًا أخرجھ مسلم عن علي بن خشرم
 .  ١٢٥، بمثلھ ، عن أبي ھریرة عن عطاء بن میناء

 .  ١٢٦بمثل روایة مسلم األخیرة:  وأخرجھ البغوي في مصابیح السّنة

                                                        
 . ٢٥، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر الذنوب:  ، باب ٢٧٥ ـ ٢٧٤، ص  ٢ج :  الكافي.  ١١٨
،  ، من كتاب التوحید )ویحّذركم اهللا نفسھ: ( قولھ تعالى) ١٥(، باب  ٢٦٩٤، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ١١٩
 . ٦٩٦٩  ح
 . ٦٩٨٦  ، ح ، من كتاب التوحید من اهللاال شخص أغیر ) ٢٠(، باب ٢٧٠٠ص :  المصدر السابق.  ١٢٠
،  ، من كتاب التوحید )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الصالحین: ( قولھ تعالى) ٢٨(، باب  ٢٧١٢ص :  المصدر المتقدم.  ١٢١
 . ٧٠١٥ح 
،  من كتاب التوحید)  قرآن مجید في لوح محفوظبل ھو: ( قول اهللا تعالى) ٥٤(، باب  ٢٧٥٥ص :  المصدر السابق.  ١٢٢
 . ٧١١٥  ، ح و بسنده عن محمدبن إسماعیل عن المعتمر.  ٧١١٤ح 
،  في سعة رحمة اهللا تعالى وأّنھا سبقت غضبھ، من كتاب التوبة) ٤(، باب  ٢١٠٧، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ١٢٣
 . ١٤/٢٧٥١  ح
 . ٢٧٥١ / ١٥ح :  المصدر السابق.  ١٢٤
 . ٢٧٥١ / ١٦، ح  المصدر المتقّدم.  ١٢٥



، عن أبي ھریرة  ، عن أبیھ ، عن ابن عجالن ، حدثنا اللیث وأخرجھ الترمذي عن قتیبة
 » ...إّن اهللا حین خلق الخلق كتب«:  ، بلفظ ١٢٧بمثلھ

، لكن  ، عن ابن عجالن ، عن صفوان بن عیسى ماجة بسنده عن محمد بن یحیىوأخرجھ ابن 
 ١٢٨. »: ... ، قبل أن یخلق الخلق كتب رّبكم على نفسھ بیده«:  بلفظ

                                                                                                                                                               
 . من كتاب الدعوات) ٩ (، باب ١٧٦، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ١٢٦
 . ٣٥٤٣  ، ح ، من كتاب الدعوات خلق اهللا مائة رحمة) ١٠٠(، باب  ٥١٣، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ١٢٧
 . ١٨٩، ح  ، من المقدمة فیما انكرت الجھمّیة) ١٣(، باب  ٦٧، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ١٢٨



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في المغفرة وطلب العفو

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،  حّدثني محمد بن جعفر:  ، قال   روى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل]٥٣ [
، عن أبي  ، عن علي بن أبي حمزة حّدثنا الحسین بن یزید:  ، قال حدثني موسى بن عمران:  قال

 :  سمعتھ یقول:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا بصیر

، إّن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبًا ثم  یا داود:  )علیھ السالم(أوحى اهللا عّز وجّل إلى داود النبي
، وأبدلتھ  ، وأنسیتھ الحفظة ، غفرت لھ رجع وتاب من ذلك الذنب واستحیى مّني عند ذكره

 .  ١٢٩، وأنا أرحم الراحمین حسنة وال أبالي

 

،  ، عن أبیھ حّدثنا علي بن ابراھیم بن ھاشم:  ، قال   روى الصدوق في أمالیھ عن أبیھ]٥٤ [
، عن  ، عن أبیھ ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن معاذ الجوھري عن محمد بن أبي عمیر

 :  ، قال  عن جبرائیل) علیھ وآلھصلى اهللا(، عن رسول اهللا )علیھم السالم(آبائھ

، وھو ال یعلم أّن لي أن ُاعّذبھ أو  من أذنب ذنبًا صغیرًا كان أو كبیرًا:  قال اهللا جّل جاللھ
، وھو یعلم أّن لي  ، ومن أذنب ذنبًا صغیرًا كان أو كبیرًا ، ال غفرت لھ ذلك الذنب أبدًا أعفو عنھ

 .  ١٣٠، عفوت عنھ أن ُأعّذبھ أو أعفو عنھ

 

صلى اهللا علیھ (، عن النبي   وفي بحار االنوار نقال عن كتاب عّدة الداعي البن فھد]٥٥ [

 :  مرسال قال)وآلھ

، وھو معرض  اللھم اغفر لي:  ، ثم یقول ، وھو معرض عنھ اللھم اغفر لي:  إّن العبد لیقول
 .  ، وھو معرض عنھ اللھم اغفر لي:  ، ثم یقول ھعن

، ثم  ، سألني المغفرة وأنا معرض عنھ أال ترون إلى عبدي:  فیقول اهللا سبحانھ للمالئكة
،  ، علم عبدي أّنھ الیغفر الذنوب إّال أنا ، ثم سألني المغفرة سألني المغفرة وأنا معرض عنھ

 .  ١٣١أشھدكم أّني قد غفرت لھ
                                                        

 . ذنبًا ثم رجع وتاب واستحیا من اهللا عند ذكرهثواب من أذنب :  ، باب ١٦٠ص :  ثواب االعمال.  ١٢٩
 . ، من المجلس الثامن واألربعون ٢، ح  ٢٣٦ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ١٣٠



 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، حّدثنا عمرو بن عاصم عن أحمد بن إسحاق:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٥٦ [
سمعت أبا :  ، قال ، سمعت عبدالرحمان بن أبي عمرة ، حّدثنا اسحاق بن عبداهللا حّدثنا ھّمام

أذنب ذنبًا ـ :  إّن عبدًا أصاب ذنبًا ـ ورّبما قال:   قال)ھصلى اهللا علیھ وآل(سمعت الّنبّى:  ، قال ھریرة
 .  أصبت ـ فاغفر لي:  رّب أذنبت ـ ورّبما قال:  فقال

 .  ؟ غفرت لعبدي ، ویأخذ بھ أعلم عبدي أّن لھ رّبًا یغفر الّذنب:  فقال رّبھ

:  ، أصبت ـ أو قال رّب:  أذنب ذنبًا ـ فقال:  ، ثم أذنب ذنبًا ـ ورّبما قال ثّم مكث ما شاء اهللا
 .  ، فاغفره لي أذنبت ـ آخر

 . ثالثًا،  ؟ غفرت لعبدي ، ویأخذ بھ أعلم عبدي أّن لھ رّبًا یغفر الّذنب:  فقال

ربِّ أصبت ـ أو :  قال:  ـ قال أصاب ذنبًا:  ، ثم أذنب ذنبًا ـ و ربما قال ثم مكث ماشاء اهللا
 . أذنبت ـ فأغفره لي:  قال

فلیعمل ما ،  ثالثًا،  ، غفرت لعبدي  َأعلم عبدي أّن لھ رّبًا یغفر الذنب و یأخذ بھ:فقال
 ١٣٢. شاء

، عن  عن إبراھیم بن عبداهللا،  المستدرك عن محمد بن یعقوب الحافظ وأخرجھ الحاكم في
كان قاص :  ، عن إسحاق بن عبداهللا بن أبي طلحة قال ، عن ھّمام بن یحیى یزید بن ھارون
بلفظ مثل ...  سمعت أبا ھریرة یقول: ، فسمعتھ یقول عبدالرحمان بن أبي عمرة:  بالمدینة یقال لھ
 ١٣٣. روایة البخاري

، عن اسحاق بن  ، حدثنا حّماد بن سلمة وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن عبداألعلى بن حّماد
صلى اهللا علیھ (، عن النبي ، عن أبي ھریرة ، عن عبدالرحمان بن أبي عمرة عبداهللا بن أبي طلحة

 .  ١٣٤وجّل مثلھ  فیما یحكیھ عن رّبھ عّز)وآلھ

 

، عن  ، ثنا غیالن ، ثنا مھدي أخبرنا أبو النعمان:    أخرج الدارمي في السنن قال]٥٧ [
 یرویھ عن )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ذر ، عن أبي ، عن عمرو بن معدیكرب بن حوشب  شھر
 . ربھ

                                                                                                                                                               
 . ٣٧٥، ص  ٩٣ج :  بحار االنوار.  ١٣١
،  من كتاب التوحید) یریدون أن یبدلوا كالم اهللا: ( قولھ اهللا تعالى) ٣٥(، باب  ٢٧٢٥، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ١٣٢
 . ٧٠٦٨ح 
 . ب التوبة واألنابة، من كتا ٢٤٢، ص  ٤ج :  مستدرك الصحیحین.  ١٣٣
 . ٢٩/٢٧٥٨  ، ح ، من كتاب التوبة قبول التوبة من الذنوب) ٥(باب ،  ٢١١٣، ص  ٤ج : ـ صحیح مسلم١٣٤



،  ، ابن آدم  قبل ذلك ، إّنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فیك یابن آدم:  قال
،  ابن آدم.  تشرك بي شیئًا إّنك إن تلقاني بقراب األرض خطایا لقیتك بقرابھا مغفرة بعد أن ال

 .  ١٣٥، ثم تستغفرني أغفر لك وال ُأبالي إّنك إن تذنب حّتى یبلغ ذنبك عنان السماء

 

،  ، ثنا شھر ، ثنا عبدالحمید ، عن ھاشم بن القاسم   وأخرجھ اإلمام أحمد في المسند]٥٨ [
،  یا عبدي:  ، لكن بلفظ بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن أباذر حّدثھ عن رسول اهللا:  حدثني ابن غنم

إن لقیتني بقراب األرض ! عبدي ، ویا ورجوتني فإّني غافر لك على ما كان فیكعبدتني  ما
 .  ١٣٦خطیئًة ما لم تشرك بي لقیتك بقرابھا مغفرة

، حدثنا أبو  حدثنا عبداهللا بن اسحاق الجوھري البصري:  وأخرجھ الترمذي في السنن قال
: سمعت بكر بن عبداهللا المزني یقول:  ، قال دثنا سعید بن عبید، ح ، حدثنا كثّیر بن فائد عاصم

 . ١٣٧مثلھ... قال اهللا:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  ، قال حدثنا أنس بن مالك

، ثنا ابراھیم بن  حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة:  ي في الكبیر قالوأخرجھ الطبران
، عن ابن  ، عن سعید بن جبیر ، عن حبیب بن أبي ثابت ، ثنا قیس بن الربیع اسحاق الصیني

 .  ١٣٨بمثلھ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال عباس

 

، ثنا  حدثنا أبو شیخ محمد بن الحسین بن عجالن الصبھاني:    أخرج الطبراني قال]٥٩ [
، عن  ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن أبیھ ، ثنا ابراھیم بن الحكم بن أبان سلمة بن شبیب

 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

ُأبالي ما لم  ، وال غفرت لھ،  من علم أّني ذو قدرة على مغفرة الذنوب:  قال اهللا عّز وجّل
 .١٣٩ یشرك بي شیئًا

 ١٤٠. وأخرجھ البغوي في المصابیح بلفظ مثل روایة الطبراني

 

                                                        
 . ، من كتاب الرقائق إذا تقّرب العبد إلى اهللا:  ، باب ٣٢٢ ، ص ٢ج :  سنن الدارمي.  ١٣٥
 . ١٥٤، ص  ٥ج :  مسند احمد.  ١٣٦
 . ٣٥٤٠، ح  ، من كتاب الدعوات في فضل التوبة واالستغفار) ٩٩(، باب  ٥١٢، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ١٣٧
 . ١٢٣٤٦، ح  ١٦، ص  ١٢ج :  المعجم الكبیر.  ١٣٨
 . ١١٦١٥، ح  ١٩٣، ص  ١١ج :  المصدر المتقّدم.  ١٣٩
 . ١٦٧٦، ح  ١٦٩، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ١٤٠



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في نداء اهللا ألھل الدنیا أن یدعوه ویرجوه

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

إّن اهللا تبارك :   أّنھ قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر   روى الصدوق عن أبي بصیر]٦٠ [
 :  وتعالى لینادي كّل لیلة جمعة من فوق عرشھ من أّول اللیل إلى آخره

ن ، أال عبد مؤمن یتوب إلّى م أال عبد مؤمن یدعوني آلخرتھ ودنیاه قبل طلوع الفجر فأجیبھ
، أال عبد مؤمن قد قّترت علیھ رزقھ یسألني الزیادة في  ذنوبھ قبل طلوع الفجر فأتوب علیھ

، أال عبد مؤمن سقیم یسألني أن أشفیھ قبل طلوع  رزقھ قبل طلوع الفجر فأزیده وأوّسع علیھ
، أال  ، أال عبد مؤمن محبوس مغموم یسألني أن أطلقھ من حبسھ فأخّلي سربھ الفجر فأعافیھ

  . ، وآخذ لھ بظالمتھ  مؤمن مظلوم یسألني أن آخذ لھ بظالمتھ قبل طلوع الفجر فأنتصر لھعبد

 . ١٤١فما یزال ینادي بھذا حّتى یطلع الفجر:  قال

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، أنبأنا  ، ثنا عبدالرزاق حدثنا الحسن بن علي الخّالل:    أخرج ابن ماجة في سننھ قال]٦١ [
، عن علّى بن  ، عن أبیھ ، عن معاویة بن عبداهللا بن جعفر ، عن ابراھیم بن محمد ابن أبي سبرة

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(أبي طالب

، فإّن اهللا ینزل فیھا لغروب  ، وصوموا نھارھا ، فقوموا لیلھا من شعبانإذا كان لیلة الّنصف 
، أال  ، أال مسترزق فأرزقھ  أال من مستغفر لي فأغفر لھ: ، فیقول ، إلى سماء الّدنیا الّشمس

 .  ١٤٢ حّتى یطلع الفجر، ، أال كذا ، أال كذا مبتلًى فأعافیھ

 

، عن  ، حدثنا مالك حدثنا عبدالعزیز بن عبداهللا:    وأخرجھ البخاري في صحیحھ قال]٦٢ [
:  )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبي عبداهللا األغّر وأبي سلمة بن عبدالرحمان ابن شھاب

 تبارك وتعالى كّل لیلة إلى ١٤٣ یتنّزل رّبنا:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(ول اهللاأّن رس:  ، لكن بلفظ بمثلھ

                                                        
 . ١٢٣٧ / ٢١، ح  ، باب وجوب الجمعة وفضلھا ٢٧١، ص  ١ج :  من ال یحضره الفقیھ.  ١٤١
 . ١٣٨٨، ح  ، من كتاب إقامة الصالة ي لیلة النصف من شعبانما جاء ف:  ، باب ٤٤٤، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ١٤٢
 . یقبل تعالى على الداعین باإلجابة واللطف:  ، او یكون المعنى معناه تنزل رحمتھ وأمره او مالئكتھ:  »یتنّزل ربنا«.  ١٤٣



، من یسألني  جیب لھمن یدعوني فأست:  ، فیقول ، حین یبقى ثلث الّلیل اآلخر السماء الّدنیا
  ١٤٤. ، من یستغفرني فأغفر لھ فأعطیھ

، باسناده عن  الدعاء والصالة من آخر اللیل:  ، باب وأخرجھ البخاري أیضًا في كتاب التھجد
، عن أبي  ، عن أبي سلمة وأبي عبداهللا األغّر ن ابن شھاب، ع ، عن مالك عبداهللا بن سلمة

 ١٤٥. ھریرة بعینھ

 .  ١٤٦بألفاظ قریبة)یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا(:  ، باب وأخرجھ أیضًا في كتاب التوحید

، عن أبي عبداهللا األغّر وعن أبي  حدثنا ابن شھاب:  ، قال وأخرجھ اإلمام مالك في الموطأ
 ١٤٧.، بمثل لفظ البخاري ، عن أبي ھریرة سلمة

 . ١٤٨، بروایات متعددة  صحیحھوأخرج الحدیث مسلم في

، بلفظ مثل روایة  ، عن ابن شھاب وأخرجھ أبو داود باسناده عن القعنبي عن مالك
 ١٤٩.البخاري

،  ، حدثنا یعقوب بن عبدالرحمان االسكندراني حدثنا قتیبة:  وأخرجھ الترمذي في سننھ قال
 قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ن رسول اهللاأ:  ، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ عن سھیل بن أبي صالح

 .  »أنا الملك«:  ، وزاد في أولھ ١٥٠بمثلھ

 

، حدثنا  وھري البصريحدثنا عبداهللا بن اسحاق الج:     أخرج الترمذي في سننھ قال]٦٣ [
سمعت بكر بن عبداهللا المزني :  ، قال ، حدثنا سعید بن عبید ، حدثنا كثّیر بن فائد أبو عاصم

 :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(حدثنا أنس بن مالك:  یقول

یابن .  أبالي ان فیك وال، إّنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما ك یابن آدم:  قال اهللا
، إّنك لو  یابن آدم.  أبالي غفرت لك وال؛  ، لو بلغت ذنوبك عنان الّسماء ثّم استغفرتني آدم

 ١٥١. ، ألتیتك بقرابھا مغفرة ، ثّم لقیتني ال تشرك بي شیئًا أتیتني بقراب األرض خطایا

                                                        
 . ٥٩٦٢  ، ح ، من كتاب الدعوات الدعاء نصف اللیل) ١٣(، باب ٢٣٣٠، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ١٤٤
 . ١٠٩٤، ح  )١٤(، باب ٣٨٤، ص  ١ج :  المصدر السابق.  ١٤٥
 . ٧٠٥٦، ص  )٣٥( ، باب ٢٧٢٣، ص  ٦ج :  المصدر المتقّدم .  ١٤٦
 . ٣٠ ح  ، من كتاب القرآن ٢١٤، ص  ١ج :  الموطأ.  ١٤٧
، من كتاب صالة المسافرین  ...الترغیب في الدعاء و الذكر) ٢٤(، باب ٥٢٣ ـ ٥٢١، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ١٤٨

 .   و ما بعده٧٥٨، ح  وقصرھا
، باب  ٣٤، ص  ٢، و ج ٤٧٣٢في الرّد على الجھمیة من كتاب السّنة، ح :  ، باب ٢٣٤، ص ٤ ج:  سنن أبي داود.  ١٤٩

 .  ١٣١٥، ح  أّي اللیل أفضل من كتاب الصالة
، من ابواب  ، باب ما جاء في نزول الرب عّز وجّل إلى السماء الدنیا كل لیلة ٣٠٧، ص  ٢ج :  سنن الترمذي.  ١٥٠

 . ٤٤٦، ح  الصالة
 . ٣٥٤٠  ، ح  من كتاب الدعوات، ، باب في فضل التوبة واالستغفار ٥١٢، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ١٥١



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في مخافة اهللا تعالى والخشیة منھ 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

،  أخبرنا ابن معاذ:  ، قال أخبرني الخلیل بن أحمد:    روى الصدوق في الخصال قال]٦٤ [
قال :  ، عن الحسن قال أخبرنا عون:  ، قال حدثنا عبداهللا:  ، قال حدثنا الحسین المروزي:  قال

  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

،  أجمع لھ أمنین ، وال ، ال أجمع على عبدي خوفین وعّزتي وجاللي:  قال اهللا تبارك وتعالى
 .  ١٥٢ في الدنیا آمنتھ یوم القیامة، وإذا خافني فإذا أمنني في الدنیا أخفتھ یوم القیامة

 ١٥٣. رواه الدیلمي في إرشاد القلوب بمثلھ و

 

، عن أبیھ محمد بن الحسن بن  ، عن أحمد بن محمد   روى الشیخ المفید في أمالیھ]٦٥ [
، عن الحسن بن  ، عن علي بن مھزیار ، عن العباس بن معروف ، عن الصفار الولید القمي

علیھما (، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  ، عن حبیب السجستاني ، عن ھشام سالم محبوب

 :   أن قال لھ)علیھ السالم(لتوراة مكتوبًا فیما ناجى اهللا تعالى بھ موسىإّن في ا:  قال)السالم

، واذكرني في خلوتك وعند سرور   أحفظك من وراء عورتك ، خفني في سّر أمرك یا موسى
 .  ١٥٤ أذكرك عند غفالتك لذتك

 كان یسمع منھ في صالتھ أزیز )علیھ السالم(أّن إبراھیم:  في إرشاد القلوبوروى الدیلمي 
.  . . كذلك)صلى اهللا علیھ وآلھ(، وكان سیدنا رسول اهللا كأزیز المرجل من خوف اهللا تعالى في صدره

 : إلى أن قال

 .  ١٥٥، بمثلھ یا موسى:  وأوحى اهللا تعالى إلى موسى بن عمران

 

                                                        
 . ١٢٧، ح  ، باب االثنین ٧٩ص :  الخصال.  ١٥٢
 .في الخوف من اهللا تعالى:   من الباب الثامن و العشرین١٠٧ص :  إرشاد القلوب.  ١٥٣
 . ، من المجلس الثالث و العشرین ٤٦، ح  ٢١٠ص :  أمالي الشیخ المفید.  ١٥٤
 . في الخوف من اهللا تعالى:  ن الباب الثامن و العشرین، م ١٠٥ص :  إرشاد القلوب.  ١٥٥



 )صلى اهللا علیھ وآلھ( عن رسول اهللا)علیھ السالم(عن أمیرالمؤمنین:    وروى الدیلمي أیضًا]٦٦ [
 :  أّن اهللا تعالى قال:  في خبر المعراج

زم نفسك وال:)  إلى أن قال (، إّال خشع لھ كل شيء ، ما عرفني عبد وخشع لي یا أحمد
 .١٥٦، وإْن لم تفعل فأنت من الھالكین ، فإن فعلت ذلك فلعّلك تسلم خشیًة وخوفًا

 

، عن  حدثنا محمد بن أبي عبداهللا الكوفي:  ، قال عن علي بن أحمد:    روى الصدوق]٦٧ [
علیھ (، عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري ، عن عبدالعظیم الحسني سھل بن زیاد اآلدمي

، ما جزاء من دمعت  إلھي:  ، قال موسى لّما كلم اهللا عّز وجّل موسى بن عمران:   قال)السالم
 عیناه من خشیتك؟ 

 .١٥٧، و أؤّمنھ الفزع األكبر یا موسى أقي وجھھ من حّر النار:  قال

 

، عن جّده علي بن  ، عن أبیھ باسناده عن جعفر بن محمد:    وفي كتاب الجعفرّیات]٦٨ [
:  قال)علیھ السالم(إّن إبراھیم الخلیل:  ، قال )علیھم السالم(، عن علي بن أبي طالب ، عن أبیھ الحسین
 ، ما لعبد بّل وجھھ بالدموع من مخافتك؟  الھي

 .  ١٥٨جزاؤه مغفرتي ورضواني یوم القیامة:  قال

:  حدثنا أبو عبداهللا محمد بن محمد بن النعمان قال:    روى الطوسي في أمالیھ قال]٦٩ [
،  حدثنا محمد بن الحسن بن الولید:  ، قال أخبرني أبو جعفرمحمد بن علي بن الحسین بن بابویھ

ي ، عن عل حدثنا محمد بن الحسین بن أبي الخّطاب:  ، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار:  قال
علیھ (بن محمد  ،  عن أبي عبداهللا جعفر ، عن أبي بصیر ، عن علي بن أبي حمزة بن أسباط

 :  قال)السالم

، ومن قلبك  ، ھب لي من عینیك الدموع یا عیسى:  )علیھ السالم(أوحى اهللا إلى عیسى بن مریم
، وقم على قبور األموات فنادھم  ، واكحل عینیك بمیل الحزن إذا ضحك البّطالون الخشوع

 .  ١٥٩إّني الحق في الالحقین:  ، وقل ، لعّلك تأخذ موعظتك منھم بالصوت الرفیع

 

 :قال)علیھ السالم(أبي عبداهللا عن القداح، ابن نع االشعري، محمد بن جعفر عن  البرقي   روى]٧٠ [

                                                        
 . في لیلة المعراج:  ، من  الباب الرابع و الخمسین ٢٠٣ص :  المصدر السابق.  ١٥٦
 . ، من المجلس السابع و الثالثین ٨، ح  ١٧٣ص :  یخ الصدوقأمالي ش.  ١٥٧

، فإّنھا  إذا دمعت عیناك فال تمسحھا إّال بكّفك على وجھك:  في التوراة مكتوب:  )مخطوط(وجاء في كتاب لب اللباب
 .  إّال سقیتھ من الرحیق المختوم ، وال یبكي عبدي من خشیتي رحمة

 . ٢٤٠ص :  الجعفریات.  ١٥٨
 . ، من المجلس األول ١٥، ح  ١٢ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ١٥٩



، ویكّف نفسھ عن الشھوات  إّنما أقبل الصالة مّمن تواضع لعظمتي:  قال اهللا تبارك وتعالى
 .  ١٦٠الحدیث... ، وال یتعاظم على خلقي  ، ویقطع نھاره بذكري من أجلي

 

 :  د من طریق أھل السّنةور ما

، حّدثنا  ، حّدثنا أبو عوانة   أخرج البخاري في صحیحھ عن موسى بن اسماعیل]٧١ [
أال ُتَحّدثنا ما سمعت من :  قال ُعقبة بن عمرو لحذیفة:  ، عن ربعي بن حراش قال عبدالملك
، فلّما یئس من  موتإّن رجال حضره ال: إّني سمعتھ یقول:  ، قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

، حّتى إذا أكلت  ، وأوقدوا فیھ نارًا ، فاجمعوا لي حطبًا كثیرًا إذا أنا متُّ:  ، أوصى أھلھ الحیاة
، ثّم انظروا یومًا راحًا فاذروه  ، فاطحنوھا ، فخذوھا ، فامُتحشت ، وخلصت إلى عظمي لحمي
 لم فعلت ذلك؟:  ، فقال لھ ، فجمعھ اهللا ، ففعلوا في الیّم

 ١٦١. ، فغفر اهللا لھ من خشیتك:  قال

                                                        
 . ٤٤، ح  في فضل قول الخیر) ٩(، باب  ١٥ص :  المحاسن.  ١٦٠
 . ٣٢٦٦، ح  ، من كتاب األنبیاء إسرائیل ما ذكر عن بني) ٥١(، باب  ١٢٧٣، ص  ٣ج :  صحیح البخاري.  ١٦١



 

 

 

 

 فصل 

 ماجاء في بسط التوبة ومضاعفة الحسنات 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن جمیل بن  ، عن ابن أبي عمیر ، عن أبیھ ن ابراھیمعن علي ب:    روى الكلیني]٧٢ [
 :   قال)علیھما السالم(، عن أبي عبداهللا أو عن أبي جعفر ، عن ابن بكیر دّراج

، فاجعل لي  ، وأجریتھ مّني مجرى الّدم یا رّب سّلطت علّى الشیطان:   قال)علیھ السالم(إّن آدم
 .شیئًا

، فإن عملھا كتبت علیھ  ، جعلت لك أّن من ھّم من ذریّتك بسّیئة لم تكتب علیھ یا آدم:  فقال
 .  ، فإن ھو عملھا كتبت لھ عشرًا ، َوَمْن ھّم منھم بحسنة فإن لم یعلمھا كتبت لھ حسنة سیئة

 . جعلت لك أّن من عمل منھم سّیئة ثم استغفر لھ غفرت لھ:  ، قال  یا رّب زدني: قال

بسطت لھم التوبة ـ حّتى تبلغ النفس :   ـ أو قالجعلت لھم التوبة:  ، قال ربِّ زدنيیا :  قال
 . ١٦٢یا ربِّ حسبي:   قال. ھذه

 

لّما أعطى اهللا :   قال)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا:  تفسیره في    روى علي بن إبراھیم]٧٣ [
، وأجریتھ منھم مجرى  یا ربِّ قد سّلطت إبلیس على ولدي:  ، قال آدم أعطاه من القّوة إبلیس ما

 ، فما لي ولولدي؟ ، وأعطیتھ ما أعطیت الدم في العروق

  . ، والحسنة بعشر أمثالھا لك ولولدك السّیئة بواحدة:  فقال

 . التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم:  ، قال یا ربِّ زدني:  قال

 ١٦٣. أغفر وال ُابالي:  ، قال یا ربِّ زدني:  قال

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

                                                        
، من كتاب اإلیمان و  وقت التوبة) علیھ السالم(فیما أعطى اهللا عّزوجّل آدم:  ، باب ٤٤٠، ص  ٢ج :  الكافي.  ١٦٢

 . ١، ح  الكفر
 . ٤٢، ص  ١ج :  تفسیر القمي.  ١٦٣



، حدثنا المغیرة بن  حدثنا قتیبة بن سعید:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٧٤ [
صلى (أّن رسول اهللا:  )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن األعرج ، عن أبي الزناد نعبدالرحما

 :  قال)اهللا علیھ وآلھ

، فإن عملھا فاكتبوھا   فال تكتبوھا علیھ حّتى یعملھا إذا أراد عبدي أن یعمل سّیئة:  یقول اهللا
 فاكتبوھا  حسنة فلم یعملھاوإذا أراد أن یعمل .  ، وإن تركھا من أجلي فاكتبوھا لھ حسنة بمثلھا

 ١٦٤. ، إلى سبعمائة ضعف ، فإن عملھا فاكتبوھا لھ بعشر أمثالھا لھ حسنة

،  ، حدثنا جعد أبو عثمان  عن عبدالوارث، باسناده عن أبي معمر:  وزاد في بعض الروایات
 فیما یرویھ عن رّبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن ابن عباس حدثنا أبو رجاء الُعطاردي

 ١٦٥. »إلى أضعاف كثیرة«:  عّزوجّل 

 

 واسحاق بن   وزھیر بن حرب حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة:    وروایة مسلم في صحیحھ]٧٥ [
، عن أبي  ، عن االعرج ، عن أبي الزناد واللفظ ألبي بكر ـ حدثنا ابن عیینة ابراھیم ـ
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(ھریرة

، وإذا  ، فإن عملھا فاكتبوھا سّیئة ئة فال تكتبوھا علیھإذا ھّم عبدي بسّی:  قال اهللا عّزوجّل
 ١٦٦. ، فإن عملھا فاكتبوھا عشرًا  فاكتبوھا حسنة ھّم بحسنة فلم یعملھا

، عن  ، عن أبي الزناد ، حدثنا سفیان وبنحوه أخرجھ الترمذي في سننھ عن ابن أبي عمر
 .  ١٦٧، عن أبي ھریرة األعرج

 

 ـ  اسماعیلحدثنا :  ، قالوا   وروایة أخرى لمسلم عن یحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر]٧٦ [
صلى اهللا علیھ (، عن رسول اهللا )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ـ عن العالء وھو ابن جعفر

 :  قال)وآلھ

، فإن عملھا كتبتھا لھ   كتبتھا لھ حسنة إذا ھّم عبدي بحسنة ولم یعملھا:  قال اهللا عّز وجّل
، فإن عملھا   لم أكتبھا علیھ ملھا، وإذا ھّم بسّیئة ولم یع ، إلى سبعمائة ضعف عشر حسنات

  ١٦٨. كتبتھا سّیئة واحدة

 

                                                        
،  من كتاب اإلیمان)یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا: ( قولھ اهللا تعالى) ٣٥( ، باب ٢٧٢٤، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ١٦٤
 . ٢٠٣/١٢٨ح 
 . ٦١٢٦، ح  ، من كتاب الرقاق من ھّم بحسنة أو بسیئة) ٣١(، باب ٢٣٨٠، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ١٦٥
، ح  ، من كتاب اإلیمان إذا ھّم العبد بحسنة كتبت وإذا ھّم بسیئة لم تكتب) ٥٩(،باب ١١٧، ص  ١، ج  صحیح مسلم.  ١٦٦

٢٠٣/١٢٨ . 
 . ٣٠٧٣، ح  من كتاب تفسیر القرآن) ٧(، باب ٢٦٥ ص ٥ج :  سنن الترمذي.  ١٦٧
 . ٢٠٤، ح  ، من كتاب اإلیمان ...إذا ھّم العبد ) ٥٩(، باب ١١٧، ص  ١، ج  صحیح مسلم.  ١٦٨



، عن  ، أخبرنا معمر ، حدثنا عبدالرزاق   وروایة ثالثة لھ أیضًا عن محمد بن رافع]٧٧ [
،  )صلى اهللا علیھ وآلھ( عن محّمد رسول اهللا)رضي اهللا عنھ(ا أبو ھریرةھذا ما حّدثن:  ھّمام بن منّبھ قال

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال؛  ، منھا فذكر أحادیث

، فإذا   فأنا أكتبھا لھ حسنة ما لم یعمل إذا تحّدث عبدي بأن یعمل حسنة:  قال اهللا عّزوجّل
، فإذا   فأنا أغفرھا لھ ما لم یعملھا تحّدث بأن یعمل سّیئة، وإذا  عملھا فأنا أكتبھا بعشر أمثالھا

 .  عملھا فأنا أكتبھا لھ بمثلھا

، ذاك عبدك یرید أن یعمل سّیئة ـ وھو  رّب:  قالت المالئكة:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقال رسول اهللا
، إّنما  ا لھ حسنة، وإن تركھا فاكتبوھ  فاكتبوھا لھ بمثلھا ، فإن عملھا ارقبوه:  ـ فقال أبصر بھ

 ١٦٩. تركھا من جّراي

 

، عن  ، عن االعمش ، ثنا وكیع حدثنا علي بن محمد:    وأخرج ابن ماجة في سننھ قال]٧٨ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ذّر المعرور بن سوید

، ومن جاء بالّسّیئة  ، وأزید من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا:  الىیقول اهللا تبارك وتع
، ومن تقّرب مّني ذراعًا  ومن تقّرب مّني شبرًا تقّربت إلیھ ذراعًا.   أو أغفر فجزاء سّیئة مثلھا
، ثّم ال   األرض خطیئة١٧٠، ومن لقیني بقراب ومن أتاني بمشي أتیتھ ھرولة.  تقّربت منھ باعًا
 .  ١٧١، لقیتھ بمثلھا مغفرة یشرك بي شیئًا

 

، ثنا  حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة:  ، قال خر  وأخرج ابن ماجة مثلھ في سننھ أیضًا بلفظ آ]٧٩ [
صلى ( اهللا قال رسول:  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح ، عن األعمش أبو معاویة ووكیع

 : )اهللا علیھ وآلھ

إّال :  ، قال اهللا سبحانھ ، الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف كّل عمل ابن آدم یضاعف لھ
 .  ١٧٢ي بھالصوم فإّنھ لي وأنا أجز

                                                        
 . ٢٠٥/١٢٩ح :  المصدر السابق.  ١٦٩
 . )٦٦٤، ص  ١٤  ج:  لسان العرب(انظر .  بما یقارب مألھا:  عنى الحدیثوم.  ما قارب قدره:  قراب الشيء.  ١٧٠
 . ٣٨٢١، ح  ، من كتاب األدب فضل العمل) ٥٨(، باب  ١٢٥٥، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٧١
 . ٣٨٢٣، ح  ، من كتاب األدب فضل العمل) ٥٨(، باب  ١٢٥٦، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٧٢



 

 

 

 

 فصل

 الھدایة والنجاة:  ماجاء في أّن أعظم النعم

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،  القمي  روى الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ ]٨٠ [
، عن نوح بن  ، عن حمدان بن سلیمان حّدثنا علي بن محمدبن قتیبة:  ، قال حّدثنا أبي:  قال

 ، عن علقمة بن محّمد الحضرمي، ، عن صالح بن عقبة ، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع شعیب

صلى اهللا (اهللا سولر قال : قال)علیھم السالم(آبائھ عن أبیھ، عن ، )علیھما السالم(محمد بن جعفر الصادق عن

 : )علیھ وآلھ

، وكّلكم  ، وكّلكم فقیر إّال من أغنیتھ ، كّلكم ضاّل اّال من ھدیتھ عبادي:  قال اهللا جل جاللھ
 . ١٧٣مذنب إّال من عصمتھ

 

أخبرني أبو :  ، قال  بن محمد بلفظ مقارب بسنده عن محمد   ورواه الشیخ الطوسي]٨١ [
،  حّدثنا داود بن سلیمان:  ، قال حّدثنا علي بن مھرویھ القزویني:  ، قال حفص عمر بن محمد

حدثني أبي :  ، قال حّدثني أبي موسى بن جعفر:  ، قال حدثنا الرضا علي بن موسى:  قال
:  ، قال العابدین لحسین زینحدثني أبي علي بن ا:  ، قال حّدثني أبي محمد بن علي:  ، قال جعفر

:  قال)علیھم السالم(حدثني أبي علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین:  ، قال حدثني أبي الحسین بن علي
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا

، وكّلكم  ، وكّلكم عائل إّال من أغنیت ، كّلكم ضاّل إّال من ھدیت یابن آدم:  قال اهللا عّز وجّل
، فإّن من عبادي المؤمنین من ال  ، فاسألوني أكفكم وُأھدكم سبیل رشدكم  من أنجیتھالك إّال

 .  ١٧٤ الحدیث ... ، ولو أغنیتھ ألفسده ذلك یصلحھ إّال الفاقة

 

علیھ (، عن أمیرالمؤمنین )معلیھ السال(  وفي التفسیر المنسوب إلى اإلمام العسكري]٨٢ [

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبي:  قال)السالم

                                                        
 . ، من المجلس الثاني والعشرین ١، ح  ٩٠ص :  أمالي الصدوق.  ١٧٣
 . ، من المجلس السادس ٢٧٨ / ٣٠، ح  ١٦٦ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ١٧٤



، وكّلكم فقیر إّال من  یا عبادي كّلكم ضاّل إّال من ھدیتھ فسلوني الھدى أھدكم:  قال اهللا تعالى
، ومن  ، وكّلكم مذنب إّال من عافیت فسلوني المغفرة أغفر لكم اغنیتھ فسلوني الرزق أرزقكم

ولو أّن أّولكم .  ، غفرت لھ وال ُابالي ي ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتيعلم أّن
، لم  ، اجتمعوا على إنقاء قلب عبد من عبادي ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم وآخركم

،  ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومیتكم ، ولو أّن أّولكم وآخركم یزیدوا في ملكي جناح بعوضة
ولو أّن أّولكم .  ، لم ینقصوا من ملكي جناح بعوضة ى إشقاء قلب عبد من عبادياجتمعوا عل

، ما بلغت من  ، اجتمعوا فتمّنى كّل واحد منھم ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم وآخركم
، فغمس فیھ  ، كما لو أّن أحدكم مّر على شفیر البحر ، لم یتبّین ذلك في ملكي ، فأعطیتھ ُأمنیتھ
، فإذا أردت  ، وعذابي كالم ، عطائي كالم ، ذلك بأّني جواد كریم ماجد واجد  انتزعھاإبرة ثم

 . ١٧٥شیئًا فإّنما أقول لھ كن فیكون

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ثنا عمار بن محمد بن أخت سفیان الثوري:    أخرج االمام احمد في المسند قال]٨٣ [
قال :  ، قال ، عن أبي ذر ، عن عبدالرحمان بن غنم ، عن شھر بن حوشب لیث بن أبي سلیم

 :  یقول اهللا عّز وجّل:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

، ومن علم أّني أقدر على  ي أغفر لكمكّلكم مذنب إّال من عافیت فاستغفرون!  یا عبادي
،  ، وكّلكم ضاّل اّال من ھدیت فاستھدوني أھدكم المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت لھ وال ُأبالي

، ورطبكم  ، وحّیكم ومّیتكم ، ولو أّن اّولكم وآخركم وكّلكم فقیر إّال من أغنیت فاسألوني أغنكم
، ولو  ادي ما نقص في ملكي جناح بعوضة، اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عب ویابسكم

، ولو أّن اولكم  اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي من جناح بعوضة
،  ، اجتمعوا فسألني كل سائل منھم ما بلغت ُأمنیتھ ، ورطبكم ویابسكم ، وحّیكم ومّیتكم وآخركم

حدكم مّر بشفة البحر فغمس فیھ إبرة ، كما لو أّن أ ، ما نقصني فأعطیت كل سائل منھم ما سأل
، وعذابي  ، عطائي كالم  بأّني جواد ماجد صمد ، ذلك ، كذلك ال ینقص من ملكي ثم انتزعھا

 . ١٧٦، إذا أردت شیئًا فإّنما أقول لھ كن فیكون كالم

، وفیھ تقدیم وتأخیر في  ، بألفاظ قریبة منھ وأخرجھ البغوي في المصابیح عن أبي ذر أیضًا
 .  ١٧٧بعض العبارات

                                                        
 . ١٩، ح  أعظم الطاعات:  ، باب ٤٢ص :  تفسیر االمام العسكري.  ١٧٥
 . ١٥٤، ص  ٥ج :  مسند احمد.  ١٧٦
 . االستغفار والتوبة) ٥(، باب  ١٧٤، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ١٧٧



، عن شھر بن  ، عن لیث ، حدثنا أبو االحوص عن ھّناد:  وأخرجھ الترمذي في السنن
 اهللا علیھ صلى(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ذّر ، عن عبدالرحمان بن غنم حوشب

 .  ١٧٨بمثلھ)وآلھ

، عن موسى بن  ، عن عبدة بن سلیمان وأخرجھ ابن ماجة في سننھ بسنده عن عبداهللا بن سعید
، بألفاظ  أبي ذر أیضًا، عن  ، عن عبدالرحمان بن غنم ، عن شھر بن حوشب المسّیب الثقفي

 ١٧٩. قریبة من ألفاظ الترمذي

                                                        
 . ٢٤٩٥  ، ح من كتاب صفة القیامة والرقائق والورع) ٤٨(، باب ٥٦٦، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ١٧٨
 . ٤٢٥٧، ح  ، من كتاب الزھد ذكر التوبة) ٣٠(، باب  ١٤٢٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٧٩



 

 

 

 

 فصل

 ما جاء في ثواب االنشغال بالذكر والتالوة عن المسألة

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(روي عن النبّى:    عّدة الداعي]٨٤ [

من شغلھ قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطیتھ أفضل ثواب :  قال اهللا تبارك وتعالى
 . ١٨٠الّشاكرین

 

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال الّنبّى:    وفي مصباح الّشریعة]٨٥ [

 . ١٨١ أفضل ما أعطي للسائلینمن شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ:  قال اهللا تعالى

 ، ، عن ھشام بن سالم ، عن ابن أبي عمیر ورواه البرقي في محاسنھ عن أبیھ

 ذكر الحدیث و: ...   تعالى یقول إّن اهللا تبارك و:   قال)علیھ السالم(اهللا عن أبي عبد

 .١٨٢سواء

 .١٨٣مثلھ...  قال أبو عبداهللا:  وذكره القطب الراوندي أیضًا في دعواتھ قال

 

من شغلھ الّثناء عن :  مرسال أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(  روى ابن أبي جمھور عن النبّى]٨٦ [
 ١٨٥. ١٨٤أعطیھ أفضل ما أعطي الّسائلین:  ، قال اهللا تعالى المسألة لنفسھ

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

                                                        
 . ٢١١ص :  عّدة الداعي.  ١٨٠
 . ١٣٤:  مصباح الشریعة.  ١٨١
 . ٤٣ ، ح ، من كتاب ثواب األعمال ثواب الشغل بذكر اهللا) ٣٣(باب ،  ٣٩، ص  ١ج :  المحاسن.  ١٨٢
 . ٤١، ح  ١٦٠، ص  ٩٣ج :  ، وعنھ في البحار ٢ص :  دعوات الراوندي.  ١٨٣
 . ٣٥ ح  ٣١٤، ص  ٣ج :  عوالي اللئالي.  ١٨٤
، عن عمرو بن  ، ثنا محمد بن الحسن الھمداني أخبرنا اسماعیل بن ابراھیم الترجماني:  في السنن:  وفیھ أیضًا قال.  ١٨٥

من شغلھ قراءة القرآن عن «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أبي سعید الخدري قال  عن عطیة، قیس
 . » ، وفضل كالم اهللا على سائر الكالم لفضل اهللا على خلقھ ، أعطیتھ أفضل ثواب السائلین مسألتي وذكري



،  ، حّدثنا شھاب بن عّباد العبدّى  في السنن عن محّمد بن إسماعیل   أخرج الترمذي]٨٧ [
، عن أبي سعید  ، عن عطّیة ، عن عمرو بن قیس حّدثنا محّمد بن الحسن بن أبي یزید الھمدانّى

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال الخدرّى

، أعطیتھ أفضل ما ُأعطي  ذكري عن مسألتيمن شغلھ القرآن و:  یقول الّرّب عّز وجّل
  . الّسائلین

 . ١٨٦وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقھ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ثم قال

 . ١٨٧وأخرجھ البغوي بلفظ مثل روایة الترمذي

 

                                                        
 . ٢٩٢٦، ح  من كتاب فضائل القرآن) ٢٥(، باب ١٦٩، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ١٨٦
 . ١٥٣٦، ح  ١١٧، ص  ٢ج :  ّنةمصابیح الس.  ١٨٧



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل الحامدین وثوابھم 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

حّدثني علي بن :  ، قال باسناده عن محمد بن موسى بن المتوكل:    روى الصدوق]٨٨ [
، عن  ، عن سیف بن عمیرة ، عن علي بن الحكم ، عن احمد بن أبي عبداهللا الحسین السعدآبادي

 :  قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا زید الشّحام

وكیف یشغل كتاب السماء؟ :  ، قیل الحمد هللا كما ھو أھلھ شغل اهللا كتاب السماء:  من قال
، وعلّى  اكتبوھا كما قالھا عبدي:  فیقول:   فقال، اللھم إّنا ال نعلم الغیب:  یقولون:  قال

 ١٨٨. ثوابھا

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

 ، ثنا حدثنا ابراھیم بن المنذر الخرامي:    أخرج ابن ماجة في سننھ قال]٨٩ [

 أّنھ:  سمعت قدامة بن ابراھیم الجمحي یحّدث:  ، قال معریین مولى ال صدقة بن بشیر

 : ، قال ، وعلیھ ثوبان معصفران  وھو غالم كان یختلف إلى عبداهللا بن عمر بن الخطاب

:  أّن عبدًا من عباد اهللا قال:   حّدثھم)صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا:  فحّدثنا عبداهللا بن عمر
  ، فلم یدریا  بالملكین١٨٩، فعّضلت بغي لجالل وجھك ولعظیم سلطانك، لك الحمد كما ین یارّب

 كیفال ندري ؛  ، إّن عبدك قد قال مقالة یا رّبنا:  ، وقاال ، فصعدا إلى الّسماء كیف یكتبانھا

 نكتبھا؟

 ماذا قال عبدي؟:  قال اهللا عّزوجّل ـ وھو أعلم بما قال عبده ـ

 یا رّب لك الحمد كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم:  ، إّنھ قال یا رّب:  قاال

 . سلطانك

 ١٩٠. ، حّتى یلقاني فأجزیھ بھا اكتباھا كما قال عبدي:  فقال اهللا عّزوجّل لھما

                                                        
 .  ١، ح  الحمد هللا كما ھو أھلھ:  ، باب ثواب من قال ١٣ص :  ثواب االعمال.  ١٨٨
،  ١١ج :  لسان العرب. ( أعضل بي األمر إذا ضاقت علیك فیھ الحیل:  ، یقال المنع والشدة:  أصل العضل.  ١٨٩
 . )٤٥٢  ص
 . ٣٨٠١، ح  ، من كتاب األدب ، باب فضل الحامدین ١٢٤٩، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٩٠



 



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل التوّكل على اهللا والتفّرغ العبادتھ

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

  وروى الشیخ حسن بن أبي الحسن بن محمد الدیلمي في كتاب إرشاد القلوب إلى ]٩٠ [
یا :   سأل ربھ لیلة المعراج فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أن النبي:   )علیھ السالم(الصواب عن أمیرالمؤمنین

 رّب أىُّ األعمال افضل؟ 

 . ١٩١، والرضا بما قسمت لیس شيء عندي أفضل من التوّكل علّى:  فقال

 

، عن ابن  ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبیھ   روى المجلسي عن الصدوق]٩١ [
 : في التوراة مكتوب:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا بن یزید، عن عمر  محبوب

، وأمأل  ، وعلّي أن أُسدَّ فاقتك ، َوال أكلك إلى طلبك ، تفّرغ لعبادي أمأل قلبك غنًى ابن آدم
، وأكلك إلى  ، ثم ال أسّد فاقتك ، وإّال تفرغ لعبادي أمال قلبك ُشغال بالدنیا قلبك خوفًا مّني

 ١٩٢. طلبك

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، أخبرنا عیسى بن یونس حدثنا علي بن خشرم:  قال:    أخرج الترمذي في سننھ]٩٢ [
صلى اهللا (، عن النبي ، عن أبي ھریرة ، عن أبي خالد الوالبي ، عن أبیھ عمران بن زائدة بن نشیط

 :   قال)علیھ وآلھ

، وإّال تفعل مألُت   وأُسدَّ فقرك  أمأل صدرك غنًى  لعبادتي ، تفّر  یابن آدم: إّن اهللا تعالى یقول
 ١٩٣.  ولم أسّد فقرك یدیك شغال

، عن  ، ثنا عبداهللا بن داود حدثنا نصر بن علي الجھضمي:  وأخرجھ ابن ماجة في سننھ قال
 ١٩٤. ، بمثلھ عمران بن زائدة

                                                        
 . ١٩٩ص :  ارشاد القلوب.  ١٩١
 . ٣٩، ح  ١٨٢، ص  ٧١ج :  بحار األنوار.  ١٩٢
 . ٢٤٦٦، ح  ، من كتاب صفة القیامة )٣٠(، باب  ٦٤٢، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ١٩٣
 . ٤١٠٧، ح  )٢(، باب  ١٣٧٦، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ١٩٤



 



 

 

 

 

 فصل

 ما جاء في فضل ذكر اهللا تعالى

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

ابن ، عن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى   روى الكلیني بإسناده عن محمد بن یحیى]٩٣ [
مكتوب :  قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبداهللا بن سنان محبوب

،  یا رّب أقریب أنت مّني فُأناجیك:   سأل رّبھ فقال)علیھ السالم(أّن موسى:  في التوراة التي لم تغّیر
 أم بعیٌد فُأنادیك؟ 

  .  ذكرني، أنا جلیس من یا موسى:  فأوحى اهللا عّزوجّل إلیھ

 فمن في سترك یوم الستر إّال سترك؟:  فقال موسى

، فأولئك الذین إذا أردت أن ُأصیب  ، ویتحاّبون فّي فأحّبھم الذین یذكرونني فأذكرھم:  فقال
 . ١٩٥أھل األرض بسوء ذكرتھم فدفعت عنھم بھم

 

 :  إّن اهللا یقول:    وروى القطب الراوندي في لّب اللباب]٩٤ [

، وغافر  ، ومجیب من دعاني ، ومطیع من أطاعني ، ومحّب من أحّبني أنا جلیس من ذكرني
 . ١٩٦من استغفرني

 .١٩٧  وأورده عنھ المحّدث النوري في المستدرك مرفوعًا

حدثنا أبو عبداهللا الحسین بن محمد األشناني :    روى الصدوق في كتاب التوحید قال]٩٥ [
، عن   الفراء، عن داود بن سلیمان حدَّثنا علي بن مھرویھ القزویني:  ، قال الرازي العدل ببلخ

قال رسول :  قال)علیھ السالم(، عن علي )علیھم السالم(، عن آبائھ ، عن أبیھ علي بن موسى الرضا
، أم  یا رّب أبعید أنت مّني فُأنادیك:  إّن موسى بن عمران لّما ناجى َربَّھ قال:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 قریب فُأناجیك؟ 

 .  أنا جلیس من ذكرني:  فأوحى اهللا جل جاللھ إلیھ

 .  یا رّب إني أكون في حال أجّلك أن َأذكرك فیھا:  فقال موسى

                                                        
 .  ٤، ح  اب الدعاء، من كت ، باب ما یجب من ذكر اهللا عّز وجل في كّل مجلس ٤٩٦، ص  ٢ج :  الكافي.  ١٩٥
 . ) مخطوط: ( لّب اللباب.  ١٩٦
 .  ١٠، ح  ، من كتاب الصالة استحباب ذكر اهللا على كّل حال) ١(، باب  ٢٨٦، ص  ٥ج :   مستدرك الوسائل. ١٩٧



 . ١٩٨یا موسى ُاذكرني على كل حال: فقال

من «:  ، لكن إلى قولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ورواه أیضًا في عیون األخبار باسناده إلى رسول اهللا
 . ١٩٩»ذكرني

 

، عن  ، عن ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عیسى محمد بن یحیى:    وفي الكافي]٩٦ [
التي لم مكتوب في التوراة :   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبي حمزة عبداهللا بن سنان

 . إلھي أنَّھ یأتي عَلّى مجالس ُأعّزك وُأجّلك أن َأذكرك فیھا:  أّن موسى سأل رّبھ فقال:  تغّیر

 . ٢٠٠، إّن ذكري حسن على كل حال  یا موسى: فقال

 

، عن  أخبرني أحمد بن عبدون:  لشیخ الطوسي في التھذیب بلفظ مقارب قال  وروى ا]٩٧ [
، عن  ، عن الحكم بن مسكین ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الحسن علي بن محمد بن الزبیر

إّن موسى علیھ السالم :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن سلیمان بن خالد أبي المستھّل
 .   بي حاالت استحي أن أذكرك فیھایا رّب َتمرَّ:  قال

 ٢٠١. یا موسى ذكري على كّل حال حسن:  فقال

حدثنا :  ، قال حدثنا علي بن أحمد:    روى الصدوق في أمالیھ ـ في حدیث طویل ـ قال]٩٨ [
،  ، عن عبدالعظیم بن عبداهللا الحسني ، عن سھل بن زیاد اآلدمي مد بن أبي عبداهللا الكوفيمح

عن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي 
 :  قال)علیھم السالم(طالب

جزاء من ذكرك إلھي فما :   قال موسى)علیھ السالم(لّما كّلم اهللا عّزوجّل موسى بن عمران
 بلسانھ وقلبھ؟

 ٢٠٣. ٢٠٢، واجعلھ في كنفي یا موسى أظّلھ یوم القیامة بظّل عرشي:  قال

 

 ، عن أحمد بن   وروى أیضًا الكلیني باسناده عن عّدة من أصحابنا]٩٩ [

 )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عّمن ذكره ، عن بعض أصحابھ ، عن ابن فّضال محمد بن خالد

 : قال

                                                        
 . ١٧، ح  عن اهللا عّز وجل...  نفي المكان والزمان و) ٢٨(، باب  ١٨٢ص :  التوحید.  ١٩٨
 . ١٧٥، ح  ٤٦، ص  ٢ج :  عیون أخبار الرضا.  ١٩٩
 .  ٨، ح  ، من كتاب الدعاء وجّل في كّل مجلس ، باب ما یجب من ذكر اهللا عّز ٤٩٧، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٠٠
 .  ٦٨/٧  ، ح ، من كتاب الطھارة ، باب آداب االحداث الموجبة للطھارة ٢٧، ص  ١ج :  تھذیب األحكام.  ٢٠١
فھو تمثیل أراد بھ أّنھ یجعلھ تحت ظّل رحمتھ یوم  ) ٣٠٨ / ٩ج :  لسان العرب(رحمتھ وحفظھ وحرزه :  كنف اهللا.  ٢٠٢

 .  القیامة
 . لسابع و الثالثین، من المجلس ا ٨، ح  ١٧٣ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٢٠٣



بالئي ، وكن عند ذكري خاشعًا وعند  أكثر ذكري باللیل والنھار:  قال اهللا عّزوجّل لموسى
، یا موسى اجعلني  ، وال تشرك بي شیئًا إلّى المصیر ، واعبدني ، واطمئّن عند ذكري صابرًا
 . ٢٠٤، وضع عندي كنزك من الباقیات الصالحات ذخرك

 

علیھ (فیما ناجى اهللا بھ موسى:   قال)علیھ السالم(ه إلى أبي عبداهللا  وروى أیضًا باسناد]١٠٠ [

 :  قال)السالم

 . ٢٠٥، فإّن نسیاني یمیت القلب ، ال تنسني على كل حال یا موسى

 

، عن ابن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى   وروى أیضًا بإسناده عن محمد بن یحیى]١٠١ [
 :  قال اهللا عّزوجّل:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ذكره، عّمن  محبوب

 . ٢٠٦من ذكرني في مأل من الناس ذكرتھ في مأل من المالئكة

 

 :  )علیھ السالم(في أخبار داود:    روى المجلسي عن الشھید الثاني]١٠٢ [

أّني حبیب من أحّبني، وجلیس من جالسني، ومؤنس لمن أنس : یا داود أبلغ أھل أرضي
اختارني، ومطیع لمن أطاعني، ما أحّبني أحد أعلم  لمن ومختار صاحبني، لمن وصاحب بذكري،

ذلك یقینًا من قلبھ إّال قبلتھ لنفسي، وأحببتھ حّبًا الیتقّدمھ أحد من خلقي، من طلبني بالحّق 
ما أنتم علیھ من غرورھا، وھّلموا إلى  األرض أھل یا فارفضوا یجدني، لم غیري طلب نوم وجدني،

 ٢٠٧.كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي، وآنسوني أونسكم، وُأسارع إلى محّبتكم

 

علیھم (، عن علي بن أسباط عنھم ، عن أبیھ عن علي بن ابراھیم:    روى الكلیني]١٠٣ [

 : )علیھ السالم(وجّل بھ عیسى فیما وعظ اهللا عّز:  قال)السالم

 . ٢٠٨، ادعني دعاء الغریق الحزین الذي لیس لھ مغیث یا عیسى

 

،  ، عن أحمد بن محمد بن خالد   وأیضًا روى الكلیني باسناده عن عّدة من أصحابنا]١٠٤ [
 :  )علیھ السالم(قال اهللا عّزوجّل لعیسى :  عن ابن فضال رفعھ، قال

                                                        
 .٩ وجّل ـ في كّل مجلس، من كتاب الدعاء، ح ، باب ما یجب من ذكر اهللا ـ عّز٤٩٧، ص ٢ج : الكافى.  ٢٠٤
 .  ١١ح :  المصدر المتقّدم٢٠٥
 .  ١٣ح :  المصدر نفسھ.  ٢٠٦
 . ٢٨، ح  ٢٦، ص  ٧٠ج :  بحار األنوار.  ٢٠٧
 . ١٠٣، ح  )علیھما السالم(، من حدیث عیسى بن مریم ١٣٨، ص  ٨ج :  الكافي.  ٢٠٨



، واذكرني في مأل أذكرك في مأل خیر من مأل  ، ُاذكرني في نفسك أذكرك في نفسي یا عیسى
، واعلم أّن سروري أن  ، وأكثر ذكري في الخلوات لن لي قلبك، َأ یا عیسى.  اآلدمّیین
 ٢١٠. ، و كن في ذلك حّیًا وال تكن مّیتًا  إلّى٢٠٩تبصبص

،  ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن أبیھ   وروى أیضًا باسناده عن علي بن ابراھیم]١٠٥ [
 .  )علیھ السالم(أوحى اهللا عّزوجّل إلى موسى:   قال)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا

 المال تنسي ، فإّن كثرة ، وال تدع ذكري على كل حال ، ال تفرح بكثرة المال یا موسى
 ٢١١. ، وإنَّ ترك ذكري یقسي القلوب الذنوب

 

، عن أبي  ، عن بشیر الدّھان ، عن غالب بن عثمان عن ابن فّضال:    وروى أیضًا]١٠٦ [
 :   اهللا عّزوجّلقال:   قال)علیھ السالم(عبداهللا

 . ٢١٢اذكرني في مأل اذكرك في مأل خیر من ملئك:  یابن آدم

 .٢١٣ ورواه البرقي في المحاسن بنفس اإلسناد أیضًا

 

روى أبوھریرة عن :  ، قال   وفي الجواھر السنّیة عن السید المرتضى علم الھدى]١٠٧ [
 :  وجّل قال اهللا عّز:  أّنھ قال:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

، وإذا ذكرني في  ، وإذا ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي إذا أحّب العبد لقائي أحببت لقاءه
، واذا تقّرب إَلىَّ ذراعًا  ، وإذا تقّرب إلي شبرًا تقّربت إلیھ ذراعًا مأل ذكرتھ في مأل خیر منھم

 ٢١٥ .٢١٤ تقربت إلیھ باعًا

 

 :  إّن اهللا تعالى أنزل في بعض كتبھ المنزلة:    روى الشیخ أبوالفتوح في تفسیره]١٠٨ [

، فمن ذكرني في نفسھ  ، وأنا مع عبدي إذا ذكرني ، فلیظّن بي ما شاء أنا عند ظّن عبدي
، ومن تقّرب إلّي شبرًا تقّربت  ، ومن ذكرني في مأل ذكرتھ في مأل خیر منھ ذكرتھ في نفسي

                                                        
 . ، و إّنما یفعل ذلك من خوف أو طمع إذا حّركھ:  ، و تبصبص الكلب بذنبھ أصلھ التمّلق:  التبصبص.  ٢٠٩
 . ٣، ح  ، من كتاب الدعاء روجّل في الّس ، باب ذكر اهللا عّز ٥٠٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢١٠
 . ٧، ح  ، من كتاب الدعاء وجّل في كل مجلس ، باب مایجب من ذكر اهللا عّز ٤٩٧، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢١١
 . ١٢، ح  ٤٩٨ص :  المصدر المتقّدم.  ٢١٢
:  )معلیھ السال(وقال أبو عبداهللا:  وزاد فیھ.  ٩٨ثواب ذكر اهللا في المأل ح ) ٣٤(، باب  ١٠٩، ص  ١ج :  المحاسن.  ٢١٣
 .  »ما من عبد یذكر اهللا في مأل من الناس إّال ذكره في مأل من المالئكة«
 . ١٦٢ص :  الجواھر السنّیة.  ٢١٤
، وإذا تقّرب إلي شبرًا جازیتھ على  أّن من ذكرني في نفسھ جازیتھ على ذكره لي:  خبرمعنى ال:  وقال المرتضى.  ٢١٥

 . )وجزاء سّیئة مثلھا: ( ، كما قال اهللا ، فسّمى المجازاة على الشيء باسمھ اتساعًا ، وھكذا بقیة الخبر تقّربھ إَلّى



، ومن  ، ومن أتاني مشیًا أتیتھ ھرولة٢١٦ ومن تقّرب إلّى ذراعًا تقّربت إلیھ باعًا،  إلیھ ذراعًا
 .٢١٧ أتاني بقراب األرض خطیئة أتیتھ بمثلھا مغفرة ما لم یشرك بي شیئًا

 

، عن ابن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى الكلیني باسناده عن محمد بن یحیى  روى ]١٠٩ [
 :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عّمن ذكره ، عن ابراھیم بن أبي البالد محبوب

 ٢١٨. من ذكرني سّرًا ذكرتھ عالنیة:  قال اهللا عّزوجّل
 

قال :   قال )علیھ السالم(  وروى الشیخ الطوسي في حدیث باإلسناد إلى أمیرالمؤمنین]١١٠ [
 : وجّل یقول اهللا عّز:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

 ٢٢٠ . ٢١٩، وال أمحقك فیمن أمحق ، اذكرني حین تغضب أذكرك حین أغضب یابن آدم

 . ٢٢١)رحمھ اهللا(بمثل ما ذكره الشیخ الطوسي) قدس سره(ورواه في كنز الفوائد عن المفید
 

، عن ابن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى   روى الكلیني باسناده عن محمد بن یحیى]١١١ [
 : یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال ، عن اسحاق بن عمار محبوب

فیمن أمحقك  ، فال ، اذكرني حین تغضب أذكرك عند غضبي یابن آدم:  إّن في التوراة مكتوبًا
، فإّن انتصاري لك خیر من انتصارك  ، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك أمحق
 . ٢٢٢لنفسك

 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال جبرئیل للنبي:  قال) ره(  مجموعة الشھید ]١١٢ [

 .  عطیت ُأّمتك ما لم أعطھ ُأّمة من اُألممأ:  إّن اهللا تعالى یقول

 وماذاك یا جبرئیل؟ :  فقال

 ٢٢٤ ولم یقل ھذه ألحد من اُألمم٢٢٣)فاذكروني اذكركم(:  قولھ تعالى:  قال

 .  ٢٢٥وأورده عنھ المحّدث النوري في المستدرك

 

                                                        
 . )١١٨٨، ص  ٣ج :  الصحاح. ( قدر مّد الیدین:  الباع .  ٢١٦
 . ٢٣٢، ص  ١ج :  تفسیر أبو الفتوح الرازي.  ٢١٧
 . ١، ح  ، من كتاب الدعاء وجّل في السّر ،  باب ذكر اهللا عّز ٥٠١، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢١٨
:  لسان العرب. ( ، أي أذھب خیره وبركتھ محقھ اهللا:  تقول:  ، قال األزھري كةالنقصان وَذھاب البر:  المحق.  ٢١٩
 . )٣٣٨، ص  ١٠  ج
 .  من المجلس العاشر٧٠ / ٥٣٢، ح  ٢٧٩ ـ ٢٧٨ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ٢٢٠
 . ٣٥٠، ص  ١ج :  دكنز الفوائ.  ٢٢١
 . ١٠، ح  ، من كتاب اإلیمان و الكفر ، باب الغضب ٣٠٤، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٢٢
 . ١٥٢:  البقرة.  ٢٢٣
 . )مخطوط: ( مجموعة الشھید.  ٢٢٤
 .  ١١، ح  استحباب ذكر اهللا على كل حال من ابواب الذكر) ١(، باب  ٢٨٦، ص  ٥ج :  مستدرك الوسائل.  ٢٢٥



،  حّدثنا أبوعبداهللا محّمد بن محّمد من حفظھ:    روى الشیخ الطوسي في أمالیھ قال]١١٣ [
ن مھرویھ حّدثنا علّى اب:  ، قال حّدثني أبوحّفص عمر بن محّمد الزّیات الصیرفي:  قال

:  ، قال حّدثنا علي بن موسى الرضا:  ، قال حّدثنا داود بن سلیمان الغازي:  ، قال القزویني
:  ، قال حدثني أبي جعفر بن محّمد الصادق:  ، قال حّدثني أبي موسى بن جعفر العبد الصالح

حّدثني :  ، قال العابدین حّدثني أبي علي بن الحسین زین:  ، قال حدثني أبي محّمد بن علي الباقر
:   قال)علیھم السالم(حّدثني أبي أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب:  ، قال أبي الحسین بن علي الشھید

 :  عّزوجّل  یقول اهللا:  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(حدثني أخي رسول اهللا

 ، خیري إلیك منزول ، وتتمّقت إلّى بالمعاصي ، أتحّبب إلیك بالنعم یابن آدم ما تنصفني
یابن آدم، لو !  ، وال یزال ملك كریم یأتیني عنك في كّل یوم بعمل غیر صالح وشّرك إلّى صاعد

 ٢٢٧ . ٢٢٦سمعت وصفك من غیرك وانت التدري من الموصوف لسارعت إلى مقتھ

 

،  حدثنا أبي:  ، قال   روى الصدوق في أمالیھ باسناده عن حسین بن احمد بن إدریس]١١٤ [
،  ، عن أبیھ حدثنا احمد ابن أبي عبداهللا:  ، قاال عن محمد بن احمد بن یحیى بن عمران االشعري

:  قال)لیھم السالمع(، عن آبائھ ، عن أبیھ ، عن الصادق جعفر بن محمد عن وھب بن وھب القاضي
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا 

، اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما  یا بن آدم:  قال اهللا جّل جاللھ
 ٢٢٨. أھّمك

 

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:    روى الدیلمي في إرشاد القلوب]١١٥ [

، ویؤّمنون  ، ویبكون لبكائھم ، فیقفون على رؤوسھم إّن المالئكة یمّرون على مجالس الذكر
  وھو أعلم بھم؟، مالئكتي أین كنتم:  ، وإذا صعدوا إلى السماء یقول اهللا تعالى على دعائھم

  ، فرأیناھم یسّبحونك ، كّنا حضرنا مجلسًا من مجالس الذكر نت أعلمرّبنا أ:  فیقولون
 .، یخافون نارك ویرجون ثوابك ، ویستغفرونك ویقّدسونك

 ، وَأوجبت لھم ، وآمنتھم من ناري ُأشھدكم إّني قد غفرت لھم:  فیقول سبحانھ

 . جّنتي

 ! رّبنا تعلم أّن فیھم من لم یذكرك:  فیقولون

 ٢٢٩. ، فإّن الذاكرین ال یشقى بھم جلیسھم  غفرت لھ بمجالسة أھل ذكريقد:  فیقول سبحانھ

 
                                                        

 . )٩٠، ص  ٢ج :  لسان العرب. ( أشّد البغض:  المقت.  ٢٢٦
 . لمجلس الخامس من ا١٠ / ١٩٧، ح  ١٢٦ ـ ١٢٥ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ٢٢٧
 . ، من المجلس الثاني والخمسین ٨، ح  ٢٦٣ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٢٢٨
 . ٦١ص :  إرشاد القلوب.  ٢٢٩



 :    روى الصدوق باسناده عن رسول اهللا في حدیث قال]١١٦ [

، ما خلقت َخْلقًا أَحبُّ لي من المقّرین  ، وعّزتي َوَجاللي  مالئكتي: فیقول اهللا جل جاللھ
، ادخلوا عبادي  ، وحق َعَليَّ أن ال أصلي بالنار أھل توحیدي غیري، وأْن ال الھ  بتوحیدي

 ٢٣٠. الجنة

 

 :ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، حدثنا جریر حدثنا قتیبة بن سعید:  ، قال   روى البخاري في صحیحھ]١١٧ [
 :  ، عن أبي ھریرة قال أبي صالح، عن  األعمش

،  ، یلتمسون أھل الّذكر ، یطوفون في الطُّرق إّن هللا مالئكة: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا
 باجنحتھم إلى السماء ٢٣١فیحّفونھم:  ، قال ھلّموا إلى حاجتكم:  فإذا وجدوا قومًا یذكرون اهللا تنادوا

 ، الدُّنیا
،  یسبِّحونك:   یقولون: قالما یقول عبادي؟ :  فیسألھم رّبھم عزَّ وجل ـ وھو أعلم بھم ـ:  قال

 . ، ویمّجدونك ، ویحمدونك ویكّبرونك

 .  ، واِهللا َما رأوك ال:  فیقولون:  قالھل رأوني؟ :  فیقول:  قال

، وأشّد لك  لو رأوك كانوا أشّد لك عبادة:  یقولون:   قالكیف لو رأوني؟:  فیقول:  قال
 . ، وأكثر لك تسبیحًا تمجیدًا

 . یسألونك الجّنة:  قالنني؟ فما یسألو:  یقولون:  قال

 . ، واهللا یا ربِّ ما رأوھا ال:  یقولون:   قالوھل رأوھا؟ :  یقول:  قال

، وأشّد لھا  لو أّنھم رأوھا كانوا أشّد علیھا حرصًا:  یقولون:  قالفكیف لو أنَّھم رأوھا؟ :  قال
 . ، وأعظم فیھا رغبة طلبًا

 . من النار:  یقولون:  قالفمّم یتعّوذون؟ :  قال

 . ، واهللا یا رّب ما رأوھا ال:  فیقولون:  قالوھل رأوھا؟ : یقولو:  قال

، وأشّد لھا  لو رأوھا كانوا أشّد منھا فرارًا: یقولون:  قالفكیف لو رأوھا؟ :  یقول:  قال
 . مخافة

 .فأشھدكم أّني قد غفرت لھم:  فیقول:  قال

 .، اّنما جاء لحاجة ، لیس منھم فیھم فالٌن:  یقول ملك من المالئكة:  قال

 ٢٣٢. ، ال یشقى جلیسُھم ُھُم الجلساُء:  قال

                                                        
 . ، من المجلس التاسع واالربعین ١٠، ح  ٢٤٤ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٢٣٠
اي یطوفون :  »فیحّفونھم بأجنحتھم«:  وفي حدیث اھل الذكر.  ، وعكفوا واستداروا حولھ  احدقوا وطافوا بھ:  حفوه.  ٢٣١

 . )٤٩ ، ص ٩ج :  لسان العرب. ( بھم ویدورون حولھم
 . ١٢٧٥، ح  وجّل  فضل ذكر اهللا عّز )٧٦٨(، باب  ٤٥٠، ص  ٨ج :  صحیح البخاري.  ٢٣٢



، عن أبي  ، عن األعمش ، حدثنا أبو معاویة حدثنا أبو كریب:  ورواه الترمذي في السنن قال
تغایر في  ، مع بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  بي ھریرة أو أبي سعید قاال، عن أ صالح
 ٢٣٣. األلفاظ

 حدثنا حدثنا محمد بن حاتم بن میمون، حدثنا بھز، حدثنا وھیب،: ورواه مسلم في صحیحھ قال
بمثلھ مع اختالف في )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي)رضي اهللا عنھ(سھیل، عن أبیھ، عن أبي ھریرة 

 ٢٣٤. اللفظ

 

، حدثنا مبّشر بن اسماعیل  حدثنا زیاد بن ایوب:    أخرج  الترمذي في السنن قال]١١٨ [
قال رسول :   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أنس بن مالك  ، عن الحسن ، عن تّمام بن نجیح الحلبي

، فیجُد اهللا في أّول  ما من حافظین رفعا إلى اهللا ما حفظا من لیل أو نھار:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
 :  ، إّال قال اهللا تعالى الّصحیفة وفي آخر الّصحیفة خیرًا

 ٢٣٥. قد غفرُت لعبدي ما بین طرفي الّصحیفة، أنِّي  ُأشھُدكم

 

،  ، عن مبارك بن فضالة ، حدثنا أبوداود حدثنا محمد بن رافع:    وأخرج أیضًا قال]١١٩ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن انس عن عبیداهللا بن أبي بكر بن أنس

 ٢٣٦. أخرجوا من الّنار من ذكرني یومًا أو خافني في مقام:  یقول اهللا

                                                        
 .  ٣٦٠٠ ، ح ما جاء أّن هللا مالئكة سّیاحین في األرض) ١٣٠( باب ٥٧٩ ص ٥ج : سنن الترمذي.  ٢٣٣
 . ٢٥/٢٦٨٩، ح  فضل مجالس الذكر) ٨( باب ٢٠٦٩، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٢٣٤
 . ٩٨١، ح   من كتاب الجنائز٩، باب  ٣١٠، ص  ٣ج :  سنن الترمذي.  ٢٣٥
 . ٢٥٩٤، ح  من كتاب صفة جھّنم... ماجاء أّن للنار نفسین ) ٩(، باب ٧١٣، ص  ٤ج :  المصدر السابق.  ٢٣٦



 

 

 

 

 فصل

 ، وعیادة العبد لھ ماجاء في معنى مرض الرّب

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

حّدثنا أبو علي :  ، قال ، عن أبي المفّضل أخبرنا جماعة:   قال   روى الشیخ الطوسي]١٢٠ [
:  ، قال أحمد بن محّمد بن الحسین بن اسحاق بن جعفر العلوي العریضي الشیخ الصالح بحّران

، عن أبیھ  ، عن أبیھ جعفر ، عن أخیھ موسى بن جعفر ، عن أبیھ حّدثنا جدي الحسین بن اسحاق
یعّیر :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي )علیھ السالم(، عن علي ، عن جّده ، عن أبیھ  عليمحّمد بن

 .  القیامة اهللا عّز وجّل عبدًا من عباده یوم

تألم  ، أنت رّب العباد ال سبحانك:  فیقول؟  ، ما منعك إذ مرضت أن تعودني عبدي:  فیقول
 .  وال تمرض

، ثم لتكّلفت  ، وعّزتي وجاللي لو عدتھ لوجدتني عنده مرض أخوك المؤمن فلم تعده:  فیقول
 . ٢٣٧، وأنا الرحمن الرحیم ، وذلك من كرامة عبدي المؤمن بحوائجك فقضیتھا لك

 

حّدثنا :  ، قال ، عن أبي المفّضل أخبرنا جماعة:   قال   وروى الشیخ أیضًا في أمالیھ]١٢١ [
،  حدثنا عبدالرحمان بن خالد الرّقي القّطان:  ، قال الحسین بن موسى بن خلف الفقیھ برأس عین

، عن أبي  ، عن أبي رافع ، عن ثابت أخبرنا حّماد بن سلمة:  ، قال حدثنا زید بن حباب:  قال
 : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ھریرة

 !رّب العالمین؟ وأنت اعودك كیف رّب، یا :قال .تعدني فلم مرضت آدم، یابن :یقول تعالى اهللا إّن

،  یا رّب:  قال.  ، واستقیتك فلم تسقني ، ولو عّدتھ لوجدّتني عنده مرض فالن عبدي:  قال
 !؟ كیف وأنت رّب العالمین

 . ، واستطعمتك فلم تطعمني ، ولو سقیتھ لوجدت ذلك عندي استسقاك عبدي فالن:  قال
 !؟ ، كیف وأنت رّب العالمین یا رّب:  قال

 . ٢٣٨، ولو طعمتھ لوجدت ذلك عندي استطعمك عبدي:  قال

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما
                                                        

 . ، من المجلس الثالثین ١٢٩٥ / ٨، ح  ٦٢٩ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ٢٣٧
 . ١٢٩٦ / ٩، ح  ٦٣٠ص :  المصدر السابق.  ٢٣٨



، حدثنا  ، حدثنا بھز حدثني محمد بن حاتم بن میمون:    أخرج مسلم في صحیحھ قال]١٢٢ [
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن أبي رافع ، عن ثابت حماد بن سلمة

، وكیف  یا رّب:  قال.  ، مرضت فلم تعدني یابن آدم:  إّن اهللا عّز وجّل یقول یوم القیامة:  )وآلھ
 !؟ أعودك وأنت رّب العالمین

 علمت أّنك لو عدتھ لوجدّتني عنده؟ أما تعده؟ فلم مرض فالنًا عبدي أّن علمت أما: قال

 ! ؟  وأنت رّب العالمین ، وكیف أطعمك یا رّب:  قال.  ، استطعمتك فلم تطعمني یابن آدم

؟ أما علمت أّنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك  أما علمت أّنھ استطعمك عبدي فالن فلم تطعمھ:  قال
 ؟  عندي

 ! ؟  وأنت رّب العالمین ، كیف أسقیك یا رّب:  قال.  ، فلم تسقني ، استسقیتك یابن آدم

 ٢٣٩. ، أما إّنك لو سقیتھ لوجدت ذلك عندي استسقاك عبدي فالن فلم تسقھ:  قال

 ٢٤٠. وأخرجھ البغوي في المصابیح بمثل لفظ مسلم

، مع اختالف یسیر في بعض  لموأخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر مرسال بمثل روایة مس
 ٢٤١. االلفاظ

                                                        
،  ، من كتاب البّر والصلة و اآلداب فضل عیادة المریض) ١٣(، باب  ١٩٩٠، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٢٣٩
 . ٤٣/٢٥٦٩  ح
 . عیادة المریض وثواب المرض) ١(، باب  ٥١٥ ـ ٥١٤، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٢٤٠
 . ١٩٣٤، ح  ٢٩٥، ص  ١ج :  الجامع الصغیر.  ٢٤١



 

 

 

 

 فصل

 ما جاء في أّن العباد ُخلقوا حنفاء

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

فطرت اهللا التي فطر (:    روى الطبرسي في تفسیره جوامع الجامع عند قولھ تعالى]١٢٣ [
، وأمروھم  ، فاجتالتھم الشیاطین عن دینھم خلقُت عبادي حنفاء:   ومنھ الحدیث٢٤٢)الناس علیھا

 ٢٤٣. أن یشركوا بي غیري

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

ومحمد   حدثني أبوغّسان المسمعي ومحمد بن المثّنى:    أخرج مسلم في صحیحھ قال]١٢٤ [
،  ، حدثني أبي حدثنا معاذ بن ھشام:  قاال) واللفظ البي غّسان وأبي المثّنى(بن بّشار بن عثمان 

أّن رسول :  ، عن عیاض بن حمار المجاشعي ، عن مطّرف بن عبداهللا بن الشّخیر عن قتادة
 :   قال ذات یوم في خطبتھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

كّل مال نحلتھ ] : قال اهللا تعالى[:  یومي ھذا أال إّن رّبي أمرني أن ُأعّلمكم ما جھلتم مّما عّلمني
عن ٢٤٥اجتالتھم ف ، وإّنھم أتتھم الّشیاطین  كّلھم٢٤٤، وإّني خلقت عبادي حنفاء عبدًا حالل

 ٢٤٦. ، وأمرتھم أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطانًا ، وحّرمت علیھم ما أحللت لھم دینھم

، عن  ، حّدثنا محّمد ابن أبي عدّى وحّدثناه محّمد بن المثّنى الَعَنزىُّ:  وأخرجھ مسلم أیضًا فقال
 ٢٤٧. »اللكّل مال نحلتھ عبدًا ح«:  ، لكّنھ لم یذكر في حدیثھ ، بمثلھ ، عن قتادة بھذا اإلسناد سعید

                                                        
 . ٣٠:  الروم.  ٢٤٢
 . ٢٦٦، ص  ٣ج :  جوامع الجامع.  ٢٤٣
 . )٥٨ ، ص ٩ج :  لسان العرب. ( ، وھو المائل إلى اإلسالم الثابت علیھ جمع حنیف:  الحنفاء.  ٢٤٤
 ذھبوا بھم و ساقوھم وأزالوھم عّما كانوا:  فالمعنى) ٩٦، ص  ١١ج :  لسان العرب. ( إذا اذھب:  جأل یجأل.  ٢٤٥

 . علیھ
، من كتاب الجنة   بھا في الدنیا اھل الجنة والنارالصفات التي یعرف) ١٦( باب ٢١٩٧، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٢٤٦

 . ٦٣/٢٨٦٥، ح  وصفة نعیمھا
 . ٢١٩٨، ص  المصدر السابق.  ٢٤٧



بن   ، حدثنا یحیى حدثني عبدالرحمان بن بشر العبدي:  وأخرجھ أیضًا بروایة أخرى قال
أن :  ، عن عیاض بن حمار ، عن مطّرف ، حدثنا قتادة ، عن ھشام صاحب الّدستوائّى سعید

 ٢٤٨. ھ، وساق الحدیث بمثل  خطب ذات یوم)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

، عن  ، حّدثنا الفضل بن موسى وحّدثني أبو عّمار حسین بن ُحریث:  وأخرجھ مسلم أیضًا قال
  ، عن عیاض بن حمار ، عن مطّرف بن عبداهللا بن الّشّخیر ، حّدثني قتادة ، عن مطر الحسین

إّن رّبي :  ، فقال ات یوم خطیبًاذ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قام فینا رسول اهللا:  ، قال أخي بني مجاشع
 ٢٤٩. وساق الحدیث بمثل حدیث ھشام عن قتادة المتقّدم... أمرني 

 

                                                        
 . المصدر المتقّدم.  ٢٤٨
 . ٦٤ج :  المصدر السابق .  ٢٤٩



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في معاداة أولیاء اهللا تعالى أو إھانتھم

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن  حمد بن عبدالجبار، عن م عن أبي علي االشعري:    روى الكلیني في الكافي]١٢٥ [
:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن أبي عبداهللا ، عن حماد بن بشیر ، عن ثعلبة بن میمون ابن فّضال

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا

 ٢٥٠. من أھان لي ولّیًا فقد أرصد لمحاربتي:  قال اهللا تعالى

 ، عن علّى بن ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن یحیى:  ورواه الكلیني أیضًا

 : یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال ، عن معّلى بن خنیس ، عن ابن مسكان النعمان

وأنا اسرع شيء إلى نصرة «: ، وزاد في آخره بمثلھ: ...  إّن اهللا تبارك وتعالى یقول
 ٢٥٢. ٢٥١»أولیائي

صلى اهللا علیھ (عبداهللاورواه الصدوق في ضمن حدیث باسناده عن أبیھ مرفوعًا إلى أبي 

 .٢٥٣ ، ودعاني إلیھا من أھان لي ولیًا فقد بارزني بالمحاربة:  ، بلفظ بمثلھ... قال اهللا :  قال)وآلھ

ي  وأب ، عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن یحیى:    روى الكلیني في الكافي]١٢٦ [
، عن  ، عن علي بن عقبة ، عن ابن فّضال ، جمیعًا ، عن محمد بن عبدالجّبار علي األشعري
 : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال حّماد بن بشیر

شيء أحبُّ ، وما تقرب إلّى عبد ب  من أھان لي ولّیًا فقد أرصد لمحاربتي: قال اهللا عّز وجّل
، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي  ، وأّنھ لیتقّرب إلّى بالنافلة حّتى أحّبھ إلّى مّما افترضت علیھ

، إْن دعاني  ، ویده التي یبطش بھا ، ولسانھ الذي ینطق بھ ، وبصره الذي یبصر بھ یسمع بھ

                                                        
 . ٣  ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر قرھم، باب من آذى المسلمین واحت ٣٥١، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٥٠
 . ٥ح :  المصدر السابق.  ٢٥١
رضي اهللا (وجد عمر بن الخطاب معاذ بن الجبل:  ، قال  باسناده عن ابن عمر٥، ص ١ج :  جاء في حلیة األولیاء.  ٢٥٢
یبكیني شيء سمعتھ من رسول :  ما یبكیك؟ قال:  ، فقال یبكي)صلى اهللا علیھ وآلھ(قاعدًا عنھ قبر رسول اهللا)عنھ
، وإّن من عادى اولیاء  إّن یسیر الریاء شرك«:  یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(، سمعت رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 . »اهللا فقد بارز اهللا بالمحاربة
 . ٢، ح  معنى رضا اهللا وسخطھ:  ، باب ١٩ص :  معاني االخبار.  ٢٥٣



،   كترّددي عن موت المؤمن٢٥٥، وما ترّددت عن شيء أنا فاعلھ٢٥٤، وإن سألني أعطیتھ أجبتھ
 . ٢٥٦یكره الموت وأكره مساءتھ

 

أخبرني أبوالحسن طاھر بن محمد بن :    روى الصدوق في كتاب العلل قال]١٢٧ [
حّدثنا أبو :  ، قال حّدثنا محمد بن عثمان الھروي:  ، قال بن حیاة الفقیھ فیما أجازه لي ببلخ  نسیو

حّدثنا :  ، قال حّدثنا الحسن بن یحیى:  ، قال حّدثنا ھشام بن خالد:  ، قال محمد الحسن بن مھاجر
 :  قال)علیھ السالم(رئیل، عن جب )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن أنس عن النبي ، عن ھشام صدقة بن عبداهللا

، وما ترددت في شيء أنا  من أھان لي ولّیًا فقد بارزني بالمحاربة:  قال اهللا تبارك وتعالى
، وما  ، والبد لھ منھ ، یكره الموت واكره مساءتھ فاعلھ مثل ترّددي في قبض نفس المؤمن

، ومن  إلّى حّتى ُاحّبھ، وال یزال عبدي یبتھل  یتقّرب إلّي عبدي بمثل أداء ما افترضت علیھ
، وإّن من  ، وإن سألني أعطیتھ ، إن دعاني أجبتھ  وموئال أحببتھ كنت لھ سمعًا وبصرًا ویدًا

، وإّن من  عبادي المؤمنین لمن یرید الباب من العبادة فأكفھ عنھ لئّال یدخلھ عجب فیفسده
، وإّن من عبادي  ه ذلكعبادي المؤمنین لمن لم یصلح إیمانھ إّال بالفقر ولو أغنیتھ ألفسد

، وإّن من عبادي المؤمنین لمن  المؤمنین لمن ال یصلح إیمانھ إّال بالغنى ولو أفقرتھ ألفسده ذلك
، وإّن من عبادي المؤمنین لمن ال  ال یصلح إیمانھ إّال بالسقم ولو صححت جسمھ ألفسده ذلك

                                                        
، وفّوض  وتجّلى محبة الحق على عقلھ وروحھ ومسامعھ ومشاعره،  ان العارف لّما تخّلى من شھواتھ واراداتھ.  ٢٥٤

، ویدّبر  ، یصیر الرب سبحانھ متصّرفًا في عقلھ وقلبھ وقواه ، وسّلم ورضي بكل ما قضى ربھ علیھ جمیع اموره إلیھ
) ؤون اّال أن یشاء اهللاوما تشا: ( ، كما قال سبحانھ مخاطبًا لھم ، فیرید األشیاء بمشیئة مواله اموره على ما یحّبھ ویرضاه

 . » ، یقلبھا كیف یشاء قلب المؤمن بین اصبعین من أصابع الرحمان«:  ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وروي عن النبي
وما رمیت إذ رمیت : ( ، كما قال سبحانھ مخاطبًا نبّیھ المصطفى وكذلك یتصرف ربھ األعلى منھ في سائر الجوارح والقوى

،  فلذلك صارت طاعتھم طاعة اهللا) اّن الذین یبعایونك اّنما یبایعون اهللا یداهللا فوق ایدیھم: ( وقال تعالى) ولكن اهللا رمى
فكذا سائر .  واّنھ بھ یسمع ویبصر» كنت سمعھ وبصره«:  ، فاّتضح بذلك معنى قولھ تعالى ومعصیتھم معصیة اهللا

 . )فسنیسره للیسرى: ( ، كما قال تعالى ، وسائر الجوارح تتحرك بتیسیره وتدبیره المشاعر تدرك بنوره وتنویره
 :  ، وفیھ وجوه نسبة التردد إلیھ سبحانھ یحتاج إلى التأویل.  ٢٥٥
 .  لو جاز علّى التردد ما ترددت في شيء كترددي في وفاة المؤمن:  ، والتقدیر أّن في الكالم إضمارًا:   االول
، وان ال یتردد  لعادة بأن یتردد الشخص في مساءة من یحترمھ ویوّقره كالصدیق الوفي والخّل الصفياّنھ لّماجرت ا:  الثاني

، بل اذا خطر بالبال مساءتھ أوقعھا من غیر تردد  ، كالعدو والحیة والعقرب في مساءة من لیس لھ عنده قدر وال حرمة
، فقولھ  ، وبعدمھا عن إذاللھ واحتقاره توقیره واحترامھ، صّح أن یعّبر بالتردد والتأمل في مساءة الشيء عن  وال تأمل
لیس لشيء من مخلوقاتي عندي :  ، فالمراد بھ واهللا اعلم ما ترددت في شيء أنا فاعلھ كترددي في وفاة المؤمن:  سبحانھ

 . ، فالكالم من قبیل االستعارة التمثیلیة قدر وحرمة كقدر عبدي المؤمن وحرمتھ
أّن اهللا سبحانھ یظھر للعبد المؤمن عند االحتضار من اللطف والكرامة :   في الحدیث من طرق عدیدةاّنھ قد ورد:  الثالث

، ویصیر راضیًا  ، فیقل تأّذیھ بھ ، ویوجب رغبتھ في االنتقال إلى دار القرار والبشارة بالجّنة ما یزیل عنھ كراھة الموت
، فھو یتردد في اّنھ   من یرید أن یولم حبیبھ ألمًا یتعّقبھ نفع عظیم، فأشبھت ھذه الحالة معاملة ، راغبًا في حصولھ بنزولھ

، والراحة  ، فال یزال یظھر لھ ما یرّغبھ فیما یتعّقبھ اللذة الجسمّیة كیف یوصل ذلك األلم الیھ على وجھ یقّل تأّذیھ بھ
 ـ ٣٨٤، ص  ١٠ج :  مرآة العقول. ( ، ویعده من الغنائم المؤدیة إلى ادراك المأمول العظیمة إلى أن یتلّقاه بالقبول

٣٨٥( . 
 . ٧  ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر ، باب من آذى المسلمین و احتقرھم ٣٥٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٥٦



، فإّني علیم   عبادي بعلمي بقلوبھم، إني ُأدّبر یصلح إیمانھ إّال بالصّحة ولو أسقمتھ ألفسده ذلك
 ٢٥٧. خبیر

 

، عن  ، عن ابن محبوب ، عن سھل بن زیاد  عن عدة من اصحابنا   روى الكلیني]١٢٨ [
صلى (قال رسول اهللا:   قال)آلھصلى اهللا علیھ و(، عن أبي عبداهللا ، عن المعّلى بن خنیس ھشام بن سالم

 . ٢٥٨قد نابذني من أذّل عبدي المؤمن:  قال اهللا عّز وجّل:  )اهللا علیھ وآلھ

حدثني عبداهللا بن جعفر :  ، قال   روى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل]١٢٩ [
، عن ھشام بن سالم عن المعّلى بن  ، عن الحسن بن محبوب ، عن احمد بن محمد الحمیري
 :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت ابا عبداهللا:  ، قال خنیس

، ولیأمن غضبي من أكرم عبدي  لمؤمنلیأذن بحرب مّني من أذّل عبدي ا:  قال اهللا عّز وجّل
 ٢٥٩. المؤمن

 

، عن ابن  ، عن احمد بن محمد   روى الكلیني في الكافي عن محمد بن یحیى]١٣٠ [
 :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت أبا عبداهللا:  ، عن ھشام بن سالم قال محبوب

، ولیأمن غضبي من أكرم عبدي  لیأذن بحرب مّني من أذى عبدي المؤمن:  قال اهللا عّز وجّل
، ولو لم یكن من خلقي في االرض فیما بین المشرق والمغرب إّال مؤمن واحد مع إمام  المؤمن

، ولقامت سبع سماوات وأرضون  عادل الستغنیث بعبادتھما عن جمیع ما خلقت في أرضي
  .٢٦٠ ھما من إیمانھما ُأنسًا ال یحتاجان إلى ُأنس سواھما، ولجعلت ل بھما

 

،  ، عن یونس ، عن محمد بن عیسى  عن علي بن إبراھیم   وروى أیضًا في الكافي]١٣١ [
لقد أسرى رّبي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)ھ السالمعلی(، عن أبي عبداهللا عن معاویة

 :  ، وشافھني إلى أن قال لي ، فأوحى إلّى من وراء الحجاب ما أوحى بي

  . ، ومن حاربني حاربتھ یا محمد من أذّل لي ولّیًا فقد أرصد ني بالمحاربة

 .  ربتھیا رّب و من ولّیك ھذا؟ فقد علمت أّن من حاربك حا:  قلت

  . ٢٦١ذاك من أخذت میثاقھ لك ولوصّیك ولذرّیتكما بالوالیة:  قال لي

 ٢٦٢. و رواه البرقي في كتابھ المحاسن بمثلھ

                                                        
 . ٧، ح  عّلة خلق الخلق و اختالف أحولھم) ٩(، باب ١٢ص :  علل الشرائع.  ٢٥٧
 . ٦  ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر ، باب من آذى المسلمین و احتقرھم ٣٥١، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٥٨
 . ، باب عقاب من اذّل مؤمنًا ٢٣٨ص :  عقاب االعمال.  ٢٥٩
 . ١  ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر من آذى المسلمین و احتقرھم:  ، باب ٣٥٠، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٦٠
 .  ١٠، ح  ٣٥٣ص :  المصدر السابق.  ٢٦١
 . ١٩ / ٤١٤، ح  ٢٢٩، ص  ١ج :  المحاسن.  ٢٦٢



عن اسماعیل ،  ، عن احمد بن محمد بن خالد   روى في الكافي عن عدة من أصحابنا]١٣٢ [
لّما ُاسري :  قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي سعید القّماط بن مھران

 ، ما حال المؤمن عندك؟  یا رّب:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(بالنبي

، وأنا أسرع شيء إلى نصرة  ، من أھان لي ولّیًا فقد بارزني بالمحاربة یا محمد:  قال
، یكره الموت واكره  وما ترّددت عن شيء أنا فاعلھ كترّددي عن وفاة المؤمن،  أولیائي
 وإنَّ من عبادي المؤمنین من ال یصلحھ إّال الغنى ولو صرفتھ إلى غیر ذلك.  مساءتھ

،  ، وإّن من عبادي المؤمنین من الیصلحھ اّال الفقر ولو صرفتھ إلى غیر ذلك لھلك لھلك
 ، وإّنھ لیتقّرب إلّى ي بشيء أحّب إلّى مما افترضت علیھیتقّرب إلّى عبد من عباد وما

 ، وبصره الذي یبصر ، فإذا أحببتھ كنت إذًا سمعھ الذي یسمع بھ بالنافلة حّتى أحّبھ

 ، وإن سألني ، إن دعاني أجبتھ ، ویده التي یبطش بھا ، ولسانھ الذي ینطق بھ بھ

 . ٢٦٣أعطیتھ

 

، عن  ، عن أبي جمیلة   ورواه البرقي في المحاسن بلفظ مقارب عن ابن فّضال]١٣٣ [
 :  )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا:  ، قال  الحلبي بن علي  محمد

، وما ترّددت عن شيء كترّددي في  لیأذن بحرب مّني مستّذل عبدي المؤمن:  قال اهللا تعالى
، وإّنھ لیدعوني في األمر  ، فأصرفھ عنھ ، إّني ُأل حب لقاءه ویكره الموت موت المؤمن

 .  ٢٦٤، واجعل لھ من إیمانھ ُأنسًا الیستوحش فیھ إلى احد فأستجیب لھ لما ھو خیر لھ

 

سمعت :  ، عن أبي حمزة الثمالي قال ، عن ابن فضیل   وروى البرقي عن ابن فّضال]١٣٤ [
 : یقول)علیھ السالم(أبا عبداهللا

،  ، فإّني ُأحبُّ ِلقاَءُه ما ترّددت عن شيء أنا فاعلھ كترّددي عن المؤمن:   قال اهللا تعالى
رض إّال مؤمن واحد الكتفیت بھ عن جمیع ، ولو لم یكن في اال ، فأزویھ عنھ ویكره الموت

 .  ٢٦٥، وجعلت لھ من إیمانھ ُأْنسًا ال یحتاج معھ إلى أحد خلقي

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

ا ثن:  ، قاال ثنا حّماد وأبو المنذر:    أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في المسند قال]١٣٥ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن عائشة قالت ، عن عروة عبدالواحد مولى عروة

                                                        
 . ٨  ، ح ، من كتاب االیمان والكفر المسلمین واحتقرھممن آذى :  ، باب  ٣٥٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٦٣
 . ٤٩٧  /١٠٢، ح  ٢٦٠، ص  ١ج :  المحاسن.  ٢٦٤
 . ٤٩٦ / ١٠١، ح  ٢٦٠ ـ ٢٥٩ص :  المصدر السابق.  ٢٦٥



، وما تقّرب إلّى عبدي بمثل أداء  من أذّل لي ولّیًا فقد استحّل محاربتي:  قال اهللا عّز وجّل
ن دعاني ، وإ ، إن سألني أعطیتھ ، وما یزال العبد یتقّرب إلّى بالنوافل حّتى أحبَّھ الفرائض

 .  ٢٦٦، ألّنھ یكره الموت وأكره مساءتھ ، ما ترّددت عن شيء أنا فاعلھ ترّددي عن وفاتھ أجبتھ

 

بن   احمدحدثنا القاضي أبو احمد محمد بن :    وفي الحلیة أیضًا أخرجھ مختصرًا قال]١٣٦ [
 قرأ على أبي محمد بن:  ، قال ، حدثناالحسن بن علي بن نصر ابراھیم

 ، أّن ابا عامر العقدي حدثھما:  وحّدثنا الحسن بن سلمة بن أبي كبشة.  المثنى

 ویروي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن عائشة قالت ، عن عروة حدثنا عبدالواحد:  قال
 : وجّل عّز  عن رّبھ

 .  ٢٦٧من آذى لي ولّیًا فقد استحّل محاربتي:  قال

 

، حّدثنا  حدثنى محمد بن عثمان بن كرامة:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]١٣٧ [
، عن  ، عن عطاء ، حّدثني شریك بن عبداهللا بن أبي نمر ، حّدثنا سلیمان بن بالل بن مخلد  خالد

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  أبي ھریرة قال

، و ما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي  من عادى لي ولّیًا فقد آذنتھ بالحرب:  إّن اهللا قال
، فإذا أحببتھ كنت سمعھ  ، و ما یزال عبدي یتقّرب إلّي بالنوافل حّتى ُأحّبھ مّما افترضت علیھ

، إن  ، و رجلھ التي یمشي بھا یده التي یبطش بھا، و ، وبصره الذي ُیبصر بھ الذي یسمع بھ
، و ما ترّددت عن شيء أنا فاعلھ ترّددي عن نفس  ، ولئن استعاذني ُألعیذّنھ سألني ألعطیّنھ

  ٢٦٨. ، یكره الموت وأنا أكره مساءتھ المؤمن

، حّدثنا أبو عبیدة  حّدثنا ابراھیم بن محمد بن حمزة:  في حلیة األولیاء قال:  وأخرجھ أبو نعیم
:  ، قاال ، حّدثنا محمد بن اسحاق السراج وحدثنا ابراھیم بن عبداهللا.  محمد بن أحمد بن المؤمل

  ٢٦٩. ، بمثل حدیث البخاري المتقّدم حدثنا محمد بن اسحاق بن كرامة

 

                                                        
 . ٢٥٦، ص  ٦ج :  مسند احمد.  ٢٦٦
 . ٥، ص  ١ج :  حلیة االولیاء.  ٢٦٧
 . ٦١٣٧، ح  ، من كتاب الرقاق التواضع) ٣٨(، باب ٢٣٨٤، ص ٥ج : صحیح البخاري.  ٢٦٨
 . ٥ ـ ٤، ص  ١ج :  اءحلیھ االولی.  ٢٦٩



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في عقاب من نازع اهللا عظمتھ

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(  روى القطب الراوندي باسناده عن رسول اهللا]١٣٨ [

الكبریاء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منھما ألقیتھ في : یقول اهللا
 ٢٧١. ٢٧٠ناري

 

علیھ ( عن أمیرالمؤمنین)علیھ السالم(  وفي التفسیر المنسوب إلى االمام العسكري]١٣٩ [

 : قال)السالم

منھما عّذبتھ  شيء في نازعني من إزاري، والكبریاء ردائي، الفخر إّن موسى  یا:اهللا قال
 .٢٧٢بناري

 

 :  وفي الحدیث:    وفي تفسیر مجمع البیان قال]١٤٠ [

 .٢٧٣ألقیتھ في جھّنم منھما واحدًا نازعني فمن إزاري، والعظمة ردائي، الكبریاء :سبحانھ اهللا یقول

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، عن األغر ثنا سفیان عن عطاء بن السائب:    أخرج احمد في المسند قال]١٤١ [
األغّر عن أبي :  ، فقال ، ثم أعاد )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا:  قال سفیان أول مرة. ھریرة أبي

 : ، قال ھریرة

 .٢٧٤ألقیتھ في النار منھما واحدًا نازعني فمن إزاري، لعّزةوا ردائي، الكبریاء: وجّل قال اهللا عّز

                                                        
 . مخطوط:  لبابلب ال.  ٢٧٠
، فمن نازع اهللا شیئًا من ذلك أكّبھ اهللا في  الكبر رداء اهللا«:  قال) علیھ السالم(روى الكلیني باسناده عن أبي عبداهللا.  ٢٧١

، فمن  ، والكبر إزاره العّز رداء اهللا«:  )علیھ السالم(قال أبو جعفر:  قال) علیھ السالم(وروى أیضًا بسنده عنھ.  »النار
 . »  شیئًا منھ أكّبھ في جھنمتناول
 . ما یكون كفارة للذنوب:  ، باب ٣٦ص :  تفسیر االمام العسكري.  ٢٧٢
 . ٨١، ص  ١٠ ـ ٩ج :  مجمع البیان.  ٢٧٣
 . ٢٤٨، ص  ٢ج :  مسند احمد.  ٢٧٤



:  ، لكن فیھ وساق الحدیث بعینھ:  قال اهللا تعالى:  وأخرجھ البغوي في المصابیح مرسال قال
 .  ٢٧٥»والعظمة إزاري«

 

بن   ، حدثنا عمر بن حفص   وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن احمد بن یوسف األزدي]١٤٢ [
، أّنھ حّدثھ عن أبي  ، عن أبي مسلم األغّر ، حدثنا أبو اسحاق ، حدثنا األعمش ، حدثنا أبي غیاث

العّز «:  ، لكن بلفظ بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قاال سعید الخدرّى وأبي ھریرة
 ٢٧٦. »، فمن ینازعني عّذبتھ ، والكبریاء رداؤه إزاره

، ح وثنا ھّناد ـ یعني ابن  ، ثنا حماد عن موسى بن اسماعیل:  وأخرجھ أبو داود في سننھ
،  عن سلمان األغر:  ـ قال موسى ، عن عطاء بن السائب نى، المع السري ـ عن أبي األحوص

صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:  قال:  قال ھّناد.  ـ عن أبي ھریرة عن األغر أبي مسلم:  وقال ھّناد

  ٢٧٧. »قذفتھ في النار«:  بمثلھ لكن فیھ ... )وآلھ

 مسلم، األغّر أبي عن السائب، بن عطاء عن األحوص أبو ثنا السري، بن ھّناد عن :ماجة ابن وأخرجھ

 .٢٧٨»النار« بدل »جھنم« :فیھ و مثلھ، وذكر ... )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول قال :قال :ھریرة أبي عن

،  ثنا عبدالرحمن المحاربي:  ، قاال ، وھارون بن اسحاق وأخرجھ أیضًا عن عبداهللا بن سعید
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:  ، قال ، عن ابن عباس ، عن سعید بن جبیر عن عطاء بن السائب

 .  ٢٧٩ بمثلھ)وآلھ

                                                        
 . من كتاب االیمان) ١(، باب  ١١٩، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٢٧٥
 . ١٣٦/٢٦٢٠، ح  ، من كتاب البر والصلة واآلداب تحریم الكبر) ٣٨(، باب  ٢٠٢٣، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٢٧٦
 . ٤٠٩٠، ح  اللباس، من كتاب  ما جاء في الكبر:  ، باب ٥٩، ص  ٤ج :  سنن أبي داود.  ٢٧٧
 . ٤١٧٤، ح  ، من كتاب الزھد ن الكبر والتواضعالبراءة م) ١٦(، باب  ١٣٩٧، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٢٧٨
 . ٤١٧٥، ح  ١٣٩٨ ـ ١٣٩٧ص :  المصدر السابق.  ٢٧٩



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في ختل الدنیا بالدین والجرأة على اهللا تعالى

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن ھارون بن  حدثني عبداهللا بن جعفر:  ، قال   روى الشیخ الصدوق عن أبیھ]١٤٣ [
وجّل أنزل  أّن اهللا عّز:  )علیھما السالم(، عن أبیھ ، عن جعفر بن محمد ، عن زیاد مسعدة بن مسلم

 :  ، وفیھ كتابًا كتبھ على نبي من األنبیاء

، یلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب  أن یكون خلق من خلقي یختتلون الدنیا بالدین
، وأعمالھم الباطنة أنتن من  ن العسل، وألسنتھم أحلى م ، أشد مرارة من الصبر الذئاب
؟ فبعّزتي حلفت ألبعثّن علیھم فتنة  ؟ أم عّلي یجترئون ؟ أم إّیاي یخادعون ، فبي یغتّرون الجیف

، تترك الحكیم منھا حیران فیھا رأي ذي الرأي  تطأ في خطامھا حّتى تبلغ أطراف األرض
، فال   أنتقم من أعدائي بأعدائي، ، وأذیق بعضھم بأس بعض ، ألبسھم شیعًا وحكمة الحكیم

 . ٢٨٠ُأبالي

 

، عن  ، عن أحمد بن محمد  بلفظ مقارب عن محمد بن یحیى   ورواه الكلیني]١٤٤ [
علیھ (سمعت أبا عبداهللا:  ، قال ، عن یونس بن ظبیان ، عن إسماعیل بن جابر بن سنان  محمد

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، یقول )مالسال

 ، وویل للذین یقتلون  الدنیا بالدین٢٨١ویل للذین یختلون:  إن اهللا عّز وجّل یقول

 ، أبي  للذین یسیر المؤمن فیھم بالتقّیة، وویل الذین یأمرون بالقسط من الناس

 ؟ فبي حلفت ُألتیحّن لھم فتنة تترك الحلیم منھم ؟ أم علّى یجترئون یغتّرون

 . ٢٨٢حیران

 

حججت :  بن عبداهللا االنصاري قال یرویھ عن جابر    وفي البحار في حدیث طویل]١٤٥ [
 ما افترض علیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(، فلّما قضى النبي  حجة الوداع)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا مع رسول

                                                        
 . عقاب المرائي:  ، باب ٢، ح  ٣٠٢ص:  عقاب االعمال.  ٢٨٠
 . )١٩٩، ص  ١١ج:  لسان العرب(إذا خدعھ عن غفلة :  ، ختلھ یختلھ ختال المخادعة عن غفلة:  الختل.  ٢٨١
 . ١، ح  ، من كتاب اإلیمان و الكفر اختتال الدنیا بالدین:  ، باب ٢٩٩، ص  ٢ج :  الكافي.  ٢٨٢



:  :) الى أن قال... (أیھا الناس:  ، فلزم حلقة الباب ونادى برفیع صوتھ من الحّج أتى موّدع الكعبة
 وأصبح

،  ، وقلوبھم خالیة من االیمان ، مساجدھم معمورة باألذان ، والمنافق عزیزًا المؤمن ذلیال
،  ، فعند ذلك ترى وجوھھم وجوه اآلدمیین ، وبلغ المؤمن عنھم كل ھوان واستخّفوا بالقرآن

 ، فھم ، وقلوبھم أمّر من الحنظل ، كالمھم أحلى من العسل وقلوبھم قلوب الشیاطین

؟ أم علّى  أفبي تغتّرون:  اهللا تبارك وتعالى، ما من یوم إّال یقول  ، وعلیھم ثیاب ذئاب
 ٢٨٣؟ تجترئون

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

:  ، قال ، أخبرنا یحیى بن عبیداهللا ، أخبرنا ابن المبارك عن سوید:    أخرج الترمذي]١٤٦ [
یخرج في آخر :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  سمت أبا ھریرة یقول:  سمعت أبي یقول

 ، ألسنتھم أحلى من ، یلبسون للّناس جلود الّضأن من الّلین الّزمان رجال یختلون الّدنیا بالّدین
؟ فبي  ؟ أم علّى یجترئون أبي یغتّرون:  ، یقول اهللا عّز وجّل ، وقلوبھم قلوب الّذئاب الّسّكر

 .٢٨٤  تدع الحلیم منھم حیرانًا حلفت ألبعثّن على أولئك منھم فتنة

 

، حدثنا محمد بن  ر عن أحمد بن سعید الدارمي أیضًا بلفظ آخ   وأخرجھ الترمذي]١٤٧ [
، عن عبداهللا  ، عن عبداهللا بن دینار ، أخبرنا حمزة بن أبي محمد ، أخبرنا حاتم بن اسماعیل عّباد

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى بن عمر

 ، وقلوبھم أمّر من ، ألسنتھم أحلى من العسل لقد خلقت خلقًا:  إّن اهللا تعالى قال

؟ أم علّى  ، فبي یغتّرون  تدع الحلیم منھم حیرانًا ، فبي حلفت ألتیحّنھم فتنًة الّصبر
 . ٢٨٥؟ یجترئون

 

                                                        
 . ١٤٨  ، ح ، من تاریخ االمام الثاني عشر عالمات ظھوره:  ، باب ٢٦٤، ص  ٥٢ج :  بحار االنوار.  ٢٨٣
 . ٢٤٠٤، ح  من كتاب الزھد) ٥٩(، باب  ٥٢٢، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٢٨٤
 . ٢٤٠٥ح :  المصدر السابق.  ٢٨٥



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في  كفر من استمطر بالكواكب

 

 ورد من طریق الشیعة ما

، عن زید بن خالد  )رحمھ اهللا(عن الشیخ:   في الذكرى)رحمھ اهللا(روى الشھید  ]١٤٨ [
 : ، قال الجھیني

 ، فلّما ، في إثر سماء كانت من اللیل الصبح بالحدیبیة  صالة)صلى اهللا علیھ وآلھ(صّلى بنا رسول اهللا

 ، أعلماهللا ورسولھ :  ھل تدرون ماذا قال رّبكم؟ قالوا:  ، فقال انصرف استقبل الناس

 : قال

،  مطرنا بفضل اهللا ورحمتھ:  ، من قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب:  قال
، فذلك كافر بي ٢٨٦ مطرنا بنوء كذا وكذا:  ، وأّما من قال فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب

 ٢٨٨ . ٢٨٧ومؤمن بالكوكب

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، عن صالح بن كیسان ، عن مالك حدثنا عبداهللا بن َمسلمة:   أخرج البخاري قال]١٤٩ [
صّلى لنا رسول :  ، عن زید بن خالد الجھني أّنھ قال عن عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود

،  ، فلّما انصرف ، على إثر سماء كانت من الّلیلة الّصبح بالحدیبیة الة ص)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
 : ، قال اهللا ورسولھ أعلم:  ھل تدرون ماذا قال رّبكم؟ قالوا:  أقبل على الّناس فقال لھم

                                                        
 ، وینزل في الغرب كل ثالث عشرة ، ینزل القمر كل لیلة في منزلة منھا ھي ثمان وعشرون منزلة:  األنواء.  ٢٨٦

 ، فتنقضى جمیعھا مع انقضاء ، وتطلع اخرى مقابلھا ذلك الوقت في الشرق لیلة منزلة مع طلوع الفجر
مطرنا بنوء :  ، فیقولون ، وینسبونھ إلیھا وكانت العرب تزعم أّن مع سقوط المنزلة وطلوع رقیبھا یكون مطر.  السنة
 ! كذا

ج :  النھایة البن األثیر. ( أي نھض وطلع:  اء طالع بالمشرق ینوء نوءًا، ألّنھ إذا سقط الساقط منھا بالغرب ن وإّنماسّمي نوًا
 . )١٢٢، ص  ٥
 . ١٧٠ص :  ، عنھ في الجواھر السنیة ١٧، ح  ٢٥١ص :  ذكرى الشیعة.  ٢٨٧
:  قرأ سورة الواقعة فقال) علیھ السالم(أّن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب:  في تفسیر علي بن ابراھیم القمي.  ٢٨٨
لم قرأ ھكذا؟ قرأتھا ألّني سمعت :  اّني قد عرفت اّنھ سیقول قائل:  فلّما انصرف قال) وتجعلون شكركم اّنكم تكّذبون(

تجعلون و: ( ، فأنزل اهللا امطرنا بنوء كذا وكذا:  ، وكانوا إذا امطروا قالوا یقرؤھا كذلك) صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا
 . )شكركم اّنكم تكذبون



، فذلك  ُمطرنا بفضل اهللا ورحمتھ:  ، فأّما من قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر:  قال
، فذلك كافر بي ومؤمن  ُمطرنا بنوء كذا وكذا:   وأّما من قال،  وكافر بالكوكب مؤمن بي
 ٢٨٩. بالكوكب

 ٢٩٠. ، بمثلھ ، عن صالح بن كیسان ، حدثني مالك وأخرجھ البخاري أیضًا عن إسماعیل

،  حدثني صالح بن كیسان:  ، قال ، حدثنا سلیمان بن بالل وأخرجھ أیضًا عن خالد بن مخلد
 ٢٩١. بمثلھ مع اختالف في بعض اللفظ

، عن صالح  قرأت على مالك:  ، باسناده عن یحیى بن یحیى قال وأخرجھ مسلم في صحیحھ
 ٢٩٣.  ٢٩٢بن كیسان بلفظ كلفظ البخاري األول

، عن عبیداهللا ابن  حدثنا سفیان بن صالح بن كیسان:  وأخرجھ النسائي باسناده إلى قتیبة قال
 ٢٩٤. ، مع اختالف طفیف في العبارات ال تضّر بالمعنى ، بمثلھ ، عن یزید بن خالد عبداهللا

 

،  ، عن صالح ، حدثنا سفیان ، بسنده عن مسّدد   وأخرجھ البخاري أیضًا باختصار]١٥٠ [
 :   فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(ُمطر الّنبُي:  ، عن زید بن خالد قال عن عبیداهللا

 ٢٩٥. ، ومؤمن بي دي كافر بيأصبح من عبا:  قال اهللا

، بلفظ كلفظ البخاري المذكور  ، عن زید بن خالدالجھني أیضًا وأخرجھ اإلمام مالك في الموطأ
 . ٢٩٦ھنا أّوًال

 

حدثني حرملة بن یحیى وعمرو ابن سّواد :  ، قال   وأخرجھ االمام مسلم بلفظ آخر]١٥١ [
وقال .  ، عن یونس حدثناعبداهللا بن وھب:  قال المرادي.   ومحمد بن سلمة المرادي العامري
 بن حدثني عبیداهللا:  ، قال ، عن ابن شھاب أخبرني یونس:  قال.  أخبرنا ابن وھب:  اآلخران

 ألم تروا إلى ما قال ربكم؟:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  أّن أبا ھریرة قال:  عبداهللا بن عتبة

                                                        
 . ٨١٠، ح  ، من كتاب صفة الصالة یستقبل اإلمام الناس إذا سّلم)  ٧٢(، باب  ٢٩٠ص :  صحیح البخاري.  ٢٨٩
، ح  من كتاب االستسقاء)و تجعلون رزقكم أّنكم تكّذبون: ( قول اهللا تعالى) ٢٧(، باب ٣٥١ص :  قالمصدر الساب.  ٢٩٠

٩٩١  . 
 . ٣٩١٦ ، ح ، من كتاب المغازي زوة الحدیبیةغ) ٣٣(، باب  ١٥٢٤، ص ٤، ج  المصدر المتقّدم.  ٢٩١
 . ٧١ / ١٢٥، ح  مطرنا بالنوء:  بیان كفر من قال) ٣٢(، باب ٨٣، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٢٩٢
صلى اهللا علیھ (، فقال النبي )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُمطر الناس على عھد النبي:  وروى مسلم بسنده عن ابن عباس قال.  ٢٩٣
:  ، قال لقد صدق نوء كذا وكذا:  ، وقال بعضھم ھذه رحمة اهللا:  ، قالوا أصبح من الناس شاكر ومنھم كافر:  )وآلھ

 ٨٤، ص ١ج :  صحیح مسلم. ( )وتجعلون رزقكم أّنكم تكّذبون: ( حّتى بلغ)مأقسم بمواقع النجو  فال: ( فنزلت ھذه اآلیة
 . ) ١٢٧/٧٣  ح
 . ، من كتاب االستسقاء ، باب كراھیة االستمطار بالكواكب ١٦٥ ص ٣ج :  ن النسائيسن.  ٢٩٤
، ح  من كتاب التوحید)یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا: ( قول اهللا تعالى) ٣٥(، باب ٢٧٢٥، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٢٩٥

٧٠٦٤ . 
 . ١٩٢ص ،  ١ج :  الموطأ.  ٢٩٦



الكواكب :  ، یقولون ما أنعمت على عبادي من نعمة إّال أصبح فریق منھم بھا كافرین:  قال
 ٢٩٧. و بالكواكب

أنبأنا ابن :  ، قال أخبرنا عمرو بن سّواد بن االسود بن عمرو:  ورواه النسائي في سننھ قال
، عن  أخبري عبیداهللا ابن عبداهللا بن عتبة:  ، قال ، عن ابن شھاب أخبرني یونس:  ، قال وھب

... ما أنعمت على عبادي :  وجّل قال اهللا عّز:   ) علیھ وآلھصلى اهللا(اهللا قال رسول:  أبي ھریرة قال
 ٢٩٨. بمثل حدیث مسلم

 

،  الزھري، حدثنا  ، حدثنا سفیان حدثنا الحمیدي:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]١٥٢ [
 :   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة عن سعید بن المسیب

، أقّلب الّلیل  ، بیدي األمر  وأنا الّدھر یسّب الّدھر؛  یؤذیني ابن آدم:  قال اهللا عّزوجّل
 .  ٢٩٩والّنھار

، عن  ، أخبرنا معمر ، أخبرنا عبدالرزاق حدثنا عبد بن حمید:    وفي روایة مسلم]١٥٣ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن ابن المسّیب الزھري

یا خیبة :  فال یقولّن أحدكم!  یا خیبة الّدھر:   یقول، یؤذیني ابن آدم:  قال اهللا عّزوجل
 .٣٠٠ ، فإذا شئت قبضتھما ،  أقّلب لیلھ ونھاره فإّني أنا الّدھر!  الّدھر

 

ـ  ق بن إبراھیم و ابن أبي عمر ـ واللفظ للثاني  وفي روایة أخرى لمسلم عن إسحا]١٥٤ [
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا أّن رسول:  ، عن أبي ھریرة ، عن ابن المسّیب ، عن الزھري حدثنا سفیان

 : قال

  ٣٠١. ، ُأقّلب اللیل والنھار ، یسّب الدھر وأنا الدھر  یؤذیني ابن آدم: وجّل قال اهللا عّز

 

، عن  ، حدثنا اللیث حدثنا یحیى بن بكیر:    في صحیح البخاري أیضًا بسنده قال]١٥٥ [
صلى اهللا (اهللا  رسول  قال)رضي اهللا عنھ(، قال أبوھریرة ، أخبرني أبو سلمة ، عن ابن شھاب یونس

  )علیھ وآلھ

 ٣٠٢. ، بیدي الّلیل والّنھار ھر، وأنا الّد یسّب بنو آدم الّدھر:  قال اهللا

                                                        
 . ١٢٦/٧٢، ح  ، من كتاب اإلیمان  مطرنا بالنوء: بیان كفر من قال) ٣٢(، باب  ٨٤، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٢٩٧
 . كراھیة االستمطار بالكوكب من كتاب االستسقاء:   باب١٦٤، ص  ٣ج :  سنن النسائي.  ٢٩٨
،  ، من سورة الجاثیة ، من كتاب التفسیر لدھرمایھلكنا إّال ا) ٣١٦(، باب ١٨٢٥، ص  ٤ج :  صحیح البخاري.  ٢٩٩
 . ٤٥٤٩  ح
 . ٢٢٤٦/٣، ح  ، من كتاب األلفاظ من األدب النھي عن سّب الدھر) ١(، باب ١٧٦٢، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.   ٣٠٠
 . ٢٢٤٦/٢ح :  المصدر السابق.  ٣٠١
 .  ٥٨٢٧/٨٢٨  ، ح ، من كتاب األدب التسّبوا الدھر) ١٠١(، باب ٢٢٨٦، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٣٠٢



أخبرنا :  قاال.  ، أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن یحیى حدثني أبوالطاھر:  ورواه مسلم
 .  ٣٠٣، حدثني یونس بمثل حدیث البخاري ابن وھب

 

، عن  ، حدثنا أبو الزناد ، حدثنا شعیب حدثنا أبوالیمان:    أخرج البخاري قال]١٥٦ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن أبي ھریرة عن النبي االعرج

، فأّما تكذیبھ  ، وشتمني ولم یكن لھ ذلك  ولم یكن لھ ذلك  آدمكّذبني ابن:  قال اهللا تعالى
، وأّما شتمھ  ، ولیس أّول الخلق بأھون علّى من إعادتھ لن یعیدني كما بدأني:   فقولھ إّیاي
  . ٣٠٤، ولم یكن لي كفوًا أحد ، لم ألد ولم أولد اّتخذ اهللا ولدًا وأنا األحد الّصمد:   فقولھ إّیاي

:  ، قال حدثنا شعیب ابن اللیث:  ، قال حدثنا الربیع بن سلیمان:  وأخرجھ النسائي في سننھ قال
 .  ٣٠٥بمثلھ... ي الزناد ، عن أب ، عن ابن عجالن حدثنا اللیث

،  ، عن معمر ، عن عبدالرزاق وفي روایة اخرى للبخاري باسناده عن إسحاق بن منصور
 ٣٠٦. بمثلھ... ، عن أبي ھریرة  عن ھمام

 

                                                        
 . ٢٢٤٦/١، ح  ، من كتاب األلفاظ من األدب النھي عن سّب الدھر) ١(، باب ١٧٦٢، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٣٠٣
.  ٤٦٩٠، من كتاب التفسیر ح  )قل ھو اهللا أحد: ( تفسیر قولھ) ٤٧٠(، باب ١٩٠٣، ص  ٤ ج : صحیح البخاري.  ٣٠٤

 . ھو السید الذي ُیقصد وحده في الحوائج:  والصمد
 . ١١٢، ص  ٤ج :  سنن النسائي.  ٣٠٥
 . ٤٦٩١، ح  من كتاب التفسیر) اهللا الصمد: ( تفسیر قولھ) ٤٧١(، باب ١٩٠٣، ص  ٤ج :  صحیح البخاري.  ٣٠٦



 

 

 

 

 فصل

 أنا الملك: ماجاء في أّن اهللا ینادي الخلق في المحشر

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

،  ، أنا الدّیان أنا الملك:  أّن اهللا تعالى یقول:  وفي الحدیث:    وفي بحار األنوار]١٥٧ [
، وعنده  ، وال ألحد من أھل النار أن یدخل النار ینبغي ألحد من أھل الجّنة أن یدخل الجّنة ال

 . ٣٠٧، حتى أقّصھ منھ مظلمة

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

،  عن عبداهللا بن أنیس،    أخرج احمد بن علي بن حجر في فتح الباري عن جابر]١٥٨ [
، فینادیھم بصوت یسمعھ من  یحشر اهللا العباد:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  قال
 .  ٣٠٨، أنا الّدّیان أنا الملك:  ، كما یسمعھ من قرب بعد

 

حدثني :  ، قال حدثني اللیث:  ، قال  صحیحھ عن سعید بن عفیر  أخرج البخاري في]١٥٩ [
سمعت :  أّن أبا ھریرة قال:  ، عن أبي سلمة ، عن ابن شھاب عبدالرحمان بن خالد بن مسافر

أنا :  ، ثّم یقول ، ویطوي الّسماوات بیمینھ یقبض اهللا األرض:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول هللا
 .٣٠٩؟ ، أین ملوك األرض الملك

، عن  ، عن الزھري ، عن یونس ، عن عبداهللا وأخرجھ أیضًا بنفس اللفظ عن محمد بن مقاتل
 ٣١٠. )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن أبي ھریرة سعید بن المسّیب

 ٣١١. ، عن یونس ، عن ابن وھب وأخرجھ أیضًا باللفظ عینھ عن أحمد بن صالح
 

                                                        
 . ، من كتاب العدل والمعاد ٧٨، ص  ٧ج :  بحار االنوار.  ٣٠٧
 . ، من كتاب التوحید ٤٥٣، ص  ١٣ج :  فتح الباري شرح صحیح البخاري.  ٣٠٨
 .٤٥٣٤من كتاب التفسیر، ح...) واألرض جمیعًا قبضتھ( :تعالى اهللا قول )١٩(باب ،١٨١٢ص ،٤ج :البخاري صحیح.  ٣٠٩
 . ٦١٥٤  ، ح ، من كتاب یقبض اهللا األرض یوم القیامة) ٤٤(، باب ٢٣٨٩، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٣١٠
 . ٦٩٤٧، ح  من كتاب التوحید)  ملك الناس: ( قول اهللا) ٦(، باب ٢٦٨٨، ص  ٦ج :  المصدر المتقدم.  ٣١١



حدثني عمي القاسم :  ، قال   وأخرج البخاري أیضًا بلفظ مقارب عن مقّدم بن محمد]١٦٠ [
أّنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن رسول اهللا ، عن عبداهللا بن عمر ، عن نافع ، عن عبیداهللا بن یحیى

 .٣١٢أنا الملك:  ، ثّم یقول ، وتكون الّسماوات بیمینھ إّن اهللا یقبض یوم القیامة األرض:  قال
 

، عن  ، حّدثنا أبو أسامة حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة:    وأخرج مسلم في صحیحھ قال]١٦١ [
صلى اهللا علیھ (سول اهللاقال ر:  ، قال ، أخبرني عبداهللا بن عمر ، عن سالم بن عبداهللا عمر بن حمزة

،  أنا الملك:  ، ثّم یقول ، ثّم یأخذھّن بیده الیمنى یطوي اهللا عّز وجّل الّسماوات یوم القیامة:  )وآلھ
  ؟ ؟ أین المتكّبرون أین الجّبارون

 . ٣١٣؟ ؟ أین المتكّبرون ، أین الجّبارون أنا الملك:  ، ثّم یقول ثّم یطوي األرضین بشمالھ
 

، حّدثنا یعقوب ـ یعني ابن  وحدثنا سعید بن منصور:    وأخرجھ مسلم أیضًا قال]١٦٢ [
، أّنھ نظر إلى عبداهللا بن عمر كیف یحكي  ، عبید اهللا بن مقسم عبدالرحمان ـ حّدثني أبو حازم عن

، أنا  أنا اهللا:  یأخذ اهللا سماواتھ و أرضینھ بیدیھ فیقول:   قال)یھ وآلھصلى اهللا عل(اهللا رسول
  ٣١٤. الملك
 

أسامة أّن أبا :    وأخرجھ أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شیبة ومحمد بن العالء]١٦٣ [
صلى اهللا (قال رسول اهللا: أخبرني عبداهللا بن عمر قال: قال سالم: أخبرھم، عن عمر بن حمزة قال

 .  ٣١٥بمثل روایة مسلم األولى:  )علیھ وآلھ

                                                        
 .٦٩٧٧ من كتاب التوحید، ح) لما خلقت بیدي: ( قول اهللا تعالى) ١٩(، باب ٢٦٩٧، ص ٦ج: صحیح البخاري.  ٣١٢
 . ٢٤/٢٧٨٨، ح  ، كتاب صفات القیامة و الجنة و النار ٢١٤٨، ص ٤ ج:  صحیح مسلم.  ٣١٣
 . ٢٧٨٨ / ٢٥ح :  المصدر السابق.  ٣١٤
 . ٤٧٣٢  ، ح ، من كتاب السّنة في الّرد على الجھمّیة:  ، باب ٢٣٤، ص  ٤ج :  سنن أبي داود.  ٣١٥



 

 

 

 الباب الثاني

 

 

 نبیاء والمرسلینما یتعّلق باأل

 

 واالعتقاد بھم وتصدیقھم

 

 

 

 

 : ویشتمل على فصول

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل

 )علیھ السالم(ما جاء من حدیث الرّب مع جبرئیل

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

علیھ (روي أّن اهللا تعالى لّما خلق الجّنة قال لجبرئیل:    روى العّالمة المجلسي وقال]١٦٤ [

، فلّما حّفھا بالمكاره  ، الیتركھا أحد إّال دخلھا یا رّب:  فلّما نظر إلیھا قال.  انظر إلیھا:  )السالم
 . ، أخشى أن ال یدخلھا أحد یا رّب:  فلّما نظر إلیھا قال.  انظر إلیھا:  قال

، الیدخلھا أحد، فلّما حّفھا  یا رّب:  فلّما نظر إلیھا قال.  انظر إلیھا:  ولّما خلق النار قال لھ
 . ٣١٦، أخشى أن یدخلھا كل أحد یا رّب:  فلّما نظر إلیھا قال.  انظر إلیھا:  قالبالشھوات 

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

بن  ، عن محمد ، ثنا حّماد حدثنا موسى بن إسماعیل:    أخرج أبو داود في سننھ قال]١٦٥ [
لّما خلق اهللا الجّنة :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ّن رسولأ:  ، عن أبي ھریرة ، عن أبي سلمة عمرو

 .  فانظر إلیھااذھب:  قال لجبریل

ثم حّفھا .  ، وعّزتك ال یسمع بھا أحد إّال دخلھا أي رّب:  ، ثم جاء فقال ، فنظر إلیھا فذھب
 . ، اذھب فانظر إلیھا  یاجبریل: ، ثم قال بالمكاره

 . ، وعّزتك لقد خشیت أن الیدخلھا أحد أي رّب:  فقال، ثم جاء  ، فنظر إلیھا فذھب

 . ، اذھب فانظر إلیھا  یا جبریل: فلّما خلق اهللا النار قال:  قال

، فحّفھا  ، وعّزتك ال یسمع بھا أحد فیدخلھا أي رّب:  ، ثم جاء فقال ، فنظر إلیھا فذھب
 . ، اذھب فانظر إلیھا یا جبریل:  بالشھوات ثم قال

 .٣١٧ لقد خشیت أن الیبقى أحد إّال دخلھا وعّزتك رّب، أي :فقال جاء ثم لیھا،إ فنظر فذھب،

،  سلیمان، حدثنا عبدة بن  حدثنا أبو كریب:  ، قال وأخرج الترمذي في سننھ بنحو ھذا اللفظ
:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ، عن رسول ، عن أبي ھریرة ، حدثنا أبو سلمة عن محمد بن عمرو

 .  انظر إلیھا وإلى ما أعددت ألھلھا فیھا: لّما خلق اهللا الجّنة والنار أرسل جبریل إلى الجّنة فقال

                                                        
 . ١٣٣، ص  ٨ج :  مرآة العقول.  ٣١٦
 . ٤٧٤٤ ، ح ، من كتاب السّنة ، باب في خلق الجّنة والنار ٢٣٦، ص  ٤ج :  سنن أبي داود.  ٣١٧



،  فوعّزتك:  ، قال فرجع إلیھ:  ، قال فجاءھا ونظر إلیھا وإلى ما أعّد اهللا ألھلھا فیھا:  قال
 ارجع إلیھا فانظر إلى ما أعددت : ، فقال ، فأمر بھا فحّفت بالمكاره الیسمع بھا أحد إّال دخلھا

 . ألھلھا فیھا

یدخلھا  وعّزتك لقد خفت أن ال:  ، فرجع إلیھ فقال فرجع إلیھا فاذا ھي قد حّفت بالمكاره:  قال
 . ٣١٨ترمذي، وساق الحدیث بمثل حدیث ال ...أحد 

،  بن علقمة  حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو عن حسن، عن المسند في أحمد اإلمام وأخرجھ
 .٣١٩بمثلھ ... )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول:  ، قاال ، عن أبي ھریرة عن أبي سلمة بن عبدالرحمان

 .  ٣٢٠، مع اختالف یسیر في بعض األلفاظ وأخرجھ أیضًا باسناده إلى أبي ھریرة بمثلھ

: أنبأنا الفضل بن موسى، قال:  وأخرجھ النسائي في سننھ باسناده عن اسحاق بن إبراھیم قال
 .٣٢١بمثل حدیث الترمذي...  حدثنا أبو سلمة، عن أبي ھریرة :قال عمرو، بن محمد حدثنا

 . ٣٢٢ ، بمثلھ وأخرجھ المنذري في الترغیب باسناده إلى أبي سلمة عن أبي ھریرة

 . ٣٢٣، بمثلھ رةوأخرجھ البیھقي في الشعب بسنده عن أبي ھری

                                                        
  . ٢٥٦٠، ح  من كتاب صفة الجّنة) ٢١(، باب  ٦٩٣، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٣١٨
 . ٣٥٤، ص  ٢ج :  مسند احمد.  ٣١٩
 .  ٣٣٢ص :  المصدر السابق.  ٣٢٠
 .  من كتاب األیمان والنذور٣، ص  ٧ج :  سنن النسائي.  ٣٢١
 . ٤٦٣، ص  ٤ج :  الترغیب والترھیب.  ٣٢٢
 .  ٢٧١،ص  ١ج :  شعب اإلیمان.  ٣٢٣



 

 

 

 

 فصل

 )علیھ السالم(ما جاء من حدیث الرّب مع آدم

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن  ، عن أبیھ ، عن أحمد بن محمد بن خالد   روى الكلیني عن عّدة من أصحابنا]١٦٦ [
 وقد سألھ ابن شبرمة القاضي )ھ السالمعلی(، عن أبي عبداهللا ، عن عبداهللا بن سنان خلف بن حّماد

 ذّریتھ )علیھ السالم(وجّل عرض على آدم إّن اهللا عّز:  ، فقال عن أول كتاب ُكتب في األرض
، فلّما  ، وكافرًا فكافرًا ، ومؤمنًا فمؤمنًا ، وملكًا ملكًا ، نبیًا نبیًا ، في صور الذّر عرض العین
 ؟ ھذا یا رّب الذي نّبأتھ وكّرمتھ وقصرت عمرهمن :   قال)علیھ السالم(انتھى إلى داود

، واّني قد كتبت اآلجال  ، عمره اربعون سنة ھذا ابنك داود:  وجّل إلیھ فأوحى اهللا عّز:  قال
، فإن جعلت لھ شیئًا من عمرك  ، وأنا أمحو ما أشاء واثبت وعندي ُأّم الكتاب وقّسمت االرزاق

 . ألحقت لھ

 .ن عمري ستین سنة تمام المائة، قد جعلت لھ م یارّب:  قال

 .  اكتبوا علیھ كتابًا فإّنھ سینسى: وجّل لجبرئیل ومیكائیل وملك الموت فقال اهللا عّز:  قال

فلّما حضرت آدم الوفاة أتاه :  قال.  فكتبوا علیھ كتابًا وختموه بأجنحتھم من طین عّلیین:  قال
قد بقي من :  ، قال جئت ألقبض روحك:  ؟ قال یا ملك الموت ما جاء بك:  ملك الموت فقال آدم
 . ٣٢٤إّنك جعلتھا البنك داود:  ، فقال عمري ستون سنة

،  ، عن علي بن مھزیار ، عن عیسى بن أیوب ورواه أیضًا بسند آخر عن أبي علي األشعري
فزاده خمسین سنة «:  ، وفیھ ، مع اختالف في األلفاظ  بمثلھ)علیھ السالم(، عن الصادق عّمن ذكره
 . ٣٢٥ » من عمره

 

صلى (اهللا قال رسول:   قال)علیھ السالم(  روى العیاشي السمرقندي في تفسیره عن الباقر]١٦٧ [

، فیأكل من  بط آدم على األرض أمر أن یحرث بیدهإّن اهللا تبارك وتعالى حین أھ:   )اهللا علیھ وآلھ
، ثم إّنھ سجد هللا فلم یرفع رأسھ  ، فلبث یجول ویبكى على الجّنة مائتي سنة كّده بعد الجّنة ونعیمھا

 . قد فعلت:  ؟ فقال اهللا یارّب ألم تخلقني بیدیك:  ، ثم قال ثالثة أیام بلیالیھا
                                                        

 . ١، ح  ، من كتاب الشھادات أول صّك ُكتب في األرض:  ، باب  ٣٧٨، ص  ٧ج :  الكافي.  ٣٢٤
 . ٢ح :  المصدر السابق.  ٣٢٥



 .  قد فعلت: ؟ قال ألم تنفخ في من روحك:  فقال

 .  قد فعلت: ؟ قال ألم تسكّني جّنتك:  قال

 ؟ ، فھل صبرت أو شكرت  قد فعلت: وجّل ؟ قال اهللا عّز ألم تسبق لي رحمتك غضبك:  قال
 . ٣٢٦، إّني ظلمت نفسي فاغفرلي أنت الغفور الرحیم ال إلھ اّال أنت سبحانك:  قال آدم

 . ٣٢٧ مرسال)علیھ السالم(ورواه الطبرسي في المشكاة عن الباقر

 

،  ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراھیم   روى الكلیني باسناده عن محمدبن یحیى]١٦٨ [
سمعت أبا :  ، عن حبیب السجستاني قال ، عن ھشام بن سالم ، عن الحسن بن محبوب عن أبیھ
 من ظھره لیأخذ علیھم )علیھ السالم(وجّل لّما أخرج ذّریة آدم إّن اهللا عّز:   یقول)علیھ السالم(جعفر

ّوتھ محمد بن ، فكان أول من أخذ لھ علیھم المیثاق بنب ، وبالنبوة لكّل نبي المیثاق بالربوبیة لھ
 ؟ انظر ماذا ترى:  وجّل آلدم ، ثم قال اهللا عّز )صلى اهللا علیھ وآلھ(عبداهللا
،  ما اكثر ذّریتي:  ، قال آدم  إلى ذّریتھ وھم ذّر قد مألوا السماء)علیھ السالم(فنظر آدم:  قال

دونني الیشركون یعب:  وجّل ؟ قال اهللا عّز فما ترید منھم بأخذك المیثاق علیھم!  وألمر ما خلقتھم
 . ، ویؤمنون برسلي ویتبعونھم بي شیئًا

، وبعضھم  ، و بعضھم لھ نور كثیر ، فمالي أرى بعض الذّر أعظم من بعض یارّب:  قال آدم
 ؟  ، وبعضھم لیس لھ نور لھ نور قلیل

یا آدم، بروحي :) إلى أن قال (كذلك خلقتھم ألبلوھم في كّل حاالتھم،:  وجّل فقال اهللا عّز
، بعلمي خالفت بین  ، وأنا الخالق العالم ، وبضعف طبیعتك تكّلفت ما ال علم لك بھ تنطق

، إّنما  ، التبدیل لخلقي ، وإلى تدبیري وتقدیري صائرون ، وبمشیئتي یمضى فیھم أمري خلقھم
، وخلقت الجّنة لمن أطاعني وعبدني منھم واّتبع رسلي وال  خلقت الجّن واإلنس لیعبدون

، وخلقتك وخلقت ذّرتیك  قت النار لمن كفر بي وعصاني ولم یّتبع رسلي وال ُأبالي، وخل بالي أ
، وإّنما خلقتك وخلقتھم ألبلوك وأبلوھم أّیكم أحسن عمال في دار  من غیر فاقة بي إلیك وإلیھم

، والطاعة  ، والحیاة والموت ، فلذلك خلقت الدنیا واآلخرة الدنیا في حیاتكم وقبل مماتكم
، وبعلمي النافذ فیھم خالفت بین  ، وكذلك أردت في تقدیري وتدبیري ، والجّنة والنار والمعصیة

، فجعلت منھم الشقّي  صورھم وأجسامھم وألوانھم وأعمارھم وأرزاقھم وطاعتھم ومعصیتھم
،  ، والعالم والجاھل ، والجمیل والدمیم ، والقصیر والطویل ، والبصیر واألعمى والسعید

،  ، ومن بھ الزمانة ومن ال عاھة بھ ، والصحیح والسقیم  والمطیع والعاصي، والغني والفقیر
، وینظر الذي بھ العاھة إلى الصحیح  فینظر الصحیح إلى الذي بھ العاھة فیحمدني على عافیتھ

، وینظر الغني إلى  ، ویسألني أن ُأعافیھ ویصبر على بالئي فُأثیبھ جزیل عطائي فیدعوني

                                                        
 . ١٩، ح  ٢١٢، ص  ١١ج :  ، عنھ بحاراألنوار ٤٠، ص  ١ج :  تفسیر العیاشي.  ٣٢٦
 . ٧٩، ح  ٦١ص :  مشكاة األنوار.  ٣٢٧



، وینظر المؤمن إلى  ، وینظر الفقیر إلى الغني فیدعوني ویسألني نيالفقیر فیحمدني ویشكر
، وفیما ُأعافیھم  ، فلذلك خلقتھم ألبلوھم في السّراء والضّراء الكافر فیحمدني على ما ھدیتھ

 جمیع ما  ، ولي أن أمضي ، وأنا اهللا الملك القادر ، وفیما ُأعطیھم وفیما أمنعھم وفیما ابتلیتھم
،  ، وُأقّدم من ذلك ما أّخرت ، ولي أن أغّیر من ذلك ما شئت إلى ما شئت دّبرتقّدرت على ما 

، وأنا اسأل خلقي عّما ھم  ، ال ُأسأل عّما أفعل ، وأنا اهللا الفّعال لما أرید وُأؤّخر من ذلك ما قّدمت
 . ٣٢٨فاعلون

 

 : ّنةورد من طریق أھل الس ما

،  ، حدثنا صفوان بن یحیى حدثنا محمد بن بّشار:    أخرج الترمذي في سننھ قال]١٦٩ [
، عن أبي ھریرة  ، عن سعید بن أبي سعید المقبري حدثنا الحارث بن عبدالرحمان بن أبي ذباب

،  لحمد هللا:  لّما خلق اهللا آدم ونفخ فیھ الروح عطس فقال:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  قال
اخترت :  ، قال اختر أّیھما شئت:  فقال اهللا لھ ویداه مقبوضتان:  إلى أن قال... فحمداهللا بإذنھ 

، ما  أي رّب:  ، فقال ، ثم بسطھا فاذا فیھا آدم وذّریتھ ، وكلتا یدي رّبي یمین مباركة یمین رّبي
 .  ھؤالء ذّریتك: ؟ فقال ھؤالء

:  ، قال ، فإذا فیھم رجل أضوؤھم أو من أضوئھم ینیھفإذا كل إنسان مكتوب عمره بین ع
 ؟ ، من ھذا یارّب

 . ھذا ابنك داود، قد كتبت لھ عمر أربعین سنة:  قال

 . ذاك الذي كتبت لھ:  قال.  ، زده في عمره یا رّب:  قال

 .  أنت وذاك: ، قال ، فاّني قد جعلت لھ من عمري ستین سنة أي رّب:  قال

،  فأتاه ملك الموت:  ، قال ، فكان آدم یعّد لنفسھ ، ثم ُأھبط منھا ة ما شاء اهللاثم ُأسكن الجن:  قال
،  ، ولكّنك جعلت البنك داود ستین سنة بلى:  ، قال ، قد ُكتب لي ألف سنة قد عّجلت:  فقال لھ آدم

 . ٣٢٩، ونسي ونسیت ذّریتھ ، وجحدت ذّریتھ فجحد

، عن  ، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح ، من روایة زید بن أسلم وأخرجھ من طریق آخر
 . ٣٣٠ بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

 . ٣٣١وأخرجھ البغوي في مصابیحھ بمثل روایة الترمذي األولى

 

،  أخبرنا أبوبكر بن فورك:    وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى بألفاظ متقاربة قال]١٧٠ [
، عن علي بن  ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو داود ، ثنا یونس بن حبیب أنبأنا عبداهللا بن جعفر

                                                        
 . ٢، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر ٨:  ٢الكافي .  ٣٢٨
 . ٣٣٦٨، ح  اب تفسیر القرآنمن كت) ٩٥(، باب  ٤٥٣، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٢٩
 . المصدر السابق.  ٣٣٠
 . ٢٦٦، ص  ٣، ج  مصابیح السّنة.  ٣٣١



 في قول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، عن ابن عباس قال ، عن یوسف بن مھران زید
، إّن  )علیھ السالم(إّن أول من جحد آدم:   إلى آخر اآلیة)إذا تداینتم بدین إلى أجل فاكتبوه(وجّل  عّز

 : ؟ قال ، من ھذا یا رّب:  ، فقال ، فرأى رجال أزھر ساطعًا نوره اهللا تبارك وتعالى أراه ذّریتھ
 . ھذا ابنك داود

 .  ستون سنة: ؟ قال ، فما عمره یارّب:  قال

 . ، إّال أن تزیده من عمرك  ال: ، قال ، زد في عمره یارّب:  قال

 .  ألف سنة: ؟ قال وما عمري:  قال

 . فقد وھبت لھ أربعین سنة:  )علیھ السالم(قال آدم

:  فلّما حضره الموت وجاءتھ المالئكة قال.  ، وأشھد علیھ مالئكتھ وكتب اهللا علیھ كتابًا:  قال
 . ٣٣٢قد وھبتھ البنك داود:  ، قالوا  سنةإّنھ بقي من عمري أربعون

، عن  ، عن أحمد بن عبید وأخرجھ البیھقي أیضًا بسند آخر عن علي بن أحمد بن عبدان
وذكر ... ،  اد بن سلمة، عن حم ، عن أبي سلمة موسى بن اسماعیل إبراھیم بن اسحاق البغوي

 . ٣٣٣الحدیث بمثلھ

 ، عن بكار بن ، عن محمد بن یعقوب وأخرجھ أیضًا عن أبي عبداهللا الحافظ

 ، ، عن الحارث بن عبدالرحمان ، عن صفوان بن عیسى القاضي قتیبة القاضي بمصر

 ف بسیط في، بمثلھ مع اختال ، عن أبي ھریرة عن سعید بن أبي سعید المقبري

 . ٣٣٤اللفظ

 . ٣٣٥وأخرجھ الھیثمي في زوائده عن ابن عباس بمثل روایة البیھقي األولى

،  نا زید بن أسلم، أخبر ، أخبرنا ھشام بن سعد أخبرنا خّالد بن یحیى:  وأخرجھ ابن سعد قال
، وساق الحدیث بمثل   ...)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، عن أبي ھریرة قال عن أبي صالح

 . ٣٣٦روایة البیھقي المتقدمة

، عن  ، عن حّماد بن سلمة وأخرجھ ابن سعد أیضًا بسند آخر عن الحسن بن موسى األشیب
بمثلھ مع اختالف في اللفظ الیضّر ...  ، عن ابن عباس قال ، عن یوسف بن مھران زیدعلي بن 
 . ٣٣٧بالمعنى

 

                                                        
 . ، من كتاب الشھادات االختیار في اإلشھاد:  ، باب ١٤٦، ص  ١٠ج :  سنن البیھقي.  ٣٣٢
 . المصدر السابق.  ٣٣٣
 . ١٤٧ص :  المصدر المتقدم.  ٣٣٤
 . )علیھ السالم(ذكر نبي اهللا داود:  ، باب  ٢٠٦، ص  ٨ج :  مجمع الزوائد.  ٣٣٥
 . ٢٨ ـ ٢٧، ص  ١ج :  طبقات ابن سعد.  ٣٣٦
 . ٢٩ ـ ٢٨ص :  المصدر السابق.  ٣٣٧



:    أخرج الزمخشري في تفسیره عن ابن عباس قال في حدیث عن أبینا آدم قال]١٧١ [
 . بلى:  ؟ قال ، ألم تخلقني بیدك یارّب

 . بلى:  ؟ قال  في الروح من روحك، ألم تنفخ یارّب:  قال

 . بلى:  ؟ قال ، ألم تسبق رحمتك غضبك یارّب:  قال

 . بلى:  ؟ قال ، ألم تسكّني جّنتك یارّب:  قال

 . ٣٣٨نعم:  ؟ قال ، إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجّنة یارّب:  قال

                                                        
 . ، من سورة البقرة ١٢٩، ص  ١ج :  تفسیر الكشاف.  ٣٣٨



 

 

 

 

 فصل 

  وعرض ذّریتھ علیھ)علیھ السالم(ما جاء في خلق آدم

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن أبي  ، عن زرارة ، عن أبان ، عن علي بن الحكم   روى البرقي في محاسنھ]١٧٢ [
إّن اهللا تبارك :  فقال.  لو علم الناس كیف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان:  قال)علیھ السالم(جعفر
كن ماء :   وقال، كن ماًء عذبًا أخلق منك جنتي وأھل طاعتي:  قبل أن یخلق الخلق قال  وتعالى

 .   ملحًا أجاجًا أخلق منك ناري وأھل معصیتي

، ثم أخذ طین آدم  ، ویلد الكافر مؤمنًا ، فمن ذلك صار یلد المؤمن الكافر ثم أمرھما فامتزجا
 .  ، فإذا ھم كالّذر یدّبون  شدیدًا٣٣٩ ، فعركھ عركًا من أدیم االرض

 إلى النار:   وقال ألصحاب النار . إلى الجّنة بسالم:  فقال ألصحاب الیمین

 . ُأبالي  وال

:  ب الیمین، وقال ألصحا  فھابوھا، ُأدخلوھا:  ، فقال ألصحاب الشمال ثم أمر نارًا فاستعرت
 . كوني بردًا وسالمًا:  فقال.   فدخلوھا، أدخلوھا

 فذھبوا، فھابوھا، فثم ثبتت قد أقلتكم فادخلوھا،: فقال. یا ربِّ أقلنا: فقال أصحاب الشمال
 ٣٤٠.الطاعة والمعصیة، فال یستطیع ھؤالء أن یكونوا من ھؤالء، وال ھؤالء أن یكونوا من ھؤالء

، عن  ، وعلي بن ابراھیم ، عن أحمد بن محمد  عن محمد بن یحیى   روى الكلیني]١٧٣ [
سمعت أبا جعفر :  ، عن حبیب السجستاني قال ، عن ھشام بن سالم ، عن الحسن بن محبوب أبیھ

 من ظھره )علیھ السالم( اهللا عّز وجّل لّما أخرج ذّریة آدمإّن:   یقول)علیھ السالم(محمد بن علي الباقر
، فكان أّول من أخذ لھ علیھم المیثاق بنبّوتھ  ، وبالنبّوة لكّل نبّى لیأخذ علیھم المیثاق بالربوبّیة لھ

  )صلى اهللا علیھ وآلھ(محمد بن عبداهللا

 وھم ذّر قد مألوا   ذرّیتھفنظر آدم إلى:   قال؟ انظر ماذا ترى:  ثم قال اهللا عّز وجّل آلدم
 .  السماء

؟   فما ترید منھم بأخذك المیثاق علیھم وألمر ما خلقتھم!  ، ما أكثر ذرّیتي یا ربِّ:  قال آدم
  .  ، ویؤمنون برسلي ویّتبعونھم یعبدونني ال یشركون بي شیئًا:  قال اهللا عّز وجّل

                                                        
 . )٤٦٤، ص  ١٠ج :  لسان العرب. ( دلكھ دلكًا:  یره یعركھ عركًاعرك االدیم وغ.  ٣٣٩
 . ٤١٢، ح  ، من كتاب مصابیح الظلم بدء الخلق) ٤٣( باب ، ٢٨٢، ص  ١ج :  المحاسن.  ٣٤٠



، وبعضھم  ، وبعضھم لھ نور كثیر ض، فما لي أرى بعض الّذر أعظم من بع یا ربِّ:  قال آدم
 .  كذلك خلقتھم ألبلوھم في كل حاالتھم:  ؟ فقال اهللا عّز وجّل ، وبعضھم لیس لھ نور لھ نور قلیل

تكّلم فإّن روحك من :  ؟ قال اهللا عّز وجّل یا ربِّ فتأذن لي في الكالم فأتكلم:  قال آدم
 .  ٣٤٣ خالف كینونتي٣٤٢، وطبیعتك ٣٤١روحي

، وجبّلة  ، وطبیعة واحدة ، وقدر واحد ، فلو كنت خلقتھم على مثال واحد یا ربِّ:  فقال آدم
، ولم یكن  ، لم یبغ بعضھم على بعض ، وارزاق سواء ، وأعمار واحدة ، وألوان واحدة واحدة

 . في شيء من األشیاء، وال اختالف  بینھم تحاسد وال تباغض

، وأنا  ، وبضعف طبیعتك تكّلفت ما ال علم لك بھ ، بروحي نطقت یا آدم:  وجّل  قال اهللا عّز
، وإلى تدبیري  ، وبمشیئتي یمضي فیھم أمري ، بعلمي خالفت بین خلقي اهللا الخالق العالم

لقت الجّنة لمن ، وخ ، ال تبدیل لخلقي إّنما خلقت الجّن واإلنس لیعبدون وتقدیري صائرون
، وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم یّتبع   واّتبع رسلي وال ُابالي أطاعني وعبدني منھم

، وإّنما خلقتك وخلقتھم  ، وخلقتك وخلقت ذرّیتك من غیر فاقة بي إلیك وإلیھم رسلي وال ُابالي
، فلذلك خلقت الدنیا  ، وقبل مماتكم ألبلوك وأبلوھم أّیكم أحسن عمال في دار الدنیا في حیاتكم

، وكذلك أردت في تدبیري  واآلخرة والحیاة والموت والطاعة والمعصیة والجّنة والنار
 .  وتقدیري

وبعلمي النافذ فیھم خالفت بین صورھم وأجسامھم وألوانھم وأعمارھم وأرزاقھم وطاعتھم 
، والجمیل  طویل، والقصیر وال ، والبصیر واألعمى ، فجعلت منھم الشقي والسعید ومعصیتھم

، ومن   والسقیم ، والصحیح  والعاصي ، والمطیع ، والغني والفقیر ، والعالم والجاھل والدمیم
،  ، فینظر الصحیح إلى الذي بھ العاھة فیحمدني على عافیتھ  ومن ال عاھة بھ بھ الزمانة

الئي فُأثیبھ ، ویصبر على ب وینظر الذي بھ العاھة إلى الصحیح فیدعوني ویسألني أن ُأعافیھ
، وینظر الفقیر إلى الغني فیدعوني  ، وینظر الغني إلى الفقیر فیحمدني ویشكرني جزیل عطائي

 .  ، وینظر المؤمن إلى الكافر فیحمدني على ما ھدیتھ ویسألني

،  ، وفیما ُأعطیھم فلذلك خلقتھم ألبلوھم في السّراء والضّراء وفیما ُأعافیھم وفیما أبتلیھم
، ولي أن  ، ولي أن أمضي جمیع ما قّدرت على ما دّبرت ، وأنا اهللا الملك القادر وفیما أمنعھم

، وأنا اهللا  ، وأؤّخر ذلك ما قّدمت ، وأقّدم من ذلك ما أّخرت  إلى ما شئت أغّیر من ذلك ما شئت
 . ٣٤٤، وأنا أسأل خلقي عّما ھم فاعلون ، ال ُأسأل عّما أفعل الفّعال لما أرید

 

                                                        
 . )٢٥، ص  ٧ج :  مرآة العقول. ( ، أو من عالم المجردات بناًء على تجّرد النفس أي من روح اصطفیتھ واخترتھ.  ٣٤١
 . ) مرآة العقول. ( ، وصفاتھا التابعة لھا اي خلقتك الجسمانیة البدنیة.  ٣٤٢
 . ) مرآة العقول. ( ، والخطأ والوھم منھا مجّردات، فاّنھا من عالم المادیات وال تناسب عالم ال اي وجودي.  ٣٤٣
 . ٢، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر ١٠ ـ ٨ص ،  ٢ج :  الكافي.  ٣٤٤



، عن  ، عن أبیھ ، عن أحمد بن محمد بن خالد   روى الكلیني عن عدة من أصحابنا]١٧٤ [
 على أبي العباس وھو )علیھ السالم(لّما قدم أبو عبداهللا :  ، قال ، عن عبداهللا بن سنان خلف بن حماد

، فاستقبلھ بین الحیرة والكوفة ومعھ ابن شبرمة  ، خرج یومًا یرید عیسى بن موسى بالحیرة
:  ، قال قد قصر اهللا خطوك:  ، فقال أردتك:  ؟ فقال إلى أین یا أبا عبداهللا:  ، فقال لھ القاضي

 .فمضى معھ

كن عندي فیھ ما تقول یا ابا عبداهللا في شيء سألني عنھ األمیر فلم ی:  فقال لھ ابن شبرمة
، إّن اهللا  نعم:  ، قال سألني عن أّول كتاب كتب في األرض:  ؟ قال وما ھو:  ؟ فقال شيء
، وملكًا  ، نبّیًا فنبّیًا ، في صور الذّر  ذّریتھ عرض العین)علیھ السالم(وجّل عرض على آدم عّز
من ھذا الذي نّبأتھ :  قال)ھ السالمعلی(، فلّما انتھى إلى داود ، وكافرًا فكافرًا ، ومؤمنًا فمؤمنًا فملكًا

 ؟  وكّرمتھ وقصرت عمره

، وإّني قد كتبت اآلجال  ھذا ابنك داود عمره أربعون سنة:  فأوحى اهللا عّز وجّل إلیھ:  قال
، فإن جعلت لھ شیئًا من عمرك   وعندي ام الكتاب ، وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وقّسمت االرزاق

 . ألحقت لھ

 . د جعلت لھ من عمري ستین سنة تمام المائة ، ق یا ربِّ:  قال

،  ، فاّنھ سینسى اكتبوا علیھ كتابًا:  فقال اهللا عّز وجّل لجبرئیل ومیكائیل وملك الموت:  قال
 .  فكتبوا علیھ كتابًا وختموه بأجنحتھم من طینة عّلیّین:  قال

:  ؟ قال لموت ماجاء بكیا ملك ا:  فقال آدم.  فلّما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت:  قال
:  قال. إّنك جعلتھا البنك داود:  ، فقال قد بقي من عمري ستون سنة:  ، قال جئت ألقبض روحك

 ٣٤٥. ونزل علیھ جبرئیل وأخرج لھ الكتاب

 

، عن أبي عبداهللا محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان  اده بإسن   روى الصدوق]١٧٥ [
حّدثنا :  حّدثنا أبو علي محمد بن الحارث بن سفیان الحافظ السمرقندي قال:  ، قال البرواذي

:  ، عن وھب الیماني قال ، عن أبیھ حدثنا عبدالمنعم بن إدریس:  ، قال صالح بن سعید الترمذي
:  ، قال لھ ربھ عّز وجّل ، وأبى إبلیس أن یسجد )علیھ السالم(ة آلدملّما أسجد اهللا عّز وجّل المالئك

 .  ٣٤٦)فاخرج منھا فإّنك رجیم وإّن علیك اللعنة إلى یوم الّدین(

السالم علیكم :  انطلق إلى ھؤالء المأل من المالئكة فقل! یا آدم:  ثم قال عز وجل آلدم
، فلّما رجع إلى  وعلیك السالم ورحمة اهللا وبركاتھ:  سّلم علیھم فقالوا، فلّما  ورحمة اهللا وبركاتھ

، وتحّیة ذریتك من بعدك فیما بینھم إلى  ھذه تحیتك:  رّبھ عّز وجّل قال لھ ربھ تبارك وتعالى
 .  یوم القیامة

                                                        
 . ١  ، ح ، من كتاب الشھادات ، باب أول صّك ُكتب في األرض ٣٧٩ ـ ٣٧٨، ص  ٧ج :  الكافي.  ٣٤٥
 . ٣٥ و ٣٤:  الحجر.  ٣٤٦



 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، حدثنا عبدالرّزاق حدثنا عبداهللا بن محمد:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]١٧٦ [
، وطولھ سّتون  خلق اهللا آدم:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى ، عن أبي ھریرة ، عن ھّمام معمر
وتحّیة ، تحّیتك  ، فاستمع ما یحّیونك فسّلم على أولئك من المالئكة؛  اذھب:  ، ثّم قال ذراعًا
  . ذّرّیتك

، فكّل من یدخل  ورحمة اهللا:  ، فزادوه الّسالم علیك ورحمة اهللا:  ، فقالوا الّسالم علیكم:  فقال
 ٣٤٧. ، فلم یزل الخلق ینقص حّتى اآلن الجّنة على صورة آدم

 ٣٤٨. ، بمثلھ ، عن عبدالرزاق وأخرجھ البخاري أیضًا عن یحیى بن جعفر

اق بمثل حدیث ، حدثنا عبدالرز حدثنا محمد بن رافع:  وأخرجھ مسلم في صحیح قال
 ٣٤٩. البخاري

 

عن محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عیسى، حدثنا الحارث بن :   وأخرج الترمذي]١٧٧ [
:  قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة المقبرّى، عن سعید بن أبي سعید  عبدالرحمان بن أبي ذباب

،  الحمد هللا:  ، فقال  عطس  ونفخ فیھ الّروح لّما خلق اهللا آدم:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا
، إلى مأل منھم  ، اذھب إلى اولئك المالئكة رحمك اهللا یا آدم:  ، فقال لھ رّبھ فحمد اهللا بإذنھ

 .  وعلیك الّسالم ورحمة اهللا:   قالوا، مالّسالم علیك:  ، فقل جلوس

:  ـ   فقال اهللا لھ ـ ویداه مقبوضتان، إّن ھذه تحّیتك وتحّیة بنیك بینھم:  ، فقال ثّم رجع إلى رّبھ
اخترت یمین رّبي ـ وكلتا یدي رّبي یمین مباركة ـ ثّم بسطھا فإذا فیھا :  قال؟  اختر أّیھما شئت

 .  آدم وذّرّیتھ

 . ، فإذا كّل إنسان مكتوب عمره بین عینیھ ھؤالء ذرّیتك:  ؟ فقال ، ما ھؤالء أي رّب:  فقال

، قد  ھذا ابنك داود:  ؟ قال ، من ھذا یا رّب:  فإذا فیھم رجل أضوؤھم ـ أو من أضوئھم ـ قال
 .  كتبت لھ عمر أربعین سنة

 .  ذاك اّلذي كتبت لھ:  ، قال ، زده في عمره یا رّب:  قال

  . أنت وذاك:  ، قال ، فإّن قد جعلت لھ من عمري سّتین سنة أي رّب:  قال

                                                        
ي األرض وإذ قال رّبك للمالئكة اّني جاعل ف: ( قول اهللا تعالى) ٢(، باب ١٢١٠، ص  ٣ج :  صحیح البخاري.  ٣٤٧

 . ٣١٤٨، ح  ، من كتاب  األنبیاء )خلیفة
 . ٥٨٧٣ ، ح ، من كتاب االستئذان بدء السالم) ١(  ، باب ٢٢٩٩، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٣٤٨
،  ، من كتاب الجّنة و صفة أھلھا ما في الدنیا من أنھار الجّنة) ١٠(، باب ٢١٨٣، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٣٤٩
 . ٢٨٤١  ح



،  فأتاه ملك الموت:  ، قال ، فكان آدم یعّد لنفسھ ، ثّم ُأھبط منھا ثّم ُأسكن الجّنة ما شاء اهللا:  قال
،  سنة، ولكّنك جعلت البنك داود سّتین  بلى:  ، قال ، قد ُكتب لي ألف سنة قد عّجلت:  فقال لھ آدم

 .  ٣٥٠فمن یومئذ ُأمر بالكتاب والّشھود:  ، قال ، ونسي فنسیت ذّرّیتھ ، فجحدت ذّرّیتھ فجحد

 

 بن قتیبة    وأخرجھ الحاكم في المستدرك عن أبي العباس محمد بن یعقوب، عن بكار]١٧٨ [

بن أبي ذباب، بمثل لفظ  عبدالرحمان بن الحارث ثنا القاضي، عیسى بن صفوان ثنا بمصر، القاضي
 .  ٣٥١الترمذي

،  عروبةثنا أبوبكر :  وأخرج نحوه الحاكم عن محمد بن علي الفقیھ الشاشي في آخرین قالوا
، عن  ، عن الشعبي ، ثنا أبو خالد األحمر، عن داود بن أبي ھند ثنا مخّلد بن مالك

 ٣٥٢. ھریرة أبي

 ٣٥٣. وأخرجھ البغوي في مصابیح السّنة بلفظ مثل روایة مسلم

 

،  ، حدثنا ھشام ابن سعد ، حدثنا أبو نعیم حدثنا عبد بن حمید:    أخرج الترمذي قال]١٧٩ [
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح عن زید بن أسلم

 یوم ، فسقط من ظھره كّل نسمة ھو خالقھا من ذّرّیتھ إلى لّما خلق اهللا آدم مسح ظھره:  )وآلھ
أي :  ، فقال ، ثّم عرضھم على آدم  من نور٣٥٤ ، وجعل بین عیني كّل إنسان منھم وبیصًا القیامة
 .  ھؤالء ذّرّیتك:  ؟ قال ، من ھؤالء رّب

 ؟  ، من ھذا أي رّب:  ، فقال فرأى رجال منھم فأعجبھ وبیص ما بین عینیھ

 .، یقال لھ داود ذا رجل من آخر األمم من ذّرّیتكھ:  قال

 .  سّتین سنة:  ، كم جعلت عمره؟ قال رّب:  فقال

:  ، فقال فلّما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت.  ، زده من عمري أربعین سنة أي رّب:  قال
 ؟  أو لم تعطھا ابنك داود:  ؟ قال أو لم یبق من عمري أربعون سنة

 ٣٥٥. ، فخطئت ذّرّیتھ ، وخطئ آدم ، ونسي آدم فنسیت ذّرّیتھ حدت ذّرّیتھ، فج فجحد آدم:  قال

، ثنا بشر بن موسى األسدي وعلي  وأخرجھ الحاكم في المستدرك عن علي بن حمشاد العدل
 ٣٥٦. ، ثنا ھشام بن سعد بمثل لفظ الترمذي ثنا نعیم:  ، قاال بن عبدالعزیز

                                                        
 . ٣٣٦٨، ح  كتاب تفسیر القرآن) ٩٤(، باب ٤٢٢، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٥٠
 . ، من كتاب االیمان ٦٤، ص  ١ج :  مستدرك الحاكم.  ٣٥١
 . المصدر السابق.  ٣٥٢
 . ٣٥٧٨، ح  ، من كتاب اآلداب في السالم) ١(، باب ٢٦٦، ص  ٣ج :  مصابیح السّنة.  ٣٥٣
 . )لسان العرب. ( ، أي بریقًا ولمعانًا وبیصًا.  ٣٥٤
 . ٣٠٧٦  ، ح ، من كتاب تفسیر القرآن و من سورة األعراف) ٨(، باب ٢٤٩، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٥٥
 . ، من كتاب التفسیر ٣٢٥، ص  ٢ج :  مستدرك الحاكم.  ٣٥٦



:  ، وزاد  بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرجھ الھیثمي في المجمع عن ابن عّباس عن رسول اهللا
 ٣٥٧. »، وأكمل لداود مائة ثّم أكمل اهللا تعالى آلدم ألف سّنة«

 

، عن ابن  ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثنا معن حدثنا االنصاري:    أخرج الترمذي قال]١٨٠ [
بن   أّن عمر:  ، عن مسلم بن یسار الجھني ، عن عبدالحمید بن عبدالرحمان بن الخطاب أبي أنس
وإذ أخذ رّبك من بني آدم من ظھورھم ذّرّیتھم (:   سئل عن ھذه اآلیة)رضي اهللا عنھ(الخّطاب

وأشھدھم على أنفسھم ألست برّبكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا یوم القیامة إّنا كّنا عن ھذا 
، فقال   ُیسأل عنھا)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  )رضي اهللا عنھ(قال عمربن الخّطاب)غافلین

:  ، فقال ، فأخرج منھ ذّرّیة ، ثّم مسح ظھره بیمینھ إّن اهللا خلق آدم:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا
:  ، فقال ، فاستخرج منھ ذّرّیة ثّم مسح ظھره،  ، وبعمل أھل الجّنة یعملون خلقت ھؤالء للجّنة
 ٣٥٨. ، وبعمل أھل الّنار یعملون خلقت ھؤالء للّنار

، عن حامد بن أبي حامد  وأخرجھ الحاكم في المستدرك عن محمد بن یعقوب الشیباني
 .  ٣٥٩بمثل لفظ الترمذي... سمعت مالك بن أنس یذكر :  ، ثنا إسحاق بن سلیمان قال المقري

، عن عبد الحمید بن عبدالّرحمان بن زید بن  جھ مالك في الموّطأ عن زید بن أبي أنیسةوأخر
.  . . أّن عمر بن الخّطاب سئل عن ھذه اآلي؛  ، أّنھ أخبره عن مسلم بن یسار الجھّني الخّطاب
 .  ٣٦٠بمثلھ

 ٣٦١. ، بمثلھ ، عن مالك حدثنا عبداهللا القعنبي:  وأخرجھ أبو داود في السنن قال

                                                        
 . ٢٠٦، ص  ٨ج :  زوائدمجمع ال.  ٣٥٧
 . ٣٠٧٥  ، ح ، من كتاب تفسیر القرآن فو من سورة األعرا) ٨(، باب ٢٤٨، ص ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٥٨
 . ، من كتاب التفسیر ٣٢٥ ـ ٣٢٤، ص  ٢ج :  مستدرك الحاكم.  ٣٥٩
 . ٢، ح  ، من كتاب القدر النھي عن القول بالقدر) ١(، باب ٨٩٨، ص  ٢ج :  الموّطأ.  ٣٦٠
 . ٤٧٠٣، ح  ، من كتاب السّنة ٢٢٦، ص  ٤ج :  سنن أبي داود.  ٣٦١



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في آدم ُیخرج بعثًا من ولده إلى النار

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

نزلت اآلیتان من :   سعید الخدري قاال  روى الطبرسي عن عمران بن الحصین وأبي]١٨١ [
،   لیًال في غزاة بني المصطلق ـ وھم حي من خزاعة ـ والناس یسیرون]سورة الحج[أول السورة 

،  )صلى اهللا علیھ وآلھ( فحّثوا المطى حّتى كانوا حول رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ(فنادى رسول اهللا
، ولم  ، فلّما أصبحوا لم یحطوا الُسُرج عن الدواب ك اللیلة، فلم یر اكثر باكیًا من تل فقرأھا علیھم

:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، فقال رسول اهللا ، والناس من بین باك أو جالس حزین متفّكر یضربوا الخیام
 .  اهللا ورسولھ أعلم:  أتدرون أّى یوم ذاك؟ قالوا

 ؟ من كم وكم:  فیقول آدم.  كإبعث بعث النار من ولد:  ذاك یوم یقول اهللا تعالى آلدم:  قال

 ٣٦٢. ، وواحد إلى الجّنة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین إلى النار:  فیقول اهللا عّز وجّل

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

ّدثنا أبو ، ح ، حدثنا األعمش ، حّدثنا أبي   أخرج البخاري عن عمر بن حفص]١٨٢ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال الّنبّى:  ، قال ، عن أبي سعید الخدرّى صالح

 .  لّبیك رّبنا وسعدیك:  فیقول.  یا آدم:  یقول اهللا عّز وجّل یوم القیامة

، وما بعث  یا رّب:  قال.  إّن اهللا یأمرك أن تخرج من ذّرّیتك بعثًا إلى الّنار:  فینادى بصوت
 ؟  الّنار

  . تسعمائة وتسعة وتسعین:  من كّل ألف ـ أراه قال ـ:  قال

وترى الّناس سكارى وما ھم بسكارى ولكّن عذاب (  ، ویشیب الولید فحینذ تضع الحامل حملھا
  ٣٦٣. )اهللا شدید

، عن  ، عن أبي صالح ، عن األعمش ، عن ُأسامة وأخرجھ أیضًا بعینھ عن إسحاق بن نصر
 ٣٦٤. )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي أبي سعید الخدري

                                                        
 . ، سورة الحج ٧٠، ص  ٨ ـ ٧ج :  مجمع البیان.  ٣٦٢
 ٢:  واآلیة٤٤٦٤، ح  من كتاب التفسیر) وترى الناس سكارى) (٢٣٤(، باب  ١٧٦٧، ص  ٤ج :  صحیح البخاري.  ٣٦٣

 . من سورة الحج



بن أبي   ، حّدثنا ھشام عن محمد بن بشار، حدثنا یحیى بن سعید: لسننوأخرجھ الترمذي في ا
 .٣٦٥بنحوه)صلى اهللا علیھ وآلھ(عبداهللا، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصین، عن الّنبّى

 

                                                                                                                                                               
 . ٣١٧٠، ح  ، من كتاب األنبیاء قصة یأجوج و مأجوج) ١٠( باب ١٢٢١، ص  ٣ج :  المصدر السابق.  ٣٦٤
 . ٣١٦٩، ح ، من كتاب تفسیر القرآن من سورة الحج) ٢٣(، باب  ٣٠٢، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٦٥



 

 

 

 

 فصل

  وسائر األنبیاء یوم القیامة)علیھ السالم(ول الرّب لنوحماجاء من ق

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن  ، عن محّمد بن خالد ، عن أحمد بن محّمد   روى الكلیني عن محّمد بن یحیى]١٨٣ [
كنت عند أبي :  قال.  ، عن یوسف بن أبي سعید ، عن جمیل بن صالح القاسم بن محّمد

إذا كان یوم القیامة وجمع اهللا تبارك وتعالى الخالئق كان :   ذات یوم فقال لي)علیھ السالم(عبداهللا
 . نعم:  ؟ فیقول ھل بّلغت:   أّول من یدعى بھ فیقال لھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(نوح

 .  )علیھ السالم(محّمد بن عبداهللا:  فیقول؟  من یشھد لك:  فیقال لھ

 وھو على )صلى اهللا علیھ وآلھ(اس حّتى یجيء إلى محّمد الّن  فیتخّط)علیھ السالم(فیخرج نوح:  قال
فلّما رأوه زلفًة سیئت وجوه (:  ، وھو قول اهللا عّز وجّل )علیھ السالم(المسك ومعھ علّى٣٦٦كثیب
 اّلذي

 .٣٦٧)كفروا

؟  ، إّن اهللا تبارك وتعالى سألني ھل بّلغت یا محّمد:   ) علیھ وآلھصلى اهللا(فیقول نوح لمحّمد
 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ(محّمد:  ؟ فقلت من یشھد لك:  ، فقال نعم:  فقلت

 .  ، إذھبا واشھدا لھ أّنھ قد بّلغ یا جعفر یا حمزة:  فیقول

 ٣٦٨. بما بّلغوا)علیھم السالم(فجعفر وحمزة ھما الّشاھدان لألنبیاء:  )علیھ السالم(فقال أبو عبداهللا

 

ثّم یجمع اهللا ـ یا بن أبي :   )علیھ السالم(  وفي بحار األنوار في حدیث قال أبوعبداهللا]١٨٤ [
 .   في أھل زمانھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(، ثّم یجاء بمحّمد ینیعفور ـ األّولین واآلخر

:  فیقول؟  ، واحتججت على القوم بما أمرتك أن تحّدثھم بھ یا محّمد بّلغت رسالتي:  فیقال لھ
 .  نعم یا رّب

                                                        
 . )٧٠٢، ص  ١ج :  لسان العرب. ( التّل من التراب:  الكثیب.  ٣٦٦
 . ٢٧:  الملك .  ٣٦٧
 . ٣٩٢، ح  یوم القیامة) علیھ السالم(حدیث نوح:  ، باب ٢٦٧، ص  ٨ج :  الكافي.  ٣٦٨



.  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، فیسأل محّمد ال:   فیقول قوم؟ ھل بّلغكم واحتّج علیكم:  فیسأل القوم
، فیصّدق  ، یعید ذلك ثالث مّرات ، وقد علم اهللا تبارك وتعالى أّنھ قد فعل نعم یا رّب:  فیقول

 ٣٦٩. الحدیث...  ، ثّم یساقون إلى نار جھّنم  محّمدًا ویكّذب القوم

 

 :   ورد من طریق أھل السّنة ما

، حّدثنا  ، حّدثنا عبدالواحد بن زیاد عن موسى بن إسماعیل:    أخرج البخاري]١٨٥ [
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي سعید الخدرّى ، عن أبي صالح األعمش

 .  ، أي رّب نعم:  فیقول؟  ھل بّلغت:  ، فیقول اهللا تعالى یجيء نوح وأّمتھ:  )وآلھ

 .  نا من نبّى، ما جاء ال:  فیقولون؟  ھل بّلغكم:  فیقول ألّمتھ

 .   وأّمتھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(محّمد:   فیقول؟ من یشھد لك:  فیقول لنوح

وكذلك جعلناكم أّمًة وسطًا لتكونوا شھداء على (:  ، وھو قولھ جّل ذكره فنشھد أّنھ قد بّلغ
 ٣٧١. ٣٧٠)الّناس

 ، ، عن األعمش ، عن أبي ُأسامة وأخرجھ البخاري أیضًا عن اسحاق بن منصور

 ٣٧٢. بمثلھ

، بلفظ قریب  ، حدثنا األعمش ، عن أبي معاویة وأخرجھ الترمذي عن أحمد بن منیع
 ٣٧٣. أیضًا

، عن  ثنا أبو معاویة:  ، قاال  في السنن عن أبي كریب وأحمد بن سنان وأخرجھ ابن ماجة
 .  ٣٧٤، باختالف في بعض اللفظ ، بمثلھ عمشاأل

؟  ھل بّلغت:  یجاء بنوح یوم القیامة فیقال لھ:  )علیھ السالم( في المصابیح وقال وأخرجھ البغوي
 ٣٧٥. وساق الحدیث... 

 

                                                        
 . ٩، ح  ٢٨٤، ص  ٧ج :  بحار االنوار.  ٣٦٩
 . ١٤٣:  البقرة .  ٣٧٠
،   من كتاب االنبیاء )إّنا أرسلنا نوحًا إلى قومھ: ( وجّلقول اهللا عّز ) ٥(، باب  ١٢١٥، ص  ٣ح :  صحیح البخاري.  ٣٧١
 . ٣١٦١ح 
، ح  من كتاب االعتصام)و كذلك جعلناكم أمة وسطًا: ( قولھ تعالى) ١٩(، باب  ٢٦٧٥، ص  ٦ج :  المصدر السابق.  ٣٧٢

٦٩١٧ . 
 . ٢٩٦١  ، ح ، من كتاب تفسیر القرآن من سورة البقرة) ٣(، باب  ١٩٠، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٣٧٣
 . ٤٢٨٤  ، ح ، من كتاب الزھد صفة أّمة محّمد) ٣٤(، باب  ١٤٣٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٣٧٤
 .  ٤٣٠٥ ح ٥٣٣ ص ٣ ج:  مصابیح السّنة.  ٣٧٥



 

 

 

 

 فصل

 )علیھ السالم(ماجاء من نداء الرّب لموسى

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

:  ، قال حدثني سعد بن عبداهللا:    روى الصدوق في األعمال بإسناده عن أبیھ قال]١٨٦ [
عن ، عن عیسى بن عبداهللا ـ من ولد عمر بن علي ـ  ، عن أحمد بن صالح حدثني أحمد بن ھالل

وجّل لموسى بن  قال اهللا عّز:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن أبي سعید الخدري آبائھ
 : عمران

إلھ إّال   ال«، و ، واألرضین السبع في كّفة ، لو أّن السماوات وعامریھّن عندي یا موسى
 . ٣٧٦»ال إلھ إّال اهللا«، لمالت بھّن  في كّفة» اهللا

 

  وروى الصدوق في التوحید باسناده عن أبي عبداهللا الحسین بن محمد اُألشناني ]١٨٧ [
، عن  ، عن داود بن سلیمان الفّراء حدثنا علي بن مھرویھ القزویني:  ، قال الرازي العدل ببلخ

صلى اهللا (هللا قال رسول:   قال)علیھم السالم(، عن علي ، عن آبائھ ، عن أبیھ علي بن موسى الرضا

یا رّب أبعید أنت مّني فُأنادیك أم قریب :  بن عمران لّما ناجى رّبھ قال  إّن موسى:  )علیھ وآلھ
 ، فُأناجیك

 .  أنا جلیس من ذكرني: فأوحى اهللا جّل جاللھ إلیھ

 . یارّب إّني أكون في حال أجّلك أن أذكرك فیھا:  فقال موسى

 . ٣٧٧، اذكرني على كل حال یا موسى:  فقال

بن   حدثنا محمد:  ، قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد:  ورواه الصدوق بعینھ في العلل قال
، عن  ، عن عمھ الحسین بن یزید النوفلي ، عن موسى بن عمران النخعي أبي عبداهللا الكوفي

لّما ناجى اهللا تعالى :   قال)معلیھ السال(، عن الصادق ، عن أبي بصیر ، عن أبیھ علي بن سالم
 . ٣٧٨وساق الحدیث...  یارّب أبعید أنت:   موسى  قال)علیھ السالم(موسى بن عمران

 

                                                        
 . ١ ح ، ٢٠ص :  ثواب األعمال.  ٣٧٦
 .  ١٧، ح  ١٨٢ص :  التوحید.  ٣٧٧
 . ١، ح  ... العّلة التي من أجلھا یجوز أن یذكر) ٢٠٢( باب  ٢٨٤ص :  علل الشرائع.  ٣٧٨



، عن  ، عن ابن محبوب ، عن أحمد بن عیسى   ورواه الكلیني عن محمد بن یحیى]١٨٨ [
مكتوب في التوراة التي :   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبي حمزة الثمالي عبداهللا بن سنان

 : ، لكّنھ زاد في آخره ، وساق الحدیث بعینھ ...أّن موسى سأل رّبھ :  تغّیر لم

 ؟   سترك یوم الستر إّال ستركفمن في:  فقال موسى

، فأولئك الذین اذا أردت أن ُأصیب  ، ویتحاّبون فّي فأحّبھم  الذین یذكرونني فأذكرھم: فقال
 . ٣٧٩، فدفعت عنھم بھم أھل األرض بسوء ذكرتھم

 

، عن  ، عن أحمد بن محمد بن خالد وروى الكلیني عن عّدة من أصحابنا  ]١٨٩ [
وجّل  قال اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عّمن ذكره ، عن بعض أصحابھ فّضال ابن

 : لموسى

،  ، وعند بالئي صابرًا ، وكن عند ذكري خاشعًا ، أكثر ذكري باللیل والنھار یا موسى
 . ، إلّي المصیر ، واعبدني والتشرك بي شیئًا يواطمئن عند ذكر

 . ٣٨٠، وضع عندي كنزك من الباقیات الصالحات ، اجعلني ذخرك یا موسى

 

 : وجّل لموسى قال اهللا عّز:  قال:   )علیھ السالم(  وروى أیضًا بإسناده إلى أبي عبداهللا]١٩٠ [

، وال تّتبع الخطیئة في معدنھا  ، وأكثر ذكري باللیل والنھار إجعل لسانك من وراء قلبك تسلم
 . ٣٨١، فإّن الخطیئة موعد أھل النار فتندم

 

 :  قال)علیھ السالم(فیما ناجى اهللا بھ موسى:    وروى أیضًا باسناده قال]١٩١ [

 . ٣٨٢، فإّن نسیاني یمیت القلب  على كّل حال، ال تنسني یا موسى

 

، عن ابن  ، عن أحمد بن محمد بن عیسى   وروى الكلیني أیضًا عن محمد بن یحیى]١٩٢ [
في التوراة :  قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن حبیب السجستاني ، عن ھشام بن سالم محبوب

 : وجّل بھ موسى بن عمران ـ ّزمكتوب ـ فیما ناجى اهللا ع

 یا موسى، اكتم مكتوم سّري في سریرتك، وأظھر في عالنیتك المداراة عني لعدّوي وعدّوك

 .٣٨٣في سّبي وعدّوي عدّوك فتشرك سّري مكتوم بإظھار عندھم لي وتستسّب خلقي، من

 

                                                        
 . ٨ و ٤ ، ح ، من كتاب الدعاء ...مایجب من ذكراهللا  :  ، باب ٤٩٧ و٤٩٦، ص  ٢ج :  الكافي.  ٣٧٩
 . ٩، ح   ٤٩٧، ص  المصدر السابق.  ٣٨٠
 . ١٠، ح  ٤٩٨ص :  المصدر المتقدم.  ٣٨١
 . ١١ح :  المصدر نفسھ.  ٣٨٢
 . ٣، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر ، باب المداراة ١١٧، ص  المصدر السابق.  ٣٨٣



مكتوب في التوراة فیما ناجى اهللا :  )علیھ السالم(  وروى أیضًا بالسند المتقدم قال]١٩٣ [
 : وجّل بھ موسى بن عمران  عّز

 . ٣٨٤، أكّف عنك غضبي ، أمسك غضبك عّمن مّلكتك علیھ یا موسى

 

، عن  ، عن أبیھ وعلي بن محمد جمیعًا  أیضًا باسناده عن علي بن إبراھیم  وروى]١٩٤ [
:  قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن حفص بن غیاث ، عن سلیمان المنقري القاسم بن محمد

 :  )علیھ السالم(قال اهللا في مناجاة موسى

، ملعون ما  علتھا ملعونة، عاقبت فیھا آدم عند خطیئتھ وج ، إّن الدنیا دار عقوبة یا موسى
 . فیھا إّال ما كان فیھا لي

، وسائر الخلق رغبوا فیھا  ، إّن عبادي الصالحین زھدوا في الدنیا بقدر علمھم یا موسى
 .٣٨٥ ، إّال انتفع بھا ، ولم یحّقرھا أحد ، وما من أحد عّظمھا فقّرت عیناه فیھا بقدر جھلھم

 

، عن أبي عبداهللا  ، عن ابن أبي عمیر ، عن أبیھ   وروى أیضًا عن علي بن إبراھیم]١٩٥ [
وجّل  فیما أوحى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(ـ عن أبي عبداهللا صاحب السابري ـ فیما أعلم أو غیره

 : )علیھ السالم(إلى موسى

 .  موسى اشكرني حّق شكريیا

، ولیس من شكر أشكرك بھ إّال وأنت أنعمت بھ  ، وكیف أشكرك حّق شكرك یارّب:  فقال
 ! ؟ علّي

 . ٣٨٦، اآلن شكرتني حین علمت أّن ذلك مّني یا موسى:  قال

 

، عن القاسم  ، عن علي بن محمد القاساني   وروى أیضًا بسنده عن علي بن إبراھیم]١٩٦ [
:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن حفص بن غیاث ، عن سلیمان بن داود المنقري بن محمد

 : )علیھ السالم(في مناجاة موسى

اذا رأیت الغنى مقبال ، و مرحبًا بشعار الصالحین:  ، إذا رأیت الفقر مقبال فقل یا موسى
 . ٣٨٧ذنب عّجلت عقوبتھ:  فقل

 

                                                        
 . ٧، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر ، باب الغضب ٣٠٣ص :  المصدر المتقدم.  ٣٨٤
 . ٩، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر لدنیا والحرص علیھاحّب ا:  ، باب ٣١٧ص :  المصدر المتقدم.  ٣٨٥
 .  ٢٧، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر الشكر:  ، باب ٩٨ص :  المصدر السابق.  ٣٨٦
 . ١٢ ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر فضل فقراء المسلمین:  ، باب ٢٦٣ص :  المصدر نفسھ.  ٣٨٧



، عن بعض  ، عن ابن محبوب ، عن أبیھ   وروى أیضًا عن علي بن إبراھیم]١٩٧ [
وجّل  فیما ناجى اهللا عّز:   یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، عن ابن أبي یعفور قال أصحابھ
 : )علیھ السالم(بھ موسى

 . ، وركون من اّتخذھا أبًا وُأّمًا ، التركن إلى الدنیا ركون الظالمین یا موسى

 . ، لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لھا إذًا لغلب علیك حّب الدنیا وزھرتھا یا موسى

، واترك من الدنیا مابك  ، فإّن الخیر كاسمھ إلیھ، نافس في الخیر أھلھ واستبقھم  یا موسى
، واعلم أّن كل فتنة بدؤھا  ، وموكل إلى نفسھ ، وال تنظر عینك إلى كل مفتون بھا الغنى عنھ
، وال  ، فإّن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق ، وال تغبط أحدًا بكثرة المال حّب الدنیا

، وال تغبطّن مخلوقًا بطاعة الناس  ّتى تعلم أّن اهللا عنھ راض، ح تغبطّن أحدًا برضا الناس عنھ
 .٣٨٨، فإّن طاعة الناس لھ واّتباعھم إّیاه على غیر الحّق ھالك لھ ولمن اّتبعھ لھ

 

،  عثمان ، عن عمرو بن ، من أحمد بن محمد ة من أصحابنا  وروى باسناده عن عّد]١٩٨ [
 : )علیھ السالم(وجّل بھ موسى فیما ناجى اهللا عّز:  عن علي بن عیسى رفعھ قال

 . ٣٨٩، والقاسي القلب مني بعید ، ال تطّول في الدنیا أملك فیقسو قلبك یا موسى

 

، عّمن  ، عن یونس ، عن محمدبن عیسى  أیضًا بسنده عن علي بن إبراھیم  وروى]١٩٩ [
 : )علیھ السالم(وجّل بھ موسى فیما ناجى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ذكره

، ال  ، فاّني أبیحھم جّنات عدن ، ما تقّرب إلّي المتقّربون بمثل الورع عن محارمي یا موسى
 . ٣٩٠ ُأشرك معھم أحدًا

 

، عن أبي  ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن أبیھ   وروى أیضًا عن علي بن إبراھیم]٢٠٠ [
 : )علیھ السالم(وجّل إلى موسى أوحى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(عبداهللا

، فإّن كثرة المال ُتنسي  ، والتدع ذكري على كّل حال  بكثرة المال، ال تفرح یا موسى
 . ٣٩١، وإّن ترك ذكري یقسي القلب الذنوب

،  خراساني، عن المقري ال ، عن محمد بن یحیى العطار ورواه الصدوق في العلل عن أبیھ
 . ٣٩٢ قال بمثلھ)علیھما السالم(، عن أبیھ ، عن أخیھ موسى بن جعفر عن علي بن جعفر

 

                                                        
 . ٢١  ، ح ، من كتاب اإلیمان والكفر دّم الدنیا والزھد فیھا:  ، باب ١٣٥ص :  المصدر المتقدم.  ٣٨٨
 . ١، ح  ، باب القسوة ٣٢٩ص :  المصدر نفسھ.  ٣٨٩
 . ٣، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر اجتناب المحارم:  ، باب ٨٠ص :  المصدر المتقدم.  ٣٩٠
 . ٧  ، ح ، من كتاب الدعاء مایجب من ذكراهللا في كّل مجلس:  ، باب ٤٩٧ص :  المصدر نفسھ.  ٣٩١
 . ٢، ح  عّلة جفاف الدموع وقسوة القلب) ٧٤(، باب ٨١ص :  علل الشرائع.  ٣٩٢



،  ، عن علي بن یقطین ، عن ابن أبي عمیر ، عن أبیھ   وروى عن علي بن إبراھیم]٢٠١ [
علیھ (وجّل ـ فیما أوحى ـ إلى موسى أوحى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(اهللاعّمن رواه عن أبي عبد

 :  أن)السالم

 ؟ ، أتدري ِلَم اصطفیتك بكالمي دون خلقي یا موسى
 : فأوحى اهللا تبارك وتعالى إلیھ أن:  ؟ قال ، وِلَم ذاك یارّب:  قال

 . ، فلم أجدفیھم أحدًا أذّل لي نفسًا منك ، إّني قّلبت عبادي ظھرًا لبطن ا موسىی

 . ٣٩٣على األرض:  ، أو قال، إّنك إذا صّلیت وضعت خّدك على التراب یا موسى

 

:  ، قال أخبرني محمد بن محمد:  ھ بألفاظ متقاربة قال  ورواه الشیخ الطوسي في أمالی]٢٠٢ [
حدثنا :  ، قال حدثنا محمد بن جعفر العلوي الحسیني:  أخبرني المظّفر بن محمد الخراساني، قال

، عن  حدثنا محمد بن أبي عمیر:  ، قال حدثني أبي:  ، قال الحسن بن محمد بن جمھور العمي
أوحى اهللا إلى موسى بن :   قال)علیھما السالم(ر بن محمد، عن أبي عبداهللا جعف جمیل بن دّراج

 : عمران

 ؟ ، واصطفیتك لكالمي أتدري یا موسى ِلَم انتجبتك من خلقي
 : ، فأوحى اهللا تعالى إلیھ ، یارّب ال:  فقال

 . ، فلم أجد علیھا أشّد تواضعًا لي منك إّني اّطلعت إلى األرض

 ، فأوحى اهللا وجّل تراب تذّلال منھ لرّبھ عّز، وعّفر خّدیھ في ال فخّر موسى ساجدًا

 : إلیھ

،  ، وامسح بھا وجھك وما نالتھ من بدنك ، وامّر یدك موضع سجودك ارفع رأسك یا موسى
 . ٣٩٤فإّنھ أمان من كل سقم وآفة وعاھة

 

حدثنا محمدبن أبي :  ، قال حدثنا علي بن أحمد:    وروى الصدوق في أمالیھ قال]٢٠٣ [
، عن علي بن  ، عن عبدالعظیم بن عبداهللا الحسني ، عن سھل بن زیاد اآلدمي عبداهللا الكوفي

علیھم (محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

، ماجزاء من  إلھي:  ، قال موسى )علیھ السالم(انوجّل موسى بن عمر لّما كّلم اهللا عّز:  قال)السالم
 . ، تأتیھ مالئكتي فتبّشره بجّنتي موسى  یا:  ؟ قال ، وأّنك كّلمتني شھد أنّى رسولك ونبّیك

، ُأباھي بھ مالئكتي  یا موسى:  ؟ قال ، فما جزاء من قام بین یدیك یصّلي إلھي:   موسى قال
 .  باھیت بھ مالئكتي لم ُأعّذبھ، ومن راكعًا وساجدًا وقائمًا وقاعدًا

                                                        
 . ٧، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر التواضع:  ، باب ١٢٣، ص  ٢ج :  الكافي.  ٣٩٣
 . ، من المجلس السادس ٢٧٥، ص  ، ح ١٦٥ص :  أمالي الطوسي.  ٣٩٤



، آمر منادیًا  یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من أطعم مسكینًا ابتغاء وجھك إلھي:  قال موسى
 . إّن فالن بن فالن من عتقاء اهللا من النار:  ینادي یوم القیامة على رؤوس الخالئق

، وأھّون   لھ أجلھ، ُأنسي یا موسى:  ؟ قال ، فما جزاء من وصل رحمھ إلھي:  قال موسى
 . ھلّم إلینا فادخل من أّي أبوابھا شئت:  ، وینادیھ خزنة الجّنة علیھ سكرات الموت

،  موسى یا:  ؟ قال ، وبذل معروفھ لھ ، فما جزاء من كّف أذاه عن الناس إلھي:  قال موسى
 . ال سبیل لي علیك:  تنادیھ النار یوم القیامة

، أظّلھ یوم القیامة بظّل  یا موسى:  ؟ قال لسانھ وقلبھ، فما جزاء من ذكرك ب إلھي:  قال
 . ، وأجعلھ في كنفي عرشي

، یمّر على الصراط  یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من تال حكمتك سّرًا وجھرًا إلھي:  قال
 . كالبرق

، ُأعینھ على   یاموسى: ؟ قال ، فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمھم فیك إلھي:  قال
 . وم القیامةأھوال ی

، أقي وجھھ من حّر  یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من دمعت عیناه من خشیتك إلھي:  قال
 . ، وُأؤّمنھ یوم الفزع األكبر النار

 . ، لھ األمان یوم القیامة  یاموسى: ؟ قال ، فما جزاء من ترك الخیانة حیاًء منك إلھي:  قال

 . ، ُأحّرمھ على ناري یاموسى:   قال؟ ، فما جزاء من أحّب أھل طاعتك إلھي:  قال

، وال  ، ال أنظر إلیھ یوم القیامة یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من قتل مؤمنًا متعّمدًا إلھي:  قال
 . ُأقیل عثرتھ

، آذن لھ بالشفاعة  یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من دعا نفسًا كافرًة إلى االسالم إلھي:  قال
 . یوم القیامة لمن یرید

 أبعثھ یوم القیامة ولھ نور بین : ، فما جزاء من أتّم الوضوء من خشیتك؟ قال إلھي:  قال
 . عینیھ یتألأل

 .، وأبیح جّنتي  أعطیھ سؤلھ: ؟ قال ، فما جزاء من صّلى الصالة لوقتھا إلھي:  قال

، أقیمھ یوم  یا موسى:  ؟ قال ، فما جزاء من صام شھر رمضان لك محتسبًا إلھي:  قال
 . قیامة مقامًا الیخاف فیھال

، ثوابھ كثواب  یاموسى:  ؟ قال ، فما جزاء من صام شھر رمضان یرید بھ الناس إلھي:  قال
 . ٣٩٥من لم یصمھ

 

                                                        
 .  من المجلس السابع والثالثین٨، ح  ١٧٣ص :  أمالي الصدوق.  ٣٩٥



، عن علي بن    وروى الحّر العاملي في الجواھر بسنده عن محمد بن یعقوب]٢٠٤ [
 )علیھ السالم(إّن موسى:  ، عن علي بن عیسى رفعھ قال ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبیھ إبراھیم

 : ، فقال في مناجاتھ لھ ناجاه اهللا تبارك وتعالى

،  ، وال تغبطّن الغني بشيء یسیر ، التستذّل الحقیر الفقیر ، أنت عبدي وأنا إلھك یا موسى
، واسمعني لذاذة التوراة بصوت خاشع  تي طامعًا، وعند بالئي برحم وكن عند ذكري خاشعًا

، وتحّر  ، واعبدني وال تشرك بي شیئًا ، وذّكر بي من یطمئّن إلّي ، اطمئن عند ذكري حزین
، من طین أخرجتھا من  ، إّني خلقتك من نطفة من ماء مھین ، إّني أنا السید الكبیر مسّرتي

، لیس  ، وتقّدس صنعي ، فتبارك وجھي لقًا، فأنا صانعھا خ ، فكانت بشرًا أرض ذكر ممشوجة
 . ، وأنا الحّي الدائم الذي ال أزول كمثلي شيء

، واسجد لي  ، وعّفر وجھك لي في التراب ، كن إذا دعوتني خائفًا مشفقًا وجال یا موسى
، وأحیي  ، وناجني حین تناجیني بخشیة من قلب وجل ، واقنت بین یدّي في القیام بمكارم بدنك

الیتمادون في :  ، وقل لھم ، وذّكرھم آالئي ونعمتي ، وعّلم الجّھال محامدي  أیام الحیاةبتوراتي
 . ، فإّن أخذي ألیم شدید غّیي ما ھم فیھ

، فاعبدني وقم بین یدّي مقام العبد  ، إن انقطع حبلك مّني لم یّتصل بحبل غیري یا موسى
، فكفى بھذا واعظًا  اسرائیل بي على بني، والتتطاول بكتا ، فھي أولى بالذّم ، ذم نفسك الحقیر

 . ، وھو كالم رّب العالمین لقلبك ومنیرًا

، فإّنھ یأتیك من لیس بإنس وال  ، أكرم السائل إذا سألك برّد جمیل أو بإعطاء یسیر یا موسى
،  ، وكیف مواساتك فیما خّولتك ، یبلونك كیف أنت صانع فیما أولیتك مالئكة الرحمان:  جان

، واعلم اّني ادعوك دعاء السید مملوكھ لیبلغ بھ  ، واھتف بولولة الكتاب  بالتضّرعواخشع لي
 . ٣٩٦، وذلك من فضلي علیك وعلى آبائك األولین شرف المنازل

 

علیھ (فیما ناجى اهللا بھ موسى بن عمران:    وروى الحّر أیضًا باسناده المتقدم قال]٢٠٥ [

 : )السالم

، مجیب  ، ُمْر عبادي یدعوني على ماكانوا بعد أن یقّروا لي أّني أرحم الراحمین یا موسى
،  ، وُأثیب الكثیر ، وأشكر الیسیر ، وآتي بالرخاء ، وُأبّدل الزمان ، وأكشف السوء المضطّرین

أھال :  ، فقل ، فمن لجأ إلیك وانضوى إلیك من الخاطئین وأغني الفقیر، وأنا الدائم العزیز
، وال تستطل  ، وكن لھم كأحدھم ، واستغفر لھم ، یارحب الفناء بفناء رّب العالمین وسھال

، فإّنھ الیملكھا أحد  فلیسألوني من فضلي ورحمتي:  ، وقل لھم علیھم بما أنا أعطیتك فضلھ
 . غیري وأنا ذوالفضل العظیم

                                                        
 . ٣٢ ـ ٣١ص :  الجواھر السنیة.  ٣٩٦



، أنت مّني   للمذنبین، ومستغفر ، وجلیس المضطّرین ، كھف الخاطئین طوبى لك یاموسى
، وال  أطع أمري:  ، وكن كما أمرتك ، فادعني بالقلب النقي واللسان الصادق بالمكان الرضي

، فاّني لم اسألك مایؤذیك  تستطل على عبادي بما لیس منك مبتدؤه، وتقّرب إلّي فإّني منك قریب
، وأن تتقّرب إلّي بما  ك، وأن تسألني فأعطی ، إّنما سألتك أن تدعوني فأجیبك ثقلھ وال حملھ

 . ، وعلّي تمام تنزیلھ مّني اخذت تأویلھ

، وارفع عینیك إلى السماء فإّن فوقك  ، انظر إلى األرض فإّنھا عن قریب قبرك یا موسى
، وال تغّرنك  ، وتخّوف العطب والمھالك ، وابك على نفسك مادمت في الدنیا فیھا ملكًا عظیمًا

، فإّني للظالم رصید حّتى أدیل  ، والترض بالظلم ، وال تكن ظالمًا زینة الحیاة الدنیا وزھرتھا
 . ٣٩٧منھ المظلوم

 

لّما بعث :   قال)علیھ السالم(  وفي التفسیر المروي عن اإلمام الحسن بن علي العسكري]٢٠٦ [
، وأعطاه  اسرائیل  فنّجى بني، وفلق لھ البحر وجّل موسى بن عمران واصطفاه نجّیًا اهللا عّز

، لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بھا  یارّب:  وجّل فقال ، رأى مكانھ من رّبھ عّز التوراة واأللواح
 : وجّل فقال اهللا عّز!  أحدًا قبلي

 ؟  یاموسى، أما علمت أّن محمدًا أفضل عندي من جمیع مالئكتي وجمیع خلقي
، فھل في آل األنبیاء أكرم من  رم عندك من جمیع خلقك، فإن كان محمد أك یارّب:  قال موسى

 : وجّل ؟ قال اهللا عّز آلي

 جمیع المرسلین؟ على محمد كفضل النبّیین آل جمیع على محمد آل فضل أّن علمت أما یا موسى،

من ، فھل في صحابة األنبیاء أكرم عندك  ، فإن كان آل محمد عندك كذلك ، یارّب قال موسى
 : وجّل ؟ قال اهللا عّز صحابتي

، أما علمت أّن فضل صحابة محمد على جمیع صحابة المرسلین كفضل آل محمد   یا موسى
 ؟ ، وكفضل محمد على جمیع المرسلین على جمیع آل النبّیین

، فھل في ُأمم األنبیاء أفضل  ، فإن كان محمد وآلھ وصحبھ كما وصفت یا رّب:  فقال موسى
؟ فقال اهللا  ، وفلقت لھم البحر ، وأنزلت علیھم المّن والسلوى ، ظللت علیھم الغمام يعندك من ُأمت

 : تعالى

 ؟ ، أما علمت أّن فضل ُأمة محمد على جمیع اُألمم كفضلي على جمیع خلقي  یا موسى
،  إّنك لن تراھم:   یا موسى: فأوحى اهللا تعالى إلیھ!  ، لیتني كنت أراھم یارّب:  قال موسى

، جنات عدن والفردوس بحضرة  ، ولكن سوف تراھم في الجّنة فلیس ھذا أوان ظھورھم
 . ٣٩٨، وفي خیراتھا یتبحبحون ، في نعیمھا یتقّلبون محمد

                                                        
 . ٣٦ ـ ٣٥ص :  المصدر السابق.  ٣٩٧
 .  من سورة الحمد٣٢ ـ ٣١ص :  )علیھ السالم(تفسیراإلمام العسكري.  ٣٩٨



 

 : )علیھ السالم( بن عمران  في مناجاة الرّب لموسى)علیھ السالم(  وفي التفسیر أیضًا قال]٢٠٧ [

، أتدري أّن عبدًا من عبادي یكون لھ ذنوب وخطایا تبلغ عنان السماء فأغفرھا لھ  یا موسى
 ؟ وال ُأبالي
، وھي أن   لخصلة شریفة تكون في عبدي أحّبھا: ؟ قال تعالى ، وكیف التبالي یارّب:  قال

فاذا فعل .  ، والیتكّبر علیھم سھ بھم، ویساوي نف ، ویتعاھدھم یحّب إخوانھ الفقراء المؤمنین
، من نازعني في  ، والكبریاء إزاري ، إّن الفخر ردائي ، یاموسى ذلك غفرت لھ ذنوبھ وال ُأبالي

 . شيء منھما عّذبتھ بناري

، إّن من إعظام جاللي إكرام العبد الذي أنلتھ حّظًا من الدنیا عبدًا من عبادي  یا موسى
 . ٣٩٩، فان تكّبر علیھ فقد استخّف بعظیم جاللي دنیا، قصرت یده في ال مؤمنًا

 

:  ، قال ، عن أبي المفّضل أخبرنا جماعة:    وروى الشیخ الطوسي في أمالیھ قال]٢٠٨ [
حدثنا :  ، قال حدثنا أیوب بن نوح بن دّراج:  ، قال حدثنا محمد بن جعفر الرّزاز القرشي بالكوفة

، عن  ، عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ موسى بن جعفر )علیھ السالم(وسى الرضاعلي بن م
صلى (، عن رسول اهللا )علیھم السالم(، عن علي بن أبي طالب ، عن الحسین بن علي ، عن جّده أبیھ

 : )علیھ السالم( وجّل إلى نجّیھ موسى بن عمران أوحى اهللا عّز:   قال)اهللا علیھ وآلھ

 . بني وحّببني إلى خلقي، أحب یا موسى

 ؟ ، فكیف ُأحّببك إلى خلقك ، إّني ُأحبك یارّب:  قال

، إذ الیعرفون مّني إّال كّل  ، فإّنھم الیذكرون ، وبالئي عندھم اذكر لھم نعمائي علیھم:  قال
 . ٤٠٠خیر

 

 : )علیھ السالم( عّما أوحى اهللا إلى موسى بن عمران النبي  وروى ابن فھد في العّدة]٢٠٩ [

، والغریب من  ، والمریض من لیس لھ مثلي طبیب ، الفقیر من لیس لھ مثلي كفیل یا موسى
 . لیس لھ مثلي مونس

واصبر ،  ، وبخرقة تواري بھا عورتك ، إرض بكسرة من شعیر تسّد بھا جوعتك یاموسى
، عقوبة قد عّجلت  إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون:  ، واذا رأیت الدنیا مقبلة علیك فقل على المصائب

 . مرحبًا بشعار الصالحین:  ، واذا رأیت الدنیا مدبرة عنك فقل في الدنیا

 .٤٠١ ، فإّنما ھي زھرة الحیاة الدنیا ، التعجبّن بما ُأوتي فرعون وما مّتع بھ یا موسى

                                                        
 . ٣٦ص :  المصدر المتقدم.  ٣٩٩
 .  من المجلس السابع عشر١٠٥٨، ح  ٤٨٤ ص أمالي الطوسي.  ٤٠٠
 . من أسباب االستجابة) ٢(، باب  ١٤٤ص :  لداعيعّدة ا.  ٤٠١



 

فیما أوحى :   مرفوعًا قال)علیھ السالم(  وروى وّرام االشتري في كتابھ عن أبي عبداهللا]٢١٠ [
 : )علیھ السالم(وجّل إلى موسى بن عمران اهللا عّز

،   ھوخیر لھ، وإّني إّنما ابتلیتھ لما ، ماخلقت خلقًا أحّب إلّى من عبدي المؤمن یا موسى
، ولیشكر  ، وأنا أعلم مایصلح علیھ عبدي، فلیصبر على بالئي وُأعافیھ لما ھو خیر لھ

 . ٤٠٢، اكتبھ في الصّدیقین عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري ، ولیرض بقضائي نعمائي

 

بن   مد بن إدریس، عن احمد بن محمد  وروى الصدوق في أمالیھ عن الحسین بن أح]٢١١ [
،  ، عن جابر بن یزید الجعفي ، عن مفّضل بن صالح ، عن عبدالرحمان بن أبي نجران عیسى

، تمیت الكبیر  یارّب رضیت بما قضیت:  إّن موسى قال:   قال)علیھ السالم(عن أبي جعفر الباقر
 . وتبقي الطفل الصغیر

 ؟ ترضاني لھم رازقًا كفیال، أما  یا موسى:  فقال اهللا جل جاللھ
 . ٤٠٣بلى یارّب فنعم الوكیل أنت ونعم الكفیل:  قال

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

حدثنا أبو أیوب الجنائري، :    أخرج الحافظ ابن أبي عاصم الشیباني في السّنة قال]٢١٢ [
قال :  ، عن أنس قال ، عن الزھري ، عن معمر ، حدثنا رباح بن زید حدثنا سعید بن موسى

،   كان یمشي ذات یوم في طریق)علیھ السالم(إّن موسى بن عمران:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول
 . ، یا موسى یا موسى:  فناداه الجبار تبارك وتعالى

 .  یا موسى بن عمران:  ثم ناداه الثانیة. ، فلم یر أحدًا فالتفت یمینًا وشماال

یا موسى بن :  ، ثم نودي الثالثة ، فارتعدت فرائصھ ، فلم یر أحدًا فالتفت یمینًا وشماال
 . ، إّني أنا اهللا ال إلھ إّال أنا عمران

 . ارفع رأسك یاموسى بن عمران:  ، فقال ، وخرَّ ساجدًا لّبیك:  فقال

یا .  ّني أحببت أن تسكن في ظّل عرشي یوم الظّل إّال ظّلي، إ  یا موسى: فرفع رأسھ فقال
.  ، إرحم ُترحم موسى یا.  ، وكن لألرملة كالزوج العطوف ، فكن للیتیم كاألب الرحیم موسى

،  إسرائیل أّنھ من لقیني وھو جاحد لمحمد ، نّبئ بني یا موسى.  ، كما تدین تدان یاموسى
 .  وموسى كلیميأدخلتھ النار ولو كان خلیلي إبراھیم

                                                        
 . ٤٨٩ص :  تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر.  ٤٠٢
 .  من المجلس السادس والثالثین٣، ح  ١٦٥ص :  أمالي الصدوق.  ٤٠٣



خلقت  ، ما ، وعّزتي وجاللي وارتفاع مكاني  یا موسى: ؟ فقال ، ومن أحمد یا الھي:  فقال
،  ، كتبت اسمھ مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات واألرض خلقًا أكرم علّي منھ

 . والشمس والقمر بألفي ألف سنة

، حّتى یدخلھا محمد  على جمیع خلقي، إّن الجّنة لمحّرمة  وعّزتي وجاللي وارتفاع مكاني
 . وُأمتھ

،  ، یحمدون صعودًا وھبوطًا ُأمتھ الحّمادون:  ؟ قال مة أحمد ومن أ:  )علیھ السالم(قال موسى
، أقبل  ، صائمون بالنھار رھبان باللیل ، ویطّھرون أطرافھم ، یشّدون أوساطھم وعلى كّل حال
 . ، وأدخلھم الجّنة بشھادة أن ال إلھ إّال اهللا منھم الیسیر

 . نبّیھا منھم:  ، قال ، اجعلني نبي تلك اُألمة إلھي:  قال

، ولكن   استقدمت واستأخروا یاموسى: ، قال ، اجعلني من ُأمة ذلك النبي إلھي:  قال
 . ٤٠٤یاموسى سأجمع بینك وبینھ في دار الجالل

، باختالف في   بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي وأخرجھ أبو نعیم في الدالئل بسند عن أنس
 . ٤٠٥بعض األلفاظ

 

، حدثنا  أخبرنا محمد بن یوسف الفقیھ:    أخرج الحاكم النیسابوري في مستدركھ قال]٢١٣ [
، أنبأنا ابن وھب، حدثنا عمرو بن  ، حدثنا أصبغ بن الفرج المصري سعید الدارميعثمان بن 
، عن  ، عن أبي سعید الخدري ، عن أبي الھیثم ، عن دراج أبي السمح حّدثھم الحارث
،  ، عّلمني شیئًا أذكرك بھ یارّب:  )علیھ السالم(قال موسى:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول

 . ال إلھ إّال اهللا:  ، قل یا موسى:  ل، قا وأدعوك بھ

 . ، إّنما ُأرید شیئًا تخّصني بھ ال إلھ إّال انت یا رّب:  قال

،  ، واألرضون السبع في كّفة ، لو كان السماوات السبع وعامرھّن غیري یا موسى:  قال
 . ٤٠٦، مالت بھّن ال إلھ إّال اهللا وال إلھ إّال اهللا في كّفة

، ثنا  ، ثنا عبداهللا بن محمد ابن سلم حدثنا محمد بن الحسن:  وأخرجھ أبو نعیم في الحلیة قال
، عن  ، عن أبي الھیثم ، عن دراج ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، ثنا ابن وھب حرملة بن یحیى
 . ٤٠٧بمثلھ:   أّنھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ، عن رسول أبي سعید الخدري

 . ٤٠٨، بمثلھ وأخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد عن أبي سعید

 . ٤٠٩وأخرجھ ابن حجر في الفتح بسنده عن أبي سعید بمثلھ

                                                        
 . ٦٩٦، ح ٣٠٦ ـ ٣٠٥، ص ١ج :  كتاب السّنة.  ٤٠٤
 . ١٥ ـ ١٤، ص  ١ج :  دالئل النبوة.  ٤٠٥
 .  من كتاب الدعاء والتكبیر والتھلیل والتسبیح٥٢٨، ص  ١ج :  مستدرك الحاكم.  ٤٠٦
 . ٣٢٨ ـ ٣٢٧، ص ٨ج :  حلیھ األولیاء.  ٤٠٧
 . ٨٢، ص  ١٠ج :  مجمع الزوائد.  ٤٠٨



 . ٤١٠وبمثلھ أورده المنذري في الترغیب

 

حدثنا :  ، قال حدثنا حمدان بن الجنید الدّقاق:    أخرج أبو عوانة في مسنده قال]٢١٤ [
، أّنھما سمعا الشعبي  حدثنا ابن أبجر ومطرف بن طریف:  ، قال حدثنا سفیان:  ، قال الحمیدي

إّن موسى سأل رّب :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا غیرة بن شعبة رفعھ إلى رسولسمعت الم:  یقول
 ؟ أّي أھل الجّنة أدنى منزلًة:  قال

كیف وقد :  ، فیقول ادخل الجّنة:  ، فیقال لھ  رجل یجيء بعد ما دخل أھل الجّنة الجّنة: قال
لك ما كان لملك من ملوك أفترضى أن یكون :  ، فیقال لھ ، وأخذوا أخذاتھم نزلوا منازلھم

 . ، ومع ھذا ما اشتھت نفسك ولّذت عینك ذلك لك:  ، فیقال ، أي رب نعم:  ؟ فیقول الدنیا

 ؟ ، فأّي أھل الجّنة أرفع منزلًة أي رّب:  قال موسى

  رأت، فالعین  ، وختمت علیھا ، غرست كرامتھم بیدي ، وسأحّدثك عنھم إیاھا أردت:  قال
 . ٤١١، وال خطر على قلب بشر وال ُأذن سمعت

:  ، قال حدثنا علي بن المدیني:  ، قال حدثنا إسماعیل بن إسحاق القاضي:  وأخرجھ أیضًا قال
، سمعا الشعبي یقول بمثل ما أورده في الحدیث  حدثنا مطرف وابن أبجر:  ، قال حدثنا سفیان

 . ٤١٢السابق

 

:  ، قال حدثنا القاضي محمد بن أحمد بن إبراھیم:    أخرج أبو نعیم في الحلیة قال]٢١٥ [
حدثنا عبداهللا بن عبیداهللا :  ، قال حدثنا أحمد بن علي بن إسماعیل بن علي بن أبي بكر االسفذني

أوحى اهللا إلى :   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ل، عن أنس قا ، عن بكر بن ظبیان األنصاري
 : موسى بن عمران أن

 . ، لوال من یشھد أن ال إلھ إّال اهللا لسّلطت جھّنم على أھل الدنیا یا موسى

 . ، لو ال من یعبدني لما أمھلت من یعصیني طرفة عین یا موسى

 . ٤١٣، إّنھ من آمن فھو أكرم الخلق عليَّ یا موسى

 

، حدثنا علي بن سعید بن بشیر  حدثنا سلیمان بن أحمد:    وأخرج أبو نعیم أیضًا قال]٢١٦ [
، عن سفیان  ، ثنا أبو الربیع سلیمان بن داود االسكندراني ، حدثنا یونس بن عبداألعلى الرازي

                                                                                                                                                               
 . ٢٠٨، ص ١١ج :  فتح الباري.  ٤٠٩
 . ٤١٥، ص  ٢ج :  الترغیب والترھیب.  ٤١٠
 .  ١٣٣ ـ ١٣٢، ص  ١ج :  مسند أبي عوانة.  ٤١١
 . ١٦٥ ـ ١٦٤ص :  المصدر السابق.  ٤١٢
 . ٣٤٣، ص  ٢ج :  األولیاءحلیة .  ٤١٣



أوحى اهللا :   قال)لى اهللا علیھ وآلھص(، عن النبي ، عن ابن عباس ، عن مجاھد ، عن منصور الثوري
 :  قال)علیھ السالم(تعالى إلى موسى

، ولم تعمل عمال أحبط  ، إّنك لن تتقّرب إلّي بشيء أحّب إلّي من الرضا بقضائي یا موسى
 . لحسناتك من الكبریاء

، فاغلق علیك  ، وال تخف بدینك لدنیاك ، التضرع إلى أھل الدنیا فأسخط علیك یا موسى
 . ب رحمتيأبوا

 . ٤١٤ اخسروا:  ، وقل للعاملین المعجبین أبشروا:  ، قل للمذنبین النادمین یا موسى

 

أوحى اهللا :    وأخرج ابن حسام الھندي في الكنز مرسال عن أبي الدرداء موقوفًا قال]٢١٧ [
 : إلى موسى بن عمران

،  ، وخرقة تواري بھا عورتك إرض بكسرة خبز من شعیر تسّد بھا جوعتك،  یا موسى
، عقوبة عّجلت  إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون:  ، فاذا رأیت الدنیا مقبلًة فقل واصبر على المصیبات

 . ٤١٥مرحبًا بشعار الصالحین:  ، وإذا رأیت الدنیا مدبرة والفقر مقبال فقل في الدنیا

                                                        
 . ١٢٧، ص  ٧، و ج  ٤٦ ـ ٤٥، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٤١٤
 . ١٦٦٥١، ح  ٤٨٤، ص ٦ج :  كنز العمال .  ٤١٥



 

 

 

 

 فصل

 )علیھ السالم(ماجاء من نداء الرّب لداود

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن عمرو بن  ، عن عبداهللا بن القاسم ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن إبراھیم]٢١٨ [
 : )علیھ السالم(وجّل إلى داود أوحى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا أبي المقدام

 . ٤١٦، كذلك أبعد الناس من اهللا المتكّبرون ، كما أّن أقرب الناس من اهللا المتواضعون یا داود

 

، عن  ، عن یونس ، عن محمد بن عیسى بن عبید   وروى أیضًا عن علي بن إبراھیم]٢١٩ [
قال اهللا :   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا بعض أصحابھ

 ! ، وأنذر الصّدیقین ، بّشر المذنبین داود یا:  وجّل لداود عّز

 ؟ ، وانذر الصّدیقین ، كیف أبّشر المذنبین رّب:  قال

، وانذر الصّدیقین أّال  ، وأعفو عن الذنب ة، بّشر المذنبین أنّي أقبل التوب یا داود:  قال
 . ٤١٧، فإّنھ لیس عبد أنصبھ للحساب إّال ھلك یعجبوا بأعمالھم

 

:  ال  وروى العّالمة المجلسي في البحار نقال عن كتاب مسّكن الفؤاد للشھید الثاني ق]٢٢٠ [
 : وجّل إلیھ  فیما أوحى اهللا عّز)علیھ السالم(في أخبار داود

، ومؤنس لمن أنس  ، وجلیس من جالسني ، أبلغ أھل أرضي أّني حبیب من أحّبني یا داود
ما أحّبني أحد .  ، ومطیع لمن أطاعني ، ومختار لمن اختارني ، وصاحب لمن صاحبني بذكري

من طلبني .  ، وأحببتھ حّبًا الیتقّدمھ أحد من خلقي  لنفسيأعلم ذلك یقینًا من قلبھ إّال قبلتھ
فارفضوا یا أھل األرض ما أنتم علیھ من .  ، ومن طلب غیري لم یجدني بالحّق وجدني

،  ، وآنسوني ُأؤنسكم ، وھلّموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي غرورھا
 . ٤١٨وُأسارع إلى محّبتكم

 

                                                        
 . ١١، ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر التواضع:   باب١٢٤ ـ ١٢٣، ص  ٢ج :  الكافي.  ٤١٦
 . ٨، ذیل ح  ، من كتاب اإلیمان والكفر العجب:   باب٣١٤ص :  المصدر السابق.  ٤١٧
 . ٢٨، ح  ٢٦، ص  ٦٧ج :  بحاراألنوار.  ٤١٨



حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبداهللا :    روى الصدوق في أمالیھ قال]٢٢١ [
، عن  ، عن جّده عبداهللا بن المغیرة حدثني جّدي الحسن بن علي:  ، قال ابن المغیرة الكوفي

:   قال)لسالمعلیھم ا(، عن آبائھ ، عن أبیھ ، عن الصادق جعفر بن محمد إسماعیل بن مسلم السكوني
 : )علیھ السالم(وجّل إلى داود أوحى اهللا عّز:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبي

، كذلك التضیق رحمتي على من دخل  ، كما التضیق الشمس على من جلس فیھا یا داود
، وكما أّن  ، كذلك الینجو من الفتنة المتطّیرون ، وكما ال تضّر الطیرة من الیتطّیر منھا فیھا
 . ٤١٩، كذلك أبعد الناس مّني یوم القیامة المتكّبرون ب الناس مني یوم القیامة المتواضعونأقر

 

حدثنا محمد بن :  ، قال حدثنا علي بن احمد الدقاق:    وروى الصدوق أیضًا قال]٢٢٢ [
بن الحسین  حدثنا محمد:  ، قال حدثنا عبداهللا بن موسى الحبال الطبري:  ، قال ھارون الصوفي

بن   ، عن الصادق جعفر ، عن یوسف بن ظبیان حدثنا محمد بن محصن:  ، قال الخّشاب
؟   مالي أراك وحدانا:  )علیھ السالم(إّن اهللا تبارك وتعالى أوحى إلى داود:   قال)علیھما السالم(محمد
 . ھجرت الناس وھجروني فیك:  قال

 . خشیتك أسكتتني:   قال؟ فمالي أراك ساكتًا:  قال

 . حّبك أنصبني:   قال؟ فمالي أراك نصبًا:  قال

 . القیام بحّقك أفقرني :   قال؟ ، وقد افدتك فمالي أراك فقیرًا:  قال

 . ، وحّق ذلك لك یا سیدي عظیم جاللك الذي ال یوصف ذّللني:   قال؟ فمالي أراك متذّلال:  قال

، خالط الناس وخالقھم  ، فلك ما تحّب یوم تلقاني  فابشر بالفضل مّني: قال اهللا جل جاللھ
 . ٤٢٠، تنل ماترید مّني یوم القیامة ، وزایلھم في أعمالھم بأخالقھم

 

وجّل إلى  أوحى اهللا عّز:   قال)علیھ السالم(  وروى أیضًا باالسناد المتقدم عن الصادق]٢٢٣ [
 : )علیھ السالم(داود

،  ، فعن قلیل ُأخّلي الدار من الفاسقین ، وبمناجاتي فتنّعم ، وبذكري فتلّذذ ، بي فافرح یا داود
 . ٤٢١واجعل لعنتي على الظالمین

 

حدثنا :  ، قال ، عن أبي المفّضل أخبرنا جماعة:    روى الشیخ الطوسي في أمالیھ قال]٢٢٤ [
حدثنا محمد بن سلمة :  ، قال أبو العباس أحمد بن سعید بن یزبد الثقفي الخطیب بحدیثة الفرات

، عن  ، عن أبیھ عن جعفر بن محمد حدثني أحمد بن قاسم األموي:  ، قال االموي بھیت

                                                        
 .  من المجلس الخمسین ١٢، ح  ٢٥١ص :  أمالي الصدوق.  ٤١٩
 . ین من المجلس السادس والثالث١٦٤ص :  المصدر السابق.  ٤٢٠
 . المصدر المتقّدم.  ٤٢١



علیھ (سمعت رسول اهللا:  علیھ قال اهللا ، عن علي بن أبي طالب صلوات )علیھم السالم(ئةآبا

 :  )علیھ السالم(أوحى اهللا تبارك وتعالى إلى داود:  یقول)السالم

 . ، إّن العبد لیأتیني بالحسنة یوم القیامة فأحكمھ بھا في الجّنة یا داود

 ؟  بالحسنة یوم القیامة فتحكمھ بھا في الجّنة، وما ھذا العبد الذي یأتیك یارّب:  قال داود

 . ٤٢٢، قضیت لھ أم لم تقض  عبد مؤمن سعى في حاجة أخیھ المؤمن أحّب قضاءھا: قال

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

 وما )علیھ السالم(ة داود النبي  أخرج ابن عساكر في كتابھ عن وھب بن منبھ في قص]٢٢٥ [
 : وجّل قال اهللا عّز:  ، قال ُأوحي إلیھ

أغضب علیھ  ، ال ، سیدًا ، صادقًا ، إّنھ سیأتي من بعدك نبي اسمھ أحمد ومحمد یا داود
، وُأّمتھ  تأّخر ، وقد غفرت لھ قبل أن یغضبني ما تقّدم من ذنبھ وما ، وال یغضبني أبدًا أبدًا

، وافترضت علیھم الفرائض التي   من النوافل مثلما أعطیت األنبیاء، أعطیتھم مرحومة
، وذلك أّني  ، حّتى یأتوني یوم القیامة ونورھم مثل نور األنبیاء افترضت على األنبیاء والرسل

، وأمرتھم بالغسل  ، كما افترضت على األنبیاء قبلھم افترضت علیھم أن یتطّھروا لي لكل صالة
 . ت األنبیاء قبلھمعن الجنابة  كما أمر

، أعطیتھم سّت خصال لم أعطھا غیرھم  مم كّلھا ، إّني فّضلت محمدًا وُأمتھ على األ یا داود
، إن استغفروني منھ  ، وكل ذنب ركبوه على غیر عمد ال ُأؤاخذھم بالخطأ والنسیان:  من األمم

، ولھم  فًا مضاعفةأضعا ، وماقدموا آلخرتم من شيء طّیبة بھ أنفسھم عّجلتھ لھم غفرت لھم
، إذا  وأعطیتھم على المصائب في البالیا.  في المدخور عندي أضعاف مضاعفة وافضل من ذلك

، فإن  ، الصالة والرحمة والھدى إلى جّنات النعیم إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون:  صبروا وقالوا
 وإّما أن أدخره لھم ، ، وإّما أن أصرف عنھم سوءًا ، فإّما أن یروه عاجال دعوني استجبت لھم

 . في اآلخرة

 یشھد أن ال إلھ إّال اهللا أنا وحدي الشریك )صلى اهللا علیھ وآلھ(، من لقیني من ُأمة محمد یا داود
، وكّذب بما جاء  ، ومن لقیني وقد كّذب محمدًا ، فھو معي في حّبي وكرامتي لي، صادقًا بھا

، وضربت المالئكة وجھھ ودبره عند   صّبًا، صببت علیھ في قبره العذاب ، واستھزأ بكتابي بھ
 . ٤٢٣، ثم أدخلھ في الدرك األسفل من النار منشره من قبره

، عن أبیھ    أخرج ابن حسام الھندي في الكنز عن عبدالرحمان بن كعب بن مالك]٢٢٦ [
 : وجّل إلى داود  عّزأوحى اهللا:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  قال

                                                        
 .  من المجلس الثامن عشر١١٢٧، ح  ٥١٥ص :  أمالي الطوسي.  ٤٢٢
 . ٤٥، ص  ٢ج :  مختصر تاریخ دمشق.  ٤٢٣



، فتكیده السماوات  ، أعرُف ذلك من نّیتھ ، ما من عبد یعتصم بي دون خلقي وعّزتي وجاللي
وما من عبد یعتصم بمخلوق .  ، إّال جعلت لھ ما بین ذلك مخرجًا ، واألرض بمن فیھا بمن فیھا

خت الھواء من تحت ، وأرس ، إّال قطعت أسباب السماء بین یدیھ ، أعرف ذلك من نّیتھ دوني
،  ، ومستجیب لھ قبل أن یدعوني وما من عبد یطیعني إّال وأنا معطیھ قبل أن یسألني.  قدمیھ

 . ٤٢٤وغافر لھ قبل أن یستغفرني

 

، حدثنا  أخبرنا العباس بن عمر بن العباس الكلوذاني:    أخرج الخطیب البغدادي قال]٢٢٧ [
، حدثنا أحمد بن سعید بن یزید الثقفي الخطیب  محمد بن عبداهللا بن محمد الكلوذاني بمدینة السالم

،  ، عن أبیھ ، حدثني محمد بن القاسم األموي ، حدثنا محمد بن سلمة األموي بھیت بحدیثة الفرات
صلى اهللا علیھ (اهللا سمعت رسول:  ، قال ، عن علي بن أبي طالب ، عن آبائھ عن جعفر بن محمد

 : أوحى اهللا تعالى إلى داود:   یقول)وآلھ

 . ، فأحكمھ بھا في الجّنة ، إّن العبد لیأتي بالحسنة یوم القیامة یا داود

 ؟ لقیامة فتحكمھ بھا في الجّنة، ومن ھذا العبد الذي یأتیك بالحسنة یوم ا یا رّب:  قال داود

، فقضیت على یدیھ أو لم   عبد مؤمن سعى في حاجة أخیھ المسلم أحّب قضاءھا: قال
 . ٤٢٥تقض

 . ٤٢٦وأخرجھ ابن حسام الھندي في الكنز عن علي بن أبي طالب بعینھ

 

أوحى اهللا :   قال)علیھ السالم(  وأخرج ابن حسام أیضًا في الكنز عن علي بن أبي طالب]٢٢٨ [
 : )علیھ السالم(وجّل إلى داود النبي عّز

، أفتحّب أن تكون كلبًا مثلھم  ، مثل الدنیا كمثل جیفة اجتمعت علیھا الكالب یجّرونھا یا داود
 ؟ ّر معھمفتج

، ال تجتمع  ، وفي اآلخرة الجّنة ، والصیت في الناس ، ولین اللباس ، طیب الطعام یا داود
 . ٤٢٧ أبدًا

 

حدثنا الحسن بن یعقوب، ثنا یحیى بن أبي طالب، :   أخرج الحاكم في مستدركھ قال]٢٢٩ [
،  بن قیس  ، عن األحنف ، عن الحسن ، عن علي بن زید ، عن حماد بن سلمة  الخبابثنا زید بن

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  عن العباس بن عبدالمطلب قال

 !؟ رّب إسحاق :  ، أسمع الناس یقولون یارّب:  اهللا داود قال نبي
                                                        

 .  وعزاه إلى ابن عساكر والدیلمي٥٦٩٢برقم ١٠٢ وص ٥٦٩٠ برقم ١٠١، ص ٣ج :  كنزالعمال.  ٤٢٤
 .  ٣٠٠١ تحت الرقم ٤٦١ ـ ٤٦٠، ص  ٥، ج  تاریخ بغداد.  ٤٢٥
 .  وعزاه إلى الخطیب وابن عساكر١٦٤٥٤ برقم ٤٤٣، ص ٦ج :  كنز العمال.  ٤٢٦
 .  وعزاه إلى الدیلمي٦٢١٥ برقم ٢١٤، ص ٣ج :  المصدر السابق.  ٤٢٧



 . ٤٢٨ إّن إسحاق جاد لي بنفسھ:قال

 

                                                        
 .  من كتاب تواریخ المتقدمین من األنبیاء والمرسلین٥٥٦ص ، ٢ج :  مستدرك الحاكم.  ٤٢٨



 

 

 

 

 فصل

 )علیھ السالم(ماجاء من نداء الرّب لعیسى بن مریم

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،  ، عن علي بن أسباط ، عن أبیھ   روى الكلیني باسناده عن علي بن إبراھیم]٢٣٠ [
 : وجّل بھ عیسى بن مریم فیما وعظ اهللا عّز:   قال)علیھم السالم(عنھم

، وكّل  ، المتفّرد بخلق كّل شيء ، وأنا األحد ، اسمي واحد ، أنا رّبك ورّب آبائك یا عیسى
 . ، وكلٌّ إليَّ یرجعون شيء من صنعي

، وانت تحیي  ، وانت تخلق من الطین كھیئة الطیر بإذني ، أنت المسیح بأمري یا عیسى
 . ، ولن تجد مّني ملجًأ إّال إلّي ، ومّني راھبًا ، فكن إلّي راغبًا الميالموتى بك

، أوصیك وصّیة المتحّنن علیك بالرحمة حّتى حّقت لك مّني الوالیة بتحّریك مّني  یا عیسى
، أنزلني  ، ابن أمتي أشھد أّنك عبدي.  ، فبوركت كبیرًا وبوركت صغیرًا حیث ماكنت المسّرة

، وال توّكل  ، وتوّكل عليَّ أكفك ، وتقّرب إلّي بالنوافل اجعل ذكري لمعادك، و من نفسك كھّمك
 . على غیري فآخذ لك

، فإّن مسّرتي أن ُأطاع  ، وكن كمسّرتي فیك ، وارض بالقضاء ، اصبر على البالء یا عیسى
 . فال ُأعصى

،  ات الغفلة، تیّقظ في ساع یاعیسى.  ، ولیكن وّدي في قلبك ، أحیي ذكري بلسانك یا عیسى
، راع  عیسى  یا.  ، وأمت قلبك بالخشیة ، كن راغبًا راھبًا یا عیسى.  واحكم لي لطیف الحكمة

،  ، نافس في الخیر جھدك یا عیسى.  ، واظمأ نھارك لیوم حاجتك عندي اللیل لتحّري مسّرتي
 . ُتعرف بالخّیر حیثما توّجھت

، فقد أنزلت علیك شفاًء لما  یھم بعدلي، وقم ف ، احكم في عبادي بنصحي یا عیسى بن مریم
 . ٤٢٩في الصدور من مرض الشیطان

حدثنا عبداهللا ابن جعفر :  ، قال ، عن محمد بن موسى المتوكل ورواه الصدوق في أمالیھ
ن أبي ، عن علي ب ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب الحمیري

                                                        
 . ١٠٣، ح  ١٣٢ ـ ١٣١، ص  ٨ج :  الكافي.  ٤٢٩



كان فیما :   قال)علیھما السالم(، عن أبي عبداهللا الصادق جعفر بن محمد ، عن أبي بصیر حمزة
  ٤٣٠ وساقھ بمثلھ ...  أن قال لھ)علیھ السالم(وعظ اهللا تبارك وتعالى بھ عیسى بن مریم

 

:  ، قال حدثنا محمد بن محمد بن النعمان:   في أمالیھ قال  روى الشیخ الطوسي]٢٣١ [
،  حدثنا محمد بن الحسن بن الولید:  ، قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ

، عن علي  حدثنا محمد بن الحسین بن أبي الخّطاب:  ، قال حدثنا محمد بن الحسن الصّفار:  قال
:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا الصادق ، عن أبي بصیر مزة، عن علي بن أبي ح بن أسباط

 : )علیھ السالم(أوحى اهللا تعالى إلى عیسى بن مریم

، واكحل عینیك بمیل الحزن إذا  ، ومن قلبك الخشوع ، ھب لي من عینیك الدموع یا عیسى
،  خذ موعظتك منھم، لعّلك تأ ، وقم على قبور األموات فنادھم بالصوت الرفیع ضحك البّطالون

 . ٤٣١إّني الحق في الالحقین:  وقل

 

، عن  ، عن علي بن أسباط ، عن أبیھ حدثنا علي:    وذكر الكلیني نحوه بكتابھ قال]٢٣٢ [
 : )علیھ السالم( فیما أوحى اهللا تعالى إلى عیسى)علیھم السالم(الصادقین

، حذرًا  ، یقظان إذا نامت عیون األبرار ، كن مع ذلك تلین الكالم وتفشي السالم یا عیسى
 . ، حیث الینفع أھل وال ولد وال مال للمعاد والزالزل الشداد وأھوال یوم القیامة

 . ، أكحل عینك بمیل الحزن إذا ضحك البّطالون یا عیسى

 . د الصابرون، فطوبى لك إن نالك ما ُوِع ، كن خاشعًا صابرًا یا عیسى

ما أنت إّال :  ، فحّقًا أقول ، وذق لما قد ذھب طعمھ ، رح من الدنیا یومًا فیومًا یا عیسى
،  ، فقد رأیت إلى ماتصیر ، ولیكفك الخشن الجشب ، فرح من الدنیا ببلغة بساعتك ویومك

 . ٤٣٢ومكتوب ما أخذت وكیف أتلفت

،  ، عن عبداهللا بن جعفر الحمیري وق في أمالیھ عن محمد بن موسى بن المتوّكلورواه الصد
، عن أبي  ، عن علي بن أبي حمزة ، عن علي بن أسباط عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب

 . ٤٣٣ قال بمثلھ)علیھ السالم(، عن الصادق بصیر

 

، عن  ، عن أحمد بن محمد بن خالد   وروى الكلیني أیضًا بسنده عن عّدة من أصحابنا]٢٣٣ [
 : )علیھ السالم(وجّل لعیسى قال اهللا عّز:  ابن فّضال رفعھ قال

                                                        
 .  من المجلس الثامن والسبعین١، ح  ٤١٦ص :  أمالي الصدوق.  ٤٣٠
 .  من المجلس األول١٥، ح  ١٢ص :  أمالي الطوسي.  ٤٣١
 . ١٠٣ ضمن ح  ١٣٣، ص  ٨ج :  الكافي.  ٤٣٢
 .  من المجلس الثامن والسبعین١ ضمن ح ٤١٧ص :  أمالي الصدوق.  ٤٣٣



، واذكري في ملئك اذكرك في مأل خیر من مأل  ، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي یاعیسى
 . اآلدمّیین

،  ، واعلم أّن سروري أن تبصبص إليَّ ، وأكثر ذكري في الخلوات ، ألن لي قلبك یا عیسى
 .٤٣٤ وكن في ذلك حّیًا وال تكن مّیتًا

 

،  ن علي بن أسباط، ع ، عن أبیھ   وروى أیضًا بالسند عن علي بن إبراھیم]٢٣٤ [
 : )علیھ السالم(وجّل بھ إلى عیسى بن مریم فیما أوحى اهللا عّز:  قال)علیھم السالم(عنھم

ما آمنت بي خلیقٌة إّال خشعت :  ، یا عیسى حّقًا أقول ، ال تكن جلیسًا لكّل مفتون یا عیسى
 .  أو تغّیر سّنتي، فأشھد أّنھا آمنة من عقابي مالم تبّدل ، وال خشعت لي إّال رجت ثوابي لي

وتركھا ٤٣٥ ، إبِك على نفسك بكاء من وّدع األھل وقلى الدنیا ، یابن البكر البتول یا عیسى
 . ٤٣٦، وصارت رغبتھ فیما عند إلھھ ألھلھا

 

، عن   علي بن أسباط، عن ، عن أبیھ حدثنا علي بن إبراھیم:    وروى أیضًا قال]٢٣٥ [
 : )علیھ السالم(قال اهللا تبارك وتعالى لعیسى بن مریم:  عبدالرحمان بن حّماد رفعھ قال

، إّني ُأحّذرك نفسك  ، وكذلك قلبك ، لیكن لسانك في السّر والعالنیة لسانًا واحدًا یا عیسى
 وال قلبان في صدر ، ، وال سیفان في غمد واحد ، ال یصلح لسانان في فم واحد وكفى بي خبیرًا

 . ٤٣٧، وكذلك األذھان واحد

حدثني علي :  ، قال حدثني محمد بن موسى المتوكل:  ورواه الصدوق في ثوابھ وعقابھ قال
، عن علي بن  حدثني عّدة من أصحابنا:  ل، قا ، عن أحمد بن أبي عبداهللا بن الحسین السعدآبادي

 )علیھما السالم(وجّل لعیسى بن مریم قال اهللا عّز:  ، عن عبدالرحمان بن أبي حّماد رفعھ قال أسباط
 . ٤٣٨بمثلھ... 

 

، عن  ، عن أبیھ عن علي بن أسباط ن علي بن إبراھیم  وروى أیضًا بسنده ع]٢٣٦ [
 :  أن قال)علیھ السالم(وجّل بھ عیسى فیما وعظ اهللا عّز:   قال)علیھم السالم(الصادقین

 . ، وال تقھر الیتیم ، إّنك مسؤول فارحم الضعیف كرحمتي إّیاك یا عیسى

، واسمعني   الصلوات، وانقل قدمیك إلى مواقیت ، إبِك على نفسك في الخلوات یا عیسى
 . ، فإّن صنیعي إلیك حسن لذاذة نطقك بذكري

                                                        
 . ٣، من كتاب الدعاء، ح  وجّل في السّر ذكر اهللا عّز:   باب٥٠٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٤٣٤
 . أبغضھا ورغب عنھا:  أي .  ٤٣٥
 . ١٣٢، ص  ٨ج :  الكافي.  ٤٣٦
 . ٣، ح  ، من كتاب اإلیمان  والكفر ذي اللسانین:   باب٣٤٣، ص  ٢ج :  المصدر السابق.  ٤٣٧
 . ٥ ، ح عقاب من كان ذا وجھین وذا لسانین:   باب٣١٧ص :  ثواب االعمال وعقاب األعمال.  ٤٣٨



 . ، كم من ُأمة قد أھلكتھا بسالف الذنوب قد عصمتك منھا یا عیسى

،  ، وادعني فإّني منك قریب ، وارفع طرفك الكلیل إلى السماء ، أرفق بالضعیف یا عیسى
 . ك متى تدعني كذلك أجبتك، فإّن ، وھّمك ھّمًا واحدًا وال تدعني إّال متضّرعًا إلّي

 .  ، وال عقابًا لمن انتقمت منھ ، إّني لم أرض بالدنیا ثوابًا لمن كان قبلك یا عیسى

، وعلّي  ، وإلّي إّیابك ، وعندي میقات أجلك ، ومّني رزقك ، إّنك تفنى وأنا أبقى یا عیسى
 . ، فیحسن منك الدعاء ومّني اإلجابة ، فسلني وال تسأل غیري حسابك

، فالیغّرّنك حسن  ، األشجار كثیرة وطیّبھا قلیل ، ما أكثر البشر وأقّل عدد من صبر یا عیسى
 .٤٣٩ شجرة حتى تذوق ثمرھا

حدثنا عبداهللا بن :  ، قال حدثنا محمد بن موسى بن بن المتوّكل:  ورواه الصدوق في أمالیھ قال
، عن علي بن أبي  ، عن علي بن أسباط ین بن أبي الخطاب، عن محمد بن الحس جعفر الحمیري

 . ٤٤٠بمثلھ...   قال )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا الصادق ، عن أبي بصیر حمزة

 

 سبحانھ وتعالى فیما وعظ اهللا:   قال)علیھ السالم(  وروى وّرام االشتري عن الصادق]٢٣٧ [
 : )علیھ السالم(عیسى

، ثم یدعوني عند  ، ویعبد غیري ، یأكل رزقي یا عیسى ال یغّرّنك المتمّرد علّى بالعصیان
 فبعّزتي[فبي ! ؟ ، فعلّي یتمّرد أم لسخطي یتعّرض ، ثم یرجع إلى ماكان علیھ الكرب فُأجیبھ

 ؟ ، من سمائي وأرضي این یھرب!  أ، وال دوني ملج حلفت آلخذّنھ أخذًة لیس لھ منھا منجًى]
، واالصنام في  ال یدعوني والسحت تحت أحضانھم:  إسرائیل ، قل لظلمة بني یا عیسى

 . ، وإّني اجعل إجابتي إّیاھم لعنًا لھم حّتى یتفّرقوا ، فإّني آلیت أن ُأجیب من دعاني بیوتكم

، تخرج الكلمة من  الیرجعون، والقوم في غفلة  ، وأحسن الطلب ، كم ُأطیل النظرة یا عیسى
 . ، ویتحّببون بي إلى المؤمنین ، فیتعّرضون لمقتي أفواھھم التعیھا قلوبھ

، واطو قلبك  ، وكذلك لیكن قلبك وبصرك ، لیكن لسانك في السّر والعالنیة واحدة یا عیسى
ھ ، فكم من ناظِر نظرة قد زرعت في قلب ، وكّف طرفك عما الخیر فیھ ولسانك عن المحارم

 . شھوًة وردت بھ موارد حیاض الھلكة

، واكثر ذكر الموت  ، وكن كما تشاء أن یكون العباد لك یا عیسى، كن رحیمًا مترّحمًا
، واذكرني  ، وال تغفل فإّن الغافل مّني بعید ، وال تلھ فإّن اللھو یفسد صاحبھ ومفارقة األھلین
 . ٤٤١بالصالحات أذكرك

 

                                                        
 . ١٣٢، ص  ٨ج :  الكافي .  ٤٣٩
 .  من المجلس الثامن والسبعین١ ضمن ح ٤١٧ص :  أمالي الصدوق.  ٤٤٠
 .  ٤٥٩، ص  ٢ج :  تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر.  ٤٤١



قال :   قال)علیھ السالم(  وروى الصدوق في أمالیھ عن أبي اهللا جعفر بن محمدالصادق]٢٣٨ [
 : )علیھما السالم(اهللا فیما وعظ بھ عیسى بن مریم 

،  ، وتقّرب إلى المؤمنین ، وآمن بي ، وذّكر بي األّوابین ، ُتب إلّى بعد الذنب یا عیسى
، فاّني آلیت على نفسي أن افتح لھا بابًا من  اك ودعوة المظلومومرھم یدعوني معك، وای

 . ، وأن ُأجیبھ ولو بعد حین السماء

،  ، فاعلم من تقارن ، وأّن قریب السوء یردى ، ِاعلم أّن صاحب السوء یغوى یا عیسى
 . واختر لنفسك إخوانًا من المؤمنین

 . ، وأنا أرحم الراحمین ه، فإّنھ ال یتعاظمني ذنب أن أغفر ، تب إليَّ یا عیسى

، واعبدني لیوم كألف  ، اعمل لنفسك في مھلة من أجلك قبل أن الیعمل لھا غیرك یا عیسى
، وتنافس في  ، وإّن السیئة توبق صاحبھا ، فإّني أجزي بالحسنة أضعافھا سنة مّما تعّدون
 . ، فكم من مجلس قد نھض أھلھ وھم مجاورون من النار العمل الصالح

،  ، فادعھم وناجھم ، َوَطْء رسوم منازل من كان قبلك ، أزھد في الفاني المنقطع ىیا عیس
 . ، واعلم إّنك ستلحقھم في الالحقین ؟ فخذ موعظتك منھم ھل تحّس منھم من أحد

، وینتظر إھالكي  ، لیتوّقع عقوبتي ، وعمل باألدھان ، قل لمن تمّرد بالعصیان یا عیسى
 . ٤٤٢ن، سیصطلم مع الھالكی إّیاه

 

وجّل لعیسى بن   في مناجاة اهللا عّز)علیھ السالم(  وروى الكلیني عن أبي عبداهللا]٢٣٩ [
 : )علیھ السالم(مریم

 ، ثم طوبى لك إن أخذت بأدب إلھك الذي یتحّنن علیك طوبى لك یا ابن مریم

 ، فإّنھ ، التعصھ یاعیسى ، وكان لك في الشدائد ، وبدأك بالنعم منھ تكّرمًا ترّحمًا

، وأنا على ذلك من  ، قد عھدت إلیك كما عھدت إلى من كان قبلك یحّل لك عصیانھ ال
 . الشاھدین

 . ٤٤٣، وال أنعمت علیھا بمثل رحمتي ، ما اكرمت خلیقًة بمثل دیني یا عیسى

،  یا عیسى«:  ، وزاد في آخره ، بمثلھ )علیھ السالم(ورواه الصدوق في أمالیھ عن الصادق
، فكّل  ، شّمر ، یا عیسى ، فإّنك إلّى راجع ، وداو بالحسنات مابطن اغسل بالماء منك ماظھر

 . ٤٤٤»، واسمعني منك صوتًا حزینًا ، واقرأ كتابي وأنت طاھر ماھو آت قریب

 

                                                        
 .  من المجلس الثامن والسبعین٤١٨ص :  أمالي الصدوق.  ٤٤٢
 . ١٣٥  ـ١٣٤،  ٨ج :  الكافي.  ٤٤٣
 . ، من المجلس الثامن والسبعین ٤١٨ص :  أمالي الصدوق.  ٤٤٤



 في مناجاة الرّب )علیھ السالم(قال الصادق:    وفي الكافي روى بمثل ھذه الزیادة قال]٢٤٠ [
، وطلبت منك قرضًا  ، أعطیتك ما أنعمت علیك فیضًا من غیر تكدیر یا عیسى:  جّل جاللھ لھ

، وامِش  عیسى تزّین بالدین وحّب المساكین یا.  من الھالكین، فبخلت بھ علیھا لتكون  لنفسك
 ... ، شّمر فكّل ما ھو آت قریب ، یا عیسى ، فكّلھا طاھر ، وصلِّ على البقاع على األرض ھونًا

 .٤٤٥ إلى آخر مارواه الصدوق آنفًا

 

علیھ (فیما وعظ اهللا بھ عیسى:   قال)علیھ السالم(  وروى وّرام في كتابھ عن الصادق]٢٤١ [

 : )السالم

 . ، وعیش عن صاحبھ یزول ، ما خیر في لذاذة التدوم یا عیسى

، وزھقت نفسك  ، ذاب قلبك ، لو رأت عینك ما أعددت ألولیائي الصالحین یا عیسى بن مریم
المالئكة ، وتدخل علیھم فیھا  ، تجاور فیھا الطیّبین ، فلیس كدار اآلخرة دار شوقًا إلیھ
، وال یزول  ، دار الیتغّیر فیھا النعیم ، وھم مّما یأتي من یوم القیامة وأھوالھا آمنون المقّربون
 . عن أھلھا

 . ، فإّنھا ُأمنیة للمتمّنین حسنة المنظر ، نافس فیھا مع المنافسین یابن مریم

، ال  ي حیاة ونعیم، ف ، مع آبائك آدم وإبراھیم طوباك یا بن مریم إن كنت لھا مع العاملین
 . ، كذلك افعل بالمتقین تبغي لھا بدال وال تحویال

، الیدخلھا  ، ونار ذات أغالل وأنكال ، اھرب إلّي مع من یھرب من نار ذات لھب یاعیسى
، ومن لم ینُج أنكل  ، من ینُج منھا یُفز ، قطع كقطع اللیل المظلم روح وال یخرج منھا غّم أبدًا

 . ، وكّل مختال فخور ، وكّل فّظ غلیظ ر الجبارین والعتاة والظالمین، ھي دا مع الھالكین

،  ، إّني ُأحّذرك نفسك ، وبئس القرار دار الظالمین ، بئست الدار لمن ركن إلیھا یا عیسى
 . فكن بي خبیرًا

، وأّنك عبدي وأّني  ، واشھد علّي أّني خلقتك ، كن حیث ما كنت مراقبًا لي یا عیسى
 .  األرض أھبطتك، وإلى صّورتك

 . ٤٤٦، وكذلك األذھان ، والقلبان في صدر واحد ، الیصلح لسانان في فم واحد یا عیسى

 

فیما قال الرّب في :   قال)علیھ السالم(  وروى الكلیني في الكافي بإسناده عن الصادق]٢٤٢ [
 : )علیھ السالم(مناجاتھ لنبّیھ عیسى بن مریم

، وافطم نفسك عن الشھوات  ، وال تستنبھّن الھیًا ، ال تستیقظّن عاصیًا سى بن مریمیا عی
، فكن  ، واعلم اّنك مّني بمكان الرسول األمین ، وكّل شھوة تباعدك مني فاھجرھا الموبقات

                                                        
 . ١٣٦، ص  ٨ج :  الكافي .  ٤٤٥
 . ٤٦١ص :  تنبیھ الخواطر.  ٤٤٦



،  ، فكن ذلیل النفس عند ذكري واعلم أّن دنیاك مؤّدیتك إلّي، واّني آخذك بعلمي.  مّني على حذر
 . ، یقظانًا عند نوم الغافلین  القلب حین تذكرنيخاشع

،  یا عیسى:  ، فخذھا مّني وإّني رّب العالمین ، وموعظتي لك ، ھذه نصیحتي اّیاك یا عیسى
، وكفى بي منتقمًا  ، وكنت عنده حین یدعوني ، كان ثواب عملھ علّي اذا صبر عبدي في جنبي

 ؟ ، این یھرب مّني الظالمون مّمن عصاني
 . ، وكن حیثما كنت عالمًا متعّلمًا ، أِطْب الكالم یسىیا ع

، وتمّسك بوصّیتي فإّن فیھا  ، أِفْض بالحسنات إلّي حّتى یكون لك ذكرھا عندي یا عیسى
 . شفاًء للقلوب

 .، والتنس عند خلوات الدنیا ذكري تأمن إذا مكرت مكري ، ال یا عیسى

، أولئك یؤتون  ، حاسب نفسك بالرجوع إلّي حّتى تتنّجز ثواب ما عملھ العاملون یا عیسى
 . ، وأنا خیر المؤتین أجرھم

،  ، روحي جبرئیل ، ولدتك مریم بأمري المرسل إلیھا ٤٤٧، كنت خلقًا بكالمي یا عیسى
 . ، كّل ذلك في سابق علمي رض حّیًا تمشي، حتى قمت على األ األمین من مالئكتي

 ، إذ یدخل علیھا المحراب فیجد عندھا ، وكفیل ُأمك ، زكریا بمنزلة أبیك یا عیسى

 ، أردت بذلك ، وھبتھ ُألّمھ بعد الكبر من غیر قوة بھا ، ونظیرك یحیى من خلقي رزقًا

 ، وأشّدكم خوفًا ، أحّبكم إلّي أطوعكم لي ، ویظھر فیك قدرتي أن یظھر لھا سلطاني

 . مّني

.  ، وبطیب الكالم فقّدسني ، وسّبحني مع من یسّبحني ، تیّقظ والتیأس من روحي یا عیسى
،  ، یجھلون نعمتي ، وتقّلبھم في أرضي ، كیف یكفر العباد بي ونواصیھم في قبضتي یا عیسى

 . ، وكذلك یھلك الكافرون ویتوّلون عدّوي

، وحسن فیھا ماقد ترى مّما قد تذابح علیھ  ، إّن الدنیا سجن منتن الریح یا عیسى
 . ، وما نعیمھا إّال قلیل ، فكّل نعیمھا یزول ، وایاك والدنیا الجبارون

،  ، فاّني اسمع السامعین ، وادعني وانت لي محّب ، أبغني عند وسادك تجدني یا عیسى
 . ٤٤٨استجیب للداعین إذا دعوني

 

،  حدثنا الشیخ الفقیھ محمد بن موسى بن المتوّكل:    وروى الصدوق في أمالیھ قال]٢٤٣ [
، عن علي بن  ، عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیري:  قال

علیھما (ق جعفر بن محمد، عن أبي عبداهللا الصاد ، عن أبي بصیر ، عن علي بن أبي حمزة أسباط

 :  أن قال لھ)علیھ السالم(كان فیما وعظ اهللا تبارك وتعالى بھ عیسى بن مریم:  قال)السالم

                                                        
 . ، فكنت من غیر والد كن:  أي بلفظ.  ٤٤٧
 . ١٣٨ ـ ١٣٧، ص  ٨ج :  فيالكا.  ٤٤٨



في ) خ ـ جّنتي(، فإن تطعني أدخلتك الجّنة  ، وأنا الملك ، أّن الملك لي وبیدي یا عیسى
 . جوار الصالحین

، ال تحلف باسمي كاذبًا  عیسىیا .  ، ادعني دعاء الغریق الذي لیس لھ مغیث یا عیسى
 . فیھتّز عرشي غضبًا

 . ، وعندي دار خیر مّما یجمعون ، الدنیا قصیرة العمر طویلة األمل یا عیسى

كیف أنتم صانعون إذا خرجت لكم كتابًا ینطق بالحّق :  إسرائیل ، قل لظلمة بني یا عیسى
، ودنستم  غسلتم وجوھكم: لإسرائی ، قل لظلمة بني یا عیسى.  فتنكشف سرائر قد كتمتموھا

؟ تتطّیبون بالطیب ألھل الدنیا وأجوافكم عندي بمنزلة  ، أبي تغتّرون أم علّي تجترون قلوبكم
 . ، كأّنكم أقوام مّیتون الجیف المنتنة

،  ، واصّموا أسماعكم عن ذكر الخنا قّلموا أظفاركم من كسب الحرام:  ، قل لھم یا عیسى
 . ّني لست ُأرید صوركم، فإ واقبلوا علّي بقلوبكم

 فاّنھا لي سخط وماالتحّب أن  ، وابك على السیئة ، افرح بالحسنة فإّنھا لي رضًى یا عیسى
،  ، وتقّرب إلّي بالموّدة جھدك ، وإن لطم خّدك األیمن فاعط األیسر یصنع بك فال تصنعھ بغیرك

 . واعرض عن الجاھلین

،  ، وأنتم بالضحك تھجرون كي فرقًا مّنيالحكمة تب:  إسرائیل ، قل لظلمة بني یا عیسى
) آلیت ـ خ(؟ فبي حلفت  ، أم تتعّرضون لعقوبتي ، أم لدیكم أمان من عذابي أتتكم براءتي

 : إلى أن قال ... ألتركّنكم مثال للغابرین

، صاحب الجمل  إّني موصیك یابن مریم البكر البتول ِسیدالمرسلین وحبیبي منھم أحمد
،  ، الحّیي المتكّرم ، الشدید البأس ، الطاھر القلب ، المشرق بالنور قمر، والوجھ األ األحمر

، وأكرم المرسلین  ، یوم یلقاني أكرم السابقین علّي ، وسید ولد آدم عندي فاّنھ رحمة للعالمین
 ، المجاھد للمشركین ببدنھ عن ، الصابر في ذاتي ، الدّیان بدیني ، اُألّمي ، العربي مّني

 . دیني

،  ، ویّتبعوه ، وتأمرھم أن یصّدقوا ویؤمنوا بھ إسرائیل ، آمرك أن تخبر بھ بني یسىیا ع
 . وینصروه

 . ، ارضھ فلك الرضا یا عیسى:  ؟ قال ، من ھو إلھي:  قال عیسى

، أقربھم مّني  محمد رسول اهللا إلى الناس كافة:  ؟ قال ، فمن ھو الّلھّم رضیت:  قال عیسى
، إن ھم لقوني على سبیلھ  ، وطوبى ُألمتھ ، طوباه من نبي فاعًة، وأوجبھم عندي ش منزلًة

، خیر الماضین والباقین  ، مطّیب ، میمون ، أمین ، ویستغفر لھ أھل السماء یحمده أھل األرض
،  ، وأخرجت االرض زھرتھا ، إذا خرج أرخت السماء عزالیھا ، یكون في آخر الزمان عندي

 . ، یسكن بّكة موضع أساس إبراھیم ، قلیل األوالد یر األزواج، كث وُأبارك فیما وضع یده علیھ



، لھ  فطوباه طوباه.  ، وھو من حزبي وأنا معھ ، وقبلتھ مّكیة ، دینھ الحنیفیة یا عیسى
، لھ حوض أبعد من  ، ویقبض شھیدًا ، یعیش أكرم معاش الكوثر والمقام األكبر من جنات عدن

، فیھ من كل  ، ماؤه عذب وم فیھ آنیة مثل نجوم السماء، من رحیق مخت مّكة إلى مطلع الشمس
، أبعثھ على فترة  ، من شرب منھ شربًة لم یظمأ بعدھا أبدًا ، وطعم كّل ثمار في الجّنة شراب

 یأمر الناس إّال بما ، ال ، وقولھ فعلھ ، یوافق سّره عالنیتھ بینك وبینھ

، ویخضع لھ صاحب الروم على دینھ  لبالد، تنقاد لھ ا عسر ویسر ، الجھاد في یبدأھم بھ دینھ
 ، لھ كل ، ویصّلي والناس نیام ، یسّمي عند الطعام ویفشي السالم ودین أبیھ إبراھیم

، ویصّف قدمیھ في الصالة كما  ، یفتتح بالتكبیر ویختتم بالتسلیم یوم خمس صلوات متوالیات
 ، والحّق في لسانھ،  ، النور في صدره ، ویخشع لي قلبھ تصّف المالئكة أقدامھا

، وعلى ُأّمتھ على تقوم  ، لھ الشفاعة ، تنام عیناه والینام قلبھ وھو مع الحّق حیث ماكان
 ، ومن أوفى ، فمن نكث فإّنما ینكث على نفسھ ، ویدي فوق أیدیھم إذا بایعوه الساعة

، وأن یقرؤوه  تھ، وال یحّرفوا سّن یدرسوا كتبھ ال:  إسرائیل ، فمر َظَلمة بني وفیت لھ بالجّنة
 . ٤٤٩، فإّن لھ في المقام شأنًا من الشأن السالم

وأن یؤمنوا بھ وأن یّتبعوه «:  ، لكن إلى قول  بمثلھ)علیھ السالم(ورواه وّرام عن الصادق
 . ٤٥٠»وینصروه

ورواه الكلیني في كتابھ الكافي باسناده عن علي بن إبراھیم القمي، عن أبیھ، عن علي بن 
بمثل ...  )علیھما السالم(قال اهللا تعالى فیما ناجى بن عیسى بن مریم:   قال)علیھم السالم(، عنھم أسباط

مثل نجوم «:  ھ، وزاد بعد قول »قبلتھ مكیة«بدل » قبلتھ یمانیة«:  ، إّال أّن فیھ روایة الصدوق
:  »وھو على الحّق حیثما كان«:  ، وبعد قول »...وأكواب مثل مدر األرض عذب «:  »السماء

 . ٤٥١»...، تنام عیناه  ، ضالٌّ برھة من زمانھ عّما ُیراد بھ أصلھ یتیم«

 

علیھ (عظ اهللا بھ عیسى فیما و)علیھ السالم(  وروى الكلیني أیضًا باسناده عن الصادق]٢٤٤ [

 : وجّل قال اهللا عّز:  قال)السالم

، وخذ منھا ما  ، فجانب منھا ما حّذرتك ، إّنما استعملتك فیھا ، إّن الدنیا حلوة یا عیسى
 . ٤٥٢ أعطیتك عفوًا

، وال تنظر في عمل غیرك بمنزلة  ، انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ یا عیسى
 . ، وال ترغب فیھا فتعطب ، كن فیھا زاھدًا الرّب

 . ، كیف كان عاقبة الظالمین ، وانظر في نواحي األرض ، اعقل وتفّكر یا عیسى
                                                        

 .  من المجلس الثامن والسبعین٤٢٠ص :  أمالي الصدوق.  ٤٤٩
 . ٤٦٤ص :  تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر.  ٤٥٠
 . ١٤٠، ص  ٨ج :  الكافي.  ٤٥١
 . ، أو حالال طّیبًا فضال وإحسانًا:  أي.  ٤٥٢



لئن :  ، فحّقًا أقول المبین، وأنا الحّق  ، وكّل قولي لك حّق ، كّل وصفي لك نصیحة یا عیسى
 . ، مالك من دوني ولّي وال نصیر أنت عصیتني بعد أن أنبأتك

.  ، وال تنظر إلى من ھو فوقك ، وانظر إلى من ھو أسفل منك ، أذّل قلبك بالخشیة یا عیسى
 . ، فال تحّبھا فإّني الأحّبھا واعلم أّن رأس كل خطیئة وذنب ھو حّب الدنیا

،  ، واعلم أّن سروري أن تبصبص إليَّ ، وأكثر ذكري في الخلوات قلبك، اطلب لي  یا عیسى
 . كن في ذلك حّیًا وال تكن مّیتًا

، فإّن  ، وتغبط نفسك ، وال تغتّر بالصحة ، وكن مّني على حذر ، ال تشرك بي شیئًا یا عیسى
ع الحّق حیثما ، وكن م ، فنافس في الصالحات جھدك ، وما أقبل منھا كما أدبر الدنیا كفيء زائل

، فاّن  ، فال تكوننَّ من الجاھلین ، فال تكفر بي بعد المعرفة كان وإن ُقطِّعت وُأحرقت بالنار
 . الشيء یكون مع الشيء

 . ، واخشع لي بقلبك ، صّب لي الدموع من عینیك یا عیسى

 وأنا ، ، وُأجیب المضطرین ، فإّني ُأغیث المكروبین ، استغث بي في حاالت الشّدة یا عیسى
 . ٤٥٣أرحم الراحمین

، عن عبداهللا بن جعفر،  ورواه الصدوق في أمالیھ باسناده عن محمد بن موسى بن المتوكل
، عن أبي  ، عن علي بن أبي حمزة ، عن علي بن أسباط عن محمدبن الحسین بن أبي الخطاب

، استغفرني في  عیسى یا«:  ، إّال أّنھ قال في آخره بمثلھ ... )معلیھ السال(، عن أبي عبداهللا بصیر
 . ٤٥٤»...، فإنّي ُأغیث المكروبین و  حاالت الشدة

 . ٤٥٥)علیھ السالم(ورواه وّرام بمثل روایة الصدوق عن الصادق

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

بن   ، عن ُشَفّي حدثني الولید بن أبي الولید:    أخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ قال]٢٤٥ [
أوحى اهللا تعالى إلى :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، قال ، عن أبي ھریرة ماتع األصبحي
 :  أن)علیھ السالم(عیسى بن مریم

، فوعّزتي وجاللي ُألزّوجّنك ألفي  ، انتقل من مكان إلى مكان لئّال ُتعرف فتؤذى یا عیسى
 . ٤٥٦، وألولمّن علیك أربعمائة عام حوراء

 . ٤٥٧وأخرجھ الذھبي في المیزان بعینھ

 . ٤٥٨ھ أیضًا ابن حسام الھندي في الكنز عن أبي ھریرة بمثلھوأخرج
                                                        

 .  ٤٦٤، ص  تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر.  ٤٥٣
 .  من المجلس الثامن والسبعین٤٢١ص :  أمالي الصدوق.  ٤٥٤
 . ٤٦٤ص :  تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر.  ٤٥٥
 . ١٤٣٩ تحت الرقم ٣٣٢، ص ٣ج :  تاریخ بغداد.  ٤٥٦
 . ٩١٩٨ تحت الرقم ٢٩١، ص ٤ج :  میزان االعتدال.  ٤٥٧



 

، حدثنا ھارون  حدثنا علي بن حمشاد العدل إمالًء:    أخرج الحاكم في المستدرك قال]٢٤٦ [
بن أبي ، ثنا سعید  ، ثنا عمرو بن أوس األنصاري ، ثنا جندل بن والق بن العباس الھاشمي

أوحى اهللا إلى عیسى بن :  ، عن ابن عباس قال ، عن سعید بن المسیب ، عن قتادة عروبة
 : )علیھ السالم(مریم

،  ، فلوال محمد ماخلقت آدم ، وْأمر من أدركھ من ُأّمتك أن یؤمنوا بھ ، آمن بمحمد یا عیسى
:  ، فكتبت علیھ فاضطرب، ولقد خلقت العرش على الماء  ولوال محمد ما خلقت الجّنة وال النار

 . ٤٥٩، فسكن الإلھ إّال اهللا محمد رسول اهللا

 

أوحى اهللا تعالى إلى عیسى بن :    أخرج ابن عساكر عن مقاتل بن حیان قال]٢٤٧ [
 : )علیھما السالم(مریم

، إّني خلقتك  ، واسمع واطع یابن الطاھرة البكر البتول ، جّد في أمري وال تھزل یا عیسى
، فِسْر ألھل سوران  ، وعلّي توّكل ، فإّیاي فاعبد ، فجعلتك آیًة للعالمین من غیر فحل

ي ، صّدقوا النبي اُألّم أّني أنا اهللا الحّي القیوم الذي الأزول:  ، بّلغ من بین یدیك بالسریانیة
ـ  وھي القضیب ـ ، صاحب الجمل والمدرعة والعمامة ـ وھي التاج ـ والنعلین والھراوة  العربي

، األدعج  ، األھدب األشفار ، األنجل العینین ، المقرون الحاجبین ، الصلت الجبین الجعد الرأس
، وریح  ، عرقھ في وجھھ كاللؤلؤ ، الكّث اللحیة ، الواضح الخّدین ، األقنى األنف العینین

، لھ شعرات من لّبتھ  ، وكأّن الذھب یجري في تراقیھ ، كأّن عنقھ إبریق فضة المسك ینفح منھ
،  ، شثن الكّف والقدم ، لیس على صدره وال على بطنھ شعر غیره ، تجري كالقضیب إلى سّرتھ

 ، ذو النسل ، واذا مشى كأّنما یتقّلع من صخر، وینحدر في صبب إذا جاء مع الناس غمرھم
 . ٤٦٠القلیل

 

أوحى اهللا إلى عیسى بن :    أخرج ابن حسام الھندي في الكننر عن أبي موسى قال]٢٤٨ [
 : مریم

 . ٤٦١، وإّال فاستحي مني ، فإن انتفعت فعظ الناس ِعظ نفسك بحكمتي

 

أوحى اهللا تعالى إلى عیسى بن :  ، عن أبي الدرداء قال   وأخرج ابن حسام في الكنز]٢٤٩ [
 : مریم في اإلنجیل

                                                                                                                                                               
 . ٥٩٥٥ برقم ١٥٨، ص  ٣، ج  كنز العمال.  ٤٥٨
 .  من كتاب تواریخ المتقدمین من األنبیاء والمرسلین٦١٥، ص  ٢ج :  مستدرك الحاكم.  ٤٥٩
 . ٤٦، ص  ٢ج :  مختصر تاریخ دمشق البن عساكر.  ٤٦٠
 . دیلمي وعزاه إلى ال٤٣١٥٦ برقم ٧٩٥، ص  ١٥ج :  كنز العمال.  ٤٦١



، وأعظمت لھ  أّن من صام لرضائي أصححت لھ جسمھ:  إسرائیل قل للمأل من بني
 . ٤٦٢أجره

 

                                                        
 . ثواب والدیلمي والرافعي وعزاه إلى أبي الشیخ في ال٢٣٦٣٣ برقم ٤٥٥، ص  ٨ج :  المصدر السابق.  ٤٦٢



 

 

 

 

 فصل

  ومنزلتھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(ماجاء في صفة النبي

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن علي بن  ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن ابراھیم]٢٥٠ [
 :  في مناجاتھ إّن موسى ناجاه اهللا تبارك وتعالى فقال لھ:  عیسى رفعھ قال

،  ، صاحب األتان أوصیك یا موسى وصیة الشفیق المشفق بابن البتول عیسى بن مریم
، ومن بعده بصاحب الجمل األحمر الطّیب الطاھر  ، والمحراب ، والزیتون ، والزیت والبرنس
  ، راغب ، وأّنھ راكع ساجدًا ھ مؤمن مھیمٌن على الكتب كّلھا، فمثلھ في كتابك أّن المطّھر
،  ، وقتل ، وزلزال ٤٦٣، ویكون في زمانھ أزل ، وأنصاره قوم آخرون ، إخوانھ المساكین راھب

، یؤمن  ماضین، من ثّلة األّولین ال ، محمد األمین من الباقین ، اسمھ أحمد وقلة من المال
، ُأّمتھ مرحومة  ، ویشھد باإلخالص لجمیع النبّیین ، ویصّدق جمیع المرسلین بالكتب كّلھا

، لھم ساعات موّقتات یؤّدون فیھا الصلوات أداء العبد  مباركة ما بقوا في الدین على حقائقھ
 .  ، فإّنھ أخوك ، ومنھاجھ فاتبع ، فبھ فصّدق إلى سّیده نافلتھ

، كان  ، ویبارك علیھ كذلك ، وھو عبد صدق یبارك لھ فیما وضع یده علیھ یا موسى إّنھ ُأّمي
، وبُأّمتھ أختم مفاتیح الدنیا فمر ظلمة بني اسرائیل  ، بھ أفتح الساعة في علمي وكذلك خلقتھ

ن ، وأنا م ، فأنا معھ ، وحّبھ لي حسنة ، وأّنھم لفاعلون ، وال یخذلوه أن ال یدرسوا اسمھ
،  ، فتمت كلماتي ألظھرّن دینھ على األدیان كّلھا ، وحزبھم الغالبون ، وھو من حزبي حزبھ

، فصّل  ، وألنزلّن علیھ قرآنًا فرقانًا شفاًء لما في الصدور من نفث الشیطان وألعبدنَّ بكل مكان
 . ٤٦٤، فإّني ُاَصّلي علیھ ومالئكتي علیھ یابن عمران

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، حّدثنا عبدالعزیز بن أبي سلمة   أخرج البخاري عن عبداهللا بن مسلمة]٢٥١ [
أّن ھذه اآلیة اّلتي :  ، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ، عن عطاء بن یسار بن أبي ھالل  ھالل

                                                        
 . )لسان العرب. ( الضیق و الشدة:  األزل.  ٤٦٣
 . ٨، ح  )علیھ السالم(اب حدیث موسى، ب ٤٤ ـ ٤٣، ص  ٨ج :  الكافي.  ٤٦٤



یا أّیھا الّنبّى :  في الّتوراة:  ، قال ٤٦٥)إّنا أرسلناك شاھدًا ومبّشرًا ونذیرًا(بّى یا أّیھا الّن:  في القرآن
،  ، سّمیتك المتوّكل ، أنت عبدي ورسولي ، وحرزًا لألّمّیین إّنا أرسلناك شاھدًا و مبّشرًا ونذیرًا

،  ، ولكن یعفو ویصفح لسّیئة، وال یدفع الّسّیئة با ، وال سّخاب باألسواق لیس بفّظ وال غلیظ
،  ، فیفتح بھا أعینًا عمیًا ال إلھ إّال اهللا:  بأن یقولوا؛  ولن یقبضھ اهللا حّتى یقیم بھ المّلة العوجاء

 .٤٦٦ ، وقلوبًا غلفًا وآذانًا صّمًا

،  ، عن عطاء بن یسار ، حّدثنا ھالل ، حّدثنا فلیح وأخرجھ البخاري أیضًا عن محمد بن سنان
  ٤٦٧. ، وذكر بمثلھ لقیت عبداهللا بن عمرو بن العاص:  قال

                                                        
 . ٨: الفتح .  ٤٦٥
،  ر، من كتاب التفسی إّنا أرسلناك شاھدًا ومبّشرًا ونذیرًا) ٣٢٥(، باب  ١٨٣١، ص  ٤ج : صحیح البخاري.  ٤٦٦
 . ٤٥٥٨  ح
 . ٢٠١٨، حج  ، من كتاب البیوع كراھّیة السخب في السوق) ٥٠(، باب  ٧٤٧، ص  ٢ج :  المصدر السابق.  ٤٦٧



 

 

 

 

 لفص
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ماجاء من خطاب الرّب  ُألمة محمد

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

یا ُأمة :  وجّل ینادي أّن اهللا عّز:  )علیھ السالم(  روي في تفسیر االمام الحسن العسكري]٢٥٢ [
شریك   ك ال، لّبی لّبیك الّلھم لّبیك:  ، وھم في أصالب أبائھم وأرحام ُأمھاتھم فأجابوه كّلھم!  محمد

 . ، ال شریك لك لّبیك ، إّن الحمد والنعمة والملك لك لك لّبیك

 : وجّل ثم نادى رّبنا عّز.  فجعل اهللا تعالى تلك اإلجابة منھم شعار الحج:  قال

، فقد  ، وعفوي قبل عقابي أّن رحمتي سبقت غضبي:  ، إّن قضائي علیكم یا ُأمة محمد
أن ال :  ، من لقیني منكم بشھادة تكم من قبل أن تسألوني، وأعطی استجبت لكم قبل أن تدعوني
، محّق في أفعالھ  ، صادق في أقوالھ ، وأّن محمدًا عبده ورسولھ إلھ إّال اهللا وحده ال شریك لھ

 :  إلى أن قال...

 . ٤٦٨أدخلتھ جّنتي وإن كانت ذنوبھ مثل زبد البحر

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن وھب بن منبھ فیما ناجى اهللا    أخرج ابن عساكر في كتابھ تاریخ دمشق]٢٥٣ [
 : ، فقال  في حدیث طویل)علیھ السالم(وجّل نبّیھ داود عّز

غیرھم ، أعطیتھم سّت خصال لم أعطھا  ، إّني فّضلت محمدًا وُأمتھ على اُألمم كّلھا یا داود
، إن استغفروني منھ  ، وكّل ذنب ركبوه على غیر عمد ال أؤاخذھم بالخطأ والنسیان:  من اُألمم

، ولھم  ، وماقّدموا آلخرتھم من شيء طّیبة بھ أنفسھم عّجلتھ لھم أضعافًا مضاعفة غفرت لھم
 . ، وأفضل من ذلك في المدخور عندي أضعافًا مضاعفة

، الصالة  إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون:  ، إذا صبروا وقالوا اوأعطیتھم على المصائب في البالی
، وإّما أن  ، فإّما أن یروه عاجال ، فإن دعوني استجبت لھم والرحمة والھدى إلى جّنات النعیم

 . ، وإّما أن أدخره لھم في اآلخرة أصرف عنھم سوءًا

                                                        
 .  من سورة الحمد٣٣ ـ ٣٢ص :  تفسیر اإلمام العسكري.  ٤٦٨



،   اهللا أنا وحدي ال شریك لي یشھد أن ال إلھ إّال)صلى اهللا علیھ وآلھ(من لقیني من ُأمة محمد
ومن لقیني وقد كّذب محمدًا وكّذب .  ، وأدخلھ جّنتي ، فھو معي في حّبي وكرامتي صادقًا بھا
، وضربت المالئكة وجھھ  ، صببت علیھ في قبره العذاب صّبًا ، واستھزأ بكتابي بما جاء بھ

 .٤٦٩ر، ثم أدخلھ في الدرك األسفل من النا ودبره عند منشره من قبره

 

                                                        
 .  ٤٥، ص  ٢ج :  مختصر تاریخ دمشق.  ٤٦٩



 

 

 

 

 فصل

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ماجاء في ثواب الصالة على النبي

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن  حدثنا علي بن ابراھیم:  بسنده عن أبیھ قال:    روى الصدوق في ثواب االعمال]٢٥٤ [
علیھ (، عن أبي عبداهللا ن عبداهللا بن سنان، ع ، عن واصل بن عبداهللا ، عن علي بن معبد أبیھ

؟  أال أبّشرك:  )علیھ السالم( ذات یوم ألمیر المؤمنین)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال)السالم
.  أخبرني جبرائیل آنفًا بالعجب:  ، فقال ، فإّنك لم تزل مبّشرًا بكل خیر بلى بأبي أنت وُأمي:  قال
 ؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وما الذي أخبرك یا رسول اهللا:  ) السالمعلیھ( أمیرالمؤمنین فقال

أخبرني أّن الرجل من ُأمتي إذا صّلى علّى وأتبع بالصالة على أھل بیتي فتحت لھ أبواب :  قال
، ثم تحات عنھ الذنوب كما تحات  ، وأّنھ للذنب حطًا السماء وصّلت علیھ المالئكة سبعین صالة

 :  ل اهللا تبارك وتعالى، ویقو الورق من الشجر

لّبیك عبدي وسعدیك، یا مالئكتي أنتم تصّلون علیھ سبعین صالة، وأنا أصّلي علیھ سبعمائة 
 ٤٧١.  ٤٧٠صالة
 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

بن   ، ثنا الحسین حدثني محمد بن صالح بن ھاني:    أخرج الحاكم في المستدرك قال]٢٥٥ [
، أنبأ ثابت البناني أّنھ تال قول اهللا عّز  ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا عفان بن مسلم الفضل البجلي

 ٤٧٢)اّن اهللا ومالئكتھ یصّلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صّلوا علیھ وسّلموا تسلیمًا(:  وجّل
،   عن عبداهللا بن أبي طلحة االنصاري ، فحّدثنا قدم علینا سلیمان مولى الحسن بن علي:  فقال

یا رسول :  ، فقلنا  في وجھھترى جاء ذات یوم والبشرى)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  عن أبیھ
 ؟  اهللا إّنا لنرى البشرى في جھك

 : ، إّن ربك یقول یا محمد:  إّنھ أتاني الملك فقال:  فقال

                                                        
 .  و أتبع بالصالة على أھل بیتھ ثواب من صّلى على النبي:  ، باب ١٩٠ ـ ٨٩ص :  ثواب األعمال.  ٤٧٠
من صّلى على محمد وآل محمد عشرًا صّلى !   یا اسحاق بن فروخ: قال) علیھ السالم(وروى الكافي عن أبي عبداهللا.  ٤٧١

أما تسمع قول اهللا .  ، ومن صّلى على محمد وآل محمد مائة مّرة صّلى اهللا علیھ ومالئكتھ ألفًا اهللا علیھ ومالئكتھ مائة مّرة
 . ) نین رحیمًاھو الذي یصّلي علیكم ومالئكتھ لیخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤم: ( عّز وجّل

 . ٥٦:  األحزاب.  ٤٧٢



، وال سّلم علیك أحد  أما ترضى ما أحد من ُأمتك صّلى علیك إّال صّلیت علیھ عشر صلوات
 .  ٤٧٣؟ من ُأمتك إّال رددت علیھ عشر مرات

، عن  ، ثنا حّماد ـ یعني ابن سلمة ـ عن ثابت وأخرجھ االمام احمد في المسند عن أبي كامل
أّن رسول :  ، عن أبیھ ، عن عبداهللا بن أبي طلحة االنصاري سلیمان مولى الحسن بن علي

 .  ٤٧٤وساق الحدیث بعینھ...   ء ذات یومجا:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

، عن  ، عن ثابت ، عن حماد بن سلمة وأخرجھ الدارمي في السنن عن سلیمان بن حرب
، عن أبیھ بألفاظ قریبة من  ، عن عبداهللا بن أبي طلحة األنصاري سلیمان مولى الحسن بن علي

 ٤٧٥ألفاظ ابن حنبل في مسنده

،  أنبأنا عّفان:  ، قال أخبرنا اسحاق بن منصور الكوسج:  وأخرجھ النسائي في السنن قال
قدم علینا سلیمان مولى الحسن بن علي زمن :  ، قال حّدثنا ثابت:  قال.  حّدثنا حّماد:  قال

 .  ٤٧٦وذكر الحدیث بمثلھ... ،  )رضي اهللا عنھ(، عن أبیھ أبي طلحة عن عبداهللا بن  ، فحّدثنا الحجاج

 . ٤٧٧وذكره البغوي في مصابیح السّنة عن أبي طلحة أیضًا بمثل لفظ النسائي المتقدم

                                                        
 . ، من كتاب التفسیر ٤٢٠، ص  ٢ج :  المستدرك على الصحیحین.  ٤٧٣
 ٣٠، ص  ٤ج :  مسند احمد.  ٤٧٤
 . في فضل الصالة على النبي:  ، باب ٣١٧، ص  ٢ج :  لدارميسنن ا.  ٤٧٥
 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فضل التسلیم على محمد:  ، باب ٤٤، ص  ٣ج :  سنن النسائي.  ٤٧٦
 . الصالة على النبیوفضلھا)١٥(اب ، ب ٣٥٣ ـ ٣٥٢، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٤٧٧



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء من حدیث الرّب مع اإلنسان 

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن  ، عن یعقوب بن یزید حدثني سعد بن عبداهللا:  ، قال   روى الصدوق عن أبیھ]٢٥٦ [
إّن آخر عبد :  قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن عبدالرحمان بن الحجاج محمدبن أبي عمیر
 . اعجلوه:  وجّل ، فیقول اهللا عّز ، یلتفت یؤمر بھ إلى النار

 ؟ ، ِلَم التفّت عبدي:  فإذا ُأتي بھ قال لھ
:  فیقول؟  ، وما كان ظّنك بي  عبدي: فیقول جّل جاللھ.  ، ما كان ظّني بك ھذا یارّب:  فیقول

 . ، وتسكنني جّنتك ، كان ظّني بك أن تغفرلي خطیئتي رّب  یا

 : فیقول اهللا تعالى

، ما ظّن بي ھذا ساعًة من حیاتھ  ، وارتفاع مكاني ، وعّزتي وجاللي وآالئي وبالئي مالئكتي
أجیزوا لھ كذبھ وادخلوه .  رّوعتھ بالنار ، ولو ظّن بي ساعًة من حیاتھ خیرًا ما خیرًا قط

 . ٤٧٨جّنةال

 

،  ، عن الحسن بن الجھم   ورواه البرقي في المحاسن بألفاظ متقاربة عن ابن فّضال]٢٥٧ [
،  یوقف عبد بین یدي اهللا تعالى یوم القیامة:   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر عن بعض أصحابنا

 ؟ ما كان ظّنك بي:  ، فیقول ال وعّزتك ما كان ھذا ظّني بك:  نار، فیقولفیأمر بھ إلى ال
 . ٤٧٩قد غفرت لك:  فیقول اهللا جل جاللھ.  كان ظّني بك أن تغفر لي:  فیقول

 

سمعت :  ، عن علي بن رئاب قال   وروى البرقي أیضًا عن ابن محبوب]٢٥٨ [
 : ، فیقول اهللا لھ یؤتى بعبد  یوم القیامة ظالم لنفسھ:  یقول)علیھ السالم(أباعبداهللا

 ؟ ؟ ألم أنھك عن معصیتي ألم آمرك بطاعتي
فیأمر اهللا بھ .  ، لم تظلمني ، فإن تعّذبني فبذنبي ، ولكن غلبت علّي شھوتي  بلى یارّب :فیقول
 . ما كان ھذا ظّني بك:  ، فیقول إلى النار

                                                        
 . ثواب حسن الظّن باهللا تعالى:   باب٢٠٧ص :  ثواب األعمال.  ٤٧٨
 . ٣، ح  حسن الظّن باهللا) ٢( باب٢٥، ص  ١ج :  المحاسن.  ٤٧٩



 ؟ ما كان ظّنك بي:  فیقول اهللا
 . ٤٨٠فیأمر اهللا بھ إلى الجّنة.  كان ظّني بك أحسن الظّن:  یقول:  قال

بن ورواه علي بن إبراھیم القمي في تفسیره عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عبدالرحمان 
 . ٤٨١ بمثل روایة الصدوق اُألولى)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا الحجاج

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، عن علي بن زید ، ثنا حّماد بن سلمة   أخرج أحمد في المسند عن عّفان]٢٥٩ [
إّن :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا أّن رسول:  حذري وأبي ھریرة، عن أبي سعید ال بن المسّیب  سعید

 : ، یقول اهللا ألحدھما آخر رجلین یخرجان من النار بعد أن یأمر بھما فیھا

؟ ھل كان ظّنك بي  ؟ ھل رجوتني ؟  ھل عملت خیرًا قط یابن آدم ما أعددت لھذا الیوم
 ؟  حسن

 : ویقول لآلخر.  ر، فیؤمر بھ إلى النا ، أي رّب ال:  فیقول

 ؟ ؟ أو رجوتني ؟ ھل عملت خیرًا قط ، ماذا أعددت لھذا الیوم یابن آدم
:  ، فیقول فترفع لھ شجرة.  ، وظّني بك حسنًا ، إّال أّني كنت أرجو فضلك ، یارّب ال:  فیقول

ه ، ویعاھد ، واشرب من مائھا ، وآكل من ثمرھا أي رّب اقرني تحت ھذه الشجرة فاستظّل بظّلھا
:  ، فیقول ، ثم ترفع لھ شجرة ھي أحسن من األولى وأغدق ، فیقّره تحتھا على أن الیسألھ غیرھا

 . ، اقرني تحتھا ال اسألك غیرھا اي رّب

 ؟ ، ألم تعاھدني أن ال تسألني غیرھا یابن آدم:  فیقول
، ھذه   رّبأي:  ، فیقول ، وأغدق ماًء ثم ترفع لھ شجرة عند باب الجنة ھي أحسن من اُألولتین

 . ، فیدنیھ منھا ویعاھده أن الیسأل غیرھا اقرني تحتھا

، فیقول اهللا  ، الجنة أدخلني الجنة أي رّب:  ، فلم یتمالك فیقول ثم إّنھ لیسمع أصوات أھل الجّنة
 . ٤٨٢سل وتمّنھ عبدي:  وجّل عّز

بن   ، عن حّماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس وأخرجھ أحمد أیضًا بسنده عن یزید
إّن آخر من یدخل الجّنة رجل یمشي :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن ابن مسعود مالك

، فاذا جاوز الصراط التفت الیھا  ، وتسفعھ النار مرة ، فینكب مرة ویمشي مرة على الصراط
ثم ساق ... ، لقد أعطاني اهللا مالم یعط أحدًا من األولین واآلخرین  تبارك الذي نّجاني منك:  فقال

 . ٤٨٣، مع اختالف في بعض األلفاظ الحدیث بمثلھ

                                                        
 . ٤ح :  المصدر السابق.  ٤٨٠
 .  من سورة السجدة٢٦٤، ص  ٢ج :  تفسیر القمى.  ٤٨١
 . ٧٤،ص  ٣ج :   مسند أحمد.  ٤٨٢
 . ٣٩٢، ص  ١ج :  المصدر السابق.  ٤٨٣



، حدثنا  ، حدثنا عّفان بن مسلم حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة:  وأخرجھ مسلم في صحیحھ قال
، اّال  وذكر حدیث أحمد الثاني بعینھ... ، عن ابن مسعود  ، عن أنس ، حدثنا ثابت  سلمةحّماد بن

 ٤٨٤. »؟ ، أیرضیك أن أعطیك الدنیا ومثلھا معھا یابن آدم:  فیقول«:  أّنھ زاد في آخره

،  ، حدثنا زھیر بن محمد ، حدثنا یحیى بن أبي بكیر وأخرجھ أیضًا عن أبي بكر بن أبي شیبة
أّن :  ، عن أبي سعید الخدري ، عن النعمان بن أبي عیاش عن سھیل بن أبي صالح

إّن أدنى أھل الجّنة منزلًة رجل صرف اهللا وجھھ عن النار قَبل :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول
... ، قّدمني إلى ھذه الشجرة أكون في ظّلھا  أي رّب:  ، فقال ، ومثل لھ شجرًة ذات ظّل ةالجّن

 . ٤٨٥وساق الحدیث بنحو حدیث ابن مسعود

،  ثنا یزید بن ھارون:  ، قال جنید الدّقاقحدثنا محمد بن ال:  وأخرجھ أبو عوانة في مسنده قال
، عن  ، عن عبداهللا بن مسعود ، عن أنس بن مالك ، عن ثابت البناني قال أنبأنا حماد بن سلمة

 . ٤٨٦وذكر الحدیث بنحو حدیث ابن مسعود المتقّدم ... )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

حدثنا عمروبن عاصم :  بو عوانة بسنده عن محمد بن أحمد بن الجنید قالوأخرجھ أیضًا أ
قال :  ، عن ابن مسعود قال ، عن أنس ، عن ثابت البناني أنبأنا حماد بن سّلمة:  ، قال الكالبي
وساق نحو ...  أّن آخر من یدخل الجّنة رحل یمشي على الصراط:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول

 . ٤٨٧انیةروایة أحمد الث

 

                                                        
  . ١٨٧ ، ح ، من كتاب اإلیمان آخر أھل النار خروجًا) ٨٣( باب ١٧٤، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٤٨٤
 . ١٨٨  ، من كتاب اإلیمان، ح أدنى أھل الجنة منزلة فیھا) ٨٤( باب ١٧٥ص :  المصدر السابق.  ٤٨٥
 . ١٤٣ ـ ١٤٢، ص  ١ج :  مسند أبي عوانة.  ٤٨٦
 .  ١٤٣ص : المصدر السابق.  ٤٨٧



 

 

 

 الباب الثالث

 

 

 ما یتعّلق بالمعاد وأحوالھ،

 

 وذكر الجّنة والنار وصفتھما

 

 

 

 : ویشتمل على فصول

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء فیما أعّده اهللا لعباده الصالحین في اآلخرة

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

إذا صار :   قال)علیھ السالم(  أخرجھ العیاشي في تفسیره عن ثویر عن علي بن الحسین]٢٦٠ [
على أریكتھ حّفتھ ] منھم[أھل الجّنة في الجنة ودخل ولي اهللا إلى جّناتھ ومساكنھ واّتكأ ّكل مؤمن 

، وبسطت لھ  ، وجرت من تحتھ األنھار ، وتفّجرت حولھ العیون ، وتھّدلت علیھ الثمار خّدامھ
:  ، قال ، وأتتھ الخّدام بما شاءت شھوتھ من قبل أن یسألھم ذلك ، وصّففت لھ النمارق الزرابي

 .  ویخرج علیھم الحورالعین من الجنان فیمكثون بذلك ما شاء اهللا

  ، أال أولیائي وأھل طاعتي وسّكان جّنتي في جواري:  ثم إّن الجّبار یشرف علیھم فیقول لھم
،  رّبنا وأي شيء خیر مّما نحن فیھ فیما اشتھت أنفسنا:  فیقولون أنتم فیھ؟ ھل ُانّبئكم بخیر مّما

 . ولّذت أعیننا من النعم في جوار الكریم

، فیقول لھم تبارك  ، فأتنا بخیر مّما نحن فیھ رّبنا نعم:  ، فیقولون فیعود علیھم القول:  قال
  . رضاي عنكم ومحّبتي لكم خیر وأعظم مّما أنتم فیھ:  وتعالى

نعم یا رّبنا رضاك عّنا ومحّبتك لنا خیر لنا وأطیب ألنفسنا، ثم قرأ علي بن : فیقولون: قال
وعد اهللا المؤمنین والمؤمنات جّنات تْجري ِمْن َتْحِتھا اَألنھاُر (:   ھذه اآلیة)علیھ السالم(الحسین

 ھو الفوزخاِلدین ِفیھا َوَمساكن طّیبًة في جّناِت عْدن ورضواٌن من اهللا اكبر ذلك 

 ٤٨٨. )العظیم

 

أعددت لعبادي :   یقول اهللا تعالى)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبي:    وفي مجمع البیان]٢٦١ [
  ّمما اطلعتكم٤٨٩، بل بلھ عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر  ال الصالحین ما

 . ٤٩٠علیھ

 
                                                        

 .  من سورة براءة٧٢:   و اآلیة٨٨، ح  ٩٦، ص  ٢ج :  تفسیر العیاشي.  ٤٨٨
َبْلھ من أسماء االفعال بمعنى » ، َبْلھ ما اطلعتم علیھ والخطر على قلب بشر«:  في حدیث نعیم الجنة:  قال ابن األثیر.  ٤٨٩

 ـ ١٥٤  ، ص ١ج :  نھایة ابن أثیر.  دع ما اطلعتم علیھ من نعیم الجّنة وعرفتموه من لّذاتھا:  ، والمعنى َدْع واترك
١٥٥ . 
 .  من سورة السجدة١٧:  ، من تفسیر اآلیة ١١٩، ص  ٨ج :  ع البیانمجم.  ٤٩٠



 عن )صلى اهللا علیھ وآلھ(في حدیث النبي:  عن أنس قال:     وفي تفسیر أبي الفتوح]٢٦٢ [
، فإذا كان في  في الجّنة واد وسیع ترابھ من المسك األبیض:  إلى أن قال...  )علیھ السالم(جبرئیل

، فیأتي رسل اهللا تعالى  عة أمر اهللا تعالى أن ینصب فیھ كراسي من ذھبالقیامة یوم الجم
 .  ، فیجلسون حولھم ، ویأتي الصّدیقون والشھداء والمؤمنون ویجلسون علیھا

 .  الھنا نطلب رضاك:   فیقولون، یا عبادي سلوا حوائجكم:  فیقول اهللا تعالى

، فیعطیھم اهللا ما ال  ، فیسألھ كلٌّ ما یتمّناه ، سلوا حاجة اخرى رضیت عنكم:  فیقول اهللا تعالى
،  رضیت عنكم:  ، ثم یقول اهللا تعالى  ولم یخطر على قلب بشر  وال ُأذن سمعت عین رأت

 فیرجع كلٌّ إلى غرفتھ إلى ، ، وھذا محل كرامتي ، وأتممت علیكم نعمتي وانجزت ما وعدتكم
 ٤٩١. الجمعة االخرى فیحضرون فیھ

 

فیقول :  عن عبداهللا بن عباس في حدیث طویل قال:    وأیضًا في تفسیر أبي الفتوح]٢٦٣ [
، وال خطر على  ، وال ُأذن سمعت وُألمة محمد عندي ما ال عین رأت:  اهللا تبارك وتعالى

 . ٤٩٢بشر  قلب

 

 :  سّنةورد من طریق أھل ال ما

،  ، حدثنا أبوالزناد ، حدثنا سفیان حدثني الحمیدي:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٢٦٤ [
 : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أبي ھریرة قال عن األعرج

، وال خطر على قلب  ، وال أذن سمعت أعددت لعبادي الّصالحین ما ال عین رأت:  قال اهللا
 ٤٩٣. )فال تعلم نفٌس ما ُأخفي لھم من قّرة عین( شئتم  فاقرأوا إن. بشر

ن أبي ، ع ، حدثنا سفیان حدثنا علي بن عبداهللا:  وأخرجھ أیضًا في موضع آخر منھ قال
 ٤٩٤. بعینھ)صلى اهللا علیھ وآلھ( عن رسول اهللا)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن االعرج الزناد

 ، عن األعمش،  ، حدثنا أبو ُاسامة حدثني إسحاق بن نصر:  وأخرجھ أیضًا فقال

،  ذخرًا«:  ، وزاد  بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ( عن الّنبي)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة حدثنا أبو صالح
 ٤٩٥. »بلھ ما ُأطلعتم علیھ

،  منّبھ، عن ھّمام بن  ، أخبرنا معمر ، أخبرنا عبداهللا حدثنا معاذ بن أسد:  وأخرجھ أیضًا قال
 ٤٩٦. ، بمثلھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي عن أبي ھریرة

                                                        
 . ٣٢٤، ص  ٥ج :  حتفسیر أبي الفت.  ٤٩١
 . ٤٦١ ـ ٤٦٠، ص  ٧ج :  المصدر السابق.  ٤٩٢
،  ، من كتاب بدء الخلق ما جاء في صفة الجنة وأّنھا مخلوقة:  ، باب ١١٨٥، ص  ٣ج :  صحیح البخاري.  ٤٩٣
 .  من سورة السجدة١٧:  واآلیة ٣٠٧٢  ح
 . ٤٥٠١، ح  من كتاب التفسیر» فال تعلم نفس ما ُأخفي لھم«:  ، باب قولھ ١٧٩٤، ص  ٤ج :  المصدر السابق.  ٤٩٤
 . ٤٥٠٢ج :  المصدر المتقدم.  ٤٩٥



، عن أبي  ، أنبأنا محمد بن عمرو اخبرنا یزید بن ھارون:  وأخرجھ الدارمي في سننھ قال
 .  و ساق الحدیث بمثلھ...  ٤٩٧)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أبي ھریرة قال سلمة

،عن  حدثنا سعید بن عمرو األشعثي وزھیر بن حرب:  وأخرجھ مسلم في صحیحھ قال
صلى اهللا علیھ ( عن النبّي)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن األعرج  الزناد، عن أبي سفیان

 ٤٩٨. بعینھ)وآلھ

 ، عن ، حدثني مالك ، حدثنا ابن وھب زاد مسلم في روایة ثانیة عن ھارون بن سعید األیلي
، بلھ ما أطلعكم اهللا  ذخرًا«:  »وال خطر على قلب بشر«:  ، ولكن بعد قولھ أبي الزناد

 .  ٤٩٩»علیھ

.  حدثنا أبو معاویة:  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة و أبو كریب قاال:  ومن طریق آخر قال
:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن أبي صالح ش، حدثنا األعم حدثنا أبي) واللفظ لھ(وحدثنا ابن نمیر 

 ٥٠٠.  مثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول

،  حدثنا ابن وھب:  وفي روایة رابعة عن ھارون بن معروف وھارون بن سعید األیلي قاال
صلى ( شھدت من رسول اهللا: ، عن سھل بن سعد الساعدي قال ، عن أبي حازم حدثني أبو صخر

 ٥٠١. ، وذكر الحدیث في آخره بمثلھ  مجلسًا وصف فیھ الجنة)اهللا علیھ وآلھ

بن   ، عن محمد ، حدثنا عبدة بن سلیمان حدثنا أبو كریب:  وأخرجھ الترمذي في سننھ قال
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:  قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، حدثنا أبوسلمة عمرو

  ٥٠٢. بمثلھ)وآلھ

،  ، عن االعمش ، ثنا أبو معاویة حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة:  وأخرجھ ابن ماجة في سننھ قال
 . ٥٠٣بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)رضي اهللا عنھ(ي ھریرة، عن أب عن أبي صالح

                                                                                                                                                               
 . ٧٠٥٩، ح  من كتاب التوحید» یریدون أن یبّدلوا كالم اهللا«:  ، باب قول اهللا ٢٧٢٣، ص  ٦ج :  المصدر السابق.  ٤٩٦
 . ، من كتاب الرقائق ما أعّده اهللا لعباده الصالحین:  ، باب ٣٣٥، ص  ٢ج :  سنن الدارمي .  ٤٩٧
 . ٢/٢٨٢٤ ، ح ، كتاب الجّنة وصفة نعیمھا وأھلھا ٢٨٢٤ / ٣، ح  ٢١٧٤، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٤٩٨
 . ٣/٢٨٢٤ح :  المصدر السابق.  ٤٩٩
 . ٤/٢٨٢٤، ح  ٢١٧٥ص :  المصدر المتقدم.  ٥٠٠
 . ٢٨٢٥، ح  ٢١٧٥ص :  المصدر السابق.  ٥٠١
 . ٣٢٩٢ ، ح ، من كتاب تفسیر القرآن من سورة الواقعة:  ، باب ٤٠٠، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٥٠٢
 . ٤٣٢٨، ح  ، من كتاب الزھد ، باب صفة الجنة ١٤٤٧، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٥٠٣



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أحادیث الشفاعة یوم القیامة

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن  ، عن احمد بن محمد بن عیسى   روى الكلیني باسناده عن محمد بن یحیى]٢٦٥ [
، عن  ، عن عبدالحمید الوابشي ، عن عمر بن أبان ، عن علي بن عقبة الحسن بن علي بن فّضال

، حّتى أنھ لیترك الصالة  إّن لنا جارًا ینتھك المحارم كّلھا:  قلت لھ:   قال)علیھ السالم(أبي جعفر
 .  غیرھافضال عن 

،  واّن المؤمن لیشفع لجاره ومالھ حسنة:)  إلى أن قال... ( سبحان اهللا وأعظم ذلك:  فقال
 .  ، فیشّفع فیھ جاري كان یكّف عّني األذى!  یا رّب:  فیقول

 ، وأنا احّق من كافى عنك  أنا ربك:  فیقول اهللا تبارك وتعالى

، فعند ذلك  ین شفاعة لیشفع لثالثین انسانًا، وإّن أدنى المؤمن فیدخلھ الجّنة ومالھ من حسنة
 ٥٠٤. )فما لنا من شافعین وال صدیق حمیم(:  یقول أھل النار

 

، عن  ، عن زرعة ، عن الحسن بن محبوب   روى القمي في تفسیره عن أبیھ]٢٦٦ [
 .   یوم القیامة)صلى اهللا علیھ وآلھ(فاعة النبيسألتھ عن ش:  ، قال )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا سماعة

،  انطلقوا بنا إلى آدم یشفع لنا عند رّبنا:   فیقولون٥٠٥ یلجم الناس یوم القیامة العرق:  فقال
،  ، فعلیكم بنوح ذنبًا وخطیئةإّن لي :  ، فیقول یا آدم اشفع لنا عند ربك:  ، فیقولون فیأتون آدم

،  ، حّتى ینتھوا إلى عیسى ، ویرّدھم كل نبي إلى من یلیھ ، فیرّدھم إلى من یلیھ فیأتون نوحًا
، فینطلق  انطلقوا:  ، فیقول ، فیعرضون أنفسھم علیھ ویسألونھ علیكم بمحمد رسول اهللا:  فیقول

 ، فیمكث ما شاء اهللا  جدًا، ویخّر سا ، ویستقبل باب الرحمة بھم إلى باب الجّنة

 ٥٠٦. ، واسأل تعط ، واشفع تشفع إرفع رأسك:  فیقول اهللا

:   في قولھ اهللا)علیھ السالم(، عن أبي إبراھیم رواه العیاشي في تفسیره عن سماعة بن مھران
 . ٥٠٧ قال بنحوه مع اختالف في بعض األلفاظ)ودًاعسى أن یبعثك رّبك مقامًا محم(

                                                        
 . ٧٢، ح  ١٠١، ص  ٨ج :  الكافي.  ٥٠٤
 . یبلغ عرقھم إلى أفواھھم من شّدة الحّر أو التعب:  أي.  ٥٠٥
 . ، من سورة اإلسراء ٢٥، ص  ٢ج :  تفسیر علي بن ابراھیم القمي.  ٥٠٦
 .   من سورة اإلسراء١٥١، ح  ٣١٥، ص  ٢ج :  تفسیر العیاشي.  ٥٠٧



 

كنت عند :    وروى العیاشي في تفسیره أیضًا تفصیلھ عن خیثمة الجعفي قال]٢٦٧ [
، فقال لھ المفضل  ، لیس عنده أحد غیرنا  أنا والمفّضل بن عمر لیال)علیھ السالم(بن محمد  جعفر
، إذا كان یوم القیامة حشر اهللا الخالئق في  نعم:  قال.  جعلت فداك حدثنا حدیثًا نسّر بھ:  الجعفي

 .  ، حفاة عراة غرال صعید واحد

، حّتى یلجمھم  ، فیقفون كما خلقوا أّول مّرة:  ؟ قال جعلت فداك ما الغرل:  فقلت:  قال
 .  ، یرون أن في النار راحة فیما ھم فیھ  ولو إلى النار لیت اهللا یحكم بیننا:  ، فیقولون العرق

، فیقول  ، فسل رّبك یحكم بیننا ولو إلى النار ، وأنت نبّى أنت أبونا:  ، فیقولون ثّم یأتون آدم
، ثم أمرني  جد لي مالئكتھ، وأس ، وحملني على عرشھ لست بصاحبكم خلقني رّبي بیده:  آدم

، ولكّني أدّلكم على ابني الصّدیق الذي مكث في قومھ ألف سنة إّال خمسین عامًا  فعصیتھ
 . نوح:  ، كّلما كّذبوا اشتد تصدیقھ یدعوھم

لست :  فیقول:  ، قال سل رّبك حّتى یحكم بیننا ولو إلى الّنار:  فیأتون نوحًا فیقولون:  قال
، إئتوا  ، ولكن أدّلكم إلى من اتخذه اهللا خلیال في دار الدنیا إّن ابني من أھلي:  ، إّني قلت بصاحبكم
 . ابراھیم

، ولكّني أدّلكم على من  إّني سقیم:  ، إّني قلت لست بصاحبكم:  فیأتون ابراھیم فیقول:  قال
 . موسى:  كّلمھ اهللا تكلیمًا

، ولكّني أدّلكم  ، إّني قتلت نفسًا لست بصاحبكم:  ، فیقول ، فیقولون لھ فیأتون موسى:  قال
لست :  ، فیأتونھ فیقول عیسى:  ، ویبرئ األكمھ واألبرص باذن اهللا على من كان یخلق بإذن اهللا

 . احمد :  ، ولكّني أدّلكم على من بّشرتكم بھ في دار الدنیا بصاحبكم

ھم إّال وھم تحت لواء ما من نبّى من ولد آدم إلى محّمد صلوات اهللا علی:  ثم قال أبو عبداهللا
، سل ربك یحكم بیننا ولو  یا محمد:  فیقولون:  ، ثم قال فیأتونھ:  قال.  )صلى اهللا علیھ وآلھ( محّمد

، وأّن بابھا سعتھ ُبعد  ، فیأتي دار الرحمان وھي عدن ، أنا صاحبكم نعم:  فیقول:  ، قال إلى النار
:  ؟ فیقول ـ  ـ وھو أعلم بھ من ھذا:  ، فیقال ، فیحّرك حلقًة من الحلق ما بین المشرق والمغرب

 . فیفتح لھ:  ، قال افتحوا لھ:  فیقال.  أنا محمد

،  ، وال یمّجده أحد كان بعدي فإذا نظرت إلى رّبي مّجدتھ تمجیدًا لم یمّجده أحد كان قبلي:  قال
 . ثم أخّر ساجدًا

 . ، وسل ُتعط ، واشفع تشفع ، وقل یسمع قولك یا محمد ارفع رأسك:  فیقول

 . ، ثم أخّر ساجدًا فإذا رفعت رأسي ونظرت إلى ربي مّجدتھ تمجیدًا أفضل من األول:  قال

 . ، وسل ُتعط ، واشفع تشفع ، وقل یسمع قولك  ارفع رأسك: فیقول

، ثم أخّر  فإذا رفعت رأسي ونظرت إلى رّبي مّجدتھ تمجیدًا أفضل من األول والثاني:  قال
 . ساجدًا



 .  ، وسل ُتعط ، واشفع تشفع ، وقل یسمع قولك ارفع رأسك:  فیقول

 ٥٠٨، محمد  یانعم :  ، فیقول رّب احكم بین عبادك ولو إلى النار:  فإذا رفعت رأسي أقول

 

سئل أبو عبداهللا عن :  عن عبید بن زرارة في حدیث قال:    و رواه أیضًا بلفظ مقارب]٢٦٨ [
، یأخذ حلقة باب الجّنة  نعم:  قال» أنا سّید ولد آدم وال فخر«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قول رسول اهللا

 .  فیفتحھا فیخّر ساجدًا

  . ، اطلب تعط ، اشفع تشفع ارفع رأسك:  فیقول اهللا

ثم یرفع ،  اطلب ُتعط، و ، اشفع تشفع ارفع رأسك:  ، فیقول اهللا فیرفع رأسھ ثم یخّر ساجدًا
 .  ٥٠٩، ویطلب فیعطى رأسھ فیشفع فیشفع

 

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(  وفي بحار األنوار عن الحسن عن رسول اهللا]٢٦٩ [

، عبدك فالن سقاني شربًة من ماء في الدنیا  أي رّب:  یقول الرجل من أھل الجّنة یوم القیامة
 . عني فیھفشّف

 ، فیذھب فیتجّسس في النار حتى یخرجھ اذھب فأخرجھ من النار:  فیقول

 .٥١٠ منھا

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

أبو ، حدثنا  ، حّدثنا محمد بن عبید   أخرج البخاري في صحیحھ عن اسحاق بن نصر]٢٧٠ [
، فرفعت   في دعوة)صلى اهللا علیھ وآلھ(كّنا مع الّنبّى:  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن أبي زرعة حّیان

، ھل تدرون  أنا سّید الّناس یوم القیامة:  ، وقال  ـ وكانت تعجبھ ـ فنھس منھا نھسًة إلیھ الّذراع
، وتدنو  ، ویسمعھم الّداعي ، فیبصرھم الّناظر ؟ یجمع اهللا األّولین واآلخرین في صعید واحد بم

؟ أال تنظرون إلى من  ؟ إلى ما بلغكم أال ترون إلى ما أنتم فیھ:  ، فیقول بعض الّناس منھم الّشمس
،  ، أنت أبو البشر یا آدم:  ، فیأتونھ فیقولون أبوكم آدم:  ؟ فیقول بعض الّناس یشفع لكم إلى رّبكم

، أال تشفع لنا  ، وأسكنك الجّنة المالئكة فسجدوا لك، وأمر  ، ونفخ فیك من روحھ خلقك اهللا بیده
، وال  رّبي غضب غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ:  ؟ فیقول ؟ أالترى من نحن فیھ وما بلغنا إلى رّبك

، اذھبوا إلى  ، اذھبوا إلى غیري ، نفسي ، نفسي ، ونھاني عن الّشجرة فعصیتھ یغضب بعده مثلھ
 .  نوح

                                                        
 .  من سورة اإلسراء١٤٥، ح  ٣١٠، ص  ٢ج :  تفسیر العیاشي.  ٥٠٨
 . ١٥٠، ح  ٣١٤، ص  المصدر السابق.  ٥٠٩
 . ٣٤ ـ ٣٣، ص  ٨ج :  بحار األنوار.  ٥١٠



، وسّماك اهللا عبدًا  ، أنت أّول الّرسل إلى أھل األرض  یا نوح: ، فیقولون فیأتون نوحًا
رّبي :  ؟ فیقول ؟ أال تشفع لنا إلى رّبك ؟ أال ترى إلى ما بلغنا ، أما ترى إلى ما نحن فیھ شكورًا

، ائتوا  ، نفسي ، نفسي ، وال یغضب بعده مثلھ ، لم یغضب قبلھ مثلھ غضب الیوم غضبًا
 .  )آلھصلى اهللا علیھ و(الّنبّى

، وسل ٥١١، واشفع تشفع ، ارفع رأسك یا محّمد:  ، فیقال فأسجد تحت العرش.  فیأتوني
 ٥١٢. ُتعطھ

، عن أبي  ، أخبرنا أبو حّیان التیمي ، أخبرنا عبداهللا وأخرجھ أیضًا فیھ عن محمد بن مقاتل
بلحم فرفع )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ُأتي رسول:  ، قال ، عن أبي ھریرة ُزرعة بن عمرو بن جریر

 ٥١٣. وذكر بمثلھ...  الذراعإلیھ 

، أخبرنا أبو حّیان  ، أخبرنا عبداهللا بن المبارك وأخرجھ الترمذي في سننھ عن سوید بن نصر
صلى اهللا علیھ (ُأتي رسول اهللا:  ، عن أبي ھریرة قال ریر، عن عمرو بن ج ، عن أبي زرعة التیمي

 .  ٥١٤بمثلھ باختالف في األلفاظ...  بلحم)وآلھ

،  ، ثنا سعید  الحرث، ثنا خالد بن وأخرجھ ابن ماجة في السنن بلفظ مقارب عن نصر بن علي
 .  ٥١٥مثلھ...   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  ، عن أنس بن مالك عن قتادة

 

ا أبو ، حّدثن   وأخرج الحدیث البخاري أیضًا بلفظ مغایر بنفس المعنى عن مسدد]٢٧١ [
 .  ٥١٦، بمثلھ مع اختالف في بعض األلفاظ ... ، عن أنس ، عن قتادة عوانة

 .  لكن باختالف في اللفظ٥١٧ ، عن قتادة بمثلھ ، عن ھشام وأخرجھ أیضًا عن مسلم بن إبراھیم

 ٥١٨. بمثلھ...  ، عن ھشام وأخرجھ أیضًا بسنده عن معاذ بن فضالة

                                                        
:  ، قال ، عن حمید ، عن أبي بكر بن عیاش ، عن أحمد بن عبداهللا عن یوسف بن راشد:  روى البخاري أیضًا.  ٥١١

، أدخل الجّنة  یا رّب:  ، فقلت ، شّفعت إذا كان یوم القیامة«:  یقول) صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت الّنبي:  ، قال سمعت أنسًا
،  ٦ج :  صحیح البخاري. ( »أدخل الجّنة من كان في قلبھ أدنى شيء:  ، ثّم أقول ، فیدخلون من كان في قلبھ خردلة

 . ٧٠٧١  ، ح  كتاب التوحید٣٦، باب  ٢٧٢٧٦  ص
،  من كتاب األنبیاء...)ّنا أرسلنا نوحًا إلى قومھ إ: ( ، قول اهللا)٥(، باب ١٢١٦، ص  ٣ج :  صحیح البخاري.  ٥١٢
 . ٣١٦٢  ح
،  من كتاب التفسیر...) ذّریة من حملنا مع نوح: (  قول اهللا )٢٠٣(، باب ١٧٤٥، ص  ٤ج :  المصدر السابق.  ٥١٣
 . ٤٤٣٥  ح
 . ٢٤٣٦، ح  ، من كتاب صفة القیامة ماجاء في الشفاعة) ١٠(، باب ٥٣٩ ـ ٥٣٧، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٥١٤
 . ٤٣١٢  ، ح ، من كتاب الزھد ذكر الشفاعة) ٣٧(، باب  ١٤٤٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٥١٥
 . ٦١٩٧  ، ح ، من كتاب الرقاق صفة الجنة و النار) ٥١(، باب ٢٤٠١، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٥١٦
،  من كتاب التفسیر)  و عّلم آدم األسماء كّلھا: ( قول اهللا) ٣( باب، ١٦٢٤، ص  ٤ج :  المصدر السابق.  ٥١٧
 . ٧٠٧٨، ح  من كتاب التوحید)وكّلم اهللا موسى تكلیھًا: ( قولھ) ٣٧( باب ٢٧٣٠، ص  ٦و ح ؛  ٤٢٠٦  ح
 . ٦٩٧٥، ح  من كتاب التوحید) لما خلقت بیدّي: ( قول اهللا) ١٩(، باب ٢٦٩٥، ص  ٦ج :  دمالمصدر المتق.  ٥١٨



أّن :  ، عن أنس ، حدثنا قتادة ، حدثنا ھمام بن یحیى وأخرجھ أیضًا فیھ عن حّجاج بن منھال
 . ٥١٩، بمثلھ مع اختالف في بعض االلفاظ ال یضّر بالمعنى  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

 

،  شھاب ، عن ابن ، حّدثنا ابراھیم بن سعد   أخرج البخاري عن عبدالعزیز بن عبداهللا]٢٧٢ [
وُیضرب :  )علیھ وآلھصلى اهللا (، عن أبي ھریرة في حدیث قال رسول اهللا عن عطاء بن یزید اللیثي
 ، وال یتكّلم ، فأكون أنا وأمّتي أّول من یجیزھا الّصراط بین ظھري جھّنم

 ، وفي جھّنم كاللیب الّلھّم سّلم سّلم:  ، ودعوى الّرسل یومئذ یومئذ إّال الّرسل

،  ثّم یفرغ اهللا من القضاء بین العباد:)  إلى أن قال(؟  ، ھل رأیتم الّسعدان مثل شوك الّسعدان
، اصرف  أي رّب:  ، فیقول ، ھو آخر أھل الّنار دخوال الجّنة ویبقى رجل مقبل بوجھھ على الّنار

 .  ، فیدعو اهللا ما شاء أن یدعوه ، وأحرقني ذكاؤھا ، فإّنھ قد قشبني ریحھا وجھي عن الّنار

 ؟  ھل عسیت إن ُأعطیت ذلك أن تسألني غیره:  ثّم یقول اهللا

، فیصرف اهللا  ویعطي رّبھ من عھود ومواثیق ما شاء.   أسألك غیره، وعّزتك ال ال:  فیقول
،  أي رّب:  ، ثّم یقول ، سكت ما شاء اهللا أن یسكت ، فإذا أقبل على الجّنة ورآھا وجھھ عن الّنار

 .  قّدمني إلى باب الجّنة

؟  دًاألست قد أعطیت عھودك ومواثیقك أن ال تسألني غیر اّلذي ُأعطیت أب:  فیقول اهللا لھ
 .  ، ما أغدرك ویلك یابن آدم

 ؟ ھل عسیت إن ُأعطیت ذلك أن تسأل غیره:  ، حّتى یقول ، ویدعو اهللا أي رّب:  فیقول
، فیقّدمھ إلى باب  ، ویعطي ما شاء من عھود ومواثیق ، وعّزتك ال أسألك غیره ال:  فیقول

، فیسكت ما  ، فرأى ما فیھا من الحبرة والّسرور ، فإذا قام إلى باب الجّنة انفھقت لھ الجّنة الجّنة
 .  ، أدخلني الجّنة أي رّب:  ، ثّم یقول شاء اهللا أّن یسكت

،  ، ویلك یابن آدم ألست قد أعطیت عھودك ومواثیقك أن ال تسأل غیر ما ُأعطیت:  فیقول اهللا
 .  ما أغدرك

 .   أي رّب ال أكونّن أشقى خلقك: فیقول

 فإذا دخلھا قال اهللا  ادخل الجّنة:  ، فإذا ضحك منھ قال لھ فال یزال یدعو حّتى یضحك اهللا منھ
،  ، حّتى انقطعت بھ األمانّى كذا وكذا:   ، یقول ، حّتى إّن اهللا لیذّكره  فسأل رّبھ وتمّنى، تمّنھ:  لھ

  ٥٢٠. ذلك لك ومثلھ معھ:  قال اهللا

،  ، عن الزھري ، أخبرنا شعیب وأخرج الحدیث بھذا اللفظ أیضًا فیھ بسنده  عن أبي الیمان
 . )لیھ وآلھصلى اهللا ع(أّن أبا ھریرة أخبرھما عن النبي:  أخبرني سعید وعطاء بن یزید

                                                        
،  من كتاب التوحید...)  وجوه یومئذ ناضرة: ( قول اهللا تعالى) ٢٤(، باب  ٢٧٠٨ص :  در السابقالمص.  ٥١٩
 . ٧٠٠٢  ح
من كتاب التوحید، ...) وجوه یومئذ ناضرة: (قول اهللا تعالى) ٢٤(، باب٢٧٠٤، ص ٦ج : صحیح البخاري.  ٥٢٠
 . ٧٠٠٠ ح



، عن  ، عن الزھري ، أخبرنا معمر ، حّدثنا عبدالرزاق وحدثني محمود:  وبطریق آخر قال
نحوه )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن أبي ھریرة في حدیث قال رسول اهللا عطاء بن یزید اللیثي

 . ٥٢١، باختالف في اللفظ المعنى في

، حدثنا  ، حدثنا یعقوب بن إبراھیم وأخرجھ مسلم بطولھ في صحیحھ عن زھیر بن حرب
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن أبي ھریرة ، عن عطاء بن یزید اللیثي ، عن ابن شھاب أبي

 .  ٥٢٢قال بمثلھ باختالف في بعض اللفظ

 

، عن  ، عن خالد بن یزید ، حدثنا اللیث بن سعد   أخرج البخاري عن یحیى بن بكیر]٢٧٣ [
صلى اهللا (، عن النبي ، عن أبي سعید الخدري ، عن عطاء بن یسار ، عن زید سعید بن أبي ھالل

 .  حدیث الجسر في)علیھ وآلھ

، لھا  ، وحسكة مفلطحة  وكاللیب ، علیھ خطاطیف مدحضة مزّلة:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال
،  ، وكالّریح ، وكالبرق ، المؤمن علیھا كالّطرف الّسعدان:  ، یقال لھا ، تكون بنجد شوكة عقیفة

، حّتى یمّر آخرھم  ، وناج مخدوش ومكدوس في نار جھّنم ، فناج مسّلم وكأجاوید الخیل والّركاب
، وإذا  ، قد تبّین لكم من المؤمن یومئذ للجّبار ، فما أنتم بأشّد لي مناشدًة في الحّق ُیسحب سحبًا

،  ، ویصومون معنا ، كانوا یصّلون معنا رّبنا إخواننا:  ، یقولون رأوا أّنھم قد نجوا في إخوانھم
 .  ویعملون معنا

 .  دتم في قلبھ مثقال دینار من إیمان فأخرجوه، فمن وج إذھبوا:  فیقول اهللا تعالى

، وإلى أنصاف  ، فیأتونھم وبعضھم قد غاب في الّنار إلى قدمھ ویحّرم اهللا صورھم على الّنار
 . ، ثّم یعودون  ، فیخرجون من عرفوا ساقیھ

فیخرجون من ،  ، فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار من إیمان فأخرجوه اذھبوا:  فیقول
 . ثّم یعودون.  اعرفو

 ٥٢٣. فیخرجون من عرفوامن إیمان، فأخرجوه،  ذّرة مثقال قلبھ في وجدتم فمن إذھبوا،: فیقول

، عن زید  أنبأنا معمر:  ، قال حدثنا عبدالرزاق:  ل، قا وأخرجھ النسائي عن محمد بن رافع
 بمثلھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أبي سعید الخدري قال ، عن عطاء بن یسار بن أسلم

 .  ٥٢٤مع اختالف باللفظ

                                                        
 . ٦٢٠٤  ، ح ، من كتاب الرقاق ر جھّنمالصراط جس) ٥٢(، باب   ٢٤٠٣، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٥٢١
 .   ٢٩٩/١٨٢  ، من كتاب االیمان ج معرفة طریق الرؤیة) ٨١(، باب ١٦٧ ـ ١٦٣  ص١ج :  صحیح مسلم.  ٥٢٢
من كتاب ) وجوه یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة: ( قول اهللا تعالى) ٢٤(، باب  ٢٧٠٦، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٥٢٣

 . ٧٠٠١، ح  التوحید
 . زیادة اإلیمان :  ، باب  كتاب اإلیمان وشرائعھ١١٢ ص ٨ج :  سنن النسائي.  ٥٢٤



أخبرني :  ، قال ، حدثنا ابن وھب وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن ھارون بن سعید األیلي
أّن :  ، عن أبي سعید الخدري حدثني أبي:  ، قال ، عن عمروبن یحیى بن عمارة مالك بن أنس

 . ٥٢٥ قال بمثلھ مختصرًا باختالف في األلفاظ)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

،  ، عن زید بن أسلم ، عن حفص بن میسرة وكان قد أخرجھ بطولھ بسنده عن سوید بن سعید
 ٥٢٦. )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ، عن أبي سعید الخدري عن عطاء بن یسار

، أخبرنا  ، حدثنا عبدالرزاق وأخرجھ أیضًا بألفاظ مقاربة منھ بسنده عن محمد بن رافع
:   أّنھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(ھذا ما حدثنا أبو ھریرة عن رسول اهللا:  ، عن ھمام بن منبھ قال معمر

 . ، فیتمّنى و یتمّنى تمّن:  عد أحدكم من الجّنة أن یقول لھإّن أدنى مق

 . نعم:   فیقول ھل تمّنیت؟:  لھ]اهللا[فیقول 

 .  ٥٢٧.  فإّن لك ماتمّنیت ومثلھ معھ: فیقول لھ

                                                        
،  ، من كتاب اإلیمان إثبات الشفاعة وإخراج الموّحدین من النار) ٨٢(، باب  ١٧٣ ـ ١٧٢ ص ١ج :  صحیح مسلم.  ٥٢٥
 . ٣٠٤/١٨٤ح 
 . ٣٠٢/١٨٣  ، ح ، من كتاب اإلیمان معرفة طریق الرؤیة) ٨١(، باب ١٦٧ ص : المصدر السابق.  ٥٢٦
 .  ٣٠١ح :  المصدر السابق.  ٥٢٧



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في ثواب تالوة القرآن 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن  حّدثني محمد بن یحیى العطار:  ، قال عن أبیھ:    روى الشیخ الصدوق]٢٧٤ [

علیھم (، عن آبائھ ، عن أبیھ ، عن أخیھ موسى بن جعفر ، عن علي بن جعفر العمركي الخراساني

 .  یؤمر برجال إلى النار:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال)السالم

ال تحرقي لھم أقدامًا فقد كانوا یمشون بھا إلى :  ل للنارق:  فیقول اهللا عّز وجّل لمالك

، وال تحرقي لھم ألسنًة فقد كانوا  ، وال تحرقي لھم وجوھًا فقد كانوا یرفعونھا للدعاء المساجد
 . یكثرون تالوة القرآن

 ؟  یا أشقیاء ماكان حالكم:  فیقول لھم خازن النار:   قال

 .  ٥٢٨لتاخذوا ثوابكم مّمن عملتم لھ:  ، فقیل ّلكّنا نعمل لغیر اهللا عّز وج:  قالوا

 

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(روي عن النبي:    وجاء في بحار األنوار]٢٧٥ [

 ثواب من شغلھ قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطیتھ أفضل:  قال اهللا تبارك وتعالى
 .  ٥٢٩الشاكرین

 

، عن أحمد بن  وعّدة من أصحابنا.  ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن ابراھیم]٢٧٦ [

:  ، عن یونس بن عّمار قال ، عن مالك بن عطّیة ، عن ابن محبوب  جمیعًا محمد وسھل بن زید

، ودیوان فیھ  دیوان فیھ النعم:  إّن الدواوین یوم القیامة ثالثة:  )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا

 :)  إلى أن قال(، ودیوان فیھ السیئات  الحسنات

، ویمأل  ، فیمألھا من رضوان اهللا العزیز الجّبار ، أبسط یمینك عبدي:  فیقول العزیز الجبار

 . شمالھ من رحمة اهللا

 . ٥٣٠فاذا قرأ آیة صعد درجة.  واصعد، فاقرأ   ھذه الجّنة مباحة لك: ثم یقال

                                                        
 . عقاب من عمل لغیر اهللا عّز وجّل:  ، باب ٢٦٦ص :  عقاب األعمال.  ٥٢٨
 . ١٧، ح  ٢٠٠، ص  ٩٢ج :  بحار األنوار.  ٥٢٩



 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، أنبأنا شیبان ، ثنا عبیداهللا بن موسى   أخرج ابن ماجة في السنن عن أبي بكر]٢٧٧ [

 : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أبي سعید الخدرّى قال ، عن عطّیة سفرا

، حّتى  ، فیقرأ ویصعد بكّل آیة درجة اقرأ واصعد:   لصاحب القرآن إذا دخل الجّنة٥٣١یقال

 ٥٣٢. یقرأ آخر شيء معھ

 

 ، ، عن سفیان ، ثنا یحیى حّدثنا مسّدد:  ، قال   وأخرجھ أبو داود في السنن]٢٧٨ [

  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن عبداهللا بن عمرو ، عن زر حدثني عاصم بن بھدلة

 ٥٣٣. ھوذكر مثل... 

 ٥٣٤. ، بمثل لفظ سنن أبي داود وأخرجھ البغوي في مصابیح السّنة

، عن  ، عن أبي داود الحفري وأبي نعیم  عن محمود بن غیالن، وأخرجھ الترمذي في السنن

 .  ٥٣٥بنحو ما تقدم...  سفیان

، عن عثمان  ، عن مسّدد بن قطن وأخرجھ الحاكم في المستدرك عن علي بن عیسى الحیري

 . ٥٣٦بمثل لفظ سنن أبي داود... ، عن سفیان   الجراح، عن وكیع بن بن أبي شیبة

 ٥٣٧. بمثل لفظ أبي داود... ، عن سفیان  عن عبدالرحمان:  وأخرجھ االمام احمد في المسند

                                                                                                                                                               
 . ١٢، ح  ، من كتاب فضل القرآن ٦٠٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٥٣٠
 . ، ویقّویھ ما في الحدیث المتقّدم  الظاھر أّنھ من كالم اهللا سبحانھ.  ٥٣١
 . ٣٧٨٠، ح ، من كتاب األدب ثواب القرآن) ٥٢(، باب ١٢٤٢، ص ٢ج :   ابن ماجةسنن.  ٥٣٢
 . ١٤٦٤  ، ح استحباب الترتیل في القراءة، من كتاب الصالة:  ، باب ٧٣، ص  ٢ج :  سنن أبي داود.  ٥٣٣
 . ١٥٣٤، ح  في فضائل القرآن) ٨(، باب  ١١٧ ـ ١١٦، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ٥٣٤
 . ٢٩١٤، ح  من كتاب فضائل القرآن) ١٨(، باب  ١٦٣، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٥٣٥
 . ، من كتاب فضائل القرآن  ٥٥٣ ـ ٥٥٢، ص  ١ج :  مستدرك الحاكم.  ٥٣٦
 . ١٩٢، ص  ٢ج :  مسند احمد.  ٥٣٧



 

 

 

 

 فصل

 رّبھ وغفرانھ لذنبھماجاء في دنّو المؤمن من 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن أبي الحسن  ، عن جعفر وابراھیم حّدثني أبي:    روى القمّى في تفسیره قال]٢٧٩ [
،  إذا كان یوم القیامة أوقف اهللا المؤمن بین یدیھ وعرض علیھ عملھ:   قال)علیھ السالم(الرضا

، ثّم تعرض علیھ  ، فیتغّیر لذلك لونھ وترتعد فرائصھ ، فأّول ما یرى سّیئاتھ صحیفتھفینظر في 
 .  حسناتھ فتفرح لذلك نفسھ

 ٥٣٩ . ٥٣٨بّدلوا سیئاتھم حسنات وأظھروھا للناس:  فیقول اهللا عّز وجّل

 .  ٥٤٠ مرسال بمثلھ)علیھ السالم( عن الرّضا ورواه المجلسي في بحار األنوار

 

 ، أحمد بن محّمد الُزراري؛  عن أبي غالب:    روى الشیخ المفید في أمالیھ]٢٨٠ [

 حّدثنا أبو عبداهللا:  ، قال لیمان بن الجھمأخبرني عّمي أبو الحسن علّى بن س:  قال

 ، ، عن محّمد بن مسلم الثقفي حّدثنا العالء بن رزین:  ، قال محمد بن خالد الطّیالسي

فأولئك یبّدل اهللا سّیئاتھم (:   عن قول اهللا عّز وجّل)علیھما السالم(سألت أبا جعفر محمد بن علي:  قال
 ٥٤١. )حسنات وكان اهللا غفورًا رحیمًا

، فیكون اهللا  یؤتى بالمؤمن المذنب یوم القیامة حّتى یقام بموقف الحساب:  )علیھ السالم(فقال
، حّتى إذا أقّر  ، فیعّرفھ ذنوبھ تعالى ھو اّلذي یتوّلى حسابھ ال یطلع على حسابھ أحدًا من الّناس

  . أظھروھا للناس، و بّدلوھا حسنات:  ، قال اهللا عّز وّجل للكتبة بسّیئاتھ

، فھذا تأویل  ؟ ثّم یأمر اهللا بھ إلى الجّنة أما كان لھذا العبد سّیئة واحده:  فیقول الناس حینئذ
 ٥٤٢. الحدیث...  اآلیة

                                                        
إذا :  ) وآلھصلى اهللا علیھ(قال رسول اهللا:  ، قال )علیھ السالم(روى الصدوق باسناده عن علي بن موسى الرضا.  ٥٣٨

یطلع اهللا على ذلك ملكًا  ، ال ، فیوقفھ على ذنوبھ ذنبًا ذنبًا ثّم یغفر اهللا لھ كان یوم القیامة تجّلى اهللا عّز وجّل لعبده المؤمن
 . كوني حسنات:  ، ثّم یقول لسّیئاتھ ، ویستر علیھ ما یكره أن یقف علیھ أحد مقّربًا وال نبّیًا مرسال

 .  من سورة الفرقان١١٧، ص  ٢ج :  تفسیر القمي.  ٥٣٩
 . ٧، ح  ٢٨٩، ص  ٧ج :  بحار االنوار.  ٥٤٠
 . ٧٠:  الفرقان .  ٥٤١
 . ، من المجلس الخامس و الثالثین ٨، ح  ٢٩٨ص :  أمالي الشیخ المفید.  ٥٤٢



 

، عن علّى بن  حسن بن محبوب، عن ال ، عن أبیھ   روى علّى بن إبراھیم في تفسیره]٢٨١ [
إّن اهللا تبارك وتعالى لیمّن على عبده :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن أبي عیینة رئاب

،   علیھ٥٤٣ـ یعني من رحمتھ ـ فیدنو حتى یضع كنفھ ، فیأمره اهللا أن یدنو منھ المؤمن یوم القیامة
 . ثّم یعّرفھ ما أنعم بھ علیھ

؟ ألم تسألني یوم كذا وكذا  أو لم تدعني یوم كذا وكذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك:  یقول لھ
؟ ألم تسأل ضّرًا كذا وكذا فكشفت عنك  بي یوم كذا وكذا فأغثتك؟ ألم تستغث  فأعطیتك مسألتك

؟ ألم تسألني أن  ؟ ألم تستخدمني فأخدمتك ؟ ألم تسألني ماال فمّلكتك ضرك ورحمت صوتك
 ؟ أزوجك فالنة وھي منیعة عند أھلھا فّزوجناكھا

 .  جّنة، وكنت أسألك ال ، قد أعطیتني كّل ما سألتك بلى یا رّب:  فیقول العبد:  قال

 ؟  ، أرضیتك ، الجّنة لك مباحًا فإّني منعم لك ما سألتنیھ:  فیقول اهللا لھ

 . ، و قد رضیت یا رّب أرضیتني:  فیقول

، فإّن أفضل  ، وإّنما أرضى لك أحسن الجزاء ، إّني كنت أرضى أعمالك  عبدي: فیقول اهللا لھ
 . ٥٤٤ جزائي عندي أن أسكنك الجّنة

 

، عن  ، عن أبیھ ، عن علّى بن عقبة ، عن ابن فّضال   روى البرقي بلفظ مقارب]٢٨٢ [
إّال من تاب وآمن وعمل (:   ھذه اآلیة)علیھ السالم(قرأت على أبي عبداهللا:  ، قال بن خالد  سلیمان

، أّنھ یؤتى بالمؤمن المذنب یوم القیامة  ھذه فیكم:   فقال)صالحًا فاولئك یبّدل اهللا سّیئاتھم حسنات
 . ، فیوقفھ على سّیئاتھ شیئًا شیئًا ، فیكون ھو اّلذي یلي حسابھ حّتى یوقف بین یدي اهللا عّز وجّل

 .  أعرف یا رّب:  فیقول،   عملت كذا في یوم كذا في ساعة كذا:  فیقول

 .  أعرف:  ، كّل ذلك یقول حّتى یوقفھ على سّیئاتھ كّلھا:  قال

 .   ، أبدلوھا لعبدي حسنات ، وأغفرھا لك الیوم سترتھا علیك في الدنیا:  فیقول

 ٥٤٥؟ أما كانت لھذا العبد سّیئة واحدة!  سبحان اهللا:  ، فیقولون فترفع صحیفتھ للناس:  قال

 

أخبرنا أبو الحسن أحمد :  ، قال عن محمد بن محمد:    روى الشیخ الطوسي في أمالیھ]٢٨٣ [
، عن علي بن محّمد  ، عن محمد بن الحسن الصّفار ، عن أبیھ بن محمد بن الحسن بن الولید

بن   ، عن سفیان ، عن سلیمان بن داود المنقري اني، عن القاسم بن محّمد االصبھ القاساني
یوقف العبد :   قال)علیھ السالم(، عن أمیرالمؤمنین ، عن عطاء بن یسار ، عن حمید بن زیاد عیینة

                                                        
.  یستره عن ذلك الموقف لئّال یفتضح:  ، أي  السترو الرحمة: ، والمراد مجازان:  ، والدنو والكنف الجانب:  الكنف.  ٥٤٣

 . )٣٠٨، ص  ٩ج :  لسان العرب. ( یرحمھ ویلطف بھ:  وقیل
 .  من سورة المؤمن ٢٥٩، ص  ٢ج :  تفسیرالقمي.  ٥٤٤
 . ١٣٦  ، ح ، من كتاب الصفوة  نزل في الشیعة من القرآنما) ٣٦(، باب  ١٧٠،  ١ج :  المحاسن.  ٥٤٥



قد :  فیقولون،  ، فستغرق النعم العمل قیسوا بین نعمي علیھ وبین عملھ:  بین یدي اهللا فیقول
 .  استغرقت الّنعم العمل

  . ، وقیسوا بین الخیر والشّر منھ ھبوا لھ نعمي:  فیقول

، فإن كان لھ فضل أعطاه اهللا  فإن استوى العمالن أذھب اهللا الشّر بالخیر وأدخلھ الجّنة
،  ، واّتقى الشرك بھ ، لم یشرك باهللا تعالى ، وھو من أھل الّتقوى ، وإن كان علیھ فضل بفضلھ

 ٥٤٦. ، ویتفّضل علیھ بعفوه ن شاء، یغفر اهللا برحمتھ إ فھو من أھل المغفرة

عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن :    روى الشیخ الصدوق في أمالیھ]٢٨٤ [
أخبرني علي بن :  ، قال )علیھم السالم(بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  محمد
، عن عبداهللا ابن حّماد  حّدثني ابراھیم بن اسحاق النھاوندي:  ، قال بن ھاشم  یمابراھ

، عن  ، عن اسباط بن نصر ، عن عمرو بن طلحة ، عن الحسین بن یحیى بن الحسین األنصاري
والذي بعثني بالحّق بشیرًا ال :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن ابن عباس عكرمة
 .  ، وإّن اھل التوحید لیشّفعون فیشفعون اهللا بالنار موّحدًا ابدًایعّذب 

إّنھ اذا كان یوم القیامة امر اهللا تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالھم في :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ثم قال
ف ؟ وكی  وقد كّنا نوّحدك في دار الدنیا یا ربنا كیف تدخلنا النار:  ، فیقولون دار الدنیا إلى النار

؟ وكیف نحرق قلوبنا وقد عقدت على أن ال  تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحیدك في دار الدنیا
؟ ام كیف تحرق ایدینا وقد  ؟ ام كیف تحرق وجوھنا وقد عّفرناھا لك في التراب إلھ اّال انت

 ؟  رفعناھا بالدعاء الیك

  .  فجزاؤكم نار جھنم، عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنیا:  فیقول اهللا جل جاللھ

 .  بل عفوي:  ؟ فیقول عّز وجّل ، عفوك أعظم أم خطیئتنا یا رّب:  فیقولون

 .  بل رحمتي:  ؟ فیقول عّز وجّل رحمتك أوسع أم ذنوبنا:  فیقولون

 .بتوحیدي أعظم إقراركم بل : وجّل عّز فیقول ؟ ذنوبنا أم أعظم بتوحیدك إقرارنا :فیقولون

 .  ، فلیسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء یا ربنا:  فیقولون

مالئكتي، وعّزتي وجاللي، ما خلقت خلقًا احّب لي من المقّرین : فیقول اهللا جل جاللھ
 .٥٤٧ادخلوا عبادي الجّنة توحیدي، أھل بالنار ُأصلي ال أن علّى وحق غیري، إلھ ال وأن بتوحیدي،

 

سمعت أبا :  ، قال ، عن علي بن رئاب عن ابن محبوب:    روى البرقي في محاسنھ]٢٨٥ [
 . یؤتى بعبد یوم القیامة ظالم نفسھ:   یقول)علیھ السالم(عبداهللا

  ؟ ؟ ألم أنھك عن معصیتي ألم آمرك بطاعتي:  فیقول اهللا تعالى لھ

                                                        
 .  من المجلس الثامن ٣٦٩ / ١٩، ح  ٢١٢ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ٥٤٦
 . ، من المجلس التاسع واالربعین ١٠، ح  ٢٤٤ ـ ٢٤٣ص :  أمالي الصدوق.  ٥٤٧



، فیأمر اهللا بھ  ، فإن تعّذبني فبذنبي لم تظلمني ، ولكن غلبت علّي شھوتي ا رّببلى ی:  فیقول
 .  إلى النار

 ؟  ما كان ظّنك بي:  ، فیقول ما كان ھذا ظّني بك:  فیقول

 ،  ، فیأمر اهللا بھ إلى الجّنة كان ظّني بك أحسن الظّن:  قال

 ٥٤٨. لقد نفعك حسن الظّن بي الساعة:  فیقول اهللا تبارك وتعالى

، عن بعض  ، عن الحسن بن الجھم ورواه البرقي أیضًا بألفاظ متقاربة بسنده عن ابن فّضال
 ٥٤٩. )علیھ السالم(، عن أبي جعفر أصحابنا

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

  ، حّدثنا سعید ، حّدثنا یزید بن زریع عن مسّدد:   في الصحیح قال   أخرج البخاري]٢٨٦ [
، إذ عرض لھ  بینا ابن عمر یطوف:  ، قال ، عن صفوان بن محرز حّدثنا قتادة:  ، قاال وھشام

 في )صلى اهللا علیھ وآلھ(عت الّنبّىیا بن عمر ـ ھل سم:  یا أبا عبدالّرحمان ـ أو قال:  رجل فقال
 :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت الّنبّى:  ؟ فقال الّنجوى

:  ، فیقّرره بذنوبھ ـ حّتى یضع علیھ كنفھ یدنو المؤمن:  ُیدنى المؤمن من رّبھ ـ وقال ھشام
 .  ، مّرتین رّب أعرف:  ، یقول أعرف:  ؟ یقول تعرف ذنب كذا

  ٥٥٠.  ثّم تطوى صحیفة حسناتھ، ، وأغفرھا لك الیوم ّدنیاسترتھا في ال:  فیقول

 ٥٥١. بمثلھ...  أخبرني قتادة:  ، عن ھمان قال وأخرجھ أیضًا بسنده عن موسى بن إسماعیل

،  ، عن قتادة ، ثنا سعید ، ثنا خالد بن الحرث وأخرجھ ابن ماجة في سننھ عن حمید بن مسعدة
 .  ٥٥٢بمثلھ مع اختالف في بعض اللفظ

                                                        
 . ٤، ح  ثواب حسن الظّن باهللا) ٢(، باب ٢٥، ص  !ج:  المحاسن.  ٥٤٨
 . المصدر السابق.  ٥٤٩
من كتاب » ... ویقول األشھاد ھؤالء الذین كذبوا على رّبھم «) ١٧٥(، باب ١٧٢٥، ص  ٤ج :  صحیح البخاري.  ٥٥٠

 . ٤٤٠٨، ح  التفسیر
،  من كتاب المظالم)أال لعنة اهللا على الظالمین: ( قول اهللا تعالى) ٣(، باب ٨٦٢، ص  ٢ج :  لمصدر السابقا.  ٥٥١
 . ٢٣٠٩  ح
 . ١٨٣، ح  ، من المقدمة فیما أنكرت الجھمّیة) ١٣(باب ،  ٦٥، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ٥٥٢



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء من حدیث الرّب مع أیسر أھل الجّنة منزلًة

 :  ورد من طریق الشیعة ما

،  ، عن أبي بصیر ، باسناده عن ابن أبي عمیر   روى علي بن ابراھیم في تفسیره]٢٨٧ [
اّن أیسر أھل الجّنة منزلًة من یدخل الجنة :  ، قال  في حدیث طویل)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا

، فاذا دخل أدناھن رأى فیھا من االزواج والخدم واألنھار والثمار ما شاء  فیرفع لھ ثالث حدائق
ارفع رأسك إلى الحدیقة :  ، قیل لھ ، فإذا شكر اهللا وحمده اهللا مّما یمأل عینھ قرًة وقلبھ مسّرة

 . ، أعطني ھذه یا رّب:  یھا ما لیس في اُألولى فیقول، فف الثانیة

 ؟  إن اعطیتك إّیاھا سألتني غیرھا:  فیقول اهللا تعالى

 .  ، فإذا ھو دخلھا شكر اهللا وحمده رّب ھذه ھذه:  فیقول

  . افتحو لھ باب الجّنة:  فیقال:  قال

، فیقول  ما كان فیما قبل فإذا قد فتح لھ باب من الخلد ویرى أضعاف ،  ارفع رأسك: ویقال لھ
، إذ مننت علّى بالجنان ونّجیتني من  ، لك الحمد الذي ال یحصى رّب:  عند تضاعف مسراتھ

 ٥٥٣. النیران

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، حّدثنا حّماد بن  ، حدثنا عّفان بن مسلم   أخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شیبة]٢٨٨ [
آخر من :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  ، عن ابن مسعود ، عن أنس ، حّدثنا ثابت سلمة

، فإذا ماجاوزھا التفت  ، وتسفعھ الّنار مّرة ، ویكبو مّرة ، فھو یمشي مّرة یدخل الجّنة رجل
ئًا ما أعطاه أحدًا من األّولین ، لقد أعطاني اهللا شی تبارك اّلذي نّجاني منك:  ، فقال إلیھا

 . واآلخرین

، وأشرب من  ، فألستظّل بظّلھا ، أدنني من ھذه الّشجرة أي رّب:  ، فیقول فترفع لھ شجرة
 . مائھا

  . ، لعّلي إن أعطیتكھا سألتني غیرھا یابن آدم:  فیقول اهللا عّز وجّل

صبر لھ  ال ألّنھ یرى ما؛  یعذرهورّبھ .  ، ویعاھده أن ال یسألھ غیرھا ، یا رّب ال:  فیقول
 .  ، ویشرب من مائھا ، فیدنیھ منھا فیستظّل بظّلھا علیھ

                                                        
 . ، من سورة الحج ٨٢، ص  ٢ج :  تفسیر القمي.  ٥٥٣



،  ، أدنني من ھذه الّشجرة أي رّب:   ، فیقول ، ھي أحسن من األولى ثّم ترفع لھ شجرة
 .  ، ال أسألك غیرھا ، وأستظّل بظّلھا ألشرب من مائھا

 تسألني  لعّلي إن أدنیتك منھا:  فیقول.  ، ألم تعاھدني أن ال تسألني غیرھا یا بن آدم:  فیقول
،  ، فیدنیھ منھا ألّنھ یرى ما ال صبر لھ علیھ؛  ، ورّبھ یعذره  فیعاھده أن ال یسألھ غیرھا. غیرھا

 .  ، ویشرب من مائھا فیستظّل بظّلھا

، أدنني من  أي رّب:  ، فیقول األولیین، ھي أحسن من  ثّم ترفع لھ شجرة عند باب الجّنة
 .  ، ال أسألك غیرھا ، ألستظّل بظّلھا وأشرب من مائھا الّشجرة

 ؟  ، ألم تعاھدني أن ال تسألني غیرھا یا بن آدم:  فیقول

،  ألّنھ یرى ما ال صبر لھ علیھ؛  ، ورّبھ یعذره ، ھذه ال أسألك غیرھا ، یا رّب بلى:  قال
 . ، أدخلنیھا أي رّب:  ، فیقول ، فیسمع أصوات أھل الجّنة أدناه منھا، فإذا  فیدنیھ منھا

 ٥٥٥؟  أیرضیك أن أعطیك الّدنیا ومثلھا معھا٥٥٤؟ ، ما یصریني منك یا بن آدم:  فیقول

 

واللفظ    ـ   وأخرج مسلم أیضًا حدیثًا بنحوه عن أبي بكر بن أبي شیبة وأبي كریب]٢٨٩ [
، وعن  ، عن عبیدة ، عن ابراھیم ، عن األعمش حدثنا أبو معاویة:  ـ قاال  ألبي كریب

إّني ألعرف آخر أھل الّنار خروجًا :  )ھصلى اهللا علیھ وآل(قال رسول اهللا:  ، قال بن مسعود  عبداهللا
 من

 فیذھب فیدخل:  ، قال  فادخل الجّنة انطلق:  ، فیقال لھ ، رجل یخرج منھا زحفًا الّنار

 . نعم:   فیقول؟ أتذكر الّزمان اّلذي كنت فیھ:  ، فیقال لھ ، فیجد الّناس قد أخذوا المنازل الجّنة

 .   فیتمّنى. تمّن:  فیقال لھ

 ٥٥٦. ، وعشرة أضعاف الّدنیا لك اّلذي تمّنیت:  فیقال لھ

 

                                                        
 !؟ أّي شيء یرضیك و یقطع السؤال بیني و بینك:  و المعنى.  ٥٥٤
 . ٣١٠/١٨١  ، ح ، من كتاب اإلیمان ًاآخر أھل النار خروج) ٨٣(، باب  ١٧٤، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٥٥٥
 .  ١٨٩ / ٣٠٩ح :  المصدر السابق.  ٥٥٦



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء فیما حّفت بھ الجّنة والنار

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

:  )علیھ السالم(روي أّن اهللا تعالى لّما خلق الجّنة قال لجبرئیل:   قال   روى المجلسي]٢٩٠ [
 .  یا رّب ال یتركھا أحد إّال دخلھا:  قال.  فلّما نظر إلیھا.  انظر إلیھا

 .  یدخلھا أحد یا رّب أخشى أن ال:  ، قال فلّما نظر إلیھا.  أنظر إلیھا:  فلّما حّفھا بالمكاره قال

 . یا رّب ال یدخلھا أحد:  قال.  ، فلّما نظر إلیھا أنظر إلیھا:  ، قال لھ ولّما خلق الّنار

یا رّب أخشى أن یدخلھا كّل :  ، قال ، فلّما نظر إلیھا أنظر إلیھا:  ، قال ا بالشھواتفلّما حّفھ
  ٥٥٧. أحد

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن محّمد بن  ، حّدثنا عبدة بن سلیمان ، عن أبي كریب   أخرج الترمذي في سننھ]٢٩١ [
لّما خلق اهللا :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن رسول اهللا ، عن أبي ھریرة ، حدثنا أبو سلمة عمرو

 .  ، وإلى ما أعددت إلى أھلھا فیھا انظر إلیھا:  ، فقال ، أرسل جبریل إلى الجّنة الجّنة والّنار

فوعّزتك :  ، قال فرجع إلیھ:  ، قال فجاءھا ونظر إلیھا وإلى ما أعّد اهللا ألھلھا فیھا:  قال
 . یسمع بھا أحد إّال دخلھا ال

 .  ، فانظر إلى ما أعددت ألھلھا فیھا ارجع إلیھا:   فقال٥٥٨فأمر بھا فحّفت بالمكاره

وعّزتك لقد خفت أن :  ، فقال ، فرجع إلیھ ، فإذا ھي قد حّفت بالمكاره فرجع إلیھا:   قال
 .  یدخلھا أحد ال

  . ،  وإلى ما أعددت ألھلھا فیھا إذھب إلى الّنار فانظر إلیھا:  قال

 .  وعّزتك ال یسمع بھا أحد فیدخلھا:  ، فقال ، فرجع إلیھ فإذا ھي یركب بعضھا بعضًا

وعّزتك لقد خشیت أن ال :  ، فقال  فرجع إلیھا، ارجع إلیھا:  ، فقال فحّفت بالّشھواتفأمر بھا 
 ٥٥٩. ینجو منھا أحد إّال دخلھا

                                                        
 . ١٣٣، ص  ٨ج :  مرآة العقول.  ٥٥٧
، فال یصل إلیھا أحد إّال إذ تجّرع غصص  أي جعل األمور التي تكرھھا النفوس بطبعھا محیطة بھا من كل جانب.  ٥٥٨

 . ھذه المكاره التي تحیط بھا



،  بن عمرو ، عن محّمد ، ثنا حماد  موسى بن إسماعیلوأخرجھ أبو داود في سننھ عن
 .  ٥٦٠بمثلھ

 

                                                                                                                                                               
، من كتاب صفة  ما جاء حّفت الجّنة بالمكاره وحّفت النار بالشھوات) ٢١(، باب  ٥٩٨، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٥٥٩

 . ٢٥٦٠، ح  الجّنة
 . ٤٧٤٤، ح  ، من كتاب السّنة ، باب خلق الجّنة والنار ٢٣٦، ص  ٤ج :  سنن أبي داود.  ٥٦٠



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في طمع ابن آدم وما یبدي من حرص یوم القیامة

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن  ، عن ابن أبي عمیر حدثني أبي:    روى علي بن إبراھیم القمي في تفسیره قال]٢٩٢ [
!  ، شّوقني شّوقني اهللا جعلت فداك یا بن رسول:  )علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا:  أبي بصیر قال

،  ، إّن من أدنى نعیم الجّنة یوجد ریحھا من مسیرة الف عام من مسافة الدنیا یا أبا محمد:  فقال
، وال ینقص مّما عنده  وإّن أدنى أھل الجنة منزال لو نزل بھ أھل الثقلین لوسعھم طعامًا وشرابًا

 :  إلى أن قال... شيء

 فاذا ، وقلبھ مسّرًة قرًة، عینھ یمأل مّما اهللا شاء ما واألثمار واألنھار والخدم، األزواج من فیھا رأى فاذا

 .ففیھا مالیس في اُألخرى الثانیة، الحدیقة إلى رأسك ارفع : لھ قیل وحمده اهللا شكر

 . إن أعطتیك اّیاھا سألتني غیرھا:  فیقول اهللا تعالى!  یا رّب أعطني ھذه:  فیقول

 . ، فإذا ھو دخلھا شكر اهللا وحمده ، ھذه ھذه رّب:  فیقول

 خلد، ویرى، فإذا قد فتح لھ باب من الارفع رأسك: ویقال لھ الجّنة، باب لھ افتحوا :لھ فیقال: قال

 .٥٦١رّب لك الحمد الذي الیحصى: مسّراتھ تضاعف عند فیقول قبل، فیما كان ما أضعاف

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

،  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا عّفان بن مسلم:   أخرج مسلم في صحیحھ قال]٢٩٣ [
صلى اهللا علیھ (أّن رسول اهللا:  ، عن ابن مسعود ، عن أنس ، حدثنا ثابت حدثنا حماد بن سلمة

فترفع لھ :  إلى أن قال...  ، فھو یمشي مّرًة ویكبو مّرة  آخر من یدخل الجّنة رجل:  قال)وآلھ
 . ، أدنني من ھذه الشجرة فألستظّل بظّلھا وأشرب من مائھا أي رّب:  ، فیقول شجرة

 . ، لعّلي إن أعطتیكھا سألتني غیرھا  یابن آدم: ل اهللا عز وجلفیقو

، ثم  ، فیستظّل بظّلھا ویشرب من مائھا ...، ویعاھده أن ال یسألھ غیرھا  ، یا رّب ال:  فیقول
، أدنني من ھذه ألشرب من مائھا  أي رّب:  ، فیقول ترفع لھ شجرة ھي أحسن من األولى

 ! ھا، ال أسألك غیر واستظّل بظّلھا

 منھا تسألني غیرھا؟ أدنیتك إن لعّلي ؟ غیرھا التسألني أن في تعاھد ألم آدم، یابن :فیقول
                                                        

 . ، من سورة الحج ٨٢، ص  ٢ج :  تفسیر القمي.  ٥٦١



، فیستظّل  ، فیدنیھ منھا ألّنھ یرى ماال صبر لھ علیھ؛  فیعاھده أن ال یسألھ غیرھا، ورّبھ یعذره
 . بظّلھا ویشرب من مائھا

، فیسأل اهللا رّبھ أن یدنیھ   من األولیینثم یذكر أّنھ ترفع لھ شجرة اخرى عند باب الجّنة أحسن
 : ، ثم قال منھا

:  ، فیقول اهللا تعالى لھ ، أدخلنیھا أي رّب:  ، فیقول فإذا أدناه منھا فیسمع أصوات أھل الجّنة
 . ٥٦٢؟ ؟ أیرضیك أن أعطیك الدنیا ومثلھا معھا ، مایصریني منك یابن آدم

،  ، عن زھیر بن محمد ، عن یحیى بن أبي بكیر وأخرج مسلم نحوه عن أبي بكر بن أبي شیبة
، وساق  ... ، عن أبي سعید الخدري ، عن النعمان بن أبي عّیاش عن سھیل بن أبي صالح

 .٥٦٣یابن آدم، مایصریني منك: فیقول: كن لیس فیھالحدیث بنحو حدیث ابن مسعود، ل

، عن مطرف وابن  ، عن سفیان بن عیینة وأخرج من طریق عن سعید بن عمرو االشعثي
،  ... )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا سمعت المغیرة بن شعبة یرفعھ إلى رسول:  ، عن الشعبي قال أبجر

 . ٥٦٤ع اختالف في األلفاظ، م وساق الحدیث بنحوه

صلى اهللا علیھ (، عن المغیرة یرفعھ إلى النبّي االكرم كما أخرج من طریق آخر یسنده إلى الشعبي

 . ٥٦٥ )وآلھ

                                                        
 .  ١٨٧، ح  من كتاب اإلیمان) ٨٣(، باب  ١٧٤، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٥٦٢
 . ١٨٨ح :  المصدر السابق.  ٥٦٣
 .  وما بعده١٨٩ح :  المصدر المتقدم.  ٥٦٤
 . المصدر نفسھ.  ٥٦٥



 

 

 

 الباب الرابع

 

 

 :  ما یتعّلق باألحكام

 

 ... الصالة والصیام والزكاة و

 

 

 

 : ویشتمل على فصول

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل األذان و اإلقامة 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

أخبرنا :   قال)رحمھ اهللا(   روى الشیخ أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي]٢٩٤ [
حدثنا رجاء بن یحیى بن الحسین العبرتائي الكاتب سنة أربع :  ، قال ي المفّضل، عن أب جماعة

حدثني عبداهللا بن :  ، قال حدثنا محمد بن الحسن بن شّمون:  ، قال عشرة وثالثمائة وفیھا مات
:  ، قال ، عن وھب بن عبداهللا بن أبي دّبي الھنائي ، عن الفضیل بن یسار عبدالرحمان االصم

قدمت الربذة فدخلت على أبي :  ، عن أبیھ أبي االسود قال رب بن أبي االسود الدؤليحدثني أبو ح
صلى اهللا (دخلت ذات یوم في صدر نھاره على رسول اهللا:  ، فحدثني أبوذر قال ذر جندب بن جنادة

،  یا رسول اهللا بأبي أنت وأمي أوصني بوصّیة ینفعني اهللا بھا:  فقلت...  في مسجده)علیھ وآلھ
 :  إلى أن قال...  نعم واكرم بك یا أباذر:  فقال

رجل یصبح في االرض فردًا فیؤّذن ثم :  ، إّن ربُّك عّزوجّل یباھي المالئكة بثالثة نفر یا أباذر
 انظروا إلى عبدي یصّلي وال یراه أحد:  ، فیقول ربك للمالئكة یصّلي

ورجل قام . لغد من ذلك الیومفینزل سبعون ألف ملك یصّلون وراءه ویستغفرون لھ إلى ا،  غیري
،   إلى عبدي روحھ عندي انظروا:  ، فیقول تعالى من اللیل فصّلى وحده فسجد ونام وھو ساجد

 ٥٦٦.  ورجل في زحف فّر أصحابھ وثبت وھو یقاتل حّتى یقتل. وجسده في طاعتي ساجد

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  حدثنا ابن وھب:  ، قال أخبرنا محمد بن سلمة:    أخرج النسائي في سننھ قال]٢٩٥ [
سمعت رسول :  ، قال ، عن عقبة بن عامر أّن أبا عّشانة المعافري حدثھ:  عمرو بن الحارث

 الجبل یؤّذن بالصالة ٥٦٧ةیعجب ربك من راعي غنم في رأس شظّی:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
 .  ویصّلي

                                                        
 . ، من المجلس التاسع عشر ١١٦٢، ح  ٥٣٤ ـ ٥٢٥ص :  أمالي الشیخ الطوسي.  ٥٦٦
القطعة :  ، وقیل ھي وھي الشنظّیة أیضًا:  ، قال ھي القطعة المرتفعة من رؤوس الجبال عن االزھري:  الشظیة.  ٥٦٧

 . )٤٣٤، ص  ١٤ج :  لسان العرب. ( المرتفعة في رأس الجبل



، قد غفرت  یخاف مني،  ، یؤّذن ویقیم الصالة انظروا إلى عبدي ھذا:  فیقول اهللا عّزوجّل
 ٥٦٨.  وأدخلتھ الجّنة لعبدي

 

                                                        
 . ، من كتاب الصالة ، باب االذان لمن یصّلي وحده ٢٠، ص  ٢ج :  سنن النسائي.  ٥٦٨



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل إقامة الصلوات الخمس لوقتھا والمحافظة علیھا

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن احمد بن محمد بن  ثنا سعد بن عبداهللاحّد:  ، قال   روى الصدوق عن أبیھ]٢٩٦ [
، عن  ، عن الفضیل ، عن إسماعیل البصري ، عن ابن أبي عمیر ، عن الحسین بن سعید عیسى

،  المسجد وفیھ ناس من أصحابھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(دخل رسول اهللا:   قال)علیھ السالم(أبي عبداهللا
 .  ورسولھ أعلماهللا :  ؟ قالوا قال لكم ربكم تدرون ما:  قال

، فمن صّالھّن لوقتھّن وحافظ  ھذه الصلوات الخمس المفروضات:  إّن رّبكم یقول:  قال
، ومن لم یصلھّن لوقتھّن ولم یحافظ  علیھّن لقیني یوم القیامة ولھ عندي عھد أدخلھ بھ الجّنة

 .  ٥٦٩، إن شئت عّذبتھ وإن شئت غفرت لھ علیھّن فذلك إلّى

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

حّدثنا یحیى بن عثمان بن سعید بن كثیر بن دینار الحمصي، :    أخرج ابن ماجة قال]٢٩٧ [
،  ، عن الزھري ، أخبرني دوید بن نافع ، ثنا ضبارة بن عبداهللا بن أبي السلیل ثنا بقیة بن الولید

صلى اهللا (أّن رسول اهللا:   أخبره )رضي اهللا عنھ(إّن  أبا قتادة بن ربعّى:  قال سعید بن المسّیب:  قال

 :  قال)علیھ وآلھ

، وعھدت عندي عھدًا أّنھ من حافظ  افترضت على ُأّمتك خمس صلوات:  قال اهللا عّز وجّل
 .  ٥٧٠ فال عھد لھ عندي ، ومن لم یحافظ علیھّن علیھّن لوقتھّن أدخلتھ الجّنة

حدثنا حیوة بن شریح المصري، ثنا بقیة، عن ضبارة بن : وأخرجھ أبوداود في السنن قال
قال سعید بن :  ، عن ابن شھاب الزھري قال ، أخبرني ابن نافع عبداهللا بن أبي سلیك األلھاني

 .  ٥٧١بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ال، ق إّن أبا قتادة بن ربعي أخبره:  المسّیب

 
                                                        

، ومن ال یحضره   باب ثواب من صّلى الصلوات الخمس وأقامھن وحافظ على مواقیتھن، ٥٣ص :  ثواب األعمال.  ٥٦٩
 . ٤/٦٢٥، ح  ، من أبواب الصالة وحدودھا فضل الصالة) ٣(٠، باب  ١٣٤، ص  ١ج :  الفقیھ
، من كتاب إقامة  ، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة علیھا ٤٥٠، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ٥٧٠

 . ١٤٠٣، ح  الصالة والسّنة فیھا
 . ٤٣٠، ح  ، من كتاب الصالة ، باب في المحافظة على وقت الصالة ١١٧، ص  ١، ج  سنن أبي داود.  ٥٧١



، ثنا عبدالرحمان ـ ھو ابن النعمان  أخبرنا أبو نعیم:  ، قال   أخرج الدارمي في السنن]٢٩٨ [
:  ، قال ، عن كعب ، عن أبیھ عد بن كعب بن عجرة األنصارياالنصاري ـ حّدثني اسحاق بن س

:  ؟ قلنا ما یجلسكم ھاھنا:  فقال...  ونحن في المسجد )صلى اهللا علیھ وآلھ(خرج علینا رسول اهللا
 . انتظار الصالة

ھل تدرون :  ، فقال ، ثم رفع إلینا رأسھ ، ونكس ساعة فنكت بإصبعھ في األرض:  قال
 . اهللا ورسولھ أعلم:  قلنا:  ؟ قال یقول ربكم ما

،  ، كان لھ بھا علّى عھد أدخلھ الجّنة ، فأقام حّدھا من صّلى الصالة لوقتھا:  إّنھ یقول:  قال
، إن شئت أدخلتھ النار وإن  ، لم یكن لھ عندي عھد ومن لم یصلِّ الصالة لوقتھا ولم یقم حّدھا

 .  ٥٧٢شئت أدخلتھ الجّنة

                                                        
 . ، من كتاب الصالة استحباب الصالة في اول الوقت) ٢٤(، باب  ٢٧٩، ص  ١ج :  سنن الدارمي.  ٥٧٢



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن الصالة مقسومة نصفین بین الرّب وعبده

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

حّدثنا الشیخ الفقیھ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن :    روى الصدوق قال]٢٩٩ [
حّدثنا یوسف بن محمد :  ، قال حدثنا محمد بن علي االسترابادي:  ، قال موسى بن بابویھ القمي

بن   ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي ، عن أبویھما بن زیاد وعلي بن محمد بن سیاد
، عن  ، عن آبائھ ، عن أبیھ طالب بن الحسین بن علي بن أبي  موسى بن جعفر بن محمد بن علي

 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال )علیھم السالم(لمؤمنینأمیر ا

، فنصفھا لي ونصفھا لعبدي  قسمت فاتحة الكتاب بیني و بین عبدي:  قال اهللا تبارك وتعالى
، وحّق  بدأ عبدي باسمي:  قال اهللا جّل جاللھ،  بسم اهللا الرحمن الرحیم:   قاَل العبد ، إذا ماسأل

 .  ، وُأبارك لھ في أحوالھ ّم لھ ُأمورهعلّى أن ُأتم

، وعلم أّن النعم التي لھ  حمدني عبدي:  ، قال اهللا جّل جاللھ الحمد هللا رّب العالمین:  فإذا قال
، أشھدكم أّني أضیف لھ إلى نعم الدنیا نعم  ، وأّن البالیا إن دفعت عنھ فبتطّولي من عندي

 .ت عنھ بالیا الدنیا، وأرفع عنھ بالیا اآلخرة كما دفع اآلخرة

، ُأشھدكم  شھد لي بأّني الرحمن الرحیم:  ، قال اهللا جّل جاللھ الرحمن الرحیم:  فإذا قال
 .  ، وألجزلّن من عطائي نصیبھ ألوفرنَّ من رحمتي حّظھ

،  أشھدكم كما اعترف إّني أنا مالك یوم الدین:  ، قال اهللا عّز وجّل مالك یوم الدین:  فإذا قال
 .  ، وألتجاوزّن عن سیئاتھ ، وألتقّبلّن حسناتھ  یوم الحساب حسابھألسھلنَّ

، ُأشھدكم ألثیبّنھ على  ، إیاي یعبد صدق عبدي:  ، قال اهللا عّز وجّل إّیاك نعبد:  فإذا قال
 .  عبادتھ ثوابًا یغبطھ كل من خالف في عبادتھ لي

، ُأشھدكم ألعینّنھ على  بي استعان والتجأ:  ، قال اهللا عّز وجّل وإیاك نستعین:  فإذا قال
 .  ، وآلخذّن بیده یوم نوائبھ ، وألغیثّنھ في شدائده أمره

  ، ولعبدي ھذا لعبدي:  ، قال اهللا جّل جاللھ إھدنا الصراط المستقیم إلى آخر السورة:  فإذا قال
 ٥٧٣. ، وآمنتھ مّما منھ وجل ، قد استجبت لعبدي وأعطیتھ ما أمل ما سأل

                                                        
 . ، من المجلس الثالث والثالثین ١، ح  ١٤٨ ـ ١٤٧ص :  مالي الصدوقأ.  ٥٧٣



رضي اهللا (حّدثنا محمد بن القاسم المفسر االسترابادي:  ورواه الصدوق أیضًا في العیون وقال

 .  ٥٧٤وساق بمثلھ...  )عنھ

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

،أخبرنا سفیان  حدثنا اسحاق بن ابراھیم الحنظلي:  ، قال ، في صحیحھ خرج مسلم  أ]٣٠٠ [
 في  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ( عن النبّي)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن العالء بن عیینة
 : حدیث

 .، ولعبدي ما سأل قسمت الّصالة بیني وبین عبدي نصفین:  قال اهللا عّز وجّل

الرحمن :  ، و إذا قال حمدني عبدي:  ، قال اهللا تعالى الحمد هللا رّب العالمین:   العبدفإذا قال
مّجدني :  ، قال اهللا مالك یوم الّدین:  ، وإذا قال أثنى علّى عبدي:   اهللا تعالى ، قال الرحیم

بیني وبین ھذا : ، قال إّیاك نعبد وإّیاك نستعین: فّوض إلّى عبدي ـ فإذا قال:  عبدي ـ وقال مّرة
اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر :  فإذا قال.  عبدي، ولعبدي ما سأل

 .  ٥٧٥، ولعبدي ما سأل ھذا لعبدي:  ، قال المغضوب علیھم وال الّضالین

؛  السائب أّنھ سمع أبا: حدثني العالء بن عبدالرحمان بن یعقوب: رجھ مالك في الموطأ قالوأخ
یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  سمعت أبا ھریرة یقول:  ، یقول مولى ھشام بن زھرة

 .٥٧٦بمثلھ

، عن العالء بن  ، حدثنا عبدالعزیز بن محمد حدثنا قتیبة:   قال وأخرجھ الترمذي
...   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ( أّن رسول اهللا)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ عبدالرحمان

 .  ٥٧٧مثلھ

أّنھ سمعت أبا :  ، عن العالء بن عبدالّرحمان ، عن مالك حدثنا القعنبي:  وأخرجھ أبو داود قال
صلى (قال رسول اهللا:   یقول)رضي اهللا عنھ(سمعت أبا ھریرة:  ، یقول الّسائب مولى ھشام بن زھرة

 .  ٥٧٨، وذكر مثلھ )وآلھاهللا علیھ 

عبدالعزیز ، ثنا  حّدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني:   قال وأخرجھ ابن ماجة في سننھ
سمعت :   قال)رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن العالء بن عبدالرحمان بن أبي حازم
 .  ٥٧٩مثلھ... یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

                                                        
 . ٥٩، ح  ٣٠، ص  ١ج :  عیون أخبار الرضا.  ٥٧٤
 . ٣٨/٣٩٥، ح  ، من كتاب الصالة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة:  ، باب ٢٩٦، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٥٧٥
 .٣٩، ح مام، من كتاب الصالةاالمام فیما ال یجھر فیھ بالقراءة خلف اإل القراءة خلف: ، باب ٨٤، ص١ج: الموطأ.  ٥٧٦
، من كتاب تفسیر  ، فاتحة الكتاب ة فاتحة الكتابو من سور) ٢(،  باب  ١٨٥ ـ ١٨٤، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٥٧٧

 . ٢٩٥٣، ح  القرآن
 . ٨٢١ ، ح ، من كتاب الصالة القراءة في الفجر:  ، باب ٢١٧ ـ ٢١٦، ص  ١ج :  سنن أبي داود.  ٥٧٨
 . ٣٧٨٤، ح  ، من كتاب األدب ، باب ثواب القرآن ١٢٤٣، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٥٧٩



أّنھ سمع : أخبرنا قتیبة، عن مالك، عن العالء بن عبدالرحمان: وأخرجھ النسائي قال
صلى (اهللا قال رسول:  یقول)رضي اهللا عنھ(ھریرة سمعت أبا: السائب مولى ھشام بن زھرة، قال أبا

 .٥٨٠مثلھ...  )اهللا علیھ وآلھ

 

حّدثنا :  ، قال أخبرنا الحسین بن حریث:  ، قال   أخرج النسائي  في سننھ بلفظ آخر]٣٠١ [
، عن أبي  ، عن أبیھ ، عن العالء بن عبدالرحمان ، عن عبدالحمید بن جعفر الفضل بن موسى

ما أنزل اهللا عّز وجّل في :  )اهللا علیھ وآلھصلى (قال رسول اهللا:  ، عن أبي بن كعب قال ھریرة
 . ، وھي الّسبع المثاني مثل ُأّم القرآن؛  اإلنجیل  ، وال الّتوراة

 .  ٥٨١، ولعبدي ما سأل وھي مقسومة بیني وبین عبدي

                                                        
 . ، من كتاب االفتتاح ن الرحیم في الفاتحةترك قراءة بسم اهللا الرحم:  ، باب ١٣٦ ـ ١٣٥ ص ٢ج :  سنن النسائي.  ٥٨٠
آن ولقد آتیناك سبعًا من المثاني والقر«:  ، باب تأویل قول اهللا ، في فضل فاتحة الكتاب ١٣٩، ص  المصدر السابق.  ٥٨١

 . من كتاب االفتتاح» العظیم



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في اإلتیان بالصالة واالنتظار لُألخرى 

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن سلمة بن الخّطاب  حّدثنا سعد بن عبداهللا:  ، قال   روى الشیخ الصدوق عن أبیھ]٣٠٢ [
، عن الّصادق  اسماعیل، عن جابر بن  ، عن محّمد بن الّلیث )البراوستاني(البرواستاني

عن قیام )علیھ السالم(أّن رجال سأل علّى بن أبي طالب:  )علیھما السالم(، عن أبیھ بن محّمد  جعفر
، قال اهللا  ، من صّلى من اللیل ُعشر لیلة هللا مخلصًا ابتغاء مرضاة اهللا أبشر:  الّلیل بالقرآن فقال لھ

 :وجّل لمالئكتھ عّز

، وعدد كّل  ات عدد ما أنبت في اللیل من حّبة وورقة وشجرةاكتبوا لعبدي ھذا من الحسن
 . قصبة وخوط ومرعى

  ومن صّلى لیلة تاّمة تالیًا تاب اهللا عّز وجّل راكعًا وساجدًا وذاكرًا ُأعطي من الّثواب:  ثم قال
 :  ویقول الّرب تبارك وتعالى لمالئكتھ:  إلى أن قال... 

 ٥٨٢. ، أسكنوه الفردوس ًة ابتغاء مرضاتي، أنظروا إلى عبدي احیى لیل مالئكتي

 

،  ، عن عاصم بن حمید ، عن الحسن بن علّى بن فّضال   وروى البراقي في محاسنھ]٣٠٣ [
ن عباده یراه یقضي إّن الرّب لیعجب مالئكتھ من العبد م:   )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا:  قال

 :  ، فیقول النافلة

 ٥٨٣. أنظروا إلى عبدي یقضي ما لم أفترض علیھ

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، ثنا  ، ثنا الّنضر بن شمیل عن أحمد بن سعید الّدارمّى:    أخرج ابن ماجة في السنن]٣٠٤ [
صلى اهللا علیھ (صّلینا مع رسول اهللا:  ، قال ، عن عبداهللا بن عمرو ، عن أبي أّیوب ، عن ثابت حّماد

، قد  مسرعًا)صلى اهللا علیھ وآلھ(، فجاء رسول اهللا ، وعّقب من عّقب ، فرجع من رجع المغرب)وآلھ

                                                        
 .  من المجلس الثامن واألربعین١٦، ح  ٢٤١ ـ ٢٤٠ص :  أمالي الصدوق.  ٥٨٢
 .  ثواب قضاء النوافل٦٠، باب  ٥٢، ص  ١ج :  المحاسن.  ٥٨٣



، قد فتح بابًا من أبواب  ، ھذا رّبكم أبشروا:  ، فقال  عن ركبتیھ٥٨٥، وقد حسر  الّنفس٥٨٤حفزه
 ٥٨٦. ، وھم ینتظرون أخرى انظروا إلى عبادي قد قضوا فریضة،  ، یباھي بكم المالئكة الّسماء

 

 

                                                        
 . )٣٣٧، ص  ٥ج :  لسان العرب. ( اي أعجلھ النفس الشدید المتتابع:  حفزه النفس.  ٥٨٤
 ).لسان العرب ( أي كشف:  حسر.  ٥٨٥
،  ، من كتاب المساجد و الجماعات لزوم المساجد وانتظار الصالة) ١٩(، باب  ٢٦٢، ص  ١ج :   سنن ابن ماجة.  ٥٨٦
 . ٨٠١ ح



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في الصیام وفضلھ

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

  روى الصدوق في الخصال عن أبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني ]٣٠٥ [
بن   حدثنا محمد:  ، قال حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن یعقوب بن یوسف الرازي:  ، قال بسمرقند

، عن ابن  ، عن عكرمة ، عن سلمة حدثنا زّمعة:  ، قال حدثنا أبو عامر:  ، قال یونس الكدیمي
 : قال اهللا تبارك وتعالى:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي عباس

 ٥٨٧. ، ھو لي وأنا ُاجزي بھ كل عمل ابن آدم ھولھ غیر الصیام

 

، عن  ، عن ابن أبي عمیر ، عن أبیھ   ورواه الكلیني بلفظ آخر عن علي بن ابراھیم]٣٠٦ [
 :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن أبي الصباح سلمة صاحب السابرّي

 . ٥٨٨صوم لي وأنا ُأجزي علیھال:  إّن اهللا تبارك وتعالى یقول

 

، عن  ، عن بكر بن صالح ، عن سھل بن زیاد   روى الكلیني عن عّدة من أصحابنا]٣٠٧ [
من :  )علیھ السالم(أبو عبداهللاقال :  ، قال ، عن یونس بن ظبیان ، عن منذر بن یزید محمد بن سنان

، وّكل اهللا عّز وجّل بھ ألف ملك یمسحون وجھھ  ، فأصابھ ظمأ صام هللا یومًا في شّدة الحّر
 :   قال اهللا عّز وجّل ، حّتى إذا أفطر ویبّشرونھ

 ٥٨٩. مالئكتي اشھدوا أّني قد غفرت لھ!  ما أطیب ریحك وروحك

 

، عن الفضل بن شاذان   ومحمد بن اسماعیل ، عن أبیھ   روى الكلیني أیضًا عن علي]٣٠٨ [
 : قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمیر جمیعًا

، ُاجّلك عن  یا ربِّ:  ؟ فقال ما یمنعك من مناجاتي:  )علیھ السالم(أوحى اهللا عّز وجّل إلى موسى
 :  ، فأوحى اهللا عّز وجّل إلیھ لخلوف فم الصائم؛  تالمناجا

                                                        
 . ٤٢، ح  ، من باب االثنین ٤٥ص :  الخصال.  ٥٨٧
 . ٧  ح ،  ، من كتاب الصیام ، باب ماجاء في فضل الصوم والصائم ٦٤ ـ ٦٣، ص  ٤ج :  الكافي.  ٥٨٨
 .  ١٧، ح  ٦٥ص :  المصدر السابق.  ٥٨٩



 ٥٩٠. ، لخلوف فم الصائم أطیب عندي من ریح المسك یا موسى

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، عن األعرج ، عن أبي الزناد ، عن مالك   أخرج البخاري عن عبداهللا بن مسلمة]٣٠٩ [
، لخلوف فم الّصائم  واّلذي نفسي بیده.  :..  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ( أّن رسول اهللا: عن أبي ھریرة

 ]:وجّل یقول اهللا عّز[،  أطیب عند اهللا من ریح المسك

 .٥٩١ بعشر أمثالھا والحسنة بھ، أجزي وأنا لي الّصیام أجلي، من وشھوتھ وشرابھ طعامھ یترك

 ٥٩٢. بمثلھ... وأخرجھ مالك بھذا اإلسناد عن أبي الزناد 

 

، عن  ، أخبرنا معمر نا ھشام، حدث   وأخرجھ البخاري بلفظ آخر عن عبداهللا بن محمد]٣١٠ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى ، عن أبي ھریرة ، عن ابن المسیب الزھري

 ٥٩٣.  وأنا أجزي بھ ، فإّنھ لي ، إّال الّصوم كّل عمل ابن آدم لھ

، عن ابن  ، أخبرني یونس ، أخبرنا ابن وھب خرجھ مسلم عن حرملة بن یحیى التجیبيوأ
 .  ٥٩٤بمثلھ.  .. أّنھ سمع أبا ھریرة قال:  ، أخبرني سعید بن المسّیب شھاب

 .  ٥٩٥خرىوأخرجھ مسلم أیضًا بأسانید متعددة ُأ

، عن موسى بن  ، انا محمد ، ثنا یزید ، حدثني أبي حدثنا عبداهللا:  ومثلھ في مسند احمد
 ٥٩٦. ، عن أبي ھریرة یسار

 

بن   انا محمد،  اخبرنا یزید بن ھارون:    وأخرج الدارمي في السنن بلفظ مقارب قال]٣١١ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أبي ھریرة ، عن أبي سلمة عمرو

، إّال  ، فالحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف كّل عمل ابن آدم لھ:  یقول اهللا تعالى
وشھوتھ ، ویترك الشراب  ، إّنھ یترك الطعام وشھوتھ من أجلي ، ھو لي وأنا أجزي بھ الصیام

 .  ٥٩٧ وأنا أجزي بھ ، فھو لي من أجلي

، أخبرنا  ، حدثنا عبدالرزاق حدثني محمد بن رافع:  وأخرجھ مسّلم في صحیحھ قال
 ٥٩٨. بمثلھ... أّنھ سمع أبا ھریرة یقول :  ، عن أبي صالح الزّیات ، أخبرني عطاء جریج ابن

                                                        
 . ١٣ح :  المصدر المتقّدم.  ٥٩٠
 . ١٧٩٥، ح  ، من كتاب الصوم فضل الصوم) ٢(، باب  ٦٧٠، ص  ٢ج :  صحیح البخاري.  ٥٩١
 . ٥٨، ح  ، من كتاب الصیام ، باب جامع الصیام ٣١٠ ص ١ج :  الموّطأ.  ٥٩٢
 . ٥٥٨٣  ، ح ، من كتاب اللباس ما یذكر في المسك) ٧٨(، باب  ٢٢١٥، ص ٥ج :  صحیح البخاري.  ٥٩٣
 . ١٦١، ح  ، من كتاب الصیام فضل الصیام) ٣٠(، باب  ٨٠٦، ص  ٢ج :  صحیح مسلم.  ٥٩٤
 . ١٦٥ ـ ١٦٣ ح ٨٠٠٧ص :  المصدر السابق.  ٥٩٥
 .  ٥٢٧ ص ٢ج :  مسند أحمد.  ٥٩٦
 . ١٧٧٠، ح  في فضل الصوم) ٥٠(، باب  ٢٣، ص  ٢ج :  سنن الدارمي.  ٥٩٧



، عن  ، ثنا معاویة ووكیع حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة:  وأخرجھ ابن ماجة في السنن قال
 ٥٩٩. بمثلھ... ، عن أبي ھریرة قال   صالح، عن أبي األعمش

 

، حدثنا عبد الوارث بن    وأخرجھ الترمذي بلفظ آخر عن عمران بن موسى القّزاز]٣١٢ [
سمعت رسول :  ، قال أبي ھریرة، عن  ، عن سعید بن المسیب ، حدثنا علي بن زید سعید
 :  إّن رّبكم یقول:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 ٦٠٠. ، والّصوم لي وأنا أجزي بھ كّل حسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف

 

،  ، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح ، حدثنا األعمش ن أبي نعیم  أخرج البخاري ع]٣١٣ [
 :  یقول اهللا عّز وجّل:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن الّنبّى

 ٦٠١. ، یدع شھوتھ وأكلھ وشربھ من أجلي الّصوم لي وأنا أجزي بھ

 .  ٦٠٢)صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرجھ النسائي بروایات متعددة بأسانید مختلفة عن النبي

 ثنا ضرار ـ ، ، ثنا محمد بن فضیل ، حدثني أبي حدثنا عبداهللا:  وورد الحدیث في مسند أحمد
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:  ، عن أبي ھریرة وأبي سعید قاال وھو أبو سنان ـ عن أبي صالح

 .  ٦٠٣بمثلھ)وآلھ

 

،  ، حدثنا محمد بن زیاد ، حدثنا شعبة حدثنا آدم:    وأخرجھ البخاري بلفظ ثالث قال]٣١٤ [
 : ، قال  یرویھ عن رّبكم)صلى اهللا علیھ وآلھ(لنبي، عن ا سمعت أبا ھریرة:  قال

 ٦٠٤. ، والصوم لي وأّنا أجزي بھ لكّل عمل كّفارة

 

، حدثنا الولید بن   موسى االنصاريعن اسحاق بن:    أخرج الترمذي في السنن]٣١٥ [
، عن أبي  ، عن أبي سلمة ، عن الزھري ، عن قّرة بن عبدالرحمان ، عن االوزاعي مسلم
 :  قال اهللا عّز وجّل:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ھریرة

 ٦٠٥. أحّب عبادي إلّى أعجلھم فطرًا

                                                                                                                                                               
 . ١٦٣، ح  ، من كتاب الصیام فضل الصیام) ٣٠(، باب  ٨٠٧، ص  ٢ج :  صحیح مسلم.  ٥٩٨
 . ١٦٣٨  ، ح ، من كتاب الصیام ماجاء في فضل الصیام) ١(، باب ٥٢٥، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ٥٩٩
 . ٧٦٤  ، ح ، من كتاب الصوم ما جاء في فضل الصوم) ٥٥(، باب  ١٣٦، ص  ٣ج :  سنن الترمذي.  ٦٠٠
،  من كتاب التوحید) اهللایریدون أن یبّدلوا كالم: ( قول اهللا تعالى) ٣٥(، باب  ٢٧٢٣، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٦٠١
 . ٧٠٥٤ح 
 . ، من كتاب الصیام  باب في فضل الصیام١٦٣ ـ ١٥٩ ص ٤ج :  سنن النسائي.  ٦٠٢
 .  ٢٣٢ ص ٢ج :  مسند احمد.  ٦٠٣
، من كتاب  وروایتھ عن رّبھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ذكر النبي) ٥٠(، باب  ٢٧٤١، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٦٠٤

 . ٧١٠٠  ، ح التوحید



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل اإلنفاق والصدقة وإكرام السائل

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

حدثنا محمد بن أبي عبداهللا :  ، قال حدثنا علي بن احمد:    روى الصدوق قال]٣١٦ [
بن   ، عن علي بن محمد ، عن عبدالعظیم بن عبداهللا الحسني ، عن سھل بن زیاد اآلدمي الكوفي

لّما :  قال)علیھم السالم(علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب
زاء إلھي فما ج:   موسى ، قال  في حدیث طویل)علیھ السالم(كّلم اهللا عّز وجّل موسى بن عمران

 ؟  من أطعم مسكینًا ابتغاء وجھك

إّن فالن بن فالن من :  ، آمر منادیًا ینادي یوم القیامة على رؤوس الخالئق  یا موسى: قال
 ٦٠٦. عتقاء اهللا من النار

 

أخبرني المظفر بن محمد :  ، قال أخبرنا محمد بن محمد:    روى الشیخ الطوسي قال]٣١٧ [
أخبرني أبو جعفر أحمد بن :  ، قال حدثنا أبو علي محمد بن ھّمام االسكافي:  ، قال البلخي
، عن علي بن  ، عن الحسن بن علي الخّزاز أّن منصور بن العباس القصباني حّدثھم:  مابنداذ
قلت )علیھما السالم( بن علي الباقرلّما ھلك أبو جعفر محمد:  ، قال ، عن سالم بن أبي حفصة عقبة

،   فُأعّزیھ بھ)علیھما السالم(انتظروني حتى أدخل على أبي عبداهللا جعفر بن محمد:  ألصحابي
قال رسول :  ، ذھب واهللا من كان یقول إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون:  ، ثم قلت فدخلت علیھ فعّزیتھ

، واهللا ال ُیرى مثلھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ھ وبین رسول اهللاُیسأل عّمن بین ، فال )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
 .  أبدًا

 :  ، ثم قال  ساعة)علیھ السالم(فسكت أبو عبداهللا:  قال

إّن من عبادي من یتصّدق بشّق ثمرة فأربیھا لھ كما یربي أحدكم :  قال اهللا تبارك وتعالى
  .  حتى أجعلھا لھ مثل جبل ُأحد٦٠٧ِفْلوه

                                                                                                                                                               
 . ٧٠٠، ح  ، من كتاب الصوم جاء في فضل تعجیل اإلفطارما ) ١٣(، باب  ٨٣، ص  ٣ج :  سنن الترمذي.  ٦٠٥
 . ، من المجلس السابع والثالثین ٨، ح  ١٧٣ص :  أمالي الصدوق.  ٦٠٦
 . ) لسان العرب(،  المھر حین یفطم أو یبلغ السنة:  الِفْلو.  ٦٠٧



علیھ (، كّنا نستعظم قول أبي جعفر ما رأیت أعجب من ھذا:  فخرجت إلى أصحابي فقلت

» قال اهللا تعالى«:  ، فقال لي أبو عبداهللا بال واسطة»  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا«:  )السالم
 .  ٦٠٨بال واسطة

 

، عن ابن أبي  ، عن أبیھ   ورواه الكلیني في الكافي بلفظ قریب عن علي بن ابراھیم]٣١٨ [
 )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن زرارة ، عن ھشام بن سالم عمیر
 :  إن اهللا تبارك وتعالى یقول:  قال

، حّتى  ، إّال الّصدقة فإّني أتلّقفھا بیدي تلّقفًا ّال وقد وّكلت بھ من یقبضھ غیريما من شيء ا
، فیأتي یوم  كما یربي الرجل ِفْلوه وفصیلھ] لھ[أّن الّرجل لیتصّدق بالتمرة أو بشّق ثمرة فأربیھا 

 .  ٦٠٩، وأعظم من ُاحد القیامة وھو مثل ُأحد

صلى اهللا علیھ (، عن أبي عبداهللا عن سالم بن أبي حفصة:  ورواه العیاشي في تفسیره

 .  ٦١٠بمثلھ)وآلھ

 

علیھ (، عن أبي جعفر  في تفسیره بلفظ مقارب عن أبي حمزة   وروى العیاشي]٣١٩ [

 : قال)السالم

، فإّني  ، اّال الصدقة ، وّكلت باألشیاء غیري  أنا خالق كل شيء: قال اهللا تبارك وتعالى
، حتى أّن الرجل والمرأة یصّدق بشّقة الثمر فأربیھا لھ كما یربي الرجل منكم  أقبضھا بیدي
 ٦١١. ، حّتى أتركھ یوم القیامة أعظم من ُأحد فصیلھ وفلوه

 

، عن  ، عن أبیھ ، عن أحمد بن أبي عبداهللا   روى الكلیني عن عدة من أصحابنا]٣٢٠ [
 :  قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن الوصافي ، عن إسحاق بن عّمار بن سنان  محمد

 یا موسى أكرم السائل ببذل یسیر أو : قال)علیھ السالم(كان فیما ناجى اهللا عّز وجّل بھ موسى
،  ، مالئكة من مالئكتي یبلونك فیما خّولتك ، الّنھ یأتیك من لیس بإنس وال جاّن برّد جمیل

 ٦١٢. ، فانظر كیف انت صانع یابن عمران ویسألونك عّما نّولتك

 

 أّن العبد إذا تصّدق:  فسیرة مرسال  روى الشیخ أبوالفتوح الرازي في ت]٣٢١ [

 ، ، یربیھا اهللا تعالى وینمیھا حتى تصیر كجبل ُأحد بلقمة من الخبز أو بشقٍّ من التمر

                                                        
 . ، من المجلس الخامس ٨/١٩٥، ح  ١٢٥ ص:  أمالي الشیخ الطوسي.  ٦٠٨
 .  ٦، ح  تاب الزكاة، من ك ، باب النوادر ٤٧، ص  ٤ج :  الكافي.  ٦٠٩
 .  ٥٠٧ ح ١٥٢ ص ١ج :  تفسیر العیاشي.  ٦١٠
 . ٥٠٩، ح  ١٥٣، ص  المصدر السابق.  ٦١١
 . ٣، ح  ، من كتاب الزكاة ، باب كراھّیة رّد السائل ١٥، ص  ٤ج :  الكافي.  ٦١٢



 ، ، فتصیر كّفة حسناتھ خفیفة ویأتي بھ اهللا تعالى یوم القیامة عند المیزان فُیحاسب

 ، وترّجح فتصیر ثقیلة، فیأتى اهللا تعالى بصدقة فتوضع في كّفة حسناتھ  فیتحّیر الرجل

 ، ما ھذه الطاعة الثقیلة  التي الأرى نفسي یا الھي:  ، فیقول العبد على كّفة سّیئاتھ

 !عملھا؟

، كنت ُأربیھا لك إلى وقت   في یوم كذا ھذا شق التمر الذي تصّدقت لي:  فیقول اهللا تعالى
 .  ٦١٣، لتكون فیھا إغاثتك حاجتك

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن أبي  حدثني مالك:  ، قال حدثنا اسماعیل:  في صحیحھ قال:    أخرج البخاري]٣٢٢ [
 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ( رسول اهللاأّن:  ، عن أبي ھریرة ، عن األعرج الزناد

 . ٦١٤، أنفق علیك أنفق یا بن آدم:  قال اهللا

، عن  ، حدثنا أبو الزناد ، أخبرنا شعیب حّدثنا أبو الیمان:  وأخرجھ البخاري أیضًا قال

 .  ٦١٥وذكر بمثلھ: ...   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  ، عن أبي ھریرة العرجا

:  قاال،  حدثني زھیر بن حرب ومحمد بن عبداهللا بن نمیر:  وأخرجھ مسلم في صحیحھ قال

 یبلغ بھ )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن األعرج ، عن أبي الزناد حدثنا سفیان بن عیینة

 . ٦١٦، بمثلھ ... :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(الّنبّى

، حدثنا  ، حدثنا عبدالرزاق ابن ھّمام عن محمد بن رافع:   طریق آخروأخرجھ مسلم أیضًا من

رضي اهللا (ھذا ما حّدثنا أبو ھریرة:  ـ قال  ـ أخي وھب بن منّبھ ، عن ھّمام بن منّبھ معمر بن راشد

 .  ٦١٧بمثلھ ... )صلى اهللا علیھ وآلھ( عن رسول اهللا)عنھ

 

،  ، حدثنا یزید بن ھارون حدثنا محمد بن بشار:  ج الترمذي في السنن قال  أخر]٣٢٣ [

صلى اهللا علیھ (، عن النبي ، عن أنس بن مالك ، عن سلیمان بن أبي سلیمان حّدثنا العّوام بن حوشب

، فعجبت  ، فعاد بھا علیھا فاستقّرت ، فخلق الجبال لّما خلق اهللا األرض جعلت تمید:  قال)وآلھ

 .   من شّدة الجبالالمالئكة

 .  ، الحدید نعم:  ؟ قال ، ھل من خلقك شيٌء أشّد من الجبال یا رّب:  قالوا

 .  ، الّنار نعم:  ؟ قال ، فھل من خلقك شيٌء أشّد من الحدید یا رّب:  قالوا
                                                        

استحباب ) ٦(، باب ١٦٩، ص  ٧ج :  ، عنھ مستدرك الوسائل ٤٨٤ ص ، ١ج :  تفسیر أبي الفتوح الرازي.  ٦١٣
 . ٥، ح  ، من أبواب الصدقة الصدقة ولو بالقلیل

 . ٥٠٣٧  ، ح ، من كتاب النفقات فضل النفقة على األھل:  ، باب  ٢٠٤٧، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٦١٤
 . ٤٤٠٧  ، ح ، من كتاب التفسیر »وكان عرشھ على الماء«باب .  ١٧٢٤، ص ٤ج :  المصدر السابق.  ٦١٥
 . ٣٦/٩٩٣  ، ح ، من كتاب الزكاة الحّث على النفقة) ١١(، باب  ٦٩١ ـ ٦٩٠، ص  ٢ج :  صحیح مسلم.  ٦١٦
 .  ٩٩٣ / ٣٧ح :  المصدر السابق.  ٦١٧



 .  ، الماء نعم:  ؟ قال ، فھل من خلقك شيٌء أشّد من الّنار یا رّب:  فقالوا

 .  ، الّریح نعم:  ؟ قال ل من خلقك شيء أشّد من الماء، فھ یا رّب:  قالوا

، تصّدق بصدقة  ، ابن آدم نعم:  ؟ قال ، فھل من خلقك شيٌء أشّد من الّریح یا رّب:  قالوا
 . ٦١٨بیمینھ یخفیھا من شمالھ

 

، أنبأنا حریز بن  حدثنا أبو بكر أبي شیبة، ثنا یزید بن ھارون:   أخرج ابن ماجة قال]٣٢٤ [
:  ، قال ، عن بسر بن جّحاش القرشي ، عن جبیر بن نفیر ، حدثني عبدالرحمان بن میسرة عثمان

 :  ، وقال ، ثّم وضع أصبعھ الّسّبابة  في كّفھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(بزق الّنبّى

 ـ ، فإذا بلغت نفسك ھذه ، وقد خلقتك من مثل ھذه  ابن آدم أّنى تعجزني:  جّلیقول اهللا عّز و
 . ٦١٩، وأّنى أوان الّصدقة أتصّدق:  قلتوأشار إلى حلقھ ـ 

 

                                                        
 . ٣٣٦٩، ح  من كتاب تفسیر القرآن) ٩٥(، باب ٤٢٤ ـ ٤٢٣، ص  ٥ج :  سنن الترمذي.  ٦١٨
،  ، من كتاب الوصایا النھي عن االمساك في الحیاة والتبذیر عند الموت) ٤(، باب ٩٠٣، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٦١٩
 . ٢٧٠٧ح 



 

 

 

 

 فصل

 ء في فضل الحّج ویوم عرفةماجا

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

 :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي   روى القطب الراوندي في لّب اللباب مرسال]٣٢٥ [

، جاؤوني  انظروا إلى عبادي وإمائي شعثًا غبرًا:  إذا كانت عشیة عرفة یقول اهللا لمالئكتھ
، وال عذابي ـ یعني الجنة والنار ـ اشھدكم مالئكتي أّني قد  يمن كّل فّج عمیق ما لم یروا رحمت

 ٦٢٠. ، اشھدكم مالئكتي أّني قد غفرت لھم الحاج وغیر الحاج ، الحاج وغیر الحاج غفرت لھم

 

 لّما حج )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  )علیھ السالم(  وفي دعائم االسالم عن علي]٣٢٦ [
مرحبًا بوفد اهللا ـ ثالث مرات ـ الذین :  ، فأقبل على الناس بوجھھ وقال ، وقف بعرفة حجة الوداع
یا :  ، ثم قال لحسنات، وُیجعل لھم في اآلخرة بكّل درھم الف من ا ، وُتخلف نفقاتھم سألوا ُأعطوا

 . بلى یا رسول اهللا:  ؟ قالوا ایھا الّناس أال ُابّشركم

 .  إّنھ إذا كانت ھذه العشّیة باھى اهللا بأھل ھذا الموقف المالئكة:  قال

، ھل   شعثًا غبرًا ، أتوني من أطراف األرض یا مالئكتي انظروا إلى عبادي وإمائي:  فیقول
 .  ربنا یسألونك المغفرة:   فیقولون؟ تعلمون ما یسألون

 . ٦٢١، فانصرفوا من موقفكم مغفورًا لكم ما سلف أشھدكم أّني قد غفرت لھم:  فیقول

 

 :    وفي درر اللئالي في حدیث طویل]٣٢٧ [

،  ، یرجون رحمتي ومغفرتي ، جاؤوني شعثًا من كّل فّج عمیق ھؤالء عبادي:  إّن اهللا یقول

:  ثم یقول اهللا تعالى.  ، أو كزبد البحر لغفرتھا لھم فلو كانت ذنوبھم بعدد الرمال أو كعدد القطر

 . ٦٢٢، ولمن شفعتم لھ افیضوا مغفورًا لكم

 

                                                        
، من أبواب  ، باب كراھة الزحام في اإلفاضة من عرفاق ٤٧، ص  ١٠ج :  ، عنھ مستدرك الوسائل مخطوط.  ٦٢٠

 . ١، ح  الوقوف بالمشعر
 . ٢٩٣، ص  ١ج :  دعائم االسالم.  ٦٢١
 . ١٨، ص  ١ج :  درر اللئالي.  ٦٢٢



، عن  ، عن أبیھ عن یحیى بن ابراھیم:  محاسن بلفظ مقارب  ورواه البرقي في ال]٣٢٨ [

أما علمت أّنھ إذا كان :  )علیھما السالم(قال علي بن الحسین:  ، عن أبي عبداهللا قال معاویة بن عمار

 :  ، ثم یقول عشّیة عرفة برز اهللا في مالئكتھ إلى سماء الدنیا

، فسألوني  ھم رسوال من وراء وراء، أرسلت الی ، أتوني شعثًا غبرًا انظروا إلى عبادي
، وقدتقّبلت  ، قد شّفعت محسنھم في مسیئھم ، أشھدكم أّنھ حق علّى أّن أجیبھم الیوم ودعوني

 ٦٢٣. ، فأفیضوا مغفورًا لكم من محسنھم

 

 :  ق أھل السّنةورد من طری وما

، ثنا  ، ثنا القاھر بن السرّى السلمي  عن أیوب بن محمد الھاشمي   أخرج ابن ماجة]٣٢٩ [

صلى اهللا علیھ (أّن الّنبّى:  ، عن أبیھ أّن أباه أخبره:  عبداهللا بن كنانة بن عباس بن مرداس الّسلمّى

 :  ، فُأجیب  دعا ُألّمتھ عشّیة عرفة)وآلھ

 . ٦٢٤، فإّني آخذ للمظلوم منھ  ما خال الّظالم، إّني قد غفرت لھم

 

، ثنا  حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر:    أخرج أبو نعیم في الحلیة قال]٣٣٠ [
، ثنا  ، ثنا المقداد بن داود ثنا سلیمان بن أحمدوحد.  ، ثنا أبو نعیم بن سلیمان بن الحارث  محمد

:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن مجاھد ثنا یونس بن أبي اسحاق:  ، قاال عبداهللا بن محمد بن المغیرة
 . إّن اهللا تعالى یباھي بأھل عرفات مالئكة السماء :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا

، أشھدكم أّني قد غفرت   غبرًا من كل فج عمیقانظروا إلى عبادي أتوني شعثًا:  یقول
 ٦٢٦ . ٦٢٥لھم

، ثنا احمد بن نصر، ثنا  حدثنا محمد بن صالح بن ھاني:  وأخرجھ الحاكم في المستدرك قال
قال :  ، عن أبي ھریرة قال ، عن مجاھد ، ثنا یونس بن أبي إسحاق أبو نعیم الفضل بن دكین

 .  »غبرًا«:  ، لكن إلى قولھ ٦٢٧ بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

 

                                                        
 . ١٢٠  ، ح ، من كتاب ثواب األعمال ثواب الوقوف بعرفات) ٩٦(، باب ٦٥، ص  ١ج :  المحاسن.  ٦٢٣
 . ٣٠١٣  ، ح ، من كتاب المناسك الدعاء بعرفة) ٥٦(، باب  ١٠٠٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٦٢٤
 . ٣٠٥، ص  ٣ج :  حلیة االولیاء.  ٦٢٥
، عن  ، عن مخرمة بن بكیر  عن عبداهللا بن وھب وقد أخرج ابن ماجة باسناده عن ھارون بن سعید المصري،.  ٦٢٦
) صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  قالت عائشة:  ، قال  عن ابن المسیب سمعت یونس بن یعقوب یقول:  ، قال أبیھ
، وإّنھ لیدنو عّز وجّل ثم یباھي بھم  ما من یوم اكثر من أن یعتق اهللا عّز وجّل فیھ عبدًا من النار من یوم عرفة«:  قال

 . )٣٠١٤، ح  ١٠٠٢، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة (»؟ ما أراد ھؤالء:  ، فیقول المالئكة
 .  من كتاب المناسك ٤٥٦، ص  ١ج :   على الصحیحینالمستدرك.  ٦٢٧



 

 

 

 

 فصل

 الجھاد وفضل الشھادة في سبیل اهللا تعالى ماجاء في

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن أبي  ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن ابراھیم]٣٣١ [
 وأّمن ھارون )علیھ السالم(دعا موسى:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)علیھ السالم(عبداهللا

 :  فقال اهللا تبارك وتعالى.  وأّمنت المالئكة

، ومن غزا في سبیل اهللا أستجیب لھ كما استجیب لكما یوم  قد ُاجیبت دعوتكما فاستقیما
 . ٦٢٨القیامة

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

حّدثنا حماد بن :  ، قال حدثنا حجاج:  ، قال   أخرج النسائي عن ابراھیم بن یعقوب]٣٣٢ [
 فیما یحكیھ عن رّبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى ، عن ابن عمر ، عن الحسن ، عن یونس سلمة

 :  عّز وجّل قال

 ، ضمنت لھ ، ابتغاء مرضاتي أّیما عبد من عبادي خرج مجاھدًا في سبیل اهللا

 ، ، وإن قبضتھ غفرت لھ ، بما أصاب من أجر أو غنیمة أن أرجعھ إن أرجعتھ

 . ٦٢٩ورحمتھ

 

ـ  وھو ابن القعقاع ، عن عمارة ـ ، حّدثنا جریر ر بن حرب  وأخرج مسلم عن زھی]٣٣٣ [
 :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أبي ھریرة عن أبي زرعة

، وتصدیقًا  ، وإیمانًا بي ال یخرجھ إّال جھادًا في سبیلي:  تضّمن اهللا لمن خرج في سبیلھ
، نائال ما نال  جعھ إلى مسكنھ اّلذي خرج منھ، أو أر ، فھو علّى ضامن أن أدخلھ الجّنة برسلي

 ٦٣٠. من أجر أو غنیمة

 

                                                        
 . ٨، ح   من كتاب الدعاء تستجاب دعوتھ،، باب من  ٥١٠، ص  ٢ج :  الكافي.  ٦٢٨
 . ، من كتاب الجھاد ثواب السریة التي تخفق:  ، باب ١٨، ص  ٦ج :  سنن النسائي.  ٦٢٩
 . ١٠٣/١٨٧٦  ، ح ، من كتاب اإلمارة فضل الجھاد) ٢٨(، باب ١٤٩٥، ص  ٣ج :  صحیح مسلم.  ٦٣٠



، حّدثنا موسى بن ابراھیم بن كثیر    أخرج الترمذي عن یحیى بن حبیب بن عربي]٣٣٤ [
 لقیني:  ، قال سمعت جابر بن عبداهللا یقول سمعت طلحة بن خراش:  ، قال األنصاري

، استشھد  یا رسول اهللا:  ؟ قلت ، مالي أراك منكسرًا یا جابر:   فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا
 ، أبي

 ، بلى:   قلت ؟ أفال أبّشرك بما لقي اهللا بھ أباك:  قال.  ، وترك عیاال ودینًا قتل یوم ُأحد

 فكّلمھ؛  ، وأحیا أباك ، إّال من وراء حجاب ما كّلم اهللا أحدًا قّط:  ، قال یا رسول اهللا

 . كفاحًا

 . ، فُأقتل فیك ثانیة ، تحییني یا رّب:   قال، ، تمّن علّى أعطك یا عبدي:  فقال

  ٦٣١. إّنھ قد سبق مّني أّنھم إلیھا ال یرجعون:  قال الّرّب ـ عّز وجّل ـ

 

، ثنا موسى بن ابراھیم  عن ابراھیم بن المنذر الحزامي:    وأخرجھ ابن ماجة]٣٣٥ [
لّما قتل عبداهللا :  ، سمعت جابر بن عبداهللا یقول ، سمعت طلحة بن خراش الحزامي األنصاري

، أال أخبرك ما قال اهللا  یا جابر:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، قال رسول اهللا رو بن حرام یوم ُأحدبن عم
 .  ٦٣٢وذكر الحدیث بمثلھ... ؟  وجّل ألبیك عّز

 

 : ، قال حّدثنا بھز:  ، قال   وفي الباب ما أخرجھ النسائي عن أبي بكر بن نافع]٣٣٦ [

یؤتى بالّرجل :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أنس بن مالك ، عن ثابت حّدثنا حّماد
 . من أھل الجّنة

:  ، فیقول ، خیر منزل ّبأي ر:  فیقول؟  ، كیف وجدت منزلك یا بن آدم:  فیقول اهللا عّز وجّل
، لما یرى من فضل  فُأقتل في سبیلك عشر مّرات؛  أسألك أن ترّدني إلى الّدنیا:  فیقول، سل وتمّن
 ٦٣٣. الّشھادة

 

 

 

 

                                                        
 . ٣٠١٠، ج  ، من كتاب تفسیر القرآن ومن سوره آل عمران) ٤(، باب ٢١٥ ـ ٢١٤، ص  ٥ج :  ترمذيسنن .  ٦٣١
، من كتاب  فضل الشھادة في سبیل اهللا) ١٦(، باب  ، كتاب الجھاد ٢٨٠٠، ح  ٩٣٦، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٦٣٢

 . ٢٨٠٠، ح  الجھاد
 . ، من كتاب الجھاد ، باب ما تیمّنى أھل الجّنة ٣٦، ص  ٦ج :  سنن النسائي.  ٦٣٣



 

 

 

  الباب الخامس

 

 

 ما یتعّلق بالبّر والصلة

 

 ائل الحمیدةوالفض

 

 

 

 

 : ویشتمل على فصول

 

 



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في صلة الرحم و فضلھا

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

عبداهللا الكوفي،  حّدثنا محّمد بن أبي:  ، قال حّدثنا علي بن احمد:    روى الصدوق قال]٣٣٧ [
الحسني، عن علي بن محمد بن علي بن عن سھل بن زیاد اآلدمي، عن عبدالعظیم بن عبداهللا 

:   في حدیث قال)علیھ السالم(موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب
، فما جزاء من  إلھي:   موسى فقال فیما قال)علیھ السالم(لّما كّلم اهللا عّز وجّل موسى بن عمران

 ؟ وصل رحمھ

ھلّم :  ، وینادیھ خزنة الجّنة لیھ سكرات الموت، واھّون ع یا موسى أنسي لھ أجلھ:  قال
 .  ٦٣٤إلینا فادخل من أّي أبوابھا شئت

 

، عن علي بن  ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن إبراھیم]٣٣٨ [
 ناجاه اهللا تبارك وتعالى، فقال لھ في مناجاتھ في حدیث )ھ السالمعلی(إّن موسى:  عیسى رفعھ قال

 :  طویل

  ، السماء تسّبح لي یا موسى متى ما دعوتني ورجوتني فإّني سأغفر لك على ما كان منك
، وكّل الخلق یسّبحون لي  ، واألرض تسّبح لي طمعًا ، والمالئكة من مخافني مشفقون وجال

، وألحق بھا ما  ، ولھا عندي عھد وثیق ، فإّنھا مّني بمكان  الصالة ، ثم علیك بالصالة داخرون
، فإّني ال أقبل إّال الطّیب یراد بھ وجھي واقرن مع  ھو منھا زكاة القربان من طیب المال والطعام

؛  ، والرحم أنا خلقتھا فضال من رحمتي ، فإّني أنا اهللا الرحمن الرحیم ذلك صلة األرحام
، وواصل من  ، وأنا قاطع من قطعھا ، ولھا عندي سلطان في معاد اآلخرة دلیتعاطف بھا العبا

 .  ٦٣٥، وكذلك أفعل بمن ضّیع أمري وصلھا

 

                                                        
 . ، من المجلس السادس والثالثین ٨، ح  ١٧٣ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٦٣٤
 .  ٨، ضمن ح  ٤٥ ـ ٤٤، ص  ٨ج :  الكافي.  ٦٣٥



، عن اهللا تعالى  ، عن جبرئیل )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا:    وفي مشكاة األنوار]٣٣٩ [
 .  ٦٣٦، ومن قطعھا قطعتھ ، فمن وصلھا وصلتھ شققت الرحم من اسمي،  أنا الرحمان:  قال

حدثني أبي عن جدي عن :   قال)علیھ السالم(روى ابن أبي جمھور االحسائي عن الصادق
 .  ٦٣٧ بمثلھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

بن   حدثني معاویة:  ، قال ، حّدثنا سلیمان  حّدثنا خالد بن مخلد   أخرج البخاري وقال]٣٤٠ [
:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبّى )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن سعید بن یسار أبي مزّرد

ھذا :   قالت، مھ:  ، فقال لھا فأخذت بحقو الّرحمان؛  نھ قامت الّرحم، فلّما فرغ م خلق اهللا الخلق
 .  مقام العائذ بك من القطیعة

 ؟  ، وأقطع من قطعك  أن أصل من وصلك أال ترضین:  قال

 .  ٦٣٨ فذاك: ، قال بلى یا رّب:  قالت

حدثني :  ، عن معاویة قال ، حدثنا حاتم حدثنا ابراھیم بن حمزة:  وأخرجھ البخاري أیضًا قال
 .  ٦٣٩عمي أبو الحباب سعید بن یسار عن أبي ھریرة بھذا الحدیث

 ٦٤٠. ، عن معاویة بن أبي المزّرد بمثلھ ، عن عبداهللا وأخرجھ أیضًا عن بشر بن محمد

 . ٦٤١مصابیح السّنة بمثل لفظ البخاريوأخرجھ البغوي في 

 

حّدثنا :  ، قاال حدثنا ابن أبي عمروسعید بن عبدالرحمان:   قال   وأخرجھ الترمذي]٣٤١ [
اشتكى أبو الرّداِد اللیثي فعاده عبدالرحمان :  قال، عن أبي سلمة  ، عن الزھري سفیان بن عیینة

سمعت :   عبدالّرحمان بن عوف ، فقال خیرھم وأوصلھم ما ِعلْمُت أبا محمد:  ، فقال بن عوف
 :  یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

، فمن وصلھا  ، وشققت لھا من اسمي ، خلقت الّرحم ، وأنا الّرحمان أنا اهللا:  قال اهللا
 ٦٤٣.  ٦٤٢، ومن قطعھا بتّتھ ھوصلت

                                                        
 .  فصل في صلة ا لرحم٨٧٦، ح  ٢٨٩ص :  مشكاة األنوار.  ٦٣٦
 .  ٤٥، ح  ٣٦٢، ص  ١ج :  عوالي اللئالي.  ٦٣٧
 . ٤٥٥٢، ح  تفسیرمن كتاب ال) وتقّطعوا أرحامكم: ( قولھ) ٣٢١(، باب ١٨٢٨، ص  ٤، ج  صحیح البخاري.  ٦٣٨
 . المصدر السابق.   ٦٣٩
،  ، من كتاب األدب من وصل وصلھ اهللا) ١٣(، باب ٢٢٣٢، ص  ٥و ذكره أیضًا في ج . المصدر المتقّدم.  ٦٤٠
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ( بسندین إلى أبي ھریرة عن النبي٥٦٤٢ و ٥٦٤١  ح
 . ٣٨٢٥، ح  ، من كتاب اآلداب البر والصلة) ٤(، باب  ٣٨٢٥، ح  ٣٥١ ـ ٣٥٠، ص  ٣ج :  مصابیح السّنة.  ٦٤١
 . والتشدید ھنا للمبالغة في القطع) ٦، ص  ٢ج :  لسان العرب. ( القطع المتأّصل:  البّت.  ٦٤٢
 . ١٩٠٧، ح  ، من كتاب البّر والصلة ما جاء في قطیة الرحم) ٩(، باب  ٢٧٨، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٦٤٣



 بشران العدل، عن اسماعیل بن محمد وأخرجھ البیھقي أیضًا في السنن الكبرى عن الحسین بن
وأخبرنا عبداهللا بن یوسف، عن .  ، عن عبدالرزاق ، عن أحمد بن منصور الرمادي الصّفار

، عن  ، عن معمر ، عن عبدالرزاق ، عن أحمد بن یوسف السلمي محمد بن الحسین القطان
 .  ٦٤٤، بمثل لفظ الترمذي الزھري

،  ، عن الزھري ثنا سفیان:  ، قاال حّدثنا مسّدد وأبو بكر بن أبي شیبة:   قال وأخرجھ أبو داود
 .  ٦٤٥بمثلھ:  ، عن عبدالّرحمان بن عوف قال عن أبي سلمة

، عن أبي  ، عن محمد بن عمرو درك عن أحمد بن یزید بن ھارونوأخرجھ الحاكم في المست
 .  ٦٤٦سلمة بلفظ مثل روایة أبي داود

                                                        
 . الصدقات، من كتاب  ٢٦، ص  ٧ج :  السنن الكبرى.  ٦٤٤
 . ١٦٩٤، ح  ، من كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ١٣٣، ص  ٢ج :  سنن أبي داود.  ٦٤٥
 . ، من كتاب البر والصدقة ١٥٧، ص  ٤ج :  مستدرك الحاكم.  ٦٤٦



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في جزاء الصبر على المصیبة

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن أبي  ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن أبیھ   روى الكلیني عن علي بن ابراھیم]٣٤٢ [
واهللا أعلم بما   إذا قبض ولد المؤمن ـ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   قال)علیھ السالم(عبداهللا

 .  ّنانعم رب:  فیقولون؟  قبضتم ولد فالن:  ـ قال اهللا تبارك وتعالى لمالئكتھ  قال العبد

 .  حمدك واسترجع:   قالوا؟ فما قال عبدي:  فیقول:  قال

، ابنوا لھ بیتًا في الجّنة  ، فحمدني واسترجع ، وقّرة عینھ أخذتم ثمرة قلبھ:  فیقول اهللا تبارك
 . ٦٤٧وسّموه بیت الحمد

 

، عن أبي  ، عن عبدالرحمان بن الحجاج   ورواه الكلیني بلفظ آخر عن ابن أبي عمیر]٣٤٣ [
إّن عّز وجّل لیعجب من الرجل یموت ولده وھو یحمد :   قال)علیھما السالم(عبداهللا أو أبي الحسن

 . ٦٤٨یا مالئكتي عبدي أخذت نفسھ وھو یحمدني:  ، فیقول اهللا
 

، عن أبي  ، عن بعض أصحابنا ، عن أبیھ عن علي بن ابراھیم:    روى الكافي]٣٤٤ [
 :  قال اهللا تبارك وتعالى:   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر حمزة

، ودمًا خیرًا  ، إّال أبدلتھ لحمًا خیرًا من لحمھ ، فلم یشك إلى عّواده ما من عبد ابتلیتُھ ببالء
 . ٦٤٩، وإن عاش عاش ولیس لھ ذنب  إلى رحمتي، فإن قبضتھ قبضتھ من دمھ

 

،  ، عن احمد بن النضر ، عن محمد بن سالم   ورواه أیضًا عن أبي علي االشعري]٣٤٥ [
:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول هللا:   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن جابر عن عمرو بن شمر

 .  ٦٥٠مثلھ...  من مرض ثالثًا فلم یشك إلى أحد من عّواده أبدلتھ لحمًا:  وجّل  عّزقال اهللا

 

                                                        
 . ٤، ح  ، من كتاب الجنائز ، باب المصیبة بالولد ٢١٩ ـ ٢١٨، ص  ٣ج :  الكافي.  ٦٤٧
 . ٩، ح  ٢٢٠ص :  المصدر السابق.  ٦٤٨
 . ٢، ح  ١١٥ص :  المصدر المتقّدم.  ٦٤٩
 .  ١ح :  المصدر السابق.  ٦٥٠



 :  قال اهللا عّز وجّل:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(  وفي البحار مرسال عن النبي]٣٤٦ [

 ذلك بصبر ، ثم استقبل إذا وّجھُت إلى عبد من عبیدي مصیبة في بدنھ أو مالھ أو ولده
 .٦٥١ ، او أنشر لھ دیوانًا ، استحییت منھ یوم القیامة أن أنصب لھ میزانًا جمیل

 

 . مات لداود ولد فحزن علیھ:  قال:  العاملي عن زید بن اسلم   أخرجھ الحر]٣٤٧ [

 ؟  یا داود ما كان یعدل ھذا الولد عندك:  فأوحى اهللا إلیھ

 .  ، كان یعدل عندي ملء األرض ذھبًا یا ربِّ:  قال

 .٦٥٢ فلك عندي یوم القیامة ملء األرض ثوابًا:  قال

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

:  ، قال ، حدثنا اللیث حدثنا عبداهللا بن یوسف:   في صحیحھ قال   أخرج البخاري]٣٤٨ [
صلى اهللا (، قال سمعت رسول اهللا ، عن أنس بن مالك ، عن عمرو مولى المّطلب حدثني ابن الھاد

 :  إّن اهللا قال:  یقول)علیھ وآلھ

 ٦٥٣. ینیھع:  یرید.  ، عّوضتھ منھما الجّنة إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ فصبر

، عن أنس  ، عن زید ـ یعني ابن الھاد ـ عن عمرو ، ثنا لیث عن یونس:  وأخرجھ احمد
 .  ٦٥٤ بمثلھ ... قال

 

، حدثنا  عن عبداهللا بن معاویة الجمحي:   مقارب  وأخرجھ الترمذي في السنن بلفظ]٣٤٩ [
:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، عن أنس بن مالك قال ، حدثنا أبو ظالل عبدالعزیز بن مسلم

 :  إّن اهللا یقول

 . ٦٥٦، لم یكن لھ جزاء عندي إّال الجّنة نیا عبدي في الّد٦٥٥إذا أخذت كریمتي

 

،  ، أخبرنا سفیان ، حدثنا عبدالرزاق   وأخرج أیضًا بلفظ آخر عن محمد بن غیالن]٣٥٠ [
 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(ھ إلى الّنبّى، عن أبي ھریرة رفع ، عن أبي صالح عن األعمش

 . ٦٥٧، لم أرض لھ ثوابًا دون الجّنة ، فصبر واحتسب من أذھبت حبیبتیھ:  یقول اهللا عّز وجّل

 
                                                        

 . ١٢٣ ـ ١٢٢، ص  ٨٢ج :  بحار االنوار.  ٦٥١
 . ١٤، ح  ١٢١، ص  ٨٢ج :  ، عنھ بحار االنوار ٩٤ص :  الجواھر السنّیة.  ٦٥٢
 . ٥٣٢٩، ح  ، من كتاب المرضى فضل من ذھب بصره) ٧(، باب  ٢١٤٠، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٦٥٣
 .  ١٤٤ ص ٣ج :  مسند أحمد.  ٦٥٤
 . )١٦٧، ص  ٤ج :  النھایة(، وكل شيء یكرم علیك فھو كریمك  عینیھ:  أي.  ٦٥٥
 . ٢٤٠٠  ، ح ، من كتاب الزھد ما جاء في ذھاب البصره) ٥٧(، باب  ٥٢١، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٦٥٦
 . ٢٤٠١ح :  المصدر السابق.  ٦٥٧



، حدثنا یعقوب بن  حدثنا عن قتیبة:    وأخرج البخاري بلفظ مقارب قال]٣٥١ [
صلى اهللا علیھ (أّن رسول اهللا:  ھریرة ، عن أبي  المقبري، عن سعید ، عن عمرو عبدالرحمان

 :  قال)وآلھ

ثّم ؛   الّدنیا من أھل٦٥٨إذا قبضت صفّیھ؛  ما لعبدي المؤمن عندي جزاء:  یقول اهللا تعالى
 . ٦٦٠، إّال الجّنة ٦٥٩احتسبھ

 . ٦٦١وأخرجھ البغوي في المصابیح بمثلھ

 

عن محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن علّیة وعبدالرحمان ابن :    أخرج النسائي]٣٥٢ [
، عن  ، عن أبي ھریرة ، عن محمد ، عن عوف حدثنا اسحاق وھو االزرق:  ، قاال محمد
 إّال ٦٦٢، ، لم یبلغوا الِحْنث ن مسلَمْین یموت بینھما ثالثة أوالدما م:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(الّنبّى

 .  أدخلھما اهللا بفضل رحمتھ إّیاھم الجّنة

 ادخلوا الجّنة أنتم : ، فیقول حّتى یدخل آباؤنا:   فیقولون،  ادخلوا الجّنة: یقال لھم:  قال
 ٦٦٣. وآباؤكم

 

، ثنا ثابت ابن  ، ثنا اسماعیل بن عیاش عن ھشام بن عمار:    أخرج ابن ماجة]٣٥٣ [
 : یقول اهللا سبحانھ:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي ن أبي ُامامة، ع ، عن القاسم عجالن

 ٦٦٥. لم أرض لك ثوابًا دون الجّنة؛   األولى٦٦٤، إن صبرت واحتسبت عند الّصدمة  ابن آدم

 

أنا :  ـ قال یعني السالحیني حدثنا یحیى بن اسحاق ـ:    أخرج االمام احمد في المسند]٣٥٤ [
، وإّني لفي القبر إذ أخذ بیدي أبو طلحة  دفنت أبنائي:  ، عن أبي سنان قال حّماد بن سلمة

ثني الضحاك بن عبدالرحمان بن أبي حد:  ، قال بلى:  قلت:  ؟ قال اال أبشرك:  ، فقال فأخرجني
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  ، قال موسى االشعري

:   قال؟ ، قبضت قّرة عینھ وثمرة فؤاده ، قبضت ولد عبدي یا ملك الموت:   اهللا تعالى قال
 .  نعم

                                                        
كاالخ والولد والزوجة وكل من یحّبھ ؛  الحبیب المصافي:  ، والصفي قبض روحھ وھو الموت:  المراد بالقبض.  ٦٥٨

 . االنسان ویتعّلق بھ
 . ، راجیًا الثواب من اهللا على ذلك و األجر أي صبر على فقده:  احتسبھ.  ٦٥٩
 . ٦٠٦٠، ح  ، من كتاب الرقاق العمل الذي یبتغي بھ وجھ اهللا) ٦(، باب ٢٣٦١، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٦٦٠
 . البكاء على المیت) ٧(، باب  ٥٦٥، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٦٦١
 . أّنھم لم یبلغوا حتى یعملوا بعد:  والمراد)  ١٣٨، ص  ٢ج :  لسان العرب(،  الحلم:  الحنث.  ٦٦٢
 . ، من كتاب الجنائز ، باب من یتوّفى لھ ثالثة ، كتاب الجنائز ٢٥، ص  ٤ج :  سنن النسائي.  ٦٦٣
 . عند فورة المصیبة وحموتھا:  أي .  ٦٦٤
 . ١٥٩٧، ج   من كتاب الجنائز، ما جاء في الصبر على المصیبة) ٥٥(، باب  ٥٠٩، ص  ١ج :  سنن ابن ماجة.  ٦٦٥



 حمدك واسترجع:  ؟ قال فما قال:  قال

 .  ٦٦٦لحمد ابنوا لھ بیتًا في الجّنة وسّموه بیت ا: قال

، عن حّماد بن  ، حدثنا عبداهللا بن المبارك حدثنا سوید بن نصر:  وأخرجھ الترمذي قال
،  ، وأبو طلحة الخوالني جالس على شفیر القبر دفنت ابني سنانًا:  ، قال ، عن أبي سنان سلمة

  ٦٦٧. وذكر الحدیث سواء!  ا سنانأال أبّشرك یا أب:  فلّما أردت الخروج أخذ بیدي فقال

 .  ٦٦٨وأخرجھ البغوي بلفظ مثل روایة الترمذي

 

صلى اهللا علیھ (أّن رسول اهللا:  ، عن عطاء بن یسار عن زید بن أسلم:    أخرج مالك]٣٥٥ [

 ؟ انظرا ماذا یقول لعّواده:  ، فقال إذا مرض العبد بعث اهللا تعالى إلیھ ملكین:  قال)وآلھ
 . ، وھو أعلم  ، رفعا ذلك إلى اهللا عّز وجّل  حمد اهللا وأثنى علیھ ، إذا جاؤوه فإن ھو

 أن أبدل لھ لحمًا خیرًا من  ، وإن أنا شفیتھ بدي علّى إن توّفیتھ أن أدخلھ الجّنةلع:  فیقول
 . ٦٦٩، وأن أكّفر عنھ سّیئاتھ ، ودمًا خیرًا من دمھ لحمھ

                                                        
 . ٤١٥، ص  ٤ج :  مسند احمد.  ٦٦٦
 . ١٠٢١، ح  ، من كتاب الجنائز فضل المصیبة إذا احتسب) ٣٦(، باب  ٣٤١، ص  ٣ج :  سنن الترمذي.  ٦٦٧
 . البكاء على المیت) ٧(، باب  ٥٦٧، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٦٦٨
 . ٥، ح  ، من كتاب العین ما جاء في أجر المریض) ٣(، باب  ٩٤٠، ص  ٢ج :  الموطأ.  ٦٦٩



 

 

 

 

 فصل

 ، ورّد المظالم ماجاء في حرمة الظلم

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

علیھ (إّن أمیر المؤمنین:  ، قال   روى البرقي في المحاسن عن موسى بن قاسم رفعھ]٣٥٦ [

... ،  ، إّن الذنوب ثالثة أیھا الناس:  ، ثم قال ، فحمد اهللا وأثنى علیھ صعد المنبر بالكوفة)السالم
 : إلى أن قال

، فعبد عاقبھ اهللا على ذنبھ في  ، أّما الذنب المغفور نعم:  ، قال یا أمیر المؤمنین فبّینھا لنا:  قیل
فظلم العباد بعضھم :  یغفر وأّما الذنب الذي ال.  ، فاهللا أحكم واكرم أن یعاقب عبده مّرتین الدنیا
 : ، فقال ، إّن اهللا تبارك وتعالى إذا برز لخلقھ أقسم قسمًا على نفسھ لبعض

، ولو مسحة بكّف ونطحة ما بین  ، ولو كّف بكّف لم، ال یجوزني ظلم ظا وعّزتي وجاللي
 .   الشاة القرناء إلى الشاة الجّماء

، ثم یبعثھم اهللا إلى  ، حّتى ال یبقى ألحد عند أحد مظلمة فیقتّص اهللا العباد بعضھم من بعض
 ٦٧٠. الحدیث...  الحساب

 

، عن الحسن بن  ، عن سھل بن زیاد یني باسناده عن عّدة من أصحابنا  روى الكل]٣٥٧ [
سمعت علي :  ، عن ثویر بن أبي فاختة قال ، عن أبي عبیدة الحّذاء ، عن علي بن رئاب محبوب

حّدثني أبي أّنھ سمع أباه :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا  یحّدث في مسجدرسول)علیھما السالم(بن الحسین
إذا كان یوم القیامة بعث اهللا تبارك وتعالى الناس :   یحّدث الناس قال)علیھ السالم(طالبعلي بن أبي 

 : إلى أن قال...  ، جردًا مردًا في صعید واحد من حفرھم عزال بھمًا

أنا اهللا ال الھ إّال أنا الحكم العدل الذي ال :  وجّل الحكم العدل علیھم فیقول فیشرف الجّبار عّز
، الیوم آخذ للضعیف من  ، ال یظلم الیوم عندي أحد حكم بینكم بعدلي وقسطي، الیوم أ یجور

، وُأثیب على  ، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسیئات القوي بحّقھ
، وال یجوز ھذه العقبة الیوم عندي ظالم وألحد عنده مظلمة إّال مظلمة یھبھا صاحبھا  الھبات

                                                        
 . ١٨، ح  الثالثة:   باب ٧، ص  ١ح :  المحاسن.  ٦٧٠



، واطلبوا مظالمكم عند من  ، فتالزموا أیھا الخالئق بھا عند الحسابوُاثیبھ علیھا وآخذ لھ 
 . ٦٧١ ، وأنا شاھد لكم علیھم وكفى بي شھیدًا ظلمكم بھا في الدنیا

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

یعني   حّدثنا مروان ـ،   أخرج مسلم عن عبداهللا بن عبدالرحمان بن بھرام الدارمي]٣٥٨ [
،  ، عن أبي إدریس ، عن ربیعة بن یزید  حدثنا سعید بن عبدالعزیز ـ ابن محمد الدمشقي

 فیما روى عن اهللا تبارك وتعالى )صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن الّنبّى )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ذّر الخوالني
 :   قال أّنھ

 . یا عبادي، إّني حّرمت الّظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محّرمًا، فال تظالموا

 .  ، فاستھدوني أھدكم ، كّلكم ضاّل إّال من ھدیتھ یا عبادي

 .  ، فاستطعموني أطعمكم ، كّلكم جائع إّال من أطعمتھ یا عبادي

 .  ، فاستكسوني أكسكم  إّال من كسوتھ یا عبادي كّلكم عار

 .  ، فاستغفروني أغفر لكم ، وأنا أغفر الذنوب جمیعًا  إّنكم تخطئون بالّلیل والّنھار، یا عبادي

 .  ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، إّنكم لن تبلغوا ضّري فتضّروني یا عبادي

، ما  ، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، وإنسكم وجّنكم ، لو أّن أّولكم وآخركم یا عبادي
، كانوا على أفجر  ، وإنسكم وجّنكم ، لو أّن أوّلكم وآخركم یا عبادي.   شیئًازاد ذلك في ملكي
، وإنسكم  ، لو أّن أّولكم وآخركم یا عبادي.  ، ما نقص ذلك من ملكي شیئًا قلب رجل واحد

، ما نقص ذلك مّما  ، فأعطیت كّل إنسان مسألتھ ، قاموا في صعید واحد فسألوني وجّنكم
 .  ص المخیط إذا أدخل البحرإّال كما ینق؛  عندي

،  ، فمن وجد خیرًا فلیحمد اهللا ، ثّم ُأوّفیكم إّیاھا ، إّنما ھي أعمالكم ُأحصیھا لكم یا عبادي
 . ٦٧٢ فال یلومّن إّال نفسھ ومن وجد غیر ذلك

و ذكر الحدیث ...   )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرجھ مسلم بأسانید أخرى عن أبي ذّر عن النبي
 ٦٧٣. بطولھ

 .  ٦٧٤وأخرجھ البغوي بمثل لفظ مسلم

 

، كالھما عن    وأخرج مسلم أیضًا بسنده عن إسحاق بن إبراھیم و محمد بن المثنى]٣٥٩ [
، عن أبي ذّر  ، عن أبي أسماء ، عن أبي قالبة ، عن قتادة ، عن ھّمام عبدالصمد بن عبدالوارث

                                                        
 . ٧٩، ح  ١٠٦ ـ ١٠٤، ص  ٨ج :  الكافي.  ٦٧١
 . ٥٥/٢٥٧٧  ، ح ، من كتاب البّر والصلة واآلداب تحریم الظلم) ١٥(، باب  ١٩٩٤، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٦٧٢
 . ١٩٩٥ص :  المصدر السابق.  ٦٧٣
 . االستغفار والتوبة) ٥(، باب  ١٦٥، ص  ٢ج :  مصابیح السّنة.  ٦٧٤



إّني حّرمت على نفسي :   فیما یروي عن رّبھ تبارك وتعالى)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال
 .  ٦٧٥، وساق الحدیث بنحوه ... ، فال تظالموا ، وعلى عبادي ّظلمال

 

                                                        
 . ١٩٩٥، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٦٧٥



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في اإلخالص في العمل وّذم الریاء

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،    روى الشیخ الصدوق في التوحید بسنده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید]٣٦٠ [
 ، حّدثنا محمد بن الحسین بن أبي الخّطاب:  ، قال محمد بن الحسن الصفارحّدثنا :  قال

، في  )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن أبي بصیر ، عن علي بن أبي حمزة عن علي بن أسباط
 : قال اهللا تبارك وتعالى:   قال ٦٧٦)ھو أھل التقوى وأھل المغفرة(:  قولھ

، وأنا أھل إن لم یشرك بي عبدي شیئًا أن أدخلھ  ّتقى وال یشرك بي عبدي شیئًا أنا أھل أن ُا
 . الجّنة 

إّن اهللا تبارك وتعالى أقسم بعّزتھ وجاللھ أن ال یعّذب أھل توحیده بالنار :  )علیھ السالم( وقال
 .أبدًا

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا إّن رسول:    وروى الطبرسي في تفسیره عن أنس مرسال قال]٣٦١ [
 : قال

، فمن اّتقى أن یجعل معي إلھًا فأنا  ، فال یجعل معي إلھًا  أنا أھل أن أّتقى: قال اهللا سبحانھ
 ٦٧٧. أھل أن أغفر لھ

 

 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(  وروى الطبرسي في تفسیره أیضًا مرسال عن النبي]٣٦٢ [

، فمن عمل عمال أشرك فیھ غیري فأنا منھ   أنا أغنى الشركاء عن الشرك: وجّل قال اهللا عّز
 ٦٧٨. ، فھو للذي أشرك بريء

 

 :   إذا جازى العباد بأعمالھم یقول اهللا عّز وجّل:    وروى أیضًا مرسال]٣٦٣ [

 .  ٦٧٩، ھل تجدون ثواب أعمالكم نیاإذھبوا إلى اّلذي كنتم تراؤون في الد

                                                        
 . ٥٦:  المّدثر .  ٦٧٦
 . ٣٩٢، ص  ١٠ ـ ٩ج :  مجمع البیان.  ٦٧٧
 . ٤٩٩، ص  ٦ ـ ٥ج :  المصدرالسابق.  ٦٧٨



 

 )علیھ السالم( سمعت اباعبداهللا:  ، قال   روى العّالمة المجلسي باسناده عن أبي بصیر]٣٦٤ [

 : یقول

إّنك صّلیت :  ، فیقال لھ ، صّلیت ابتغاء وجھك یا رّب:  ، فیقول یجاء بعبد یوم القیامة قد صّلى
  . ، اذھبو بھ إلى النار صالة فالنما أحسن :  لیقال

ما :   لیقال بل قاتلت:  ، فیقال لھ ، قد قاتلت ابتغاء وجھك یا رّب:  ، فیقول ویجاء بعبد قد قاتل
  . ، إذھبوا بھ إلى النار أشجع فالنًا

بل :  ، فیقال لھ ، تعّلمت القرآن ابتغاء وجھك یا ربِّ:  ، فیقول ویجاء بعبد قد تعّلم القرآن
 . ، إذھبوا بھ إلى النار ما أحسن صوت فالن:  مت لیقالتعّل

بل أنفقتھ :  ، فیقال لھ ، أنفقت مالي ابتغاء وجھك یا رّب:  ، فیقول ویجاء بعبد قد أنفق مالھ
  ٦٨٠. ، اذھبوا بھ إلى النار ما أسخى فالنًا:  لیقال

 

 :  یقول اهللا سبحانھ:   مرسال قال)ى اهللا علیھ وآلھصل(عن النبي:    وفي بحار األنوار]٣٦٥ [

، من أشرك معي شریكًا في عملھ فھو لشریكي دوني، ألّني ال أقبل إّال ما  أنا خیر شریك
 .٦٨١ُأخلص لي

 

،   عن أحمد بن محمد بن خالد، ، عن عّدة من أصحابنا   وروى الكلیني بلفظ مقارب]٣٦٦ [
قال اهللا عّز :  یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال ، عن علي بن سالم عن عثمان بن عیسى

 :  وجّل

 .٦٨٢ ، من أشرك معي غیري في عمل عملھ لم أقبلھ إّال ما كان لي خالصًا أنا خیر شریك

 

 :   أّنھ قال)علیھ السالم(  ورواه العیاشي في تفسیره بلفظ مشابھ عن أبي عبداهللا]٣٦٧ [

 .٦٨٣ي ولغیري فھو لمن عمل لھ دوني، من عمل ل أنا خیر شریك:  إّن اهللا یقول

 

                                                                                                                                                               
 . المصدر المتقّدم.  ٦٧٩
 . ٣٠٨:  المصدر السابق.  ٦٨٠
 . ، من كتاب االیمان والكفر ٣٠٤، ص  ٧٢ج :  بحار األنوار.  ٦٨١
،  ١ج :  ، ورواه البرقي في المحاسن ٩، ح  ، من كتاب اإلیمان و الكفر ، باب الریاء ٢٩٥، ص  ٢ج :  الكافي.  ٦٨٢
 . االخالص) ٣٠(، باب  ٣٩٢  ص
 . ٩٥، ح  ٣٥٣، ص  ٢ج :  تفسیر العیاشي.  ٦٨٣



، عن محمد بن علي  ، عن محمد بن أبي القاسم   روى الشیخ الصدوق بسنده عن أبیھ]٣٦٨ [
، عن أبي  ، عن زرارة وحمران ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن المفضل بن صالح الكوفي
 :  قال اهللا عّز وجّل:   أّنھ قال)علیھ السالم(عبداهللا

 . ٦٨٤من عمل لي ولغیري فھو لمن عمل لھ

 ٦٨٥.  بمثلھ)علیھ السالم(ورواه البرقي في المحاسن بسنده إلى أبي عبداهللا

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

أخو ؛  ، أخبرني سھیل حدثنا زید بن الحباب:  ، قال   أخرج االمام احمد في المسند]٣٦٩ [
:  ھذه اآلیة)صلى اهللا علیھ وآلھ(قرأ رسول اهللا:  ، قال ، عن أنس بن مالك ، ثنا ثابت البناني حزم

 :  قال ربكم:   فقال٦٨٦)اھل التقوى واھل المغفرة(

 . ٦٨٧، فمن اّتقى أن ُیجعل معي إلھًا كان أھل أن أغفر لھ ، فال ُیجعل معي إلھ أنا أھل أن اّتقى

 وساق...  ، عن زید بن الحباب وأخرجھ ابن ماجة باسناده عن أبي بكر بن أبي شیبة

 . ٦٨٨بمثلھ

،  ، حدثنا ھدبة بن خالد حدثنا إبراھیم بن نصر:  أّن أبا الحسن القّطان قال:  وذكر ابن ماجة
قال في ھذه  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا أّن رسول:  ، عن أنس ، عن ثابت حدثنا سھیل بن أبي حزم

...  قال ربكم :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، ثم قال ھو أھل التقوى وأھل المغفرة:  اآلیة
 ٦٨٩. وذكر الحدیث بمثلھ

، عن  ھانيوأخرجھ الحاكم في المستدرك بلفظ مثل روایة احمد بسنده عن محمد بن صالح بن 
، عن  ، عن أنس ، عن ثابت البناني ، عن سریج بن أبي حزم الحسین بن الفضل البجلي

 ٦٩٠. )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رسول

،  اب، حدثنا زید بن حب حدثنا الحسن بن الصباح البزار:  وأخرجھ الترمذي في الصحیح قال
، عن أنس بن  ، عن ثابت أخبرنا سھیل بن عبداهللا القطعي وھو اخو حزم بن أبي حزم القطعي

 ٦٩١. مثلھ...  أّنھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن رسول اهللا مالك

 

                                                        
 .  ، باب عقاب من عمل عمال یطلب بھ وجھ اهللا فأدخل فیھ رضى الناس ٢٨٨ص :  ثواب االعمال.  ٦٨٤
 . عقاب الریاء) ٦٥( باب ، ٢١٣ ـ ٢١٢، ص  ١ج :  المحاسن.  ٦٨٥
 . ٥٦: المّدثر .  ٦٨٦
 . ١٤٢، ص  ٣ج :  مسند احمد.  ٦٨٧
 .  ٤٢٩٩، ح  ، من كتاب الزھد ما یرجى من رحمة اهللا یوم القیامة) ٣٥(، باب  ١٤٣٧ ص  ،٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٦٨٨
 . المصدر السابق.  ٦٨٩
 . ، من كتاب التفسیر ٥٠٨، ص  ٢ج :  المستدرك على الصحیحین.  ٦٩٠
 . ٣٣٢٨، ح  ، من كتاب تفسیر القرآن و من سورة المدثر) ٧٠(، باب ٤٠١ ـ ٤٠٠، ص ٥ج :  سنن الترمذي.  ٦٩١



،  ، حدثنا اسماعیل بن ابراھیم حدثني زھیر بن حرب:   مسلم في صحیحھ قال  أخرج]٣٧٠ [
،  ، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن العالء بن عبدالرحمان بن یعقوب أخبرنا روح بن القاسم

 :  قال اهللا تبارك وتعالى:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال

 .  ٦٩٢، تركتھ وشركھ مال أشرك فیھ معي غیري، من عمل ع أنا أغنى الّشركاء عن الّشرك

 

، عن    وأخرجھ ابن ماجة في السنن بلفظ مقارب عن أبي مروان العثماني]٣٧١ [
:  )رضي اهللا عنھ(، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ الرحمان، عن العالء بن عبد بن أبي حازم  عبدالعزیز

 :  قال اهللا عّز وجّل:  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا

، وھو   فأنا منھ بريء ، فمن عمل لي عمال أشرك فیھ غیري أنا أغنى الّشركاء عن الّشرك
 ٦٩٣. لّلذي أشرك

 :  وفي الباب روایات عدیدة تحمل نفس المضمون نذكرھا بمایلي

 

، حّدثنا خالد بن    ما أخرجھ مسلم في صحیحھ عن یحیى بن حبیب الحارثي]٣٧٢ [
الّناس تفّرق :  ، قال ، عن سلیمان بن یسار ، حّدثني یونس بن یوسف ، حّدثنا ابن جریج الحارث

صلى اهللا (، حّدثنا حدیثًا سمعتھ من رسول اهللا أّیھا الشّیخ:  ٦٩٤عن أبي ھریرة فقال لھ ناتل أھل الّشام

إّن أّول الّناس ُیقضى یوم القیامة :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(، سمعت رسول اهللا  نعم: ، قال )علیھ وآلھ
 .  ، فعرفھا ، فُأتي بھ فعّرفھ نعمھ ، رجل استشھد علیھ

 .  قاتلت فیك حّتى استشھدت:  قال؟   فما عملت فیھا: قال

  . ، فقد قیل جريء:  ، ولكّنك قاتلت ألن یقال  كذبت: قال

 .  حّتى ُألقي في الّنار؛  فسحب على وجھھثّم أمر بھ 

 .  ، فعرفھا ، فُأتي بھ فعّرفھ نعمھ ورجل تعّلم العلم وعّلمھ وقرأ القرآن

 . ، وقرأت فیك القرآن تعّلمت العلم وعّلمتھ:  قال؟  فما عملت فیھا:  قال

.  ، فقد قیل ئھو قار:  ، وقرأت القرآن لیقال عالم:  ، ولكّنك تعّلمت العلم لیقال كذبت:  قال
 .  ، حّتى ُألقي في الّنار ثّم أمر بھ فسحب على وجھھ

 .  ، فعرفھا ، فعّرفھ نعمھ ، فُأتي بھ ، وأعطاه من أصناف المال كّلھ ورجل وّسع اهللا علیھ

                                                        
،  ، من كتاب الزھد والرقائق من أشرك في عملھ غیر اهللا) ٥(، باب ٢٢٨٩، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٦٩٢
 . ٤٦/٢٩٨٥  ح
 . ٤٢٠٢  ، ح ، من كتاب الزھد سمعةالریاء وال) ٢١(، باب  ١٤٠٥، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٦٩٣
، وكان  ، تابعي ، یقال لھ ناتل أخو أھل الشام ، من أھل فلسطین ھو ناتل بن قیس بن زید بن حّبان الجذامي الشامي.  ٦٩٤

كان من ، و  وكان ناتل مع معاویة في صّفین.  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ، فھو مّمن و فد على رسول أبوه قیس صحابیًا
إّنھ ُقتل :  ، قیل ، فبعث إلیھ عمرو بن سعید فقتلھ خرج ناتل على عبدالملك:  قال العسكري.  سادات ووجوه أھل الشام
 . ) ٣٥٦ ـ ٣٥٥، ص  ١٠ج :  التھذیب  تھذیب. (سنة ست وستین للھجرة



 : قال.  ما تركت من سبیل تحّب أن ُینفق فیھا إّال أنفقت فیھا لك:  قال؟  فما عملت فیھا:  قال
 .  ، فقد قیل ھو جواد:  ، ولكّنك فعلت لیقال كذبت

 .  ٦٩٥، حّتى ألقي في الّنار ثّم أمر بھ فسحب على وجھھ

 عن الحّجاج ـ یعني ابن محمد ـ عن ابن ، وأخرجھ مسلم بطریق آخرى عن علي بن خشرم
، فقال لھ ناتل  تفّرج الّناس عن أبي ھریرة«:  ، إّال أّنھ قال فیھا ، بمثل الروایة السابقة جریج
  ٦٩٦. »الّشامّي

، عن ابن  ، عن خالد ، عن محمد بن عبداألعلى وأخرجھ النسائي بألفاظ قریبة من ألفاظ مسلم
ناتل أھل «:  بدل» ، فقال لھ قائل من أھل الّشام تفّرق الّناس عن أبي ھریرة«:   أّنھ قالجریج إّال

  ٦٩٧. »الّشام

 

  وأخرج الترمذي في السنن بألفاظ مغایرة باسناده عن سوید بن نصر، عن ]٣٧٣ [
:  ، عن عقبة بن نافع ، عن الولید بن أبي الولید المدائني ، عن حیوة بن شریح بن المبارك  اهللاعبد

إّن اهللا :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن ُشفّیًا األصبحي حّدثھ عن أبي ھریرة في حدیث طویل عن النبي
، فأّول من  ة جاثیة، وكّل أّم  لیقضي بینھم تبارك وتعالى إذا كان یوم القیامة ینزل إلى العباد

 . ، ورجل كثیر المال ، ورجل یقتتل في سبیل اهللا یدعونھ رجل جمع القرآن

 .  ، یا رّب بلى:  قال؟   ألم أعّلمك ما أنزلت على رسولي: فیقول اهللا للقارئ

 .  كنت أقوم بھ آناء الّلیل وآناء الّنھار:  قال؟   فماذا عملت فیما عّلمت: قال

إّن فالنًا :   بل أردت أن یقال: ، ویقول اهللا كذبت:   وتقول لھ المالئكة، ذبت ك: فیقول اهللا لھ
 .  ، فقد قیل ذاك قارئ

:  قال؟  ، حّتى لم أدعك تحتاج إلى أحد  ألم أوّسع علیك: ویؤتى بصاحب المال فیقول اهللا لھ
 .  ، یا رّب بلى

 .  ق، وأتصّد كنت أصل الّرحم:   قال؟  فما عملت فیما آتیتك: قال

فالن :   بل أردت أن یقال: ، ویقول اهللا تعالى كذبت:  وتقول لھ المالئكة،   كذبت: فیقول اهللا لھ
 .  ، فقد قیل ذاك جواد

أمرت بالجھاد في :   فیقول؟  فیماذا ُقتلت: ، فیقول اهللا لھ ویؤتى باّلذي ُقتل في سبیل اهللا
 .  ، فقاتلت حّتى ُقتلت سبیلك

فالن :  بل أردت أن یقال:  ، ویقول اهللا كذبت:   وتقول لھ المالئكة، كذبت:  فیقول اهللا تعالى لھ
 ٦٩٨. ، فقد قیل ذاك جريء

                                                        
، من كتاب  من قاتل للریاء والسمعة استحّق النار) ٤٣(، باب  ١١٥١٤ ـ ١٥١٣، ص  ٣ج :  صحیح مسلم.  ٦٩٥

 . ١٥٢/١٩٠٥، ح  إإلمارة
 . المصدر السابق.  ٦٩٦
 . ، من كتاب الجھاد فالن جريء:  من قاتل لیقال:  ، باب ٢٣، ص  ٦ج :  سنن النسائي.  ٦٩٧



 .  ٦٩٩فظ الترمذيوأخرجھ البغوي مرسال في مصابیح السّنة بمثل ل

 

، عن  ، ثنا عبداهللا بن ُنمیر وأبو معاویة عن أبي كریب:    أخرج ابن ماجة في السنن]٣٧٤ [
صلى اهللا (قال رسول اهللا:  ، قال ، عن أبي سعید ، عن أبي البختري ، عن عمرو بن مّرة األعمش

 ؟ ، كیف یحقر أحدنا نفسھ یا رسول اهللا:  ، قالوا یحقر أحدكم نفسھ ال:  )علیھ وآلھ

:  ، فیقول اهللا عّز وجّل لھ یوم القیامة ، ثّم ال یقول فیھ ، هللا علیھ فیھ مقال یرى أمرًا:  قال
 .  خشیة الّناس:  فیقول؟  ، وكذا منعك أن تقول في كذا ما

 .  ٧٠٠فإّیاي كنت أحّق أن تخشى:  فیقول

                                                                                                                                                               
 . ٢٣٨٢، ح  ، من كتاب الزھد ما جاء في الریاء والسمعة) ٤٨(، باب  ٥١٢ ـ ٥١٠، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٦٩٨
 . السمعة والریاء) ٦(، باب  ٥٤، ص  ٣ج :  مصابیح السّنة.  ٦٩٩
 . ٤٠٠٨، ح  ، من كتاب الفتن االمر بالمعروف والنھي عن المنكر) ٢٠(، باب  ١٣٢٨، ص  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٧٠٠



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في المتحاّبین في اهللا

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن علي بن  ، عن أحمد بن محمد   روى الكلیني بسنده عن عدة من أصحابنا]٣٧٥ [
صلى (قال رسول اهللا:  ، قال )علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن جابر بن عمیرة، عن سیف  الحكم

 :  من زار أخاه في بیتھ قال اهللا عّز وجّل لھ:  )اهللا علیھ وآلھ

 . ٧٠١، وقد أوجبت لك الجّنة بحّبك إّیاه ، علّى قراك أنت ضیفي وزائري

 

، عن علي  ، عن ابن أبي عمیر ، عن أبیھ   وروى الكلیني أیضًا عن علي بن إبراھیم]٣٧٦ [
 :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن الحصین النھدي

، ولست أرضى لك ثوابًا  ، وثوابك علّى  إّیاي زرت:  قال اهللا عّز وجّل من زار أخاه في اهللا
 .  ٧٠٢ون الجّنةد

 

، عن  ، عن أحمد بن محمد حّدثني سعد بن عبداهللا:  ، قال   روى الصدوق عن أبیھ]٣٧٧ [
إّن ملكًا :   قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر الباقر ، عن جابر ، عن أبي جمیلة الحسن بن محبوب

، ما یقیمك على باب ھذه  یا عبداهللا:  ، فقال لھ الملك المالئكة مّر برجل قائم على باب دارمن 
 . أخ لي فیھا أردت أن أسّلم علیھ:  فقال:  ؟ قال الدار

بیني  ، ما ال: فقال:  ؟ قال ھل بینك وبینھ رحم ماسة أو ھل نزعتك إلیھ حاجة:  فقال الملك
، وأنا أتعاھده وأسّلم علیھ في اهللا  اجة إّال ُأخّوة االسالم وحرمتھ، وال نزعتني إلیھ ح وبینھ قرابة
 . رب العالمین

 :  ویقول  السالم إّني رسول اهللا إلیك وھو یقرئك:  فقال الملك

إّنما إّیاي أردت ولي تعاھدت، وقد أوجبت لك الجّنة، وأعفیتك من غضبي، وأجرتك من 
 ٧٠٤. ٧٠٣النار

                                                        
 . ٦، ح  اب اإلیمان والكفر، من كت زیارة االخوان:  ، باب ١٧٧ ـ ١٧٦، ص  ٢ج :  الكافي.  ٧٠١
 . ٤ح :  المصدر السابق.  ٧٠٢
 . ، من المجلس السادس والثالثین ٧ح ،  ١٦٦ص :  أمالي الشیخ الصدوق.  ٧٠٣



 

،  ، عن حماد بن عیسى ، عن أبیھ   روى الكافي بلفظ مقارب عن علي بن ابراھیم]٣٧٨ [
صلى اهللا (قال رسول اهللا:   قال)معلیھ السال(، عن أبي جعفر ، عن جابر عن ابراھیم بن عمر الیماني

، فأقبل ذلك الملك  أّن اهللا عّز وجّل أھبط إلى األرض ملكًا:  )علیھ السالم(حّدثني جبرئیل:  )علیھ وآلھ
 .  یمشي حتى وقع إلى باب علیھ رجل یستأذن على رّب الدار

 .أخ لي مسلم زرتھ في اهللا تبارك وتعالى: ما حاجتك إلى رّب ھذه الدار؟ قال: فقال لھ الملك

 ماجاء بي إّال ذاك :  ؟ فقال ما جاء بك إّال ذاك:  قال لھ الملك

 .  وجبت لك الجّنة:  ، وھو یقرئك السالم ویقول إّني رسول اهللا إلیك:  فقال

،  ، إّیاي زار ، فلیس إّیاه زار أّیما مسلم زار مسلمًا:  إّن اهللا عّز وجّل یقول:  وقال الملك
 . ٧٠٥ وثوابھ علّى الجّنة

 

حّدثنا محمد بن عبداهللا بن :  ، قال عن احمد بن ھارون الفامي:    روى الصدوق]٣٧٩ [
، عن الصادق  ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ھارون بن مسلم حدثني أبي:  ، قال جعفر الحمیري
 :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:  )علیھم السالم(، عن آبائھ ، عن أبیھ جعفر بن محمد

،  إّن اهللا عّز وجّل اذا رأى أھل قریة قد أسرفوا في المعاصي وفیھا ثالث نفر من المؤمنین
، لوال فیكم من المؤمنین المتحاّبین  یا أھل معصیتي:  تقّدست أسماؤهناداھم جّل جاللھ و

، أل نزلت  ، والمستغفرین باألسحار خوفًا مّني ، العامرین بصالتھم أرضي ومساجدي بجاللي
 . ٧٠٦بكم عذابي ثم ال ُأبالي

 

حدثنا محمد بن :  ، قال   وروى الصدوق في العلل أیضًا قریبًا منھ بسنده عن أبیھ]٣٨٠ [
، عن  ، عن أبیھ جعفر، عن أخیھ موسى بن  ، عن علي بن جعفر ، عن العمركي یحیى العطار

 : ، قال إّن اهللا تعالى إذا أراد أن یصیب أھل األرض بعذاب:   قال)علیھ السالم(علي

                                                                                                                                                               
،  من زار أخاه في اهللا وهللا«:  قال) صلى اهللا علیھ وآلھ(یذكر في الباب ما أخرج في الكافي باسناده عن أبي عبداهللا.  ٧٠٤

ل اهللا عّز ، فیقو ، حّتى یقف بین یدي اهللا عّزوجّل ، وال یمّر بشيء إّال أضاء لھ جاء یوم القیامة یخطر بین قباطي من نور
 .  ) ٨، ح  ١٧٧، ص  ٢ج :  الكافي. ( »، أجزل اهللا عّز وجّل لھ العطّیة مرحبًا:  ، وإذا قال مرحبًا:  وجّل لھ

 . ٢، ح  ، من كتاب االیمان والكفر زیادة األخوان:  ، باب ١٧٦، ص  ٢ج :  الكافي.  ٧٠٥
،  ٥٢٢یضًا ص وأ.  ١، ح  عّلة دفاع اهللا عّز وجّل عن أھل المعاصي) ١٨٠(، باب  ٢٤٦ص :  علل الشرائع.  ٧٠٦
 . ٣  ، ح العّلة التي من أجلھا یؤّخر اهللا عّز وجّل العقوبة عن العباد) ٢٩٨(  باب

إذا جمع اهللا :  ، قال )علیھما السالم(، عن علي بن الحسین ، عن أبي حمزة وفي الباب مایرویھ البرقي في محاسنھ بسنده
 ؟  این المتحاّبون في اهللا:  قول، فی ، قام مناد ینادي بصوت یسمع الناس االولین واآلخرین

 . إذھبوا إلى الجّنة بغیر حساب:   ، فیقال لھم فیقوم عنق من الناس:  قال
؟  أّي حزب أنتم من الناس:  فیقولون:  ، قال إلى الجّنة بغیر حساب:  إلى أین؟ فیقولون:  ، فیقولون فتلّقاھم المالئكة:  قال

:  ، قال ، ونبغض في اهللا كّنا نحّب في اهللا:  ؟ قالوا وأّى شيء كانت اعمالكم:  الوا، ق نحن المتحاّبون في اهللا:  فیقولون
 . نعم أجر العاملین:  فیقولون



  .٧٠٧ألنزلت عذابي باألسحار ویستغفرون مساجدي ویعمرون بجاللي لوال الذین یتحاّبون

، عن موسى بن  ، عن ابراھیم بن محمد ، عن العباس بن الفضل رواه البرقي في المحاسن
 أن یعّذب أھل األرض بعذاب  إّن اهللا إذا أراد:   قال)علیھما السالم(، عن أبیھ ، عن جعفر سابق
 ٧٠٨. مثلھ بلفظ الصدوق المتقدم...  :  قال

 

 عن أحمد بن اسحاق، عن ]عن أحمد بن محمد[الحسین بن محمد،  عن :الكلیني   روى]٣٨١ [
، إّال ناداه اهللا  مازار مسلم أخاه المسلم في اهللا وهللا:   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا بكر بن محمد

 .  ٧٠٩ أّیھا الزائر طبت وطابت لك الجّنة: عّز وجّل

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، فیما قرئ علیھ ، عن مالك بن أنس   أخرج مسلم في صحیحھ عن قتیبة بن سعید]٣٨٢ [
:  ، قال ، عن أبي ھریرة  سعید بن یسار ، عن أبي الحباب مان بن معمرعن عبداهللا بن عبدالرح

 :  إّن اهللا یقول یوم القیامة:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا

 ٧١٠. یوم ال ظّل إّال ظّلي؛  ؟ الیوم ُأظّلھم في ظّلي أین المتحاّبون بجاللي

، عن عبداهللا بن  ، عن مالك وأخرجھ الدارمي في السنن بسنده عن الحكم بن المبارك
 ٧١١.  بمثل لفظ مسلم ... عبدالرحمان بن معمر

، وذكره مثل لفظ مسلم  إلمام مالك في الموطأ عن عبداهللا بن عبدالرحمان بن معمروأخرجھ ا
 ٧١٢. المتقدم

 

 علیھ صلى اهللا(سمعت رسول اهللا:    وأخرج اإلمام مالك حدیثًا آخر عن معاذ بن جبل قال]٣٨٣ [

 :  قال اهللا تبارك وتعالى:  یقول)وآلھ

 ٧١٤ . ٧١٣، والمتباذلین فّى ، والمتزاورین فّى ، والمتجالسین فّى وجبت محّبتي للمتحاّبین فّى

                                                        
 . ١، ح  ة العبادالعّلة التي من أجلھا یؤّخر اهللا عّز وجّل العقوب) ٢٩٨(، باب  ٥٢١ص :  علل الشرائع.  ٧٠٧
 . ٨١، ح  ثواب استغفار األسحار) ٦٣ (، باب ٥٣، ص  ١ج :  المحاسن.  ٧٠٨
 . ١٠  ، ح ، من كتاب اإلیمان و الكفر زیارة االخوان:  ، باب ١٧٨ ـ ١٧٧، ص  ٢ج :  الكافي.  ٧٠٩
، من كتاب البّر والصلة واآلداب،  اهللافي فضل الحّب في ) ١٢(، باب ١٩٨٨، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٧١٠
 . ٣٧/٢٥٦٦  ح
 . ، من كتاب الرقائق في المتحاّبین في اهللا:  ، باب ٣١٢، ص  ٢ج :  سنن الدارمي.  ٧١١
 . ١٣  ، ح ، من كتاب الشعر ما جاء في المتحابین في اهللا) ٥(، باب  ٩٥٢، ص  ٢ج :  الموطأ.  ٧١٢
 .   ١٦، ح  ٩٥٣ص :  المصدرالسابق.  ٧١٣
د اهللا لھ على ، فأرص أّن رجال زار أخًا لھ في قریة أخرى«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى أبو ھریرة عن النبي.  ٧١٤

 .  أرید أخًا لي في ھذه القریة:  ؟ قال أین ترید:  ، فلّما أتى علیھ قال مدرجتھ ملكًا
 .   ، غیر أّني أحببتھ في اهللا عّز وجّل ال:  ؟ قال ھل لك علیھ من نعمة ترّبھا:  قال
 . » فإّني رسول اهللا إلیك بأّن اهللا قد أحّبك كما أحببتھ فیھ:  قال



 

، عن محمد بن  خرجھ الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن محمد بن یعقوب  وأ]٣٨٤ [
:  ، عن معاذ قال ، عن رجل ، عن أبي إدریس ، عن ابن حلبس ، عن األوزاعي ، عن أبیھ مزید

 :  وجّل قال  یأثر عن اهللا عّز)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا

، وحّقت محّبتي للمتزاورین  تواصلین فّي، وحّقت محّبتي للم حّقت محّبتي للمتحابین فّي
 ٧١٥. ، وحّقت محّبتي للمتباذلین فّي فّي

 

، حدثنا جعفر ابن  ، حّدثنا كثیر بن ھشام عن احمد بن منیع:    أخرج الترمذي]٣٨٥ [
،  ، عن أبي مسلم الخوالني ، عن عطاء بن أبي رباح ا حبیب بن أبي مرزوق، حدثن برقان

 :  وجّل قال اهللا عّز:   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا:  حّدثني معاذ بن جبل قال

 .  ٧١٦، یغبطھم الّنبّیون والّشھداء المتحاّبون في جاللي لھم منابر من نور

                                                        
 . ، من كتاب البّر والصلة ١٦٩، ص  ٤ج :  المستدرك على الصحیحین.  ٧١٥
 . ٢٣٩٠، ح  ، من كتاب الزھد ، ما جاء في الحّب في اهللا )٥٣(، باب  ٥١٦ ـ ٥١٥، ص  ٤ج :  سنن الترمذي.  ٧١٦



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في فضل المستغفرین باألسحار

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن  حدثنا عبداهللا بن جعفر:   روى الصدوق في العلل بسنده عن أبیھ، قال]٣٨٦ [
علیھ (قال أبي:   قال)علیھ السالم(، عن جعفر بن محمد ، عن مسعدة بن صدقة بن مسلم  ھارون

إّن اهللا جّل جاللھ اذا رأى :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  )علیھ السالم(قال أمیرالمؤمنین:  )السالم
جّل جاللھ وتقّدست ، ناداھم  أھل قریة قد أسرفوا في المعاصي وفیھا ثالثة نفر من المؤمنین

 : أسماؤه

، ألنزلت  المستغفرین باألسحار خوفًا مّني... ، لوال ما فیكم من المؤمنین  یا أھل معصیتي
 . ٧١٧، ثم ال ُأبالي بكم عذابي

 

،  ، عن إبراھیم بن محمد   روى البرقي في المحاسن بسنده عن العباس بن الفضل]٣٨٧ [
إّن اهللا إذا أراد أن یعّذب أھل :   قال)علیھما السالم(، عن أبیھ ، عن جعفر عن موسى بن سابق
 : األرض بعذاب قال

 . ٧١٨، ألنزلت عذابي یستغفرون باألسحار... لوال الذین 

 

إّن اهللا :   أّنھ قال)علیھ السالم(، عن أبي جعفر بصیر  روى الصدوق باسناده عن أبي ]٣٨٨ [
 : تبارك وتعالى لینادي كل لیلة جمعة من فوق عرشھ من أول اللیل إلى آخره

، أال عبد مؤمن یتوب إلّى من  أال عبد مؤمن یدعوني آلخرتي ودنیاه قبل طلوع الفجر فُأجیبھ
قّترت علیھ رزقھ یسألني الزیادة في ، أال عبد مؤمن قد  ذنوبھ قبل طلوع الفجر فأتوب علیھ

، أال عبد مؤمن سقیم یسألني أن أشفیھ قبل طلوع  رزقھ قبل طلوع الفجر فأزیده وأوّسع علیھ
، أال عبد مؤمن محبوس مغموم یسألني أن أطلقھ حبسھ قبل طلوع الفجر فُأخّلي  الفجر فأعافیھ

ل طلوع الفجر فانتصر لھ وآخذ لھ ، أال عبد مؤمن مظلوم یسألني أن آخذ لھ بظالمتھ قب سربھ
 . بظالمتھ

                                                        
 . ٣، ذیل  ح  ٥٢٢ص :  علل الشرائع.  ٧١٧
 . ٨١، ح  ثواب المستغفرین باألسحار) ٦٣(، باب  ٥٣ص :  المحاسن.  ٧١٨



 ٧٢٠. ٧١٩مایزال ینادي بھذا حّتى یطلع الفجر:  قال

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن ابن  ، عن مالك حدثنا عبداهللا بن مسلمة:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٣٨٩ [
صلى اهللا علیھ (اهللا إّن رسول:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن أبي سلمة وأبي عبداهللا األغّر شھاب

،  ، حین یبقى ثلث اللیل اآلخر یتنّزل رّبنا تبارك وتعالى كّل لیلة إلى السماء الدنیا: قال)وآلھ
 : لویقو

 . ٧٢١، من یستغفرني فأغفر لھ ، من یسألني فُأعطیھ من یدعوني فأستجیب لھ

 . ٧٢٢، بمثلھ ، عن ابن شھاب حدثنا مالك:  وأخرجھ أیضًا عن عبدالعزیز بن عبداهللا قال

 . ٧٢٣، بمثلھ ، حدثني مالك حدثنا اسماعیل:  وأخرجھ البخاري أیضًا قال

...  ، ، عن ابن شھاب قرأت على مالك:  ، قال وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن یحیى بن یحیى
 . ٧٢٤وذكر الحدیث بعینھ

 . ٧٢٥وساق الحدیث...  ،  شھاب، عن ابن  وأخرجھ مالك في الموّطأ

 .  ٧٢٦، بمثلھ ، عن ابن شھاب ، عن مالك وأخرجھ أبو داود في سننھ عن القعنبي

 

، حدثنا یعقوب بن عبدالرحمان  حدثنا قتیبة:    وأخرجھ الترمذي بلفظ فیھ زیادة قال]٣٩٠ [
صلى اهللا علیھ (اهللا أّن رسول:  ، عن أبي ھریرة ، عن أبیھ ، عن سھیل بن أبي صالح االسكندراني

 : ، فیقول زل اهللا إلى السماء الدنیا كّل لیلة حین یمضي ثلث اللیل األولین:   قال)وآلھ

، من ذا الذي  ، من ذا الذي یسألني فأعطیھ أنا الملك، من ذا الذي یدعوني فأستجیب لھ
 . ٧٢٧ فال یزال كذلك حّتى یضيء الفجر، یستغفرني فأغفرلھ

                                                        
حدثني علي بن الحسین :  ، قال حدثني محمد بن موسى المتوّكل:  وروى الصدوق أیضًا في ثواب األعمال قال.  ٧١٩

، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة  ورانيحدثني أبو عبداهللا الجام:  ، قال ، عن أحمد بن أبي عبداهللا البرقي السعد آبادي
وجّل یحّب من  إّن اهللا عّز:  قال) علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبي الصباح الكناني ، عن مندل بن علي البطائني

،  ، وتھّب الریاح ، فإّنھا ساعة تفتح فیھا األبواب ، فعلیكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس عباده المؤمنین كل دعاء
 )٩٤  ص:  ثواب االعمال. ( ، وتقضى فیھا الحوائج العظام وتقسم فیھا األرزاق

 . ٢١، ج  ، من كتاب الصالة ، باب في وجوب الجمعھ وفضلھا ٢٧١، ص  ١ج :  من الیحضره الفقیھ.  ٧٢٠
 .  ١٠٩٤، ح  ، من كتاب التھّجد الدعاء والصالة من آخر اللیل) ١٤(، باب  ٣٨٤، ص  ١ج :  صحیح البخاري.  ٧٢١
 .  ٥٩٦٢  ، ح ، من كتاب الدعوات الدعاء نصف اللیل) ١٣(، باب  ٢٣٣، ص  ٥ج :  المصدر السابق.  ٧٢٢
،  من كتاب التوحید)یریدون أن یبّدلوا لكالم اهللا: ( قول اهللا) ٣٥(، باب  ٢٧٢٣، ص  ٦ج :  المصدر المتقدم.  ٧٢٣
 .  ٧٠٥٤  ح
،  ، من كتاب صالة المسافرین في اللیل ساعة یستجاب فیھا الدعاء) ٢٣(، باب  ٥٢١، ص  ١ج :  صحیح مسلم.  ٧٢٤
 . ١٦٨ ح
 . ٣١، ح  ، من كتاب القرآن ، باب  ما جاء في الدعاء ٢١٤، ص  ١ج :  موطأ مالك.  ٧٢٥
، باب في  ٢٣٤، ص  ٤ ، وج ١٣١٥، ح  ، من كتاب الصالة ، باب اّى اللیل أفضل ٣٤، ص  ٢ج :  سنن أبي داود.  ٧٢٦

 .  ٤٧٣٣، ص  ، من كتاب السّنة الرّد على الجھمیة



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في ثواب عیادة المؤمن وقضاء حاجتھ وإطعامھ وسقایتھ

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

حدثنا أبو :  ، قال ، عن أبي المفّضل أخبرنا جماعة:    روى الطوسي في أمالیھ قال]٣٩١ [
حدثنا جدي :  ، قال علي أحمد بن محمد بن الحسین بن إسحاق بن جعفر العلوي العریضي بحّران

محمد بن ، عن أبیھ  ، عن أبیھ جعفر ، عن أخیھ موسى بن جعفر ، عن أبیھ الحسین بن إسحاق
یعّیر اهللا عبدًا :  قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي )علیھ السالم(، عن علي ، عن جّده ، عن أبیھ علي

 ، ما منعك إذ مرضُت أن تعودني؟ عبدي:  ، فیقول من عباده یوم القیامة

 : فیقول!! ، أنت رّب العباد ال تألم وال تمرض سبحانك:  فیقول

، ثم لتكّلفت  ، وعّزتي وجاللي لو عدتھ لوجدّتني عنده مرض أخوك المؤمن فلم تعده
 . ٧٢٨، وأنا الرحمان الرحیم ، وذلك من كرامة عبدي المؤمن بحوائجك فقضیتھا لك

 

حدثنا الحسین :  ، قال  المفضل، عن أبي أخبرنا جماعة:    وروى الشیخ الطوسي قال]٣٩٢ [
:  ، قال حدثنا عبدالرحمان بن خالد الرّقي القّطان:  ، قال بن موسى بن خلف الفقیھ برأس عین

،  ، عن أبي ھریرة ، عن أبي رافع ، عن ثابت أخبرنا حماد بن سلمة:  ، قال حدثنا زید بن حباب
 : إّن اهللا یقول:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبي

 !، كیف أعودك وأنت رّب العالمین؟ یا رّب:  ، قال ، مرضت فلم تعدني بن آدمیا

یا :  قال،  واستسقیتك فلم تسقني.  ، ولو عدتھ لوجدّتني عنده مرض فالن عبدي:  قال
 :  قال! ، كیف وأنت رّب العالمین؟ رّب

یا :  قال ، واستطعمتك فلم ُتطعمني.  ، ولو سقیتھ لوجدت ذلك عندي أستسقاك عبدي فالن
 : قال! ، كیف وأنت رّب العالمین؟ رّب

 . ٧٢٩، ولو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي استطعمك عبدي
                                                                                                                                                               

، من أبواب  لرّب إلى السماء الدنیا كل لیلةما جاء في نزول ا) ٣٢٩(، باب  ٣٠٧، ص ٢ج :  سنن الترمذي.  ٧٢٧
وفي الباب عن علي وأبي سعید ورفاعة الجھني وجبیر بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء :  قال.  ٤٤٦، ح  الصالة

 . وعثمان بن أبي العاص
 . ، من المجلس الثالثین ٨، ح  ٦٢٩ص :  أمالي الطوسي.  ٧٢٨
 . ٩، ح  ٦٣٠ص :  المصدر السابق.  ٧٢٩



 

 : وروي فیما ناجى بھ موسى رّبھ إذ قال:    روى الدیلمي في اإلرشاد مرسًال قال]٣٩٣ [

 أوكل بھ ملكًا یعوده في قبره : بحانھ، فقال س یا رّب أعلمني ما في عیادة المریض من األجر
 إلى محشره؟

 .  أغسلھ من ذنوبھ كما ولدتھ ُأّمھ: ؟ قال یا رّب فما لمن غّسلھ:  قال

 أوكل بھم مالئكتي یشّیعونھم في قبورھم إلى : ؟ قال ، فما لمن شّیع جنازتھ یا رّب:  قال
 . ٧٣٠محشرھم

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

،  ، حدثنا بھز حدثني محمد بن حاتم بن میمون:    أخرجھ مسلم في صحیحھ قال]٣٩٤ [
صلى اهللا (اهللا قال رسول:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن أبي رافع ، عن ثابت حدثنا حّماد بن سلمة

 : وجّل یقول یوم القیامة إّن اهللا عّز:   )علیھ وآلھ

 !، كیف أعودك وانت رّب العالمین؟ یا رّب:  ، قال ابن آدم مرضت فلم تعدنيی

.  ، أما علمت أّنك لو عدتھ لوجدّتني عنده أما علمت أّن عبدي فالنًا مرض فلم تعده:  قال
 . یابن آدم استطعمتك فلم تطعمني

 !، وكیف ُأطعمك وأنت رّب العالمین؟ یا رّب:  قال

، أما علمت أّنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك  عمك عبدي فالن فلم تطعمھ أما علمت أّنھ استط: قال
 . یابن آدم استسقیتك فلم تسقني.  عندي

 !، كیف أسقیك وأنت رّب العالمین؟ یا رب:  قال

 . ٧٣١، أما إّنك لو سقیتھ وجدت ذلك عندي استسقاك عبدي فالك فلم ُتسقھ:  قال

 . ٧٣٢، مع اختالف یسیر في اللفظ وأخرجھ البغوي في المصابیح بمثلھ

 . ٧٣٣وأخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر بمثل روایة مسلم مع اختالف الیضّر

 

                                                        
 . لمریضفي ثواب عیادة ا) ١٠(باب :  ٤٣ص :  ارشاد القلوب.  ٧٣٠
 .  ٤٣  ، ح ، من كتاب البّر والصلھ فضل عیادة المریض) ١٣(، باب  ١٩٩٠، ص  ٤ج :  صحیح مسلم.  ٧٣١
 .  باب عیادة المریض وثواب المرض ٥١٤، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٧٣٢
 . ١٩٣٤، ح  ٢٩٥، ص  ١ج :  الجامع الصغیر.  ٧٣٣



 

 

 

 

 فصل

 وجّل ماجاء في أّن التقّرب بالنوافل یوجب محّبة اهللا عّز

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

وأبو .  أحمد بن محمد بن عیسىحدثنا محمد بن یحیى، عن:   روى الكلیني باسناده قال]٣٩٥ [
، عن حّماد  ، عن ابن فّضال، عن علي بن عقبة ، عن محمد بن عبدالجبار جمیعًا علي األشعري

قال اهللا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:   یقول)علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا:  ، قال بن بشیر
 : وجل عز

،  ، وأّنھ لیتقّرب إلّي بالنافلة حّتى أحّبھ ّما افترضت علیھما تقّرب إليَّ عبٌد بشيء أحّب إليَّ م
، ویده  ، ولسانھ الذین ینطق بھ ، وبصره الذین یبصر بھ فاذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ

 ٧٣٥ . ٧٣٤، وإن سألي أعطیتھ ، إن دعاني أجبتھ التي یبطش بھا

، عن اسماعیل بن  خالد، عن احمد بن محمد بن  ورواه أیضًا بسنده عن عّدة من أصحابنا
لّما ُأسري :  ، قال )علیھ السالم(، عن أبي جعفر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي سعید القّماط مھران
، وذكر الحدیث  ...یا محمد :  ؟ قال ، ما حال المؤمن عندك یا رّب:   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(بالنبي

 . ٧٣٦بعینھ ضمن حدیث طویل

 

إّن اهللا :   قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(  وروى أبو محمد الدیلمي في اإلرشاد مرسال عن النبي ]٣٩٦ [
 : تعالى یقول

، فاذا أحببتھ كنت سمعھ الذي  ، مخلصًا لي حّتى ُأحّبھ الیزال عبدي یتقّرب إلي بالنوافل
، وإن استعاذني  تھ، إن سألني أعطی ، ویده التي یبطش بھا ، وبصره الذي یبصر بھ یسمع بھ

 . ٧٣٧أعذتھ

                                                        
، وكّل  مستغرقًة في قدرتھ المتعّلقة بجمیع المقدورات، رأى كّل قدرة  اّن العارف إذا انقطع عن نفسھ واّتصل بالحّق.  ٧٣٤

، وكّل إرادة مستغرقًة في إرادتھ التي الیتأتى عنھا شيء  علم مستغرقًا في علمھ الذي الیعزب عنھ شيء من الموجودات
، وعلمھ الذي  ، وقدرتھ التي بھا یفعل ، وسمعھ الذي بھ یسمع ، فصار الحّق حینئذ بصره الذي بھ یبصر ...من الممكنات 

 )المحّقق الطوسي. ( ، فصار العارف حینئذ متخّلقًا بأخالق اهللا في الحقیقة ، ووجوده الذي بھ یوجد بھ یعلم
 . ٧، من كتاب اإلیمان والكفر، ح  ، باب من آذى المسلمین ٣٥٢، ص  ٢ج :  الكافي.  ٧٣٥
 . ٨ح :  المصدر السابق.  ٧٣٦
 . ٩١ص :  إرشاد القلوب.  ٧٣٧



 

،  حدثني سعد بن عبداهللا:  ، قال   وروى الصدوق في ثواب األعمال بسنده عن أبیھ]٣٩٧ [
، عن علي بن محمد النوفلي  ، عن محمد بن الحسن بن شّمون عن موسى بن جعفر البغدادي

، وقد وقع  إّن العبد لیقوم في اللیل فتمیل بھ النعاس یمینًا وشماال:   یقول)علیھ السالم(سمعتھ:  قال
 : ، ثم یقول للمالئكة ، فیأمر اهللا تبارك وتعالى أبواب السماء فتفتح لھ ذقنھ على صدره

:  ، راجیًا مّني ثالث خصال انظروا إلى عبدي ما یصیبھ في التقّرب إلّي بما لم أفترض علیھ
، فُأشھدكم مالئكتي أّني قد جمعتھّن  ، أو رزقًا أزیده فیھ ، أو توبًة أجّددھا لھ ذنبًا أغفره لھ

 . ٧٣٨لھ

 

،  ، عن سلمة بن الخّطاب حدثني سعد بن عبداهللا:    وروى أیضًا بسنده عن أبیھ قال]٣٩٨ [
أّن :  )علیھما السالم(، عن أبیھ ، عن جعفر بن محمد ، عن جابر بن اسماعیل عن محمد بن اللیث

، من صّلى من اللیل  أبشر:  ، فقال لھ  عن قیام اللیل بالقرآن)علیھ السالم(رجال سأل أمیرالمؤمنین
 : وجّل لمالئكتھ ، قال اهللا عّز ، ابتغاء ثواب اهللا عشر لیلة هللا مخلصًا

،   لعبدي ھذا من الحسنات عدد ما أنبت من النبات في اللیل من حبة وورقة وشجرةاكتبوا
 . وعدد كّل قصبة وخوط

ًا  ، وراكعًا وساجد وجّل ذكره ومن صّلى لیلة تامة تالیًا لكتاب اهللا عّز:   )علیھ السالم(ثم قال
ـ ویبعث من  : إلى أن قال ، ُأعطي من الثواب أدناھا أن یخرج من الذنوب كما ولدتھ ُأّمھ ـ وذكرًا
 : ، ویقول الرّب تبارك وتعالى لمالئكتھ اآلمنین

، ولھ فیھا  ، أسكنوه الفردوس ، أحیى لیلًة ابتغاء مرضاتي ، انظروا إلى عبدي یا مالئكتي
،  ال یخطر على بال ، وما ، في كل مدینة جمیع ماتشتھي األنفس وتلّذ األعین مائة الف مدینة

 . ٧٣٩من الكرامة والمزید والقربةسوى ما أعددت لھ 

 

، عن أحمد بن أبي  ، عن علي بن الحسین السعد آبادي   وروى أیضًا بسنده عن أبیھ]٣٩٩ [
علیھ (، عن أبي جعفر ، عن جابر ، عن عمرو بن شمر ، عن أحمد بن النضر ، عن أبیھ عبداهللا

 : قال اهللا جّل جاللھ:   ) علیھ وآلھصلى اهللا(اهللا قال رسول:  قال)السالم

 . ٧٤٠، أكفك ما أھّمك ، وبعد العصر ساعة ، اذكرني بعد الغداة ساعة یا بن آدم

 

                                                        
 .  ٧، ح  ٦٩، ص  ثواب األعمال.  ٧٣٨
 . ٧١ص :  المصدر السابق.  ٧٣٩
 . ٣، ح  ٧٤ص :  المصدر المتقدم.  ٧٤٠



،  ، عن عاصم بن حمید   روى البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن فّضال]٤٠٠ [
من عبادة یراه یقضي :  إّن الرّب لیعجب مالئكتھ من العبد:  )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا:  قال

 : ، فیقول لھم النافلة

 . ٧٤١انظروا إلى عبدي یقضي مالم افترض علیھ

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، حدثنا  بن عثمان بن كرامةحدثني محمد :    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٤٠١ [
، عن  ، عن عطاء ، حدثني شریك بن عبداهللا بن أبي نمر ، حدثنا سلیمان بن بالل بن مخلد  خالد

 : ـ وجّل فیما قال عّز إّن اهللا قال ـ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  أبي ھریرة قال

ما یزال عبدي یتقرب إلّى بالنوافل ، و ما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مّما افترضت علیھ
، ویده التي یبطش  ، وبصره الذین ُیبصر بھ ، فاذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ حّتى ُأحّبھ

 . ٧٤٢، ولئن استعاذني ألعیذّنھ ، وإن سألني ألعطیّنھ ، ورجلھ التي یمشي بھا بھا

، عن  ثنا عبد الواحد مولى عروة:  ، قاال وأخرجھ اإلمام أحمد في المسند عن حماد وأبي منذر
» أحّبھ«، فبعد  ، بمثلھ مختصرًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، عن عائشة قالت عروة

 . ٧٤٣»، وإن دعاني أجبتھ إن سألني أعطیتھ :  قال«

، عن أبي عبیدة محمد بن أحمد  عن إبراھیم بن محمد بن حمزة:  وأخرجھ أبو نعیم في الحلیة
حدثنا محمد بن :  ، قاال ، عن محمدبن إسحاق السراج وحدثنا إبراھیم بن عبداهللا.  بن المؤمل

، عن  ، عن عطاء ، عن شریك ، عن سلیمان بن بالل ، حدثنا خالد بن مخلد إسحاق بن كرامة
 . ٧٤٤وساق الحدیث بمثل روایة البخاري...  :  أبي ھریرة قال

                                                        
 . ٧٨ح  ،  ثواب قضاء النوافل) ٦٠(، باب  ٥٣، ص  ١ج :  المحاسن.  ٧٤١
 . ٦١٣٧، ح  قاق، من كتاب الر التواضع) ٣٨(، باب ٢٣٨٤، ص  ٥ج :  صحیح البخاري.  ٧٤٢
 . ٢٥٦، ص ٦ج :  مسند احمد.  ٧٤٣
 . ٥ ـ ٤، ص  ١ج :  حلیة األولیاء.  ٧٤٤



 

 

 

 

 فصل

 وجّل في نفسھ عند الغفالت ماجاء فیمن یذكر اهللا عّز

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

، عن أبیھ محمد بن الحسن  حدثنا أحمد بن محمد:    روى الشیخ المفید في أمالیھ قال]٤٠٢ [
،  ، عن علي بن مھزیار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن الحسن الصّفار بن الولید القمي

، عن أبي جعفر محمد بن  ، عن حبیب السجستاني ، عن ھشام بن سالم عن الحسن بن محبوب
علیھ ( قال في حدیث عّما في التوراة مكتوب فیما ناجى اهللا تعالى بھ موسى)ما السالمعلیھ(علي الباقر

 : ، أن قال لھ )السالم

، واملك غضبك عّمن مّلكتك علیھ  واذكرني في خلوتك وعند سرور لّذتك أذكرك عند غفالتك
 . ٧٤٥أكّف عنك غضبي

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، حدثنا  ، حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص:    أخرج البخاري في صحیحھ قال]٤٠٣ [
 فیما یرویھ عن رّبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبي:  ، عن أبي ھریرة قال سمعت أبا صالح:  األعمش

 :  سبحانھ وتعالى قولھ

 . ٧٤٦فسھ ذكرتھ في نفسي عند غفلتھ، فإن ذكرني في ن وأنا معھ إذا ذكرني

، حدثنا  ، حدثنا أبو زید سعید بن الربیع الھروي وأخرجھ أیضًا بسنده عن محمد بن عبدالرحیم
 . ٧٤٧عن النبي فیما یرویھ عن رّبھ بمثلھ،  ، عن أنس ، عن قتادة شعبة

، قال  ، عن أبي ھریرة ، عن أنس بن مالك ، عن التیمي ، عن یحیى وأخرجھ أیضًا عن مسّدد
 . ٧٤٨بمثلھ

                                                        
 .  من المجلس الثالث والعشرین٤٦ ضمن ح ٢١٠ص :  أمالي المفید.  ٧٤٥
، ذیل ح  من كتاب التوحید)ویحّذركم اهللا نفسھ: ( قول اهللا تعالى) ١٥(، باب  ٢٦٩٤، ص  ٦ج :  صحیح البخاري.  ٧٤٦

٦٩٦٩  . 
 .  ٧٠٩٨  ، ح ، من كتاب التوحید ذكر النبي وروایتھ عن رّبھ) ٥٠(، باب ٢٧٤١ص :  المصدر السابق.  ٧٤٧
 . ٧٠٩٩ح :  المصدر المتقدم.  ٧٤٨



:  قاال) واللفظ لقتیبة(جھ مسلم في صحیحھ بسنده عن قتیبة بن سعید وزھیر بن حرب وأخر
صلى اهللا علیھ (اهللا قال رسول:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن أبي صالح ، عن األعمش حدثنا جریر

 . ٧٤٩وذكر بمثلھ... وجّل یقول اهللا عّز:  )وآلھ

حدثنا أبو :  ، قاال وأخرجھ أیضًا مسلم في صحیحھ بسند عن أبي بكر بن أبي شیبة وأبي كریب
 . ٧٥٠، بمثلھ ، عن األعمش معاویة

 

                                                        
،  ، من كتاب الذكر والدعاء والتوبة  تعالىالحّث على ذكر اهللا) ١(، باب٢٠٦١، ص  ٤ج : صحیح مسلم.  ٧٤٩
 . ٢٦٧٥ ح
 . المصدر السابق.  ٧٥٠



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن الولد ثمرة الفؤاد وقّرة العین

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

،  ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن أبیھ   روى الكلیني باسناده عن علي بن إبراھیم]٤٠٤ [
، واهللا  اذا قبض ولد المؤمنین:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:   قال)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا

 :  تعالىفیقول اهللا :  ، إلى أن قال ... أعلم بما قال العبد

 . ٧٥١، ابنوا لھ بیتًا في الجّنة ، فحمدني واسترجع أخذتم ثمرة قلبھ وقّرة عینھ

،  ، عن محمد بن عبدالجبار ورواه الحّر العاملي في الجواھر بسنده عن أبي علي األشعري
قال أبو :  ، عن عمرو بن نھیك بیاع الھروي قال ، عن علي بن النعمان یلعن محمد بن إسماع

 . ٧٥٢، بمثلھ ...عبداهللا

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

:  ـ قال الحینيحدثنا یحیى بن إسحاق ـ یعني الس:    أخرج اإلمام أحمد في المسند قال]٤٠٥ [
، وإّني لفي القبر إذ أخذ بیدي أبو طلحة  دفنت ابنًا لي:  ، عن أبي سنان قال أنا حّماد بن سلمة

، عن أبي موسى  حدثني الضحاك:  ، قال بلى:  قلت:  ؟ قال أال أبّشرك:  ، فقال فأخرجني
 :  قال اهللا تعالى:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  األشعري قال

 ، قبضت قّرة عینھ وثمرة فؤاده؟ ، قبضت ولد عبدي یا ملك الموت

 . حمدك واسترجع:   قال؟  فما قال: ، قال نعم:  قال

 . ٧٥٣ابنوا لھ بیتًا في الجنة:  قال

 . ٧٥٤وأخرجھ البغوي في المصابیح بمثلھ

، إّال  ـ فذكره أنا عبد اهللا ـ یعني ابن المبارك:  ھ أیضًا بسنده عن علي بن إسحاق قالوأخرج
 . ٧٥٥أبو طلحة الخوالني:  أّنھ قال

                                                        
 . ٤، ذیل ح  ، من كتاب الجنائز ، باب المصیبة بالولد ٢١٨، ص  ٣ج :  الكافي.  ٧٥١
 . ١٤، ح  ١٢١،  ٨٢ج :  ، عنھ بحاراألنوار ٩٤ص :  الجواھر السنّیة.  ٧٥٢
 . ٤١٥، ص  ٤ج :  مسند احمد.  ٧٥٣
 . ) ٧(، باب  ٥٦٥، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٧٥٤
 . المصدر السابق.  ٧٥٥



، عن حماد  ، حدثنا عبداهللا بن المبارك حدثنا سوید بن نصر:  وأخرجھ الترمذي في سننھ قال
،   سنانًا وأبو طلحة الخوالني جالس على شفیر القبردفنت ابني:  ، عن أبي سنان قال بن سلمة

، ولم  ، لكّنھ ذكر أّن اهللا تبارك وتعالى قال لمالئكتھ بمثلھ...  فلّما أردت الخروج أخذ بیدي وقال
 . ٧٥٦لملك الموت:  یقل

 . ٧٥٧وأورده البغوي بھذا اللفظ في مصابیحھ

 

                                                        
 . ١٠٢١، ح  ، من كتاب الجنائز فضل المصیبة اذا احتسب) ٣٦(، باب  ٣٤١، ص  ٣ج :  سنن الترمذي.  ٧٥٦
 . )٧(، باب  ٥٦٧، ص  ١ج :  مصابیح السّنة.  ٧٥٧



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في رفع درجة الوالدین باستغفار الولد لھما

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

، عن شریف بن  ، عن احمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا:    روى الكلیني]٤٠٦ [
 :   قال)علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا ، عن الفضل بن أبي قّرة سابق

، ثم مّر بھ   بقبر یعّذب صاحبھ)علیھ السالم(مّر عیسى بن مریم:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا
، ومررت بھ  یا ربِّ مررت بھذا القبر عام أّول فكان یعّذب:  ، فقال یعّذب من قابل فاذا ھو ال

 !؟ إذا ھو لیس یعّذبالعام ف

، فلھذا غفرت لھ بما  ، وآوى یتیمًا ، فأصلح طریقًا أّنھ أدرك لھ ولد صالح:  فأوحى اهللا إلیھ
 . ٧٥٨فعل ابنھ

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، ثنا عبدالصمد بن عبد  أبي بكر بن أبي شیبةعن :    أخرج ابن ماجة في السنن]٤٠٧ [
صلى اهللا (، عن النبي ، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح ، عن عاصم ، عن حماد بن سلمة الوارث

باستغفار :  ؟ فیقال أّنى ھذا:  ، فیقول إّن الرجل لترفع درجتھ في الجّنة:   في حدیث قال)علیھ وآلھ
 ٧٥٩. ولدك لك

                                                        
 . ١٢، ح  ، من كتاب العقیقة ، باب فضل الولد ٤ ـ ٣، ص  ٦ج :  الكافي.  ٧٥٨
 . ٣٦٦٠، ح  ، من كتاب األدب بّر الوالدین) ١(، باب  ١٢٠٧ص ،  ٢ج :  سنن ابن ماجة.  ٧٥٩



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن الحّمى نار یسّلطھا اهللا

 على المؤمن في الدنیا

 

 :  ورد من طریق الشیعة ما

،  أبشر:   عاد مریضًا فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا:    روى المجلسي مرسال]٤٠٨ [
، ُاسّلطھا على عبدي المؤمن في الدنیا لیكون حّظھ من  الحّمى ھي ناري:  إّن اهللا یقول

 . ٧٦٠النار

 

 .  ٧٦١  وأخرجھ الحویزي في التفسیر مرسال أیضًا بمثل لفظ العّالمة المجلسي]٤٠٩ [

 

 :  ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن  ، ثنا أبو اسامة عن أبي بكر بن أبي شیبة:    أخرج ابن ماجة باسناد]٤١٠ [
،  ، عن أبي ھریرة ، عن أبي صالح األشعري ،  عن اسماعیل بن عبیداهللا عبدالرحمان بن یزید

، فقال رسول   كان بھ٧٦٢، من وعك رة، ومعھ أبو ھری  أّنھ عاد مریضًا)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن الّنبّى
 :  ، فإّن اهللا یقول أبشر:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 ٧٦٣. ، لتكون حّظھ من الّنار في اآلخرة ، أسّلطھا على عبدي المؤمن في الّدنیا ھي ناري

بن   ، أنا الحسن باسناده عن أبي العباس محمد بن یعقوب:  وأخرجھ الحاكم في المستدرك
 .  ٧٦٤بمثل لفظ ابن ماجة... ، ثنا أبو ُأسامة  علي بن عّفان العامري

مثلھ ...  ھي ناري ُأسّلطھا:  ، فإّن اهللا یقول ابشروا:  وأخرجھ الھندي في كنز العمال بلفظ
 .  ٧٦٥سواء

 ٧٦٦.  الحدیث، وذكر ... عن أبي ُأسامة:  وأخرجھ االمام احمد في المسند

                                                        
 . ٢٥٠، ص  ٨ج :  بحار األنوار.  ٧٦٠
 .  من تفسیر سورة مریم المباركة١٣٧، ح  ٣٥٤، ص  ٣ج :  تفسیر نور الثقلین.  ٧٦١
 . )لسان العرب(اذى الحمى ورجعھا في البدن:  ، وقیل ألمھا:  ، وقیل ھو الحمى:  الوعك.  ٧٦٢
 . ٣٤٧٠، ح  ، من كتاب الطب في الحّمى) ١٨(، باب  ١١٤٩، ص  ٢ج :   ابن ماجةسنن.  ٧٦٣
 . ن كتاب الجنائز، م ٣٤٥، ص  ١ج :  المستدرك على الصحیحین.  ٧٦٤
 . ، باب الصبر على الحمى ٦٧٥٩ و ٦٧٥٧، ح  ٣٢٢ و ٦٧٥٠، ح  ٣٢٠، ص  ٣ج :  كنز العمال.  ٧٦٥



، ثنا  ، أنبأ أبو حامد بن بالل أخبرنا أبو الطاھر الفقیھ:  وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى قال
، بمثلھ مع اختالف في بعض  ، ثنا عبدالرحمان بن یزید ، ثنا أبو المغیرة محمد بن یحیى

  ٧٦٧. اللفظ

 

                                                                                                                                                               
 . ٤٤٠، ص  ٢ج :  مسند احمد.  ٧٦٦
 . ، من كتاب الجنائز ٣٨٢ ـ ٣٨١، ص  ٣ج :  السنن الكبرى.  ٧٦٧



 

 

 

 

 فصل

 ماجاء في أّن المظلوم ال ترّد دعوتھ ولینتقمّن اهللا لھ

 

 : ورد من طریق الشیعة ما

حدثنا :  ، قال حدثنا محمد بن عمر:  ، قال   روى الشیخ الطوسي عن محمد بن محمد]٤١١ [
، عن الحسن بن علي بن  حدثنا علي بن الحسین بن فّضال:  ، قال أحمد بن محمد بن سعید

،  ، عن سلیمان بن خالد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبداهللا المؤمن ، عن زكریا بن محمد یوسف
خ ألخیھ ، واأل اإلمام العادل لرعّیتھ:  أربعة الترّد لھم دعوة:   قال)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا

 : وجّل ، والمظلوم یقول الرّب عّز ، والوالد لولده ... بظھر الغیب

  ٧٦٨. وعّزتي وجاللي النتقمّن لك ولو بعد حین

حدثنا أحمد :  ، قال ورواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي الحسین محمد بن علي بن الشاه
، عن أبیھ  ، عن محمد بن أحمد بن صالح التمیمي حدثنا أحمد بن خالد الخالدي:  ، قال الحسینبن 
، عن  ، عن جده ، عن أبیھ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ حدثني أنس بن محمد أبو مالك:  قال

 یا علي أربعة :  أّنھ قال في وصّیتھ لھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبي )علیھم السالم( علي بن أبي طالب
 . ٧٦٩»ألنتقمّن لك«بدل » ألنتصرّن لك«، إّال أّنھ ذكر  وساق الحدیث بمثلھ... ال ترّد لھم دعوة 

 بمثل روایة )علیھ السالم(ورواه الحّر العاملي في وسائلھ باسناده إلى أبي عبداهللا الصادق
ورواه الصدوق في كتاب االخوان بسنده عن سلیمان بن :  وقال بعدھا.  مةالطوسي المتقّد

 . ٧٧٠ خالد

 

 : ورد من طریق أھل السّنة ما

، عن سعدان  ، حدثنا عبداهللا بن نمیر حدثنا أبو كریب:    أخرج الترمذي في سنتھ قال]٤١٢ [
:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال رسول:  ، عن أبي ھریرة قال ، عن أبي مدّلة ، عن أبي مجاھد القمي

 فوق الغمام ، ودعوة المظلوم یرفعھا اهللا ، واإلمام العادل الصائم حّتى یفطر:  ثالثة الترّد دعوتھم
 :  ، ویقول الرّب ویفتح لھا أبواب السماء

                                                        
 . ، من المجلس الخامس ٢٤٨/٦١، ح  ١٥٠ص :  أمالي الطوسي.  ٧٦٨
 .  ٤، ح  األربعة:   باب ١٩٧، ص  ١ج :  كتاب الخصال.  ٧٦٩
 . ٨، من كتاب الصالة ح  ...استحباب الدعاء للمؤمن بظھر الغیب :   باب١٠٨، ص  ٧ج :  وسائل الشیعة.  ٧٧٠



 . ٧٧١، أل نصرّنك ولو بعد حین وعّزتي

، عن زیاد  ، عن حمزة الزّیات ، عن محمد بن فضیل وأخرجھ الترمذي أیضًا عن أبي كریب
 ٧٧٢. وذكر الحدیث مثلھ من غیر تفاوت وال اختالف... ، عن أبي ھریرة  يالطائ

 

 

                                                        
 . ٣٥٩٨  ، ح ، من كتاب الدعوات في العفو والعافیة) ٢٩( باب ٥٧٨، ص ٥ج :  سنن الترمذي.  ٧٧١
 . ٢٥٢٦، ذیل ح  ، من كتاب صفة الجّنة ماجاء في صفة الجنة) ٢(، باب  ٦٧٢، ص  ٤ج :  المصدر السابق.  ٧٧٢



 

 

 

 

 

 الفھارس

 

 

 

 

 

 

 ـ  فھرست اآلیات القرآنیة

 ـ  مراجع الكتاب

 ـ  فھرس الموضوعات 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فھرس اآلیات القرآنیة

 

 رقم الصفحة رقم اآلیة: السورة اآلیة 

 ٧ ١٣:  ھود )...أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ(
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 ٨٥ ٣٠:  الروم )فطرة اهللا التي فطر الّناس علیھا(

 ١٨١ ١٧:  السجدة )فال تعلم نفس ما ُأخفي لھم من قرة عین(
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 ٧ ٨٨:  اإلسراء )... قل لئن اجتمعت اإلنس والجّن على أن یأتوا(

 ٨ ٧٩:  الواقعة )یمّسھ إّال المطّھرون ال(

 ٧ ١٨٥:  رةالبق )ھدًى للّناس وبّینات من الھدى والفرقان(

 ١٣ ٦٠:  الرحمن )ھل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان(

 ٢٤٨، ٢٤٦، ٣٧، ٣٦ ٥٦:  المدّثر )ھو أھل التقوى وأھل المغفرة(

 ١٢٠ ٣٥:  الحجر )وإّن علیك اللعنة إلى یوم الدین(

 ٨ ٢٣:  البقرة )...وإن كنتم في ریب مّما نّزلنا على عبدنا(

 ١٢٦ ٢:  الحج )...وترى الناس سكارى وماھم بسكارى(

 ١٧٩ ٧٢:  التوبة )...َوَعد اهللا المؤمنین والمؤمنات جّنات(

 ١٢٨ ١٤٣:  البقرة )وكذلك جعلناكم ُامًة وسطًا لتكونوا شھداء على الناس(

 ٢٤ ٣٥:  ق )ولدینا مزید(

 ٤٧، ١٤ ٤٦:  القصص )...وما كنت بجانب الّطور إذ نادینا(
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 ٢٧٢… اء في رفع درجة الوالدین باستغفار الولد لھماماج:  فصل

 ٢٧٣… ماجاء في أّن الحّمى نار یسّلطھا اهللا على المؤمن في الدنیا:  فصل

 ٢٧٥… ماجاء في أّن المظلوم ال ترّد دعوتھ ولینتقمّن اهللا لھ:  فصل

 

 الفھارس

 ٢٧٩… فھرس اآلیات القرآنیة

 ٢٨١… مراجع الكتاب

 ٢٨٥… فھرس الموضوعات


