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المركزمقدمة
!

لمركزنرا

السماواتوقيوم،والآخرينالأولينإله،العالمينربللهالحمد

مخلوقاته،جميعبالربوبيةلهشهدتالذي،الدينيومومالك،والأرضين

ولا،لعطمتهالتذللفيإلاعزفلا،معبوداتهجميعبالإلهيةلهوأقرت

.بنورهالاستهداءفيإلاهدىولا،رحمتهإلىالافتقارفيإلاغنى

الأرضبهاقامتكلمة،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهد

تعالىاللهأرسلوبها،المخلوقاتجميعلأجلهاوخلقت،والسماوات

شرائعه.وشرع،كتبهوأنزل،رسله

خلقه،منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

للعالمين،رحمةاللهأرسله،المستقيموالمنهجالقويمبالدينالمبعوث

بعد:أما،أجمعينالخلائقعلىوحجة،للمتقينوإماما

وذموتماسكهاالأمةوحدةعلىالحفاظالعظيمةالدينهذاغاياتمنفإن

.النفوسبهتأبهلاصغيراكانولويفرقهاأنشأنهمنما

اللهرسولنزلإذاالناسكان:!عنيماالخشنيثعلبةأبيحديثفيجاءكما

فيتفرقكم"إن:ء!وواللهرسولفقال،والأوديةالشعابفيتفرقواء!وومنزلا

إلامنزلاذلكبعدينزلفلم"،الشيطانمنذلكمإنماوالأوديةالشعابهذه

)1(.لعمهمثوبعليهمبسطلو:يقالحتىبعضإلىبعضهمانضم

الكبرىالسننفيوالنسائي)17771(المسندفيوأحمد)2628(السننفيداودأبوأخرجه)1(

الألباني:قال254(،)5المستدركفيوالحاكم)5926(صحيحهفيحبانوابن)8856(

صحيح.



العبادةتوحيد

مناكبنايمسحء!وواللهرسولكان:قال!عنيماالأنصاريمسعودأبيوعن

منكمليلني،قلوبكمفتختلفتختلفوا،ولا"استووا،:ويقول،الصلاةفي

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثموالنهىالأحلامأولو

التكبيرعنفامتنع،الصففيصدرهبادياء!وورجلاالنبيرأىوقد

بيناللهليخالفنأو،صفوفكملتسونالله"عباد:منبهاليقولللصلاة

.")2(وجوهكم

اجتماعهمبعدوالأوديةالشعابفيالمؤمنبنتفرقء!ووالنبيفجعل

.القلوبلاختلافسببا،الظاهريةبساطتهمارغم،الصففيواختلافهم

مرفوضقشرعا،مذموئم،أشكالهبشتىالمسلمبنجماعةعنفالتفرق

.فطرةمستنكزعقلا،

المفرقينعدادفييكونأنمنء!وومحمدانبيهوتعالىتباركاللهنزهودهذا

لثئء!)3(.فىمتهتملشتشيثاوكانوأدينهتمفرقواالذين)إن:قائلمنعزفقالللدين

والأفئدةالكلمةباجتماععليهمالعظيمأثرهاقتفاءعلىالمؤمنينوحض

ذإعلتكئمأدلهلغمتوأ!كروأتفرقوأولاجميعاأدلهبحئل!ووآعتصموأ:بقوله

شنحفرؤشفاعكوكنتمإخونابنعيتهءفأضبختمقلولبهئمبئهنفألفأغدفيكنغ

!و)4(.!تدونلعلكؤءأيتهءالذلكئميبينكدلكمنهافأنقذكمافار

)769(السننفيماجهوابن)857(السننفيوالنسائي(try)صحيحهفيمسلمأخرجه)1(

)17151(.المسندفيوأحمد

)18434(.المسندفيوأحمد)815(السننفيوالنسائي)436(صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

.915ايةالأنعامسورة)3(

.153ايةعمرانالسورة)4(



المركزمقدمة

عنبكمفئفرقالسبلتمبعوأولافأتبعوهم!تقيماصرطىهذأ)وأن:وقوله

تئفون!)1(.لعل!ئمبهءوصئكمذلكتمسبيلأ

الفرقةطريقسلوكهمفيالكافرينمشابهةعنالمؤمنينونهى

تكونوأ)ولا:بقولهالشديدبالوعيدجماعتهمفارقمنوهدد،والاختصام

عظيص!)2(.عذابالغوأؤلنكألينفهمجامابغدمنواختلفواتفرقوأ؟لذين

أهلفيهوقعالذيوالتفرقالاختلافأنالمبينالكتابفيلهموبين

عنلا،الحقبغيرالبعضبعضهمبينبغيهمبسببكانإنماالكتاب

بالتنزيل.منهمبعلمبلحجةوخفاءجهل

بغماأدعتمهمضابمابغدمنإلانفرقؤاا)وما:وتعالىتباركاللهقال

)3(ء2!ص
جاءئهممابغدهنإلاائكئتأوتواالذينئفزق)وما:وقال!بينهم

!هو)4(.النه

اكلة،الطائفيةنارفيهاتستعر،زالتولابعيدأمدمنذالأمةكانتولما

لرأبجاهدةتسعىالتيالمخلصةالجهودوكانت،واليابسالأخضر

أهلعلىاللازممنكانالكثير،وينقصهاقليلةالأمةأبناءبينالصدع

المهمة،القضيةهذهتجاهشيئايقدمأنأنوارهممناقتبسومنالعلم

المسلمين.بينالقلوبولتأليف،لمرضاتهوطلبا،تعالىاللهلسخطرفعا

بمبرةوالدراساتالبحوثمركزفيارتأيناالجليلالمبدأهذامنوانطلاقا

.1orايةالأنعامسورة)1(

.155ايةعمرانالسورة)2(

.14ايةالشورىسورة)3(

.4ايةالبينةسورة)4(



العبادةتوحيد

أهلبينالمشتركةالأحاديث)سلسلةمشروعنانقدمأنوالأصحابالآل

بعد،الصحيحالطريقعلىخطوةليكون(الإماميةوالشيعةالسنة

باءتالمسلمينبينوالتقريبللوحدةكثيرةودعواتوندواتمؤتمرات

المشاريعافتقدتكماوالوضوحالصراحةافتقدتحين،بالفشلأكثرها

.الجادةالعملية

تباركاللهرضاشيءكلقبلالسلسلةهذهتلقىأنتعالىباللهأملوكلنا

صفها،وحدةنحوبحقالساعينالأمةأبناءمنالمخلصينرضاثم،وتعالى

شتاتها.وجمع

العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

الخضرسالممحمد

والدراساتالبحوثمركزرئيس



مةالمقلى

مةالمقلى

!

والمرسلينالأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

وأزواجهالميامينالغروأصحابهالطاهرينالطيبينالهوعلىمحمدنبينا

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنالمؤمنينأمهات

وبعد:

)وما:تعالىاللهقالالعباد،علىواجبأولهوتعالىاللهتوحيدفإن

ما:تعالى-إ،دلهجريرابنالإمامقالليغبدون!)1(،الاوالألنسألجنضلقت

لأمرنا)2(.والتذلللعبادتنا،إلاوالإنسالجنخلقت

بعبادتي،لآمرهمخلقتهمإنما:أي:تعالى-إ،ددهكثيرابنالحافظوقال

)3(.إليهملاحتياجيلا

،والسلامالصلاةعليهمالكرامالرسلإليهدعاماأولهوالتوحيدوهذا

)وما:تعالىقالفيها،ماوأكملورأسهاوأساسهاالرسلدعوةأصلفهو

وقالفاعدون!)4(،أناإلاإلهلآأنوإليهلؤحىإلارسولمنقتلاثمنأزسفنا

وأجتنبواأددهاغبدواأترسو،أمؤنرفىبعثنا)ولنند:تعالح

المعنى،هذاعلىالدالةالكريمةالآياتمنذلكغيرإلى(،ألطعوت!)

.65:تاريالذا(1)

.(2/2544)الطبريتفسير(2)

طيبة.دار42(،5)7/كثيرابنتفسير)3(

.52:الأنبياء()4

.36:النحل5()



العبادةتوحيد

الإمامقالالتوحيد،قضيةعنيخرجلااخرهإلىأولهمنكلهالقرانإنبل

القرانفيسورةكلبلالقرانسور:"وغالبتعالى-إددهالجوزيةفيمابن

فهيالقرانفيايةكلإن:كلياقولانقولبلالتوحيد،لنوعيمتضمنةفهي

وأسمائهاللهعنخبرإماالقرانفإن،إليهداعبت،بهشاهدةللتوحيد،متضمنة

لاوحدهعبادتهإلىدعوةوإما،الخبريالعلميالتوحيدفهووأفعالهوصفاته

أمروإما،الطلبيالإراديالتوحيدفهودونهمنيعبدماكلوخلعلهشريك

خبروإما،ومكملاتهالتوحيدحقوقفهيوأمرهنهيهفيبطاعتهوإلزامونهي

فيبهومايكرمهمالدنيافيبهمفعلوماوطاعتهتوحيدهلأهلاللهكرامةعن

الدنيافيبهمفعلوماالشركأهلعنخبروإما،توحيدهجزاءفهوالآخرة

حكمعنخرجعمنخبرفهوالعذابمنالعقبىفيبهميحلوماالنكالمن

وأهلهالشركشأنوفيوجزائهوحقوفهالتوحيدفيكلهفالقرانالتوحيد،

.(")1وجزائهم

دينفييعرففلاواسعباب:"وهذاتعالى-إددهالإسلامشيخقال

بركتبولاالآخرينوالأولينمنوأتباعهمالمرسلينوالأنبياء

فيالتيالعشرالكلماتأولوهوالتوحيد،منأعظمأمراالعالمين

")2(.الأنعاماخرفيالتيالعشرالوصايانظيرهاوالتوراة

فيسنةعشرةثلاثء!روالنبيمكثفقدالتوحيد-وهوالأمر-هذاولعظم

الأساسأنهلهمويوضح،عليهالكرامالصحابةقلوبويثبت،إليهيدعومكة

اللهلقيالشركأدرانمنصافيانقياخالصاالتوحيدبهذاجاءفمن،شيءلكل

455(.)3/السالكينمدارج)1(

592(./)1البكريعلىالرد)2(



المقدمة

الهوىبعبوديةورضيظهرهلهوأدارعنهأعرضومن،راضعنهوهوتعالى

القيامة.يوموالندامةوالحسرةالخذلانجزاؤهكانوالصوروالأشخاص

اللهرسولقال:قال!عنيماذرأبيحديثمنومسذمالبخاريروى

لاأمتيمنماتمنأنهبشرنيقالأوفأخبرنيربيمناتء!وو:"اتاني

زنى:"وإنقالسرق؟وإنزنىوإن:قلت".الجنةدخلشيئاباللهيشرك

سرق")1(.وإن

حرمقدالله:"فإنقالء!ووالنبيأن!عنيمامالكبنعتبانحديثوفي

")2(.اللهوجهبذلكيبتغياللهإلاإلهلاقالمنالنارعلى

مات"منء!وو:اللهرسولقال:قال!عنيمامسعودبناللهعبدوعن

شيئاباللهيشركلاماتمن:أناوقلتالنار".دخلشيئاباللهيشرك

)3(.الجنةدخل

!عنيماجبلبنمعاذفعنالعباد،عدىتعالىاللهحقهوالتوحيدوهذا

هلمعاذ،:"يافقالعفير،لهيقالحمارعلىء!ووالنبيردفكنت:قال

الله:قلت؟".اللهعلىالعبادحقوما،عبادهعلىاللهحقتدري

بهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىاللهحق:"فإنقال.أعلمورسوله

فقلت:شيئا".بهيشركلامنيعذبلاأناللهعلىالعبادوحقشيئا،

فيتكلوا")4(.تبشرهم:"لاقال؟الناسبهأبشرأفلا،اللهرسوليا

)49(.رقمومسلم)1237(،رقمالبخاري)1(

)33(.رقمومسلم)425(،رقمالبخاري)2(

(r)(.12)رقمالبخاريAr

)35(.رقمومسلم)2856(،رقمالبخاري)4(



العبادةتوحيد

الهدايةدهتعالىاللهأراددمنيتبينوعلاجلاللهكتابفيسريعةوبنظرة

المخلوقاتمنلأحديجعلولم،الأمربهذاتعالىاللهاختصلماذاوالتوفيق

)اللهسبحانهفهو،تعالىاللهعندوجاههمنزلتهبلغتمهمانصيبأدنىفيه

السمواتقيوم،العالمينرب،والشهادةالنببعالمهوإلاإلهلاالذي

،الجلالبصفاتموصوفايزالولا،والآخرينالأولينإله،والأرضين

،والمثالوالتشبيهالنقائصمنأضدادهاعنمنزها،الكمالبنعوتمنعوتا

،نومولاسنةتأخذهلاوقيوميتهحياتهلكمالالذيالقيومالحيفهو

بإذنه،إلاأحدعندهيشفعلاملكهلكمالالذيوالأرضالسمواتمالك

وماالخلائقأيديبينمايعلمعلمهلكمالالذيشيءبكلالعالم

دبيبيعلم،بإذنهإلاذرةتتحركولا،بعلمهإلاورقةتسقطفلا،خلفهم

منهاسيكونماويعلم،الملكعليهايطلعلاحيثالقلوبفيالخواطر

خلقتفاصبليرىبصرهلكمالالذيالبصير،القلبعليهيطلعلاحيث

دبيبهاويرىوعروقها،ومخهاودمهاولحمهاوأعضائهاالصغيرةالذرة

السبعالأرضينتحتماويرىالطلماء،الليلةفيالصماءالصخرةعلى

سرسمعهفياستوىقدالذيالسميع،السبعالسمواتفوقمايرىكما

الخلق،أصواتعليهتختلففلاالأصواتسمعهوسع،وجهرهالقول

ولاالمسائلتغلطهولا،سمععنسمعمنهايشغلهولاعليهتشتبهولا

سمعهوسعالذيللهالحمد:عائشةقالت،السائلينكثرةيبرمه

ليخفىوإنيء!وواللهرسولإلىتشكوالمجادلةجاءتلقد،الأصوات

فىتخدلكالتىقولاللهسمع!وقذوجلعزاللهفأنزلكلامها،بعضعلي

بصحيز!و.!يعأللهإنتحاوكآلمجمتحواللهاللهإلىوتشتكلزؤجها



المقدمة

المؤمنويجعل،يشاءمنويضليشاءمنيهديقدرتهلكمالالذيالقدير

والهإبراهيمجعلالذيوهوفاجرا،والفاجربراوالبركافرا،والكافرمؤمنا

النار،إلىيدعونأئمةوقومهفرعونوجعل،بأمرهويهدونإليهيدعونأئمة

،إياهيعلمهأنشاءبماإلاعلمهمنبشيءأحديحيطلاقدرتهولكمال

مسهوماأيامستةفيبينهماوماوالأرضالسمواتخلققدرتهولكمال

أينقبضتهفيهوبل،يفوتهولاخلقهمنأحديعجزهولا،لغوبمن

قيل:كما،يديهفيالمراحليطويفإنمامنهفرفإن،كان

المراحلايديكفييطويكانإذابذنبعنكالمرءيفروكيف

إذنهبدونوالشفيعوالشريكوالصاحبةالولدإضافةاستحالغناهولكمال

تسعهولم،والأرضالسمواتوسكرسيهوعلوهعظمتهولكمال،إليه

كلعلىالعاليهوبل،مخلوقاتهبهتحطولم،سماواتهولاأرضه

البحرأنولو،تبدلولاكلماتهتنفدولا،محيطشيءبكلوهوشيء،

المدادبذلكفكتبأقلاماالأرضوأشجارمداداأبحرسبعةبعدهمنيمده

")1(.كلماتهتنفدولمالأقلاموفنيتالمدادلنفدالأقلاموبتلك

يكونأنسبحانهاستحقجمالهونعوتجلالهصفاتهذهكانتفمن

إليهوالالتجاءوطاعتهعبادتهفيلهشريكلاالذيالمعبودالرب

المألوهلأنه:لذاتهللعبادةالمستحقهوسبحانهالله"فإن،عليهوالاعتماد

سواهوماالشدائدعندإليهوتفزعإليهوترغبالقلوبتألههالذيالمعبود

إلها؟")2(.يكونأنيصلحفكيفبالعبوديةمقهورمفتقرفهو

21-213(.)1الهجرتينطريق)1(

)1/88(.الفتاوىمجموع)2(



العبادةتوحيد

لاأؤليلءدونهمنأظتحذتمقلأددهحقلوالارضألممنؤتربمن)قل:تعالىاللهقال

الظانتثتمئتوىهلأتموأتجصيرألأغىلمجمتتوىهلقلضعراولانفعالأ!س!يضلكون

وهوشئءكلخلقأدلهقلعلهتمألخ!لقفتشبهكخفقهءظقواشركلللهجعلواأموالؤر

.1(القهر!)ائؤصد

أمنوالأزضنألسماءممنيززقكممن!وقل:وتعالىسبحانهالمولىويقول

ومنألس!نىألمجتوبحر!الميتمنآلحىيخرجومنوالأبضرال!حيضك

بغدفماذااقىرلبهوألمحهفذل!!ننقونأفلافقلأدلةفسيقولونالأضلدبر

الذجمتعليرفيكلتحقتكذلك!دضرلؤتفأفىالضظإلاألحق

أللهقليعيدةثمالحتقيتدؤامنشر؟بكومنهلقل!يؤمنونلاأنهمفسقوأ

آلحقإلىيهدى-منلثركاي!منهلقل!تؤفكونف!فىيحيدهثمالحققيبدؤأ

أنإلاجه!ىلاأمنورخأتأحقألحقإلىتهدىأفمنللحقيهدىاللهقل

جلمربنايقولالأحقافسورةوفيتخكلوت!و)2(،كيفلكؤممائهدى

بالطاعاتإليهويتقربيعبدهاللهدونمنإلهااتخذمنعلىمنكراوعلا

لمئمأتمالأزضمنظقوأهماذأأروقادلهدونمنيذعوتماأرءئتم)قل:ويدعوه

!نغإنعقيرهفأثرؤأؤهذاقبلمنبكتنبائنوقألسمؤتفىشرك

يؤوإكلهويممئتجيبلامنأدئهدونمنيذعواممنأضلومن!صدقين

غفلون!)3(.دعولهوعنوهئماتقئمة

وأفحشها،الذنوبأقبحمنتعالىباللهالشرككانكلهذلكأجلمومن

.61:لرعدا(1)

.353-1:يونس(2)

(r)الأحقاف:-o f.



المقدمة

فضلانفعاولاضرالنفسهيملكلاالذيالذليلالضعيفللمخلوقإنزاللأنه

حسنةتنفعهلاالذيالحميدالغنيالعظيمالخالقمنزلة،لغيرهيملكهأنعن

،والعدوانالظلمأعظممنوهذا،المسيئينسيئةتضرهولا،المحسنين

لا)يبنىابنهموصياالحكيملقمانلسانعلىتعالىاللهقالولذلك

ء!ووالمصطفىالحبيبويقولعظير!)1(،لطاالشركإتبأدلهدتثرك

الصلاةعليهفقالأكبر؟:روايةوفي،أعظمالذنبأي:سئللما

")2(.خلقكوهونداللهتجعل"أن:والسلام

أمرونواقضهومستحباتهوواجباتهومقتضياتهولوازمهالتوحيدفيوالكلام

ولبالقرانسرهوالتوحيد"فإن:الإسلامشيخقالكمالأنه،يطول

به؟الإحاطةيمكنفكيفكذلككانوما")3(،الإيمان

المسلمعنفضلاللعاقلبدلاكانوالخطورةالمنزلةبهلهالأمركانولما

كانلمافيهعمرهأفنىولو،الجليلالعلمهذايتعلموأن،لدينهيحتاطأن

بالنابل،الحابلفيهاختلطزمانفينعيشأنناخاصةمفرطا،ولامضيعا

دينهمعنالناسلصدوالجنالإنسشياطينفيهونشط،بالباطلوالحق

بصورمتمثلةلآلهةوتذليلهم،تعالىاللهلغيرولتعبيدهم،ربهموتوحيد

وغيرها.والهوىوالعاداتوالأعرافالبشرمنكثيرة

حديثبنصثابتةسنةوالنحلوالمللالطوائفبينوالخلافالتفرقولأن

.لقمان:13)1(

)4761(،رقمالبخاريعندالثانيةوالرواية)86(،رقمومسلم)4477(،رقمالبخاريرواه)2(

)86(.رقمومسلم

)1/368(.الفتاوىمجموع)3(



العبادةتوحيد

قال:قال!مجنيماهريرةأبيحديثمنوغيرهداودأبيفعندء!وو،النبي

فرقة،وسبعينثنتينأوإحدىعلىاليهود"افترقتء!وو:اللهرسول

علىأمتيوتفترق،فرقةوسبعينثنتينأوإحدىعلىالنصارىوتفرقت

ماوأنلنفسها،الحقتدعيوملةفرقةكلولأن،(1")فرقةوسبعينثلاث

والشقاقاتالنزاعاتهذهخضمفيالمسلمعلىلزاماكان،مبطلسواها

منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيتعالىاللهبكتابيعتصمأن

وأئمتها،الأمةسلفبفهمء!وو،العدنانالنبيبسنةيعتصموأن،خلفه

الفتن.منالآمنالملاذهذاإلىالآخرينيدعوأنجاهدايحاولوأن

هذهشتاتيجمعبالقليلولوشيءفيأساهمأنأحببتالمنطلقهذاومن

قضيةمنوأحقوأولىبلوأفضلخيراأجدفلم،بينهاويوحدالمبعثرالأمة

والسلامالصلاةعليهموالمرسلينالأنبياءجميعقضيةهيالتيالتوحيد

بيننا،فيماوالاتلافوالتوحدالاجتماعمادةوجعلهاعنها،للحديث

وأصولهالتوحيدفضائلفيالمشتركةالأحاديثمنجملةبجمعفقمت

السنة،أهلطرقمنكلها،أبوابمنذلكوغيرومكملاتهوواجباته

المتحدبالنصاتيأنعلىالإمكانقدروحرصت،الإماميةطرقومن

والأغلب.بالأعماتحادفهوكاملااتحادايكنلمإن،الفريقينبينلفظا

والرواياتالأحاديثمنكبيرةجملةهناكأنالكريمالقاريءيجدوسوف

مشكاةمنتخرججميعاأنهاذلكفيوالسببتماما،ومتوافقةمتشابهة

اللهكتابيخالفقولايقولواأنء!ووالنبيبيتلأهليمكنفلا،واحدة

هذهإظهارمنبدلافكانء!وو،المصطفىأبيهمسنةيخالفأو،تعالى

الألباني.الشيخوصححه)1993(،ماجهوابن)6945(،داودأبورواه)1(



المقدمة

وعدمبهاالالتزامعلىالناسوحث،والخاصةالعامةبينوشهرهاالروايات

عنها.الخروج

أمةأحواليصلحوأن،ويرضىيحبلماجميعايوفقناأنأسألوالله

عليه.والقادرذلكوليإنهجميلا،ردادينهمإلىيردهموأن،الإسلام

العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

لمؤلفا





العبافىة!حيطى





التوحيدفضلباب

التوحيدفضل:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

وبينهبينيليسو!ونالنبيردفكنت:قالخىشكنهجبلبنمعاذعنأ(

اللهرسوللبيك:قلت،جبلبنمعاذ"يا:فقال،الرحلمؤخرةإلا

لبيك:قلت.جبلبنمعاذيا:قال،ثمساعةسارثم.وسعديك

جبل.بنمعاذيا:قالثم.ساعةسارثم.وسعديكاللهرسول

علىاللهحقماتدريهل:قال.وسعديكاللهرسوللبيك:قلت

علىاللهحقفإن:قال.أعلمورسولهالله:قلت:قالالعباد؟

يا:قالثم،ساعةسارثمشيئأ.بهيشركواولايعبدوهأنالعباد

ماتدريهل:قال،وسعديكاللهرسوللبيك:قلت،جبلبنمعاذ

أعلم.ورسولهالله:قلت:قالذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحق

".يعذبهملاأن:قال

التخريج:

لمسلم.واللفظ،)03(ومسلم،(vrvr)البخاريرواه

:يقول!حغاللهرسولسمعت:قالخمضالصامتبنعبادةعن2(

النار".عليهاللهحرماللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنشهد"من

التخريج:

.)92(مسلم5روا



العبادةتوحيد

:يقولو!وناللهرسولسمعت:قالخىمالكبنعتبانعن3(

إلااللهوجهبهيبتغياللهإلاإلهلايقولالقيامةيومعبديوافي"لن

النار".عليهاللهحرم

التخريج:

)6423(.البخاريرواه

قال"من:!حغاللهرسولقال:قالخمضالصامتبنعبادةعن4(

ورسوله،عبدهمحمدأوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد

وأن،منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمتهأمتهوابناللهعبدعيسىوأن

شاء".الثمانيةالجنةأبوابأيمناللهأدخله،حقالناروأن،حقالجنة

التخريج:

)28(.ومسلم)3435(،البخاريرواه

مات"من:!حغاللهرسولقال:قالخمضعفانبنعثمانعنه(

".الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنهيعلموهو

التخريج:

)26(.مسلم5روا

الأعمش""شكطنئسعيدأبيعنأوطنئهريرةأبيعن6(

اللهرسوليا:قالوا،مجاعةالناسأصابتبوكغزوةكانلما:قال

!حغ:اللهرسولفقالوادهنا.فأكلنانواضحنافنحرنالناأذنتلو



التوحيدفضلباب
!

الظهر،قلفعلتإن،اللهرسوليا:فقالعمر،فجاء:قالافعلوا.

اللهلعل،بالبركةعليهالهماللهوادعأزوادهمبفضلادعهمولكن

بنطعفدعا:قال.نعم:و!وناللهرسولفقال.ذلكفييجعلأن

بكفيجيءالرجلفجعل:قال،أزوادهمبفضلدعاثم،فبسطه

،بكسرةالآخرويجيء:قالتمر،بكفالآخرويجيء:قال،ذرة

اللهرسولفدعا:قاليسير.شيءذلكمنالنطععلىاجتمعحتى

أوعيتهمفيفأخذوا:قال.أوعيتكمفيخذوا:قالثم،بالبركةو!

شبعواحتىفأكلوا:قال.ملأوهإلاوعاءالعسكرفيتركواماحتى

وأنياللهإلاإلهلاأن"أشهد:!حغاللهرسولفقال.فضلةوفضلت

".الجنةعنفيحجبشاكغيرعبدبهمااللهيلقىلااللهرسول

التخريج:

)27(.مسلم5روا

الإمامية:طرقمنب-

من"ما:يقولسمعته:قالغووشجعفرأبيعنحمزةأبيعنأ(

شيء،يعدلهلااللهلأن؟اللهإلاإلهلاأنشهادةمنثوابأأعظمشيء

أحد".الأمرفييشركهولا

يج:لتخرا

.(09/491)رانولأاربحا،(91)وقللصدلتوحيدا،(15آ/2)فيلكاا



العبادةتوحيد!

!حغ:اللهرسولقال:قالرفعه،الوصافيالوليدبنعبيداللهعن2(

حمراء،ياقوتةمنالجنةفيشجرةلهغرستاللهإلاإلهلا:قال"من

وأطيبالثلجمنبياضأوأشدالعسلمنأحلى،أبيضمسكفيمنبتها

حلة.سبعينعنتعلوالأبكار،ثديأمثالفيها،المسكمنريحأ

الله.إلاإلهلا:قولالعبادةخير:!حغاللهرسولوقال

كتابه:فيوجلعزاللهقولوذلكالاستغفارالعبادةخير:وقال

لذنجك!هو".واشتغفراللهإلاإلهلاأنو)فاغلو

التخريج:

(.\)8/83الأنواربحار)2/517(،الكافي03(،)1/المحاسن

أكبر".واللهاللهإلاإلهلاالجنة"ثمن:قالغووشاللهعبدأبيعن3(

التخريج:

4)1للصدوقالتوحيد)2/517(،الكافي ) y(.091)7/الشيعةوسائل

اللهإلاإلهلا:يومكلفيقال"من:قالغووشاللهعبدأبيعن4(

أقبلوصدقأإيمانأاللهإلاإلهلاورقأ،عبوديةاللهإلاإلهلاحقأ،حقأ

".الجنةيدخلحتىعنهوجههيصرفولمبوجههعليهالله

التخريج:

v(./)022الشيعةوسائل)2/951(،الكافي،(32)1/المحاسن



التوحيدفضلباب
!

إلهلاأن"أشهد:!حغاللهرسولقال:قالعاصمبناللهعبدعن(ه

إلاأحديقولهالابيدهنفسيوالذي،ورسولهعبدهمحمدأوأن،اللهإلا

النار".علىاللهحرمه

التخريج:

24(.)18/الأنواربحار)1/98(،طالبأبيالمناقب)026(،الطوسيأمالي

اللهإلاإلهلاأنيشهدمن:الناسفي"ناد:قال!حغالنبيعن6(

".الجنةدخل،اللهرسولوأني

التخريج:

للقطبمعزوا424(،)15/الشيعةأحاديثجامع?(rii)5/الوسائلمستدرك

.الألبابلبفيالراوندي



!
العبادةفيتعالىللهالإخلاص:داب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

"إنما:!حغاللهرسولقال:قالخمضالخطاببنعمرعنأ(

اللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىمالامرئوإنما،بالنيةالأعمال

يصيبهالدنياهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،ورسوله

".إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأةأو

التخريج:

لمسلم.واللفظ)7091(ومسلم)54(،)1(،البخاريرواه

ناتللهفقالهريرةأبيعنالناستفرق:قاليساربنسليمانعن2(

:قال.!حغاللهرسولمنسمعتهحديثأحدثناالشيخأيها:الشامأهل

القيامةيوميقضىالناسأول"إن:يقول!حغاللهرسولسمعت،نعم

فيها؟عملتفما:قالفعرفهانعمهفعرفهبهفأتياستشهدرجلعليه

لأنقاتلتولكنك،كذبت:قال.استشهدتحتىفيكقاتلت:قال

فيألقيحتىوجههعلىفسحببهأمرثم،قيلفقدجريءيقال

نعمهفعرفهبهفأتيالقرآنوقرأوعلمهالعلمتعلمورجل.النار

وقرأت،وعلمتهالعلمتعلمت:قالفيها؟عملتفما:قالفعرفها،

وقرأت،عالمليقالالعلمتعلمتولكنك،كذبت:قال.القرآنفيك

حتىوجههعلىفسحببهأمرثمقيلفقد،قارئهوليقالالقرآن



العبادةفيثعالىللهالإخلاصباب
!

قأتيكلهالمالأصنافمنوأعطاهعليهوسعاللهورجل.النارقيألقي

سبيلمنتركتما:قالفيها؟عملتفما:قالفعرفها،نعمهفعرقهبه

فعلتولكنك،كذبت:قال.لكفيهاأنفقتإلافيهاينفقأنتحب

النار".فيألقيثموجههعلىفسحببهأمرثمقيلفقدجوادهوليقال

التخريج:

(.090)5مسلم5روا

يقاتلالرجلعن!حغاللهرسولسئل:قالخمىشكنهموسىأبيعن3(

فقال؟اللهسبيلقيذلكأيرياءويقاتلحميةويقاتلشجاعة

قيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من:!حغاللهرسول

".اللهسبيل

التخريج:

)4091(.ومسلم)123(،البخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

عن،الحسينبنعليجدهعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنأ(

اللهرسولأنالسلامعليهمطالبأبيبنعليأبيهعن،الحسينأبيه

فيمعهينتدبواأنالمسلمينوأمرسريةفيغووشعليأأغزى!حغ

لعلنا،عليسريةقيبنااغز:لهلأخالأنصارمنرجلفقال،سريته

:فقال،قوله!حغالنبيفبلغ،بهنتبلغشيئأأودابةأوخادمأنصيب

عندماابتغاءغزافمن،نوىماامرئولكل،بالنياتالأعمال"إنما



العبادةتوحيد

عقالأنوىأوالدنياعرضيريدغزامنو،اللهعلىأجرهوقعفقد،الله

نوى".ماإلالهيكنلم

التخريج:

آ/)7الأنواربحار2(،آ.)2/أماليهفيالطوسي34(،)آجعفربنعليمسائل

وإنما،بالنياتالأعمال:"إنماقالأنه!حغاللهرسولعنروينا2(

إلىفهجرته،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىمالامرئ

يصيبهالدنياأويتزوجها،لامرأةهجرتهكانتومن،ورسولهالله

".إليههاجرماإلىفهجرته

التخريج:

81(.)1/اللئاليعوالي4(،)1/الإسلامدعائم

عليهاللهصلواتالمؤمنينأميرأنغووشالرضاالحسنأبيعن3(

بماقلبهيشغلولموالدعاء،العبادةللهأخلصلمن"طوبى:يقولكان

بماصدرهيحزنولم،أذناهتسمعبمااللهذكرينسولم،عيناهترى

".غيرهأعطي

التخريج:

آ/922(.)7الأنواربحارا(،)2/آالكافي

مسلما!)حنيفا:وجلعزاللهقولفيغووشاللهعبدأبيعن4(



العبادةفيثعالىللهالإخلاصباب

.الأوثانعبادةمنشيءفيهليسمخلصأخالصأ:قال

!

يج:لتخرا

)1/43(.الشيعةوسائل15(،)2/الكافي

أيكم)لئلو!ئم:وجلعزاللهقولفيغووشاللهعبدأبيعنه(

وإنماعملا،أصوبكمولكنعملاأكثريعني"ليس:قالعملا!أخسن

العملعلىالإبقاء:قالثم،والحسنةالصادقةوالنيةاللهخشيةالإصابة

نأتريدلاالذي:الخالصوالعمل،العملمنأشديخلصحتى

ألا،العملمنأفضلوالنية،وجلعزاللهإلاأحدعليهيحمدك

فىيغمل!ل)قل:وجلعزقولهتلاثم،العملهيالنيةوإن

".نيتهعلىيعنيشا!تهء!

التخريج:

آ/023(.)7الأنواربحارا(،)2/آالكافي

بقلبادلهأقىمن)!لا:وجلعزقولهقيغووشاللهعبدأبيعن6(

:قال،سواهأحدفيهوليسربهيلقىالذيالسليم"القلب:قالسليو!،

الدنياقيالزهدأرادواوإنما،ساقطفهوشكأوشركفيهقلبوكل

للاخرة".قلوبهملتفرغ

التخريج:

.آ(.)1/الشيعةوسائلا(،)2/آالكافي



!
مخلصااللهإلاإلهلاقالمن:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

الناسأسعدمناللهرسوليا:فيل:فالخمىشكنههريرةأبيعن

هريرةأباياظننت"لقد:و!وناللهرسولفال؟القيامةيومبشفاعتك

حرصكمنرأيتلمامنكأولأحدالحديثهذاعنيسألنيلاأن

إلاإلهلافالمنالقيامةيومبشفاعتيالناسأسعد،الحديثعلى

".نفسهأوقلبهمنخالصأالله

التخريج:

)99(.البخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

:فقال،غووشالمؤمنينأميرالكواءابنسأل:فالنباتةبنأصبغعن

ابنياأمك"ثكلتك:فالربك؟عرلشإلىفدمكموضعبينكم

موضعإلىقدميموضعمنمتعنتأ،تسألولامتعلمأسلالكواء،

أميريا:فال".اللهإلاإله"لامخلصأفائليقولأنربيعرلش

إله"لافالمن:فال؟اللهإلاإلهلا:فالمنثوابفما،المؤمنين

الرقمنالأسودالحرفيطمسكما،ذنوبهطمستمخلصأ"اللهإلا

أبوابخرفتمخلصأ،"اللهإلاإله"لاثانيةفالفإذا،الأبيض



العبادةفيثعالىللهالإخلاصباب
!

اخشعوا:لبعضبعضهاالملائكةتقولحتى،الملائكةوصفوفالسماء

العرلش،دونتنتهاللهإلاإلهلا:مخلصأثالثةقالفإذا،اللهلعظمة

كانبمالقائلكلأغفرنوجلاليفوعزتي،اسكني:الجليلفيقول

ألصخلحوالحرالطيبأل!يقحعد)إلته:الآيةهذهتلاثم،فيه

يرفعو!و.

التخريج:

)01/122(.الأنواربحار38(،)1/آالاحتجاج



!
شركءلرياا:ببا

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

أخوف"إنو!:اللهرسولقال:قالطنئلبيدبنمحمودعنأ(

الشركوما،اللهرسوليا:قالوا.الأصغرالشركعليكمأخافما

العبادتجازىيوميقولوتعالىتباركاللهإنالرياء،:قالالأصغر؟

فانظرواالدنيافيبأعمالكمتراؤونكنتمالذينإلىاذهبوا:بأعمالهم

جزاء".عندهمتجدونهل

التخريج:

صحيح.وإسناده(Yr1A1)مسندهفيأحمدالإمامرواه

تباركاللهو!:"قالاللهرسولقال:قالطنئهريرةأبيعن2(

معيفيهأشركعملاعملمنالشركعنالشركاءأغنىأنا:وتعالى

".وشركهتركتهغيري

التخريج:

.(Y4A)5مسلم5روا

الإمامية:طرقمنب-

إنه،شركرياء"كل:غووشاللهعبدأبوقال:قالخليفةبنيزيدعن(أ

."اللهعلىثوابهكانللهعملومن،الناسعلىثوابهكانللناسعملمن



شركالرياءباب
!

يج:لتخرا

.(182/آ9)رانولأاربحا1/40YY)سنلمحاا،(2/414)فيلكاا

اللهقال:يقولغووشاللهعبدأباسمعت:قالسالمبنعليعن2(

لمعملهعملفيغيريمعيأشركمن،شريكخير"أنا:وجلعز

خالصأ".ليكانماإلاأقبله

التخريج:

252(.)صالمحاسن592(،)2/الكافي

عزالله"يقول:قالغووشاللهعبدأبيعنسالمبنهشامعن3(

".غيريعملهلمنفهوولغيريليعملفمن،شريكخيرأنا:وجل

التخريج:

72(.)1/الشيعةوسائل،99Y(آ/)9الأنواربحار252(،)1/المحاسن



!
يعبدكانماعابدكليتبع:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

يومربنانرىهل:اللهرسولياقالواالناسأن:خمىشكنههريرةأبيعن

:قالوا"؟حجابدونهليسبدرليلةالقمرفيتمارون"هل:قال؟القيامة

"؟سحابدونهاليسالشمسفيتمارون"فهل:قال.اللهرسوليالا

:فيقول،القيامةيومالناسيحشر،كذلكترونه"فإنكم:قال.لا:قالوا

يتبعمنومنهم،الشمسيتبعمنفمنهم،فليتبعشيئأيعبدكانمن

فيهاالأمةهذهوتبقى،الطواغيتيتبعمنومنهمالقمر،

."....منافقوها

التخريج:

)992(.ومسلم08(،)آالبخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

دونه،منيعبدشيءبكليأتيالله"إن:قالغووشاللهعبدأبيعن

كانواوبمابهماذهبوا:فيقال،صورةأوتمثالأوقمرأوشمسمن

النار".إلىاللهدونمنيعبدون

التخريج:

.254(/1)المحاسن



صاحبهاثنفعلاعملبدوناللهإلاإدهلاقولأنباب
!

صاحبه!تنفعلاعملبدوناللهإلاإلهلاقولأن:ياب

السنة:أهلطرقمنأ-

الناسأفاتلأن"أمرت:فال!حغاللهرسولأنر!عنههاعمرابنعنأ(

الصلاةويقيموااللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى

بحقإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذاالزكاةويؤتوا

".اللهعلىوحسابهمالإسلام

التخريج:

)22(.ومسلم)25(،البخاريرواه

قال"من:يقولو!وناللهرسولسمعتقالأبيهعنمالكأبيعن2(

علىوحسابهودمهمالهحرماللهدونمنيعبدبماوكفراللهإلاإلهلا

".الله

التخريج:

)23(.مسلم5روا

الإمامية:طرقمنب-

أمرتإنيالناسأيها":!حغاللهرسولفال:فالغووشاللهعبدأبيعن(أ

فعلتمفإذااللهرسولمحمدأنيواللهإلاإلهلاأنتشهدواحتىأفاتلكمأن

."اللهعلىحسابكمكانوبحقهاإلادماءكموأموالكمبهاحقنتمذلك



!-
يج:لتخرا

.(282/آ5)رانولأاربحا،(1/482)سنلمحاا

العبادةتوحيد

أقاتلأن"أمرت:!حغالنبيقال:قالغووشعليعنالرضاعن2(

دماؤهمعليحرمفقدقالوهافإذا،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناس

."وأموالهم

التخريج:

rA0)الرضامسند / r)،2(42آ/)5الأنواربحار.

شهدمن:غووشالمؤمنينلأميرقيل:قالغووشجعفرأبيعن3(

فأين:قالمؤمنأ؟كان!حغاللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأن

كانلو:يقولغووشعليكان:يقولوسمعته:قال؟اللهفرائض

.حرامولاحلالولاصلاةولاصومفيهينزللمكلامأالإيمان

نأشهدإذا:يقولونقومأعندناإن:غووشجعفرلأبيوقلت:قال

يضربونفلم:قال،مؤمنفهو!حغاللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلا

اللهعلىأكرمخلقأوجلعزاللهخلقوما؟أيديهمتقطعولمالحدود

اللهجواروأنالمؤمنينخدامالملائكةلأن،المؤمنمنوجلعز

:قالثم،للمؤمنينالعينالحوروأنللمؤمنينالجنةوأنللمؤمنين

كافرأ؟كانالفرائضجحدمنبالفما

التخريج:

.(try/)1المهمةالفصول05(،)2/الكافي



الإسلامأركانباب

الإسلاميركان:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

علىالإسلام"بني:!حغاللهرسولقال:قالر!عنههاعمرابنعنأ(

الصلاةوإقاماللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنشهادة:خمس

".رمضانوصوموالحجالزكاةوإيتاء

التخريج:

ا(.)آومسلم)8(،البخاريرواه

فأتاه،للناسيومأبارزأو!النبيكان:قالطنئهريرةأبيعن2(

وبلقائهوملائكتهباللهتؤمنأنالإيمان:قال؟الإيمانما:فقالجبريل

ولااللهتعبدأنالإسلام:قال؟الإسلامما:الق.بالبعثوتؤمنورسله

:قال.ر!ضانوتصومالمفروضةالزكاةوتؤديالصلاةوتقيمبهتشرك

.يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراهكأنكاللهتعبدأن:قال؟الإحسانما

وسأخبرك،السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما:قال؟الساعةمتى:قال

فيالبهمالإبلرعاةتطاولوإذاربها،الأمةولدتإذاأشراطها،عن

الله)إن:و!ونالنبيتلاثم،اللهإلايعلمهنلاخمسفي،البنيان

شيئأ.يروافلمردوه:فقالأدبر،ثم،الآيةألساعة!هوعقمعنده

دينهم.الناسيعلمجاءجبريلهذا:فقال



!-
يج:لتخرا

.للبخاريواللفظ،)9(ومسلم)05(،البخاريرواه

العبادةتوحيد

عنو!وناللهرسولنسألأننهينا:قالخىمالكبنأنسعن3(

ونحنفيسألهالعاقلالباديةأهلمنالرجليجيءأنيعجبنافكانشيء،

فزعمرسولكأتانامحمد،يا:فقالالباديةأهلمنرجلفجاء،نسمع

السماء؟خلقفمن:قال."صدق":قال.أرسلكاللهأنتزعمأنكلنا

نصبفمن:قال"الله".:قال؟الأرضخلقفمن:قال"الله".:قال

خلقفبالذى:قال"الله".:قالجعل؟مافيهاوجعلالجبالهذه

"نعم".:قال؟أرسلكآللهالجبالهذهونصبالأرضوخلقالسماء

:قالوليلتنا.يومنافىصلواتخمسعليناأنرسولكوزعم:قال

:قال."نعم":قالبهذا؟أمركآللهأرسلكفبالذى:قال."صدق"

:قال"صدق".:قال.أموالنافىزكاةعليناأنرسولكوزعم

نأرسولكوزعم:قال"نعم".:قالبهذا؟أمركآللهأرسلكفبالذى

فبالذى:قال"صدق".:قالسنتنا.فىرمضانشهرصومعلينا

عليناأنرسولكوزعم:قال"نعم".:قالبهذا؟أمركآللهأرسلك

ولى.ثم:قال"صدق".:قالسبيلا.إليهاستطاعمنالبيتحج

النبىفقال.منهنأنقصولاعليهنأزيدلابالحقبعثكوالذى:قال

".الجنةليدخلنصدق"لئن:!حغ

التخريج:

.()12مسلم5روا



الإسلامأركانباب
!

!حغاللهلرسولعرضأعرابيأأن:خمضالأنصاريأيوبأبيعن4(

وأ-اللهرسوليا:قالثم،بزمامهاأوناقتهبخطامفأخذ،سفرفىوهو

:قالالنار.منيباعدنىوماالجنةمنيقربنىبماأخبرنى-محمديا

لقدأو-وفق"لقد:قالثمأصحابهفىنظرثمو!ونالنبىفكف

الله"تعبد:و!ونالنبىفقالفأعاد.:قالقلت".كيف:قال-هدى

".الناقةدع،الرحموتصلالزكاةوتؤتىالصلاةوتقيمشيئأبهتشركلا

التخريج:

.()13مسلم5روا

الإمامية:طرقمنب-

محمدأأعطىوتعالىتباركالله"إن:قالغووشاللهعبدأبيعنأ(

التوحيد:السلامعليهموعيسىوموسىوإبراهيمنوحشرائع!حغ

ولارهبانيةولا،السمحةالحنيفيةوالفطرةالأندادوخلعوالإخلاص

إصرهمعنهمووضعالخبائثفيهاوحرمالطيباتفيهاأحل،سياحة

والزكاةالصلاةلمجهالج!افترضثم،لج!كانتالتيوالأغلال

والحلالالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالحجوالصيام

وزاده،اللهسبيلفيوالجهادوالفرائضوالحدودوالمواريثوالحرام

والمفصل،البقرةسورةوبخواتيمالكتاببفاتحةوفضلهالوضوء

مسجدأالأرضلهوجعل،بالرعبونصرهوالفيءالمغنملهوأحل

وأعطاه،والأنسوالجنوالأسودالأبيضإلىكافةوأرسلهوطهورأ،



العبادةتوحيد

الأنبياءمنأحديكلفلمماكلفثم،وفداهمالمشركينوأسرالجزية

اللهسبيلفي"قاتل:لهوقيلغمدغيرفيالسماء،منسيفعليهوأنزل

".نفسكإلاتكلفلا

التخريج:

m(.133/)آالأنواربحار)1/287(،المحاسن)2/17(،الكافي

بغيرالقرآنهذافيتكلمواأناسأ"إن:قالغووشجعفرأبيعن2(

مكةمنالخروجفيو!ونلمحمداللهأذنفلما:قال،.......،علم

وأناللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلامبنىالمدينةإلى

البيتوحجالزكاةدرإيتاءالصلاةدرإقامورسولهعبده،هم!محمدأ

."...رمضانشهروصيام

التخريج:

.98(آ/)آالأنواربحار،31()2/الكافي

فييسيركان!حغاللهرسول"إن:قالغووشاللهعبدأبيعن3(

الفجاجهذهبعضمنعليكميطلع:لأصحابهفقال،مسيرهبعض

أعرابيأقبلأنلبثوافما،أيامثلاثةمنذبأنيسعهدلهليسشخص

شفتاهواخضرت،رأسهفيعيناهوغارت،عظمهعلىجلدهيبسقد

فقال،لقيهحتىالرفاقأولفي!حغالنبيعنفسأل،البقلأكلمن

وأني،اللهإلاإلهلاأنأشهد:قل:فقال.الإسلامعليأعرض:له

الصلواتتصلي:!حغقال.أقررت:قال.!حغاللهرسولمحمد



الإسلامأركانباب
!

البيتتحج:و!ونقال.أقررت:قال.رمضانشهروتصوم،الخمس

فتخلف.أقررت:قال.الجنابةمنوتغتسل،الزكاةوتؤدي،الحرام

طلبهفيالناسفرجع،عنهفسألو!ونالنبيووقف،الأعرابيبعير

حفرمنحفرةفيبعيرهخفسقطقدالعسكرآخرفيفوجدوه

فأمر.ميتانوهماالبعيروعنق،الأعرابيعنقفاندقفسقط،الجرذان

فكفنه،!حغالنبيدخلثم،فيهفغسلخيمةفضربت!حغالنبي

هذاإن:وقالعرقأ،يترشحوجبينهفخرج،حركة!حغللنبيفسمعوا

بظلم،إيمانهيلبسولمآمنممنوهو،جائعوهوماتالأعرابي

يا:تقولهذه،شدقهبهايحشونالجنةبثمارالعينالحورفابتدرته

اجعلنياللهرسوليا:تقولوهذه،أزواجهفياجعلنياللهرسول

".أزواجهفي

التخريج:

75(.)22/الأنواربحار،(AA)والجرائحالخرائج

-غووشطالبأبيبنعليسمعت:قالقيسبنسليمعن(4

عنأخبرني،المؤمنينأميريا:فقال-الإيمانعنرجلوسأله

جاء:غووشعليفقال.بعدكولاغيركأحدأعنهأسأللا،الإيمان

مثللهفقال،عنهسألتنيمامثلعنوسأله!حغالنبيإلىرجل

ثم.آمنت:لهفقالاقعد.:لهقالثم.يحدثهفأخذ،مقالتك

أتىجبرائيلأنعلمتأما:فقالالرجلعلىغووشعليأقبل

"شهادة:فقال؟الإسلامما:لهفقالآدميصورةفي!حغاللهرسول



العبادةتوحيد

وحجالزكاةدرإيتاءالصلاةدرإقاماللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأن

؟الإيمانوما:فقال".الجنابةمنوالغسلرمضانشهروصيامالبيت

وبالقدرالموتبعدوبالحياةورسلهوكتبهوملائكتهبالله"تؤمن:قال

اللهرسولقال،الرجلقامفلما".ومرهوحلوهوشرهخيرهكله

لهقالكلمافكان".دينكمليعلمكمجاءكم،جبرائيل"هذا:!حغ

:قال؟الساعةفمتى:قال"صدقت".:لهقالشيئأ!حغاللهرسول

صدقت.:قال.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما

التخريج:

.(YAAآ/)5الأنواربحار)175(،قيسبنسليمكتاب

أخبرك"ألا:قال:غووشجعفرأبيعنخالدبنسليمانعنه(

:قال.فداكجعلتبلى:قلت؟سنامهوذروةوفرعهأصلهبالإسلام

نإ:قالثمالجهاد،سنامهوذروة،الزكاةوفرعه،فالصلاةأصلهأما

الصوم:قال.فداكجعلتنعم:قلتالخير؟بأبوابأخبرتكشئت

جوففيالرجلوقيام،بالخطيئةتذهبوالصدقةالنار،منجنة

أتمضاجع!".عنجنوبهتم)نتجاقى:غووشقرأثم،اللهبذكرالليل

التخريج:

33(.\آ/)5الأنواربحار،r(1/42)الإسلامدعائم24(،/)2الكافي

رجل!حغاللهرسولعهدعلىكان:قالغووشاللهعبدأبيعن6(

منالنمرةذاسميوإنما،الناسأقبحمنوكان،النمرةذو:لهيقال



الإسلامأركانباب
!

عزاللهفرضماأخبرنياللهرسوليا:فقال!حغالنبيفأتى،قبحه

عشرسبعةعليكاللهفرض:!حغاللهرسوللهفقال،عليوجل

إذاوالحج،أدركتهIC!رمضانشهروصوم،والليلةاليومفيركعة

بالحقبعثكوالذي:فقال،لهوفسرهاوالزكاةسبيلا،إليهاستطعت

ولم:!حغالنبيلهفقالشيئأ،عليفرضماعلىربيأزيدمانبيأ

غووشجبرائيلفهبط:قالقبيحأ،خلقنيكما:فقال؟النمرةذايا

اذتبلغأنيأمركربكإنو!وناللهرسوليا:فقالو!ونالنبيعلى

أما:وتعالىتباركربكلكيقول:لهوتقولالسلامعنهالنمرة

لهفقال؟القيامةيومغووشجبرائيلجمالعلىأحشركأنترضى

،السلامأبلغكأنيأمرنيجبرائيلهذاالنمرةذايا:!حغاللهرسول

فقال؟جبرائيلجمالعلىأحشركأنترضىأما:ربكلكويقول

ترضى.حتىلأزيدنكفوعزتك،ربيارضيتقدفإني:النمرةذو

التخريج:

4(.آ)1/9الشيعةأحاديثجامع014(،)22/الأنواربحار33(،آ/A)الكافي



!
تعالىاللهبقضاءالرضا:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

:فقاليومأو!وناللهرسولخلفتكنت:قالر!عنههاعباسابنعنأ(

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ،كلماتأعلمكإنيغلام"يا

واعلم،باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألتإذا،تجاهك

قدبشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمةأن

إلايضروكلمبشيءيضروكأنعلىاجتمعواولو،لكاللهكتبه

".الصحفوجفتالأقلامرفعت،عليكاللهكتبهقدبشيء

التخريج:

وسندهوغيرهما2(،آآ)9مسندهفيأحمدوالإمام25(،ا)آالترمذيرواه

صحيح.

اللهاحفظ،يحفظكالله"احفظ:قالأحمدالإمامعندروايةوفي

سألت!رإذا،الشدةفييعرفكالرخاءفيإليهتعرف،أمامكتجده

كائن،هوبماالقلمجفقد،باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسأل

اللهيكتبهلمبشيءينفعوكأنأرادواجميعأكلهمالخلقأنفلو

اللهيكتبهلمبشيءيضروكأنأرادواوإن،عليهيقدروالمعليك

كثيرأ،خيرأتكرهماعلىالصبرفيأنواعلم،عليهيقدروالمعليك

يسرأ".العسرمعوأن،الكربمعالفرجوأنالصبر،معالنصروأن



ثعالىاللهبقضاءالرضاباب

يج:لتخرا

صحيح.وسنده،A(2)40المسند

!

بسخطأحدأترضين"لا:قالو!النبيعنطنئمسعودابنعن2(

يؤتكلمماعلىأحدأتذمنولا،اللهفضلعلىأحدأتحمدنولا،الله

كراهيةعنكيردهولا،حريصحرصإليكيسوقهلااللهرزقفإن،الله

الرضافيوالفرحالروحجعلوعدلهبقسطهتعالىاللهوإن،كاره

".السخطفيوالحزنالهموجعل،واليقين

التخريج:

الشعبفيوالبيهقي)51401(،حديث215()01/الكبيرفيالطبرانيرواه

403()1/الزهدفيهنادورواه،ضعفوفيهمرفوعا802()حديث221()1/

صحيح.وسندهمسعودابنعلىموقوفا

الإمامية:طرقمنب-

عزاللهينفعككلماتأعلمكألاذر،أبا"يا:قالو!ونالنبيعنأ(

احفظ،يحفظكاللهاحفظ:قال.اللهرسوليا،بلى:قلتبهن؟وجل

،الشدةفييعرفكالرخاءفيوجلعزاللهإلىتعرف،أمامكتجدهالله

جرىفقد،باللهفاستعناستعنتوإذا،وجلعزاللهفاسألسألتوإذا

نأجهدواكلهمالخلقأنفلو،القيامةيومإلىكائنهوبماالقلم

يضروكأنجهدواولو،عليهقدروامالكيكتبلمبشيءينفعوك

للهتعملأناستطعتفإن،عليهقدرواماعليكاللهيكتبهلمبشيء



العبادةتوحيد

ماعلىالصبرفيفإنتستطعلموإن،فافعلاليقينفيبالرضاوجلعز

معوإن،الكربمعوالفرجالصبر،معالنصروإنكثيرأ،خيرأتكره

يسرأ".العسر

التخريج:

)74/87(.الأنواربحار)2/113(،للطوسيالأمالي

لاأنالمسلمالمرءيقينصحة"من:قالغووشاللهعبدأبيعن2(

الرزقفإن،اللهيؤتهلمماعلىيلومهمولا،اللهبسخطالناسيرضي

منفرأحدكمأنولو،كارهكراهيةيردهولا،حريصحرصيسوقهلا

نإ:قالثم،الموتيدركهكمارزقهلأدركهالموتمنيفركمارزقه

الهموجعلوالرضا،اليقينفيوالراحةالروحجعلوقسطهبعدلهالله

".والسخطالشكفيوالحزن

التخريج:

آ(.)1/8للطوسيالأمالي)183(،للمفيدالأمالي)2/98(،الكافي



...ليخطئكيكنلمأصابكمابأنالإيمانباب
!

وماليخطئكيكنلمأصابكمابأنالإيمان:باب

ليصيبكيكنلمأخطأك

السنة:أهلطرقمنأ-

علىدخلت:قالأبيحدثني:قالعبادةبنالوليدبنعبادةعن(أ

واجتهدأوصنيأبتاهيا:فقلت،الموتفيهأتخايلمريضوهوعبادة

،الإيمانطعمتطعملنإنكبنييا:قال،أجلسوني:فقال.لي

خيرهبالقدرتؤمنحتىوتعالىتباركباللهالعلمحقيقةحقتبلغولن

؟وشرهالقدرخيرماأعلمأنليفكيفأبتاهيا:قلت:قال.وشره

يكنلمأصابكوما،ليصيبكيكنلمأخطأكماأنتعلم:قال

خلقماأول:"إنيقول!حغاللهرسولسمعتإنيبنييا،ليخطئك

بماالساعةتلكفيفجرى،اكتب:قالثم،القلموتعالىتباركالله

النار".دخلتذلكعلىولستمتإنبنييا،القيامةيومإلىكائنهو

التخريج:

صحيح.وسنده)3444(،الجعدوابن)22757(،أحمدالإمامرواه

نفسيفيوقع:لهفقلتكعببنأبيأتيت:قالالديلميابنعن2(

نألو:قال.قلبيمنيذهبهأناللهلعلبشيءفحدثنيالقدر،منشيء

ولو،لهمظالمغيروهولعذبهمأرضهوأهلسمواتهأهلعذبالله

أحدمثلأنفقتولو،أعمالهممنلهمخيرأرحمتهكانترحمهم



العبادةتوحيد

ماأنوتعلمبالقدر،تؤمنحتىمنكاللهقبلهمااللهسبيلفيذهبأ

متولو،ليصيبكيكنلمأخطأكماوأن،ليخطئكيكنلمأصابك

النار.لدخلتهذاغيرعلى

أتيتثم:قال.ذلكمثلفقالمسعودبناللهعبدأتيتثم:قال

ثابتبنزيدأتيتثم:قال.ذلكمثلفقالاليمانبنحذيفة

ذلك.مثلو!ونالنبيعنفحدثني

التخريج:

وسنده2(،اآ)92أحمدوالإمام،(VV)ماجهوابن4(،آ)99داودأبورواه

صحيح.

الإمامية:طرقمنب-

عليهاللهصلواتالمؤمنينأميرقال:قالغووشاللهعبدأبيعنأ(

لمأصابهماأنيعلمحتىالإيمانطعمأحدكميجد"لا:المنبرعلى

".ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكن

التخريج:

.(آ/148)7الأنواربحار98(،)2/الكافي

"لا:يقولغووشالمؤمنينأميركان:قالغووشاللهعبدأبيعن2(

ماوأن،ليخطئهيكنلمأصابهماأنيعلمحتىالإيمانطعمعبديجد

وجل".عزاللههوالنافعالضاروأن،ليصيبهيكنلمأخطأه



...ليخطئكيكنلمأصابكمابأنالإيمانباب
!

يج:لتخرا

254(.)12/الشيعةوسائل154(،آ/)7الأنواربحار09(،)2/الكافي

غووشعليأيحبعليغلامقنبركان:قالغووشاللهعبدأبيعن3(

بالسيف،أثرهعلىخرجعليهاللهصلواتعليخرجفإذاشديدأ،حبأ

أميرياخلفكلأمشيجئت:فقال؟مالكقنبريا:فقال،ليلةذاتفرآه

؟الأرضأهلمنأوتحرسنيالسماءأهلأمنويحك:قال.المؤمنين

لييستطيعونلاالأرضأهلإن:فقال.الأرضأهلمنبللا،:فقال

فرجع.،فارجعالسماءمناللهبإذنإلاشيئأ

التخريج:

401(.)5/الأنواربحار4(،آ)2/الأبرارحلية(،19)2/الكافي



!
عليهوالتوكلباللهالاعتصام:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

:فقاليومأ!حغالنبيعليناخرج:قالر!عنههاعباسابنعنأ(

،الرجلانمعهوالنبي،الرجلمعهالنبييمرفجعلالأممعلي"عرضت

سدكثيرأسوادأورأيتأحد،معهليسوالنبي،الرهطمعهوالنبي

قيلثم.وقومهموسىهذا:فقيل،أمتيتكونأنفرجوت،الأفق

هكذاانظر:ليفقيل،الأفقسدكثيرأ،سوادأفرأيتانظر،:لي

ومعأمتكهؤلاء:فقيل.الأفقسدكثيرأسوادأفرأيتوهكذا،

يبينولمالناسفتفرق.حساببغيرالجنةيدخلونألفأسبعونهؤلاء

الشركفيفولدنانحنأما:فقالوا،!حغالنبيأصحابفتذاكر،لهم

!حغ،النبيفبلغأبناؤنا،همهؤلاءولكن،ورسولهباللهآمناولكنا

ربهموعلىيكتوونولايسترقونولايتطيرونلاالذينهم:فقال

الله؟رسولياأناأمنهم:فقالمحصنبنعكاشةفقام،يتوكلون

".عكاشةبهاسبقك:فقالأنا؟أمنهم:فقالآخرفقام.نعم:قال

التخريج:

)5752(.البخاريرواه

:"لويقول!حغالنبيسمعت:قالخمىشكنهالخطاببنعمرعن2(

تغدوالطيريرزقكمالرزقكم،توكلهحقاللهعلىتوكلتمأنكم



عليهوالتوكلباللهالاعتصام:باب
!

بطانأ".وتروحخماصأ

التخريج:

صحيح.وسنده4(،اآ)4ماجهوابن)037،373(،أحمدالإمامرواه

الإمامية:طرقمنب-

كمالرزقكمتوكلهحقاللهعلىتتوكلونأنكم"لو:!حغالنبيقالأ(

بطانأ".وتروحخماصأتغدوالطير،يرزق

التخريج:

/)14الشيعةأحاديثجامع151(،آ/)8الأنواربحار)4/57(،اللئاليعوالي

.)148

داودإلىوجلعزاللهأوحى:قالغووشاللهعبدأبيعن2(

عرفت،خلقيمنأحددونعباديمنعبدبياعتصم"ما:غووش

لهجعلتإلافيهنومنوالأرضالسماواتتكيدهثمنيتهمنذلك

خلقي،منبأحدعباديمنعبداعتصموما،بينهنمنالمخرج

يديه،منوالأرضالسماواتأسبابقطعتإلانيتهمنذلكعرفت

هلك".وادبأيأبالولم،تحتهمنالأرضوأسخت

التخريج:

12(.آ/آ)8الأنواربحارآ(،)2/3الكافي)358(،الرضافقه

عزاللهيحبماقبلأقبلعبد"أيما:قالغووشاللهعبدأبيعن3(



العبادةتوحيد

أقبلومن،اللهعصمهباللهاعتصمومن،يحبماقبلاللهأقبلوجل

نازلةكانتأو،الأرضعلىالسماءسقطتلويباللموعصمهقبلهالله

منبالتقوىاللهحزبفيكان،بليةفشملتهمالأرضأهلعلىنزلت

!.مقاهـأمينقالمتقين)إن:يقولوجلعزاللهأليس،بليةكل

التخريج:

211(.)15/الشيعةوسائلآ/127(،)8الأنواربحارآ(،5)2/الكافي

وقد،العلمفيهنطلبمجلسفيكنا:قالعلوانبنالحسينعن4(

لماتؤملمن:أصحابنابعضليفقالالأسفار،بعضفينفقتينفدت

ولا،حاجتكتسعفلاواللهإذأ:فقالفلانأ،:فقلتبك؟نزلقد

الله؟رحمكعلمكوما:قلت،طلبتكتنجحولا،أملكيبلغك

اللهأنالكتببعضفيقرأأنهحدثنيغووشاللهعبدأباإن:قال

عرشيعلىوارتفاعيومجديوجلاليوعزتي:يقولوتعالىتبارك

ثوبولأكسونه،باليأسغيريالناسمنمؤملكلأمللأقطعن

أيؤمل،فضليمنولأبعدنه،قربيمنولأنحينه،الناسعندالمذلة

باببالفكرويقرعغيريويرجو؟بيديوالشدائدالشدائد،فيغيري

دعاني،لمنمفتوحوبابيمغلقةوهيالأبوابمفاتيحوبيدي،غيري

لعظيمةرجانيالذيذاومندونها؟فقطعتهلنوائبهأملنيالذيذافمن

يرضوافلم،محفوظةعنديعباديآمالجعلتمني؟رجاءهفقطعت

لاأنوأمرتهم،تسبيحيمنيمللاممنسماواتيوملأت،بحفظي



عليهوالتوكلباللهالاعتصام:باب
!

منأنيعلمألم،بقولييثقوافلم،عباديوبينبينيالأبوابيغلقوا

بعدمنإلاغيريأحدكشفهايملكلاأنهنوائبيمننائبةطرقته

انتزعتهثميسألنيلممابجوديأعطيته،عنيلاهيأأراهفمالي،إذني

ثمالمسألةقبلبالعطاءأبدأأفيراني،غيريوسألردهيسألنيفلمعنه

الجودأوليس،عبديفيبخلنيأناأبخيل؟سائليأجيبفلاأسأل

؟الآمالمحلأناأوليس؟بيديوالرحمةالعفوأوليسلي؟والكرم

نأفلو،غيرييؤملواأنالمؤملونيخشىأفلا؟دونييقطعهافمن

منهمواحدكلأعطيتثمجميعأأملواأرضيوأهلسماواتيأهل

وكيف،ذرةعضومثلملكيمنانتقصماالجميعأملمامثل

لمنبؤسأويا،رحمتيمنللقانطينبؤسأفيا،قيمهأناملكينقص

".يراقبنيولمعصاني

التخريج:

آ/)8الأنواربحار،cا).آالمريدمنية)123(،الداعيعدةآ(،آ)2/الكافي

.)013



!
والرجاءالخوف:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

الطويلجبريلحديثفيقالو!النبيعنطنئهريرةأبيعنأ(

كأنكاللهتعبدأن:قال؟الإحسانما:"قال:الإحسانعنسألهحين

".يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراه

التخريج:

.(A)ومسلم)05(،البخاريرواه

المؤمنيعلم"لو:قالو!وناللهرسولأن:طنئهريرةأبيعن2(

اللهعندماالكافريعلمولوأحد،بجنتهطمعماالعقوبةمناللهعندما

أحد".جنتهمنقنطماالرحمةمن

التخريج:

)2755(.مسلمرواه

:قالوعلاجلربهعنيرويو!النبيعنطنئهريرةأبيعن3(

أمنتهالدنيافيخافنيإذا،وأمنينخوفينعبديعلىأجمعلا"وعزتي

".القيامةيومأخفتهالدنيافيأمننيوإذا،القيامةيوم

يج:لتخرا

،(1482/)الشعبفيوالبيهقي،(304)2/والبزار،64(0)صحيحهفيحبانابنرواه

حسن.وسنده



والرجاءالخوف:باب
!

:يقولبثلاثوفاتهقبلو!ونالنبيسمعت:قالخونجابرعن4(

".الظنباللهيحسنوهوإلاأحدكميموتن"لا

التخريج:

2)مسلم5روا AVV).

فيوهوثابتعلى!حغاللهرسولدخل:قالخمضأنسعنه(

اللهرسوليااللهأرجو:قال؟تجدككيف:لهفقال،الموت

فيعبدقلبفييجتمعان"لا:و!وناللهرسولفقال.ذنوبيوأخاف

".يخافمماوآمنهيرجوالذياللهأعطاهإلاالموطنهذامثل

التخريج:

3033(،)يعلىوأبو42(،آ)1ماجهوابن2(،آ2)آ/الكبرىفيالنسائيرواه

حسن.وسنده

قال:يقولو!وناللهرسولسمعت:قالخىمالكبنأنسعن6(

فيككانماعلىلكغفرتورجوتنيدعوتنيماإنكآدمابنيا:الله

غفرتاستغفرتنيثمالسماءعنانذنوبكبلغتلوآدمابنيا،أباليولا

لقيتنيثمخطاياالأرضبقرابأتيتنيلوإنكآدمابنيا،أباليولالك

".مغفرةبقرابهالأتيكشيئأبيتشركلا

التخريج:

)2/الشعبفيالبيهقيورواه)21544(،أحمدوالإمام354(،)0الترمذيرواه

حسن.وسندهذر،أبيعنا(آ



العبادةتوحيد

الإمامية:طرقمنب-

عزاللهمنالخوفشدةالعبادةمن"إن:غووشأبوعبداللهقالأ(

جلوقالاتعلمنىإ!،عبادهمنألدهيخ!ثى)إنحا:اللهيقول،وجل

)وهن:وتعالىتباركوقالوأخشؤن!أفاستخشوأ)فلا:ثناؤه

حبإن:غووشاللهعبدأبووقال:قالونحرجا!،لهتحعلاللهيتق

".الراهبالخائفقلبفييكونانلاوالذكرالشرف

التخريج:

)14/17(.الشيعةأحاديثجامعآ/935(،)7الأنواربحارآ(،)2/9الكافي

وتعالى:تباركاللهقال:!حغاللهرسولقال:قالالحسنعن2(

أمنين،لهأجمعولا،خوفينعبديعلىأجمعلاوجلاليوعزتي))

يومآمنتهالدنيافيخافنيوإذا،القيامةيومأخفتهالدنيافيأمننيفإذا

."القيامة

التخريج:

937(.آ/)7الأنواربحار)053(،للطوسيالأمالي)97(،الخصال

إسحاق"يا:غووشاللهعبدأبوقال:قالعماربنإسحاقعن3(

لاأنهترىكنتفإن،يراكفإنهتراهلاكنتوإنتراهكأنكاللهخف

فقد،بالمعصيةلهبرزتثميراكأنهتعلمكنتوإن،كفرتفقديراك

".عليكالناظرينأهونمنجعلته



والرجاءالخوف:باب

يج:لتخرا

355(.آ/)7الأنواربحار)382(،الرضافقهآ(،)2/8الكافي

!

يجرئكلارجاءالله"ارج:غووشالصادققال:قالالثماليعن4(

".رحمتهمنيؤيسكلاخوفأاللهوخف،معاصيهعلى

التخريج:

2(.آ)1اليقينمعارج384(،آ/)7الأنواربحارآ(،)5الصدوقأمالي

"من:يقولغووشاللهعبدأباسمعت:قالواقدبنالهيثمعنه(

كلمناللهأخافهاللهيخفلمومن،شئكلمنهاللهأخافاللهخاف

شئ".

التخريج:

)15/921(.الشيعةوسائل381(،آ/)7الأنواربحارآ(،)2/8الكافي

بالمعاصييعملونقوم:له"قلت:قالغووشاللهعبدأبيعن6(

هؤلاء:فقال،الموتيأتيهمحتىكذلكيزالونفلانرجو،ويقولون

شيئأرجامنإن،براجينليسواكذبوا،،الأمانيفييترجحونقوم

منه".هربشيءمنخافومنطلبه

التخريج:

ا(.آ)14/9الشيعةأحاديثجامعآ/357(،)7الأنواربحارآ(،)2/8الكافي

:يقولغووشاللهعبدأباسمعت:قالسارةأبيبنالحسنعن7(



العبادةتوحيد

راجيأخائفأيكونولاراجيأ،خائفأيكونحتىمؤمنأالمؤمنيكون"لا

ويرجو".يخافلماعاملايكونحتى

يج:لتخرا

الشيعةوسائل)591(،للمفيدالأمالي)936(،العقولتحف71(،)2/الكافي

5(Yw/)h.



اللهفيوالبغضاللهفيالحب:باب

اللهفيوالبغضاللهفيالحب:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

عرىأي:ذرلأبي!حغاللهرسولقال:قالر!عنههاعباسابنعنأ(

عرى:"أوثققال.أعلمورسولهالله:قال؟أوثققالأظنهالإيمان

والبغضاللهفيوالحباللهفيوالمعاداةاللهفيالموالاةالإيمان

".اللهفي

التخريج:

07(.)7/الشعبفيوالبيهقي215(،)11/الكبيرفيالطبرانيرواه

فقال:!حغالنبيعندجلوسأكنا:قالخمضعازببنالبراءعن2(

بها.هيوماحسنة:قال.الصلاة:قالوا؟أوسطالإسلامعرى"أي

:قال.رمضانصيام:قالوا.بهاهيوماحسنة:قال.الزكاة:قالوا

قالوا:.بههووماحسن:قال.الحجقالوا:.بههووماحسن

ناالإيمانعرىأوسطإن:قال.بههووماحسن:قالالجهاد.

".اللهفيوتبغضاللهفيتحب

التخريج:

شيبةأبيوابنV(،74)مسندهفيوالطيالسي)18547(،أحمدالإمامرواه

34338().



العبادةتوحيد

والحاكم22(،171-.)01/الكبيروفي)9447(،الأوسطفيالطبرانيعندوهو

صحيح.وسنده،!ىشكلنهمسعودابنعن).937(،المستدركفي

للهأحب"من:قالأنهو!رواللهرسولعن:طنئأمامةأبيعن3(

".الإيماناستكملفقدللهومنعللهوأعطىللهوأبغض

التخريج:

الشعبفيوالبيهقي،7737(،7آ)13الكبيرفيوالطبراني،(4آ81)أبوداودرواه

(12)09.

الإمامية:طرقمنب-

المؤمن"ود:!حغاللهرسولقال:قالغووشجعفرأبيعن(أ

اللهفيأحبومنألا،الإيمانشعبأعظممناللهفيللمؤمن

".اللهأصفياءمنفهواللهفيومنعاللهفيوأعطىاللهفيوأبغض

التخريج:

)48(.العقولتحف)1/263(،المحاسن125(،)2/الكافي

"أي:لأصحابه!حغاللهرسولقال:قالغووشاللهعبدأبيعن2(

.الصلاة:بعضهموقال،أعلمورسولهالله:فقالوا؟أوثقالإيمانعرى

الحج:بعضهموقال.الصيام:بعضهموقال.الزكاة:بعضهموقال

قلتممالكل:!حغاللهرسولفقالالجهاد.:بعضهموقال.والعمرة

فيوالبغضاللهفيالحبالإيمانعرىأوثقولكن،بهوليسفضل

".اللهأعداءمنوالتبرياللهأولياءوتواليالله



اللهفيوالبغضاللهفيالحب:باب
!

يج:لتخرا

/آآ)رنوالأاربحا،(3آ5)صختصالاا،\(2/52)فيلكاا،(2آ1/4)سنلمحاا

342).

في"المتحابون:!حغاللهرسولقال:قالغووشجعفرأبيعن3(

يمينهعنعرشهظلفيخضراء،زبرجدةأرضعلىالقيامةيومالله

الطالعة،الشمسمنوأضوءبياضأأشدوجوههم،يمينيديهوكلتا

من:الناسيقول،مرسلنبيوكلمقربملككلبمنزلتهميغبطهم

".اللهفيالمتحابونهؤلاء:فيقالهؤلاء؟

التخريج:

.(591)7/الأنواربحار،(12آ)2/الكافي،2(آ14/)المحاسن



!
الخالقمعصيةفيالمخلوقأطاعمن:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

"من:يقولو!وناللهرسولسمعت:قالتر!جميهاعائشةعنأ(

التمسومن،الناسمؤونةاللهكفاهالناسبسخطاللهرضاءالتمس

".الناسإلىاللهوكلهاللهبسخطالناسرضاء

رضيالناسبسخطاللهرضاالتمس"منحبانابنعندروايةوفي

اللهبسخطالناسرضاالتمسومن،عنهالناسوأرضىعنهالله

".الناسعليهوأسخطعليهاللهسخط

التخريج:

صحيحهفيحبانوابن)2414(،والترمذيآ(،)آالزهدفيالمباركابنرواه

.)276(

علىالغفاريالحكماستعملزيادأ"أن:البصريالحسنعن2(

لمأتدري:فقال،الناسبينفلقيهحصينبنعمرانفأتاه،جيش

للرجل!حغاللهرسولقولتذكرهل:قاللم؟:لهفقال؟جئتك

النبيبذلكفأخبر،فاحتبسفأدركالنارفيقعأميرهلهقالالذي

اللهمعصيةفيطاعةلاجميعأ،النارلدخلافيهاوقعلوفقال،!حغ

".الحديثهذاأذكركأنأردتإنما:قال.نعم:قال.وتعالىتبارك



الخالقمعصيةفيالمخلوقأطاعمن:باب

يج:لتخرا

صحيح.وسنده2(،!آ)78أحمدالإمامرواه

!

من"إنه:يقولو!وناللهرسولسمعت:قالتر!جميهاعائشةعن3(

ذامأ".الناسمنحامدهيعوداللهطاعةبغيريعمل

التخريج:

فيداودوأبو03(،آ)37شيبةأبيوابن292(،)1/مسندهفيالحميديرواه

.(iYV)2/معجمهفيالأعرابيوابن)283(،الزهد

"يا:يقول!حغالنبيسمعت:قالخمضالخدريسعيدأبيعن4(

الناسأيهايا،اللهكتابمنآيةبجحوددانلمندينلاإنهالناسأيها

?--LzLrباطلبفريةدانلمندينلاإنه lدينلاإنهالناسأيهايا،اللهعلى

وجل".عزاللهعصىمنبطاعةدانلمن

التخريج:

سندهوفي)2/227(،أصبهانأخباروفي،r(49)01/الحليةفينعيمأبورواه

ضعما.

صليبعنقيوفيو!ونالنبيأتيت:قالخىحاتمبنعديعنه(

فانتهيتفطرحته،عنقكمنالوثنهذااطرحعدييا:فقال،ذهبمن

ورهبنهئمأضارهئم)اتخذواالآيةهذهفقرأ،براءةسورةيقرأوهوإليه

لسناإنا:فقلتمنها،فرغحتى31،التوبة:أأدله!دوتمنأزصبابا

ماويحلون،فتحرمونهاللهأحلمايحرمون"أليس:فقال،نعبدهم



العبادةتوحيد

".عبادتهم"فتلك:قال،بلى:قلتفتستحلونه؟"اللهحرم

التخريج:

فيوالبيهقي،لهواللفظ29(،)17/الكبيرفيوالطبراني)5903(،الترمذيرواه

حسن.وسنده،(11آ/01)الكبرى

الإمامية:طرقمنب-

طلب"من:!حغاللهرسولقال:قالغووشاللهعبدأبيعنأ(

ذامأ".الناسمنحامدهاللهجعلاللهبسخطالناسرضا

التخريج:

.193(07/)الأنواربحار،)3(الخصال،372()2/الكافي

مرضاةطلب"من:!حغاللهرسولقال:قالغووشجعفرأبيعن2(

اللهطاعةآثرومنذامأ،الناسمنحامدهكاناللهيسخطبماالناس

وبغيحاسد،كلوحسدعدو،كلعداوةاللهكفاهالناسبغضب

وظهيرأ".ناصرألهوجلعزاللهوكانباغكل

التخريج:

)3/188(.اللئاليعوالي،ovi)آ/الأحكامتهذيب372(،)2/الكافي

دانلمندين"لا:غووشجعفرأبوقال:قالمسلمبنمحمدعن3(

دينولا،اللهعلىباطلبفريةدانلمندينولا،اللهعصىمنبطاعة

".اللهآياتمنشيءبجحوددانلمن



الخالقمعصيةفيالمخلوقأطاعمن:باب
!

يج:لتخرا

035(.)12/الفائدةمجمع5(،)1/المحاسن،(rvr)2/الكافي

عزاللهقولعنغووشاللهعبدأباسألت:قالبصيرأبيعن4(

:فقالألده!دوتمنأزصباباورهبنهئمأضارهئم)اتخذوا:وجل

عبادةإلىدعوهمولو،أنفسهمعبادةإلىدعوهمماوالله"أما

حلالأعليهموحرمواحرامألهمأحلواولكن،أجابوهملماأنفسهم

".يشعرونلاحيثمنفعبدوهم

التخريج:

)2/89(.الأنواربحار24(،آ)1/المحاسنA(،93)2/الكافي

)اتخذوا:اللهقولفيغووشاللهعبدأبيعنبصير،أبيعن(ه

ولاصلواما"والله:فقالأدله!.دوتمنأزصباباورهبنهئمأضارهئم

حلالأعليهموحرمواحرامأ،لهمأحلواولكنهم،لهمصاموا

."فاتبعوهم

يج:لتخرا

)21(.الواعظينروضة)1/53(الكافي24(،آ)1/المحاسن



!
ليمايحكموكحتىيؤمنوتلاورفي)فلا:باب

!هض!نحر

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

خاصمالأنصارمنرجلاأنحدثه"أنهر!عنههاالزبيربناللهعبدعن

فقال،النخلبهايسقونالتيالحرةشراجفي!حغالنبيعندالزبير

و!ون.النبيعندفاختصما.عليهفأبىيمرالماءسرح:الأنصاري

.جاركإلىالماءأرسلثمزبيريااسق:للزبير!حغاللهرسولفقال

اللهرسولوجهفتلون!!عمتكابنكانأن:فقالالأنصاريفغضب

الجدر.إلىيرجعحتىالماءاحبسثمزبيريااسق:قالثم،!حغ

ورفي)فلاذلكفينزلتالآيةهذهلأحسبإنيوالله:الزبيرفقال

!هض!".سخر!يمايحكموكحتىيؤمنوتلا

التخريج:

)2357(ومسلم)9235(،البخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

نأ"لو:غووشاللهعبدأبوقال:قالالكاهلييحيىبناللهعبدعن

وجمواالزكاةوآتواالصلاةوأقا!والهشريكلاوحدهاللهعبدواقومأ

النبيصنعهأواللهصنعهلشيءقالواثم،رمضانشهروصامواالبيت

كانواقلوبهمفيذلكوجدواأوصنع؟الذيخلافصنعألا:و!ون



طنهض!شجرليمايحكموكحتىيؤمنوتلاورئمك)فلاباب:
!

يحكموكحتىيؤمنوتلاورفي)فلاالآيةهذهتلاثم،مشركينبذلك

ويسلموأقضتتسماحرجاأنفسهتمفىيجدوالاثمفجشجر!يما

".بالتسليمفعليكم:غووشاللهعبدأبوقالثملتمتليما!.

التخريج:

371(.)1/المحاسن)91(،السنيةالتحفة093(،/)1الكافي



!
لدعاءا:ببا

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

"الدعاء:يقبىل!حغالنبيسمعت:قالخمضبشيربنالنعمانعنأ(

الذلررإنل!أشتجبادعوفىرلبم)وقالقرأثم،العبادةهو

داخريف!".جهخسيذظونعبادىعن!مثعكبرون

التخريج:

وسنده)9147(،داودوأبو،r()247والترمذي?\(ArVA)أحمدالإمامرواه

صحيح.

غضباللهيسأللم"من:قالو!ونالنبيعنخونهريرةأبيعن2(

".عليهالله

التخريج:

4)والترمذي،آ()58المفردالأدبفيالبخاريرواه )rrvr3827(،ماجهوابن(

حسن.وسنده)7179(،أحمدوالإمام

علىأكرمشيء"ليس:قالو!النبيعنطنئهريرةأبيعن3(

الدعاء".منالله

يج:لتخرا

حسن.وسنده،(Avrr)أحمدوالإمام،Y(V1)المفردالأدبفيالبخاريرواه



عاءلدا:ببا

وأنتمالله"ادعوا:و!اللهرسولقال:قالطنئهريرةأبيعن4(

لاه".غافلقلبمندعاءيستجيبلااللهأنواعلموا،بالإجابةموقنون

التخريج:

حسن.وسندهآ(،آ)55مسندهفيأحمدوالإمام?(fV9"1)الترمذيرواه

يرد"لا:!حغاللهرسولقال:قالخمضالفارسيسلمانعنه(

البر".إلاالعمريزيدولاالدعاء،إلاالقضاء

التخريج:

المشكلفيوالطحاويآ(،A)12الكبيرفيوالطبراني)9213(،الترمذيرواه

حسن.وسنده02(،1)7/

تباركربكم"إنو!:اللهرسولقال:قالطنئسلمانعن6(

صفرأ".يردهماأنإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيىكريمحيىوتعالى

التخريج:

الكبيرفيوالطبراني)خائبين(،وزاد(35)آهوالترمذيAA(،)14داودأبورواه

يجعل)حتىوزاد)0325(مصنفهفيالرزاقوعبدفيهما(،شيءالاوزادآ(ا)48

صحيح.وسندهخيرا(،فيهما

الإمامية:طرقمنب-

يأ:غووشجعفرلأبيقلت:قالأبيهعنسدير،بنحنانعنأ(

يسألأنمنوجلعزاللهعندأفضلشيءمن"ما:فقال؟أفضلالعبادة



العبادةتوحيد

عنيستكبرممنوجلعزاللهإلىأبغضأحدوما،عندهمماويطلب

".عندهمايسألولاعبادته

التخريج:

2(.آ)8الأخلاقمكارمآ(،)4السنيةالتحفة4(،آ)2/آالكافي

عزاللهقالالتيالعبادةهو"الدعاء:غووشاللهعبدأبوقال2(

وجلعزاللهادع،الآيةعبادق!عن!مثعكبرونالذلرر)إن:وجل

منه".فرغقدالأمرإن:تقلولا

التخريج:

)15/187(.الشيعةأحاديثجامع92(،آ)1/المعادذخيرة4(،آ)2/7الكافي

لي:قال:قال-)غووIاللهعبدأبيعنالعزيز،عبدبنميسرعن3(

منزلةوجلعزاللهعندإن.منهفرغقدالأمرإن:تقلولاادعميسر"يا

فسلشيئأ،يعطلميسألولمفاهسدعبدأأنولو،بمسألةإلاتناللا

".لصاحبهيفتحأنيوشكإلايقرعبابمنليسإنهميسريا،تعط

التخريج:

)15/188(.الشيعةأحاديثجامع)23(،الداعيعدة4(،آآ)2/الكافي

،الفلاحومقاليدالنجاحمفاتيح"الدعاء:غووشالمؤمنينأميرقال4(

سببالمناجاةوفي،تقيوقلبنقيصدرعنصدرماالدعاءوخير

."المفزعاللهفإلىالفزعاشتدفإذا،الخلاصيكونوبالإخلاص،النجاة



عاءلدا:ببا
!

يج:لتخرا

202(.)7/الكلامجواهر14(،)آالسنيةالتحفة4(،آ)2/8الكافي

ويدرأعدائكممنينجيكمسلاحعلىأدلكم"ألا:!حغالنبيقال(ه

سلاحفإنوالنهار،بالليلربكمتدعون:قال،بلى:قالوا؟أرزاقكم

الدعاء".المؤمن

التخريج:

2(.)آالأعمالثواب)128(،السعديةالرسالة4(،آ)2/8الكافي

"عليكم:يقولغووشاللهعبدأباسمعت:قالالتمارسيفعن6(

تدعواأنلصغرهاصغيرةتتركواولا،بمثلهتقربونلافإنكمبالدعاء

الكبار".صاحبهوالصغارصاحبإنبها،

التخريج:

)09/392(.الأنواربحار)02(،المفيدأمالي4(،آ)2/7الكافي

)Vإن:يقولغووشالحسنأباسمعت:قاليزيدبنعمرعن"

فما،عرفتهقدرقدوما:قلتيقدر،لموماقدرقدمايردالدعاء

".يكونلاحتى:قاليقدر؟لم

التخريج:

)7/37(.الشيعةوسائل،Y(91)للمفيدالاختصاص4(،آ)2/9الكافي

أحد،الدعاءمعيهلكلمفإنهالدعاءعنتعجزوا"لا:!حغقال8(



العبادةتوحيد

مناللهواسألوا،انقطعإذانعلهلثممعيسألهحتىربهأحدكموليسأل

إثمفيهاليسبدعوةيدعومسلممنوما،يسألأنيحبفإنه،فضله

يعجلأنإما:ثلاثإحدىبهاتعالىاللهأعطاهإلارحمقطيعةولا

منعنهيكفأنإماو،الآخرةفيلهيدخرهاأنإماو،دعوتهله

أكثر".الله:قال.نكثرإذناللهرسوليا:قالوا.مثلهاالشر

يج:لتخرا

918(.)15/الشيعةأحاديثجامع03(،0)09/الأنواربحار)91(،الدعوات



والغمالهمعنديقالما:باب

والغمالهمعنديقالما:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

و!وناللهرسول"علمني:قالتر!جميهاعميسبنتأسماءعن(أ

شيئأ".بهأشركلاربيالله:الكربعندأقولهاكلمات

التخريج:

وسنده)3882(،ماجهوابن)1525(،داودوأبو)27127(،أحمدالإمامرواه

صحيح.

خافأوكربأوغمأوهمبهنزل"من:قالر!عنههاعباسابنعن2(

برأنتإلاإلهبلاأسألك:لهاستجيببهؤلاءفدعاسلطانمن

برأنتإلاإلهبلاوأسألكالعظيمالعرلشوربالسبعالسماوات

برأنتإلاإلهبلاوأسألك،العظيمالعرلشوربالسبعالسماوات

شيءكلعلىإنكفيهنوماالسبعوالأرضينالسبعالسماوات

".حاجتكاللهسلثمقدير،

التخريج:

(.V)90المفردالأدبفيالبخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

وأغمأوهمأصابه"من:!حغاللهسولرقال:قالتأسماءعنأ(



العبادةتوحيد

علىتوكلت،شيئأبهأشركولاربي"الله:فليقللأواءأوبلاءأوكرب

".يموتلاالذيالحي

التخريج:

A(.2/0)29الأنواربحار2(،آ.)الداعيعدة(،هآه)2/الكافي

ركعتينوتصليتغتسل:قالالهمفيغووشاللهعبدأبيعن2(

والآخرةالدنيارحمنياالغمكاشفوياالهمفارج"يا:وتقول

الصمدالأحدالواحداللهيا،غميواكشفهميفرجورحيمهما

وطهرنياعصمنيأحد،كفوألهيكنولميولدولميلدلمالذي

والمعوذتين.الكرسيآيةواقرأببليتي"واذهب

التخريج:

A(./)172البيتأهلأحاديثموسوعة،)2/557(الكافي

لاإنك"اللهم:فقلأمرأخفتإذا:قالغووشاللهعبدأبيعن3(

وكذا".كذافاكفنيخلقكمنأحدكلمنتكفيوأنتأحدمنكيكفي

التخريج:

آ(.)3الصادقةالصحيفة)2/557(،الكافي



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

وبالأعمالوصفاتهبأسمائهتعالىاللهإلىالتوسل:باب

الصالحالرجلودعاءالصالحة

السنة:أهلطرقمنأ-

يقول!حغاللهرسول"سمعت:قالر!عنههاعمربناللهعبدعنأ(

فدخلوهغارإلىالمبيتأوواحتىقبلكمكانممنرهطثلاثةانطلق

لاإنه:فقالواالغار،عليهمفسدتالجبلمنصخرةفانحدرت

فقال.أعمالكمبصالحاللهتدعواأنإلاالصخرةهذهمنينجيكم

أغبقلاوكنت،كبيرانشيخانأبوانليكاناللهم:منهمرجل

عليهماأرحفلميومأشيءطلبفيبيفنأىمالأولاأهلاقبلهما

أغبقأنوكرهت،نائمينفوجدتهماغبوقهمالهمافحلبتناما،حتى

حتىاستيقاظهماأنتظريديعلىوالقدحفلبثتمالأأوأهلاقبلهما

ابتغاءذلكفعلتكنتإناللهمغبوقهما،فشربافاستيقظاالفجربرق

لاشيئأفانفرجت،الصخرةهذهمنفيهنحنماعناففرجوجهك

ليكانتاللهم:الآخروقال:!حغالنبيقال.الخروجيستطيعون

مني،فامتنعتنفسهاعنفأردتها،إليالناسأحبكانتعمبنت

دينارومائةعشرينفأعطيتهافجاءتنيالسنينمنسنةبهاألمتحتى

قالتعليهاقدرتإذاحتى،ففعلتنفسهاوبينبينيتخليأنعلى

عليهاالوقوعمنفتحرجت،بحقهإلاالخاتمتفضأنلكأحللا



العبادةتوحيد

أعطيتها،الذيالذهبوتركت،إليالناسأحبوهيعنهافانصرفت

فانفرجت،فيهنحنماعنافافرجوجهكابتغاءفعلتكنتإناللهم

وقال:!حغالنبيقالمنها.الخروجيستطيعونلاأنهمغيرالصخرة

واحدرجلغيرأجرهمفأعطيتهمأجراءاستأجرتإنياللهم:الثالث

فجاءني،الأموالمنهكثرتحتىأجرهفثمرت،وذهبلهالذيترك

ترىماكل:لهفقلت.أجريإليأداللهعبديا:فقال،حينبعد

لااللهعبديا:فقال.والرقيقوالغنموالبقرالإبلمنأجركمن

فلمفاستاقهكلهفأخذه.بكأستهزئلاإني:فقلت.بيتستهزئ

عنافافرجوجهكابتغاءذلكفعلتكنتفإناللهمشيئأ،منهيترك

".يمشونفخرجواالصخرةفانفرجت،فيهنحنما

التخريج:

01(.)0ومسلم)2272(،البخاريرواه

هوفإذاالمسجد!حغاللهرسولدخل:قالالأدرعبنمحجنعن2(

اللهياأسألكإنيالح!:يقولوهويتشهدوهوصلاتهقضىقدبرجل

ليتغفرأنأحدكفوألهيكنولم،يولدولميلدلمالذي،الصمدالأحد

ثلاثأ."لهغفرقد،لهغفر"قد:فقال:قال.الرحيمالغفورأنتإنكذنوبي

التخريج:

وسنده(،)59918أحمدوالإمام(،013)1والنسائي(،)859داودأبورواه

صحيح.



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

يصليورجلجالسأ!حغاللهرسولمعكانأنه:خمضأنسعن3(

بديعالمنان،أنتإلاإلهلاالحمدلكبأنأسألكإنياللهم:دعاثم

النبيفقال.قيومياحييا،والإكرامالجلالذايا،والأرضالسموات

وإذاأجاببهدعيإذاالذيالعظيمباسمهوجلعزاللهدعا"لقد:!حغ

".أعطىبهسئل

التخريج:

وسنده)59135(،أحمدوالإمام013(،)0والنسائي)5914(،داودأبورواه

صحيح.

"ما:!حغاللهرسولقال:قالخمىشكنهمسعودبناللهعبدعن4(

ابنعبدكابنعبدكإنياللهم:فقالحزنولاهمقطأحدأأصاب

أسألك،قضاؤكفيعدل،حكمكفيماض،بيدكناصيتي،أمتك

وأ،خلقكمنأحدأعلمتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسمبكل

تجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،كتابكفيأنزلته

إلا،هميوذهاب،حزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآن

اللهرسوليا:فقيلقال.فرجأمكانهوأبدله،وحزنههمهاللهأذهب

يتعلمها".أنسمعهالمنينبغيبلى:فقالنتعلمها؟ألا

التخريج:

)7952(.يعلىوأبو?Y(\rv)أحمدالإمامرواه



العبادةتوحيد

الإمامية:طرقمنب-

المتوسلونبهيتوسلماأفضل"إن:يقولكانأنهغووشعليعنأ(

فإنهاالإخلاصوكلمة،اللهسبيلفيوالجهادوبرسولهباللهالإيمان

فرالمحضمنفإ!هاالزكاةدرإيتاء،الملةفإ!هاالصلاةوتمام،الفطرة

فإنهاالبيتوحج،عذابهمنجنةفإنهارمضانشهروصوم،الله

فيومنسأةللمالمثراةالرحموصلة،للذنبومدحضةللفقرمنفاة

،الربغضبوتطفىءالخطيئةتطفىءفإنهاالسروصدقة،الأجل

،الهولمصارعوتقيالسوءميتةتدفعفإنهاوالمعروفالخيروصنائع

الكذبفإنالكذبوجانبوا،صدقمنمعاللهفإنفاصدقواألا

وإنألا،وكرامةمنجاةشفاعلىالصادقإنألا،للايمانمجانب

واعملوا،بهتعرفواخيرأوقولواألا،وهلكةمخزاةشفاعلىالكاذب

الأرحاموصلوا،ائتمنكممنإلىالأمانةوأدوا،أهلهمنتكونوابه

عليهم.بالفضلوعودوا،قطعكممن

التخريج:

)آ/275(.الشيعةوسائل)502(،الفقيهيحضرهلامن)1/928(،المحاسن

وابنعبدكإنياللهم:الدعاءبهذادعا"من:!حغالنبيقال2(

فيعدل،حكمكفيماض،بيدكناصيتي،أمتكوابن،عبدك

فيأنزلتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسمبكلأسألك،قضاؤك

الغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحدأعلمتهأو،كتابك



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

حزني،وجلاءصدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندك

".حزنهمكانوأبدله،همهاللهأذهبهمي"وذهاب

التخريج:

(.آها)2/الكافيآ(،)4السجاديةالصحيفة5(،)آللراونديالدعوات

عليالمؤمنينأميرعلى"دخلت:قالالطائيحاتمبنعديعن3(

بعدمصليأأرفلم،لونهمتغيرأيصليقائمأفوجدتهغووشطالبأبيابن

سمعفلمانحوهفسعيت،منهسجودأولاركوعأأتم!حغاللهرسول

ثموأكملهما،أوجزهماركعتينصلىحتىفوقفتبيدهأشاربحسي

رأسه،فرفعواللهنام:نفسيفيفقلتأطالها،سجدةسجدثمسلم

لاوتصديقأ،إيمانأاللهإلاإلهلاحقأ،حقأاللهإلاإلهلا:قالثم

الجبارينمذليا،بسلطانهالمؤمنينمعزياورقأ،تعبدأاللهإلاإله

فتضيقالنوائبحلولعندالمذاهبتعيينيحينكهفيأنت،بعظمته

ولولا،ليمنكرحمةسيديياخلقتنيأنتبرحبها،الأرضعلي

ولولاأعدائيمنبالنصرمؤيديوأنت،الهالكينمنلكنترحمتك

ومرسلمواضعهامنالبركاتمنشئيا،المغلوبينمنلكنتنصرك

بعزهفأولياؤهوالرفعةبالعزنفسهخصمنويامعادنها،منالرحمة

منفهمأعناقهمعلىالمذلةنيرالملوكلهوضعمنويا،يعتزون

عظمتك،منشققتهاالتيبكبريائكأسألك،خائفونسطواته

خلقك،علىبهاوعلوت،عرشكعلىبهااستويتالتيوبعظمتك



العبادةتوحيد

أولىبيوافعل،وآلهمحمدعلىصل،لعزتكذليلخاضعوكلهم

".الراحمينأرحمياتباركتالأمرين

يا:فقالبكلهالمؤمنينأميرإليالتفتثم:الظائيحاتمبنعديقال

والذي:قال،المؤمنينأميريانعم:قلتأنا؟قلتماأسمعت،عدي

بهاللهإلىتوسلولا،مكروببهدعاماالنسمةوبرئالحبةفلق

وفرج،وثاقهوحل،خناقهاللهنفسإلا،مسلوبولامحروب

يتحفظه.أنبلغهمنعلىوحقيق،غمهويسر،همه

حتىالمؤمنينأميرعنسمعتهمنذالدعاءتركتفما:عديقال

.الآن

التخريج:

)5/458(.الشيعةأحاديثجامع225(،)83/الأنواربحار

علمني:السلامعليهماالحسينبنلعليقلت:قالالثماليعن4(

إلاإلهلاالحمدلكبأنأسألكإني"اللهم:قلثابتيا:فقالدعاء.

كذابيتفعلأنوالإكرامالجلالذووالأرضالسمواتبديعالمنانأنت

وإذاأجاببهدعيإذاالذي"هو:!حغاللهرسولقال:قالثموكذا"

".أعظىبهسئل

التخريج:

)2/557(.الكافي)49(،السجاديةالصحيفة)57(،للراونديالدعوات



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

فيالدعاءبهذايدعوغووشاللهعبدأبوكان:قالبصيرأبيعن(ه

طلبمن،حاجتيأطلبومنكأتوسلبكإني"اللهم:رمضانشهر

شريكلاوحدكمنكإلاحاجتيأطلبلافإنيالناسإلىحاجة

أهلوعلىمحمدعلىتصليأنورضوانكبفضلكوأسألك،لك

حجةسبيلاالحرامبيتكإلىهذاعاميفيليتجعلوأن،بيته

درجتي،بهاوترفععينيبهاتقر،لكخالصةزاكيةمتقبلةمبرورة

عنبهاأكفوأن،فرجيأحفظوأن،بصريأغضأنوترزقني

طاعتكمنعنديآثرشيءيكونلاحتى،محارمكجميع

عنه،ونهيتكرهتلماوالتركأحببتبماوالعمل،وخشيتك

بهأنعمتماشكروأوزعني،وعافيةويساريسرفيذلكواجعل

معنبيكرايةتحتسبيلكفيقتلاوفاتيتجعلأنوأسألك،علي

نأوأسألك،رسولكوأعداءأعداءكبيتقتلأنوأسألك،أوليائك

منأحدبكرامةتهنيولا،خلقكمنشئتمنبهوانتكرمني

".اللهشاءمااللهحسبيسبيلا،الرسولمعلياجعلاللهم،أوليائك

التخريج:

74(.)9/الشيعةأحاديثجامع325(،)01/الشيعةوسائل74(،)4/الكافي



!
اللهبغيرالحلف:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

"لايحلفربه!عنههارجلاعمرابنسمع:قالعبيدةبنسعدعنأ(

:يقول!حغاللهرسولسمعتإنني:عمرابنلهفقال"،والكعبة

".أشركفقداللهبغيرحلف"من

التخريج:

وسندهآ(،)72.أحمدوالإمام(،)1535والترمذي(،512r)داودأبورواه

صحيح.

وتركتفقمتر!عنههاعمرابنعندكنت:قالعبيدةبنسعدعن2(

فزعأ،الكنديفجاء:قال،المسيببنسعيدفأتيتكندةمنعندهرجلا

ولكنلا،:فقال؟بالكعبةأحلف:فقالرجلعمرابنجاء:فقال

اللهرسولفقال،بأبيهيحلفكانعمرفإن،الكعبةبرباحلف

".أشركفقداللهبغيرحلفمنفإنهبأبيكتحلف"لا:و!ون

التخريج:

A(.0)02والطيالسي)3955(،أحمدالإمامرواه

حلف"من:و!وناللهرسولقال:قالر!عنههاعمربناللهعبدعن3(

شديدأ".قولأفيهفقال،اللهبغير



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

يج:لتخرا

)171(.مسندهفيالمباركوابن534(،)آأحمدالإمامرواه

وهوركبفيالخطاببنعمرأدركأنهر!عنههاعمرابنعن4(

تحلفواأنينهاكماللهإن"ألا:و!وناللهرسولفناداهمبأبيهيحلف

".فليصمتوإلاباللهفليحلفحالفأكانفمنبآبائكم

التخريج:

ا(.آ4)آومسلمآ(،ا)80البخاريرواه

اللهرسولليقال:يقولعمرسمعت:قالر!عنههاعمرابنعنه(

بهاحلفتمافوالله:عمرقال"،بآبائكمتحلفواأنينهاكمالله"إن:!حغ

آثرأ.ولاذاكرأ!حغالنبيسمعتمنذ

التخريج:

ا(.آ4)آومسلمآ(،آ)47البخاريرواه

فلاحالفأكانمن"ألا:قال!حغالنبيعنر!عنههاعمرابنعن6(

تحلفوا"لا:فقالبآبائها،تحلفقريشفكانت"،باللهإلايحلف

".بآبائكم

التخريج:

ا(.آ4آ)ومسلم383(،)آالبخاريرواه

تحلفوا"لا:!حغاللهرسولقال:قالسمرةبنعبدالرحمنعن7(



العبادةتوحيد

".بآبائكمولابالطواغي

التخريج:

ا(.آA)4ومسلمVV(،)122شيبةأبيابنرواه

منكمحلف"من:و!وناللهرسولقال:قالطنئهريرةأبيعن8(

لصاحبهقالومن،اللهإلاإلهلا:فليقل،والعزىباللاتحلفهفيفقال

فليتصدق".أقامركتعال

التخريج:

ا(.آ)47ومسلمآ(،ا)70البخاريرواه

تحلفوا"لاو!:اللهرسولقال:قالطنئهريرةأبيعن9(

تحلفواولا،باللهإلاتحلفواولابالأنداد،ولابأمهاتكمولابآبائكم

".صادقونوأنتمإلابالله

التخريج:

صحيح.وسنده37(،آ)9والنسائيA(،)324داودأبورواه

بالأمانةحلف"من:و!وناللهرسولقال:قالخمضبريدةعن15(

منا".فليس

التخريج:

)03023(.أحمدوالإمام32(،)53داودأبورواه



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

ومقلب"لا:!حغالنبييمينكانت:قالر!عنههاعمرابنعن11(

".القلوب

التخريج:

)6628(.البخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

اللهرسول"نهى:قالغووشطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنأ(

حلفمن:وقال،اللهبغيرالرجليحلفأنونهى،...:عنو!ون

الرجليحلفأنونهىشيء،فياللهمنفليسوجلعزاللهبغير

كتابمنبسورةحلفمن:وقال،وجلعزاللهكتابمنبسورة

ونهىفجر،شاءومنبرشاءفمنيمينكفارةمنهاآيةلكلفعليهالله

".فلانوحياةوحياتكلا:للرجلالرجليقولأن

التخريج:

rv(./)331الأنواربحار)512(،الصدوقأمالي)4/9(،الفقيهيحضرهلامن

تتبعوا"لا:يقولغووشجعفرأباسمعت:قالمسلمبنمحمدعن2(

."الشيطانخطواتمنفهياللهبغيريمين"كل:قال،"الشيطانخطوات

التخريج:

)101/223(.الأنواربحار،)1/73(تفسيرهفيالعياشي

بالله،إلاتكونلا"الأيمان:قالأنهغووشمحمدبنجعفرعن3(

ذلكغيركانوما،باللهكانماإلابهيحلفونمماشيءالعباديلزمولا



العبادةتوحيد

لا:وقال،كفارةفيهتجبولاحنثمنهشيءفيفليسبهيحلفمما

لله".معظمالصادقباللهوالحالف،باللهإلاأحدأيحلفأنلأحدأرى

التخريج:

)91/945(.الشيعةأحاديثجامع9(،آ)2/9الإسلامدعائم

".وأشرككفرفقداللهبغيرحلف"من:قالو!ونالنبيعن4(

التخريج:

c/1)اللئاليعوالي (Y? Y4(..آ)91/الشيعةأحاديثجامع

تعالى:قولهعنسألته:قالغووشجعفرأبيعنزرارةعن(ه

أهل"إن:قالذئحرا!،أشدأؤءاصبآء!ئمكذ3كؤالله!روأ)نا

نأفأمروا،وأبيكوبلى،وأبيككلا:قولهممنكانالجاهلية

".واللهوبلى،واللهلا:يقولوا

التخريج:

.r(911/)آالأنواربحار)1/89(،تفسيرهفيالعياشي

!حغ:اللهرسولقال:قال،السلامعليهماالحسينبنعليعن6(

باللهلهحلفومن،فليصدقباللهحلفومن،باللهإلاتحلفوا"لا

".اللهمنفليسيرضفلمباللهلهحلفومن،فليرض

التخريج:

A(./)284الأحكامتهذيب)7/438(،الكافي)05(،النوادر



...الصالحةوبالأعمالوصفاثهبأسماءلهثعالىاللهإلىالتوسل:باب

".باللهإلايمين:"لاغووشمحمدبنجعفرقال7(

التخريج:

آ(.آ/ا)آالوسائلمستدرك521(،)2/الإسلامدعائم

A)فأما،باللهإلايحلف"لا:قالالسلامعليهماجعفربنموسىعن

وأبهذاحلفولو،الجاهليةأهلقولمنفإنه،شانيكبللا:قول

".باللهيحلفأنتركشبهه

التخريج:

.(r,tr)3/الفقيهيحضرهلامن،)292(الإسنادقرب،03()آجعفربنعليمسائل

تعالى:اللهقول:غووشجعفرلأبيقلت:قالمسلمبنمحمدعن9(

يقسمأنللهإن":فقال،ذلكأشبهوما،هوى!أباوالنجو)،!يغشىإذا)والل

به".إلايقسمواأنلخلقهوليسيشاء،بماخلقهمن

يج:لتخرا

.(Yvv)8/الأحكامتهذيب)7/944(،الكافي)52(،النوادر

يحلفالتيو!وناللهرسوليمين"كانت:قالغووشعليعن15(

".القلوبومقلبلا:قالحلفوربما،بيدهمحمدنفسوالذي:بها

التخريج:

r(.)443/اللئاليعوالي2(،91)عليبنزيدمسند



!
تعالىللهالسجودفضل:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهلطرقمنأ-

يكونما"أقرب:قالو!اللهرسولأنطنئهريرةأبيعنأ(

الدعاء".فأكثرواساجدوهوربهمنالعبد

التخريج:

.)482(مسلم5روا

مولىثوبانلقيت:قالاليعمريطلحةأبيبنمعدانعن2(

الجنة.بهاللهيدخلنيأعملهبعملأخبرني:فقلت،!حغاللهرسول

فسكت.سألتهثم.فسكت.اللهإلىالأعمالبأحب:قلت:قالأو

:فقال،و!وناللهرسولذلكعنسألت:فقال،الثالثةسألتهثم

اللهرفعكإلاسجدةللهتسجدلافإنك،للهالسجودبكثرة"عليك

الدرداءأبالقيتثم:معدانقال".خطيئةبهاعنكوحط،درجةبها

.ثوبانليقالمامثلليفقال،فسألته

التخريج:

A(.)48مسلم5روا

رسولمعأبيت"كنت:قالخىالأسلميكعببنربيعةعن3(

أسألك:فقلت.سل:ليفقال،وحاجتهبوضوئهفأتيتهو!ونالله



ثعالىللهالسجودفضل:باب
!

فأعني:قال.ذاكهو:قلتذلك؟غيرأو:قال.الجنةفيمرافقتك

السجود".بكثرةنفسكعلى

التخريج:

.(A)°4مسلم5روا

:قالكعببنربيعةعن)91662(:أحمدالإمامعندروايةوفي

حتىأجمعنهاريحوائجهفيلهوأقوم!حغاللهرسولأخدم"كنت

بيته،دخلإذاببابهفأجلس،الآخرةالعشاء!حغاللهرسوليصلي

يقولأسمعهأزالفما،حاجة!حغاللهلرسولتحدثأنلعلهاأقول

حتىوبحمدهاللهسبحاناللهسبحاناللهسبحان!حغاللهرسول

منيرىلمايومأليفقال:قالفأرقد.عينيتغلبنيأوفأرجعأمل

فيأنظر:فقلت:قال.أعطكربيعةياسلني:إياهوخدمتيلهخفتي

فعرفتنفسيفيففكرت:قال.ذلكأعلمكثماللهرسولياأمري

:قال.ويأتينيسيكفينيرزقأفيهاليوأن،زائلةمنقطعةالدنياأن

بالمنزلوجلعزاللهمنفإنهلآخرتي!حغاللهرسولأسأل:فقلت

فقلت::قال؟ربيعةيافعلتما:فقال،فجئت:قال.بههوالذي

النار.منفيعتقنيربكإلىليتشفعأنأسألك،اللهرسوليانعم

الذيواللهلا:فقلت:قال؟ربيعةيابهذاأمركمن:فقال:قال

أعطك،سلنيقلتلماولكنكأحد،بهأمرنيمابالحقبعثك

نأوعرفت،آمريفينظرتبهأنتالذيبالمنزلاللهمنوكنت



العبادةتوحيد

أسأل:فقلت،سيأتينيرزقأفيهاليوأن،وزائلةمنقطعةالدنيا

ثمطويلا،!حغاللهرسولفصمت:قال.لآخرتي!حغاللهرسول

السجود".بكثرةنفسكعلىفأعني،فاعلإنى:ليقال

يومربنانرىهل،اللهرسوليا:قالواالناسأن:خونهريرةأبيعن(4

أرادمنرحمةاللهأرادإذا"حتى:قالأنإلى....!حغالنبيفقال؟القيامة

فيخرجونهماللهيعبدكانمنيخرجواأنالملائكةاللهأمرالنارأهلمن

السجود،أثرتأكلأنالنارعلىاللهوحرم،السجودبآثارويعرفونهم

."...السجودأثرإلاالنارتأكلهأدمابنفكل،النارمنفيخرجون

التخريج:

.Y(18)ومسلم08(،)آالبخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

بصير:لأبيغووشاللهعبدأبوقال:قالحمزةأبيبنعليعنأ(

عليهوأثنومجدهباللهفابدأتريدها،حاجةأو،يكونأمرأخفت"إن

مثلولووتباك،حاجتكوسل،و!ونالنبيعلىوصل،أهلههوكما

منالعبديكونماأقربإن:يقولكانغووشأبيإن،الذبابرأس

باك".ساجدوهووجلعزالرب

التخريج:

334(.)09/الأنواربحارا(،آ)1الداعيعدة482(،)2/الكافي



ثعالىللهالسجودفضل:باب
!

:يقول،غووشالرضاسمعت:قالالوشاء،عليبنالحسنعن2(

تباركقولهوذلكساجد،وهووجلعزاللهمنالعبديكونما"أقرب

.!"وأقترب)وأشجذ:وتعالى

التخريج:

.12\()82/الأنواربحار2(،آه)3/الكافي01(،)1/الرضاأخبارعيون

إلىالأعمال"أحب:يقولسمعته:قال)غووش(اللهعبدأبيعن3(

يغتسلالرجلأحسنفما،الأنبياءوصاياآخروهيالصلاةجلوعزالله

وهوعليهفيشرفأنيسيراهلاحيثيتنحىثم،الوضوءفيسبغيتوضأأو

ياويلاه:إبليسنادىالسجودفأطالسجدإذاالعبدإنساجد،أوراكع

".وأبيتوسجد،وعصيتأطاع

التخريج:

.22(1آ/.)الأنواربحار،r(4)3/الكافي

يعالجوهورجل!حغبالنبي"مر:قالأنهغووشاللهعبدأبيعن4(

فرغفلما،شأنك:فقالأكفيك؟ألااللهرسوليا:فقالحجراتهبعض

و!وناللهرسولفأطرق،الجنة:قال؟حاجتك:و!وناللهرسوللهقال

السجود".بطولأعنااللهعبديا:لهقالولىفلما،نعم:قالثم

التخريج:

1(.آ5)82/الأنواربحار)81(،حديثاالأربعون2(،آآ/r)الكافي



العبادةتوحيد

عليكمحمد،أبا"يا:غووشاللهعبدأبوقال:قالبصيرأبيعن(ه

".الأوابينسننمنذلكفإنالسجود،بطول

التخريج:

)5/الشيعةأحاديثجامعا(،آ2)82/الأنواربحار034(،)2/الشرائععلل

.)235

آبائهعنجديعن،أبيحدثني:قالغووشاللهعبدأبيعن6(

منفماالسجود،"أطيلوا:قال!حغاللهرسولأنالسلامعليهم

بالسجودأمرلأنهساجدأ،آدمابنيرىأنمنإبليسعلىأشدعمل

أمر".فيمافأطاعبالسجودأمروهذا،فعصى

التخريج:

381(.)آ/الشيعةوسائلا(،آا/82)الأنواربحار034(،)2/الشرائععلل

"إذا:يقولغووشالرضاسمعت:قالالوشاعلىبنالحسنعن7(

وهوروحهقبضتعبدي:وتعالىتباركاللهقالساجد،وهوالعبدنام

".طاعتيفي

التخريج:

أحاديثجامعrA(،/)023الأنواربحار)2/253(،الرضاأخبارعيون

.(Yrr)5/الشيعة

:فقالرجل!حغاللهرسولأتى:قالغووشجعفرأبيعن8(



ثعالىللهالسجودفضل:باب
!

السجود".بكثرة"أعني:فقال.الجنةيدخلنيأنلياللهادع

التخريج:

الشيعةأحاديثجامع21(،0)1/الفقيهيحضرهلامن23(،آ)2/الأحكامتهذيب

/5(.)226

!حغ،اللهرسولأتواقومأ"إن:قالغووشاللهعبدأبيعن9(

على:فقال:قال.الجنةربكعلىلنااضمن،اللهرسوليا:فقالوا

لهمفضمن،اللهرسوليانعم:قالواالسجود.بطولتعينونيأن

".الجنة

التخريج:

471(.)4/الوسائلمستدرك142(،)22/الأنواربحارآ(،آ)4الطوسيأمالي

اللهرسولقال:قالالسلامعليهمآبائهعناللهعبدأبيعن15(

".درجةبهالهورفع،خطيئةبهاعنهحطسجدةسجد"من:!حغ

التخريج:

228(.)5/الشيعةأحاديثجامع(،اآ3)82/الأنواربحار)34(،الأعمالثواب

آدم".بنيمنالعبادةمنتهى:"السجودغووشالصادققال11(

يج:لتخرا

.(ivy)4/الوسائلمستدركا(،آ4)82/الأنواربحار،)33(الدعوات

:فقال!حغالنبيإلىرجلجاء:قالغووشالمؤمنينأميرعن12(



العبادةتوحيد

مالي،اللهويثري،المخلوقونويحبني،عليهاللهيحبنيعملا"علمني

ستهذه:فقال،معكويحشرني،عمريويطيل،بدنيويصج

فخفهاللهيحبكأنأردتإذا:خصالستإلىتحتاج،خصال

فيماوارفضإليهمفأحسنالمخلوقونيحبكأنأردتوإذا،واتقه

يصجأنأردتوإذا،فزكهمالكاللهيثريأنأردتوإذا،يديهم

ذويفصلعمركاللهيطيلأنأردتوإذا،الصدقةمنفأكثربدنك

يديبينالسجودفأطلمعياللهيحشركأنأردتوإذا،أرحامك

القهار".الواحدالله

التخريج:

472(.)4/الوسائلمستدركا(،آ4)82/الأنواربحار2(،آ)8الدينأعلام



ثعالىاللهلغيرالسجودحرمة:باب

تعالىاللهلغيرالسجودحرمة:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

يسجدونفرأيتهمالحيرةأتيت:قالخمضسعدبنقيسعنأ(

فأتيت:قال.لهيسجدأنأحقاللهرسول:فقلت،لهملمرزبان

لهم،لمرزبانيسجدونفرأيتهمالحيرةأتيتإني:فقلت،!حغالنبي

مررتلو"أرأيت:قال.لكنسجدأنأحقاللهرسوليافأنت

كنتلوتفعلوا،فلا:قاللا.:قلت:قالله؟تسجدأكنتبقبري

لما،لأزواجهنيسجدنأنالنساءلأمرتلأحد،يسجدأنأحدأآمرأ

".الحقمنعليهنلهماللهجعل

التخريج:

9)014داودأبورواه . e1463(.الدارمي(

حوائطمنحائطأدخل:!حغاللهرسولأنخمىشكنههريرةأبيعن2(

!حغاللهرسولفاقترب،ويرعدانيضربانجملانفيهفإذاالأنصار،

فقال.لهسجد:معهمنفقال،بالأرضجرانهمافوضعهامنهما،

أحدكانولولأحد،يسجدأنلأحدينبغي"ما:!حغاللهرسول

اللهعظملمالزوجها،تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنينبغي

حقه".عليهامن



العبادةتوحيد

التخريج:

)4162(.صحيحهفيحبانابنرواه

الشامقالأواليمنمعاذقدم:قالخمضأوفىأبيبناللهعبدعن3(

اللهرسولأننفسهفيفروأ،وأساقفتهالبطارقتهاتسجدالنصارىفرأى

تسجدالنصارىرأيتاللهرسوليا:قال،قدمفلما،يعظمأنأحق!حغ

"لو:فقال.تعظمأنأحقأنكنفسيفيفروأتوأساقفتها،لبطارقتها

ولالزوجها،تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدأآمرأكنت

زوجهاحقتؤديحتىكلهعليهاوجلعزاللهحقالمرأةتؤدي

".إياهلأعطتهقتبظهرعلىوهينفسهاسألهالوحتى،كلهعليها

التخريج:

مستدركهفيوالحاكم51(،)17الكبيرفيوالطبراني(،)42291أحمدالإمامرواه

(.)7325

المهاجرينمننفرفيكان!حغاللهرسولأن:ر!جميهاعائشةعن4(

تسجد،اللهرسوليا:أصحابهفقال.لهفسجدبعيرفجاءوالأنصار،

ربكم،"اعبدوا:فقال.لكنسجدأنأحقفنحنوالشجر،البهائملك

نأالمرأةلأمرت،لأحديسجدأنأحدأآمرأكنتولو،أخاكموأكرموا

ومنأسود،جبلإلىأصفرجبلمنتنقلأنأمرهاولو،لزوجهاتسجد

".تفعلهأنلهاينبغيكانأبيضجبلإلىأسودجبل



ثعالىاللهلغيرالسجودحرمة:باب

يج:لتخرا

)24515(.أحمدالإمامرواه

!

الإمامية:طرقمنب-

فقالوا:!حغاللهرسولأتواقومأإن:قالغووشاللهعبدأبيعنأ(

اللهرسولفقال،لبعضبعضهميسجدأناسأرأيناإنا،اللهرسوليا

.لزوجها"تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدأأمرت"لو:!حغ

التخريج:

)215(.الأخلاقمكارم)3/943(،الفقيهيحضرهلامن)5/805(،الكافي

فيقاعدأيومأ!حغاللهرسول"كان:قالغووشاللهعبدأبىعن2(

فقالورغا،الأرضبجرانهضربحتىفجاءبعير،بهمرإذ،أصحابه

أحقفنحنالبعير،هذالكأسجد،و!وناللهرسوليا:القوممنرجل

الجملهذاإن،للهاسجدوابللا،:!حغاللهرسولفقال؟نفعلأن

عليهاعتملواوقدكبرفلما،صغيرأأنتجوهأنهموزعم،أربابهيشكواجاء

ماالقوممنرجلافدخل،ذلكفشكى،نحرهأرادوا،كبيرأعودأوصار

لو:!حغاللهرسولفقال،!حغالنبيلقولالإنكارمنيدخلهأناللهشاء

لزوجها".تسجدأنالمرأةلأمرتلآخريسجدشيئأأمرت

التخريج:

385(.)آ/الشيعةوسائل2(،آ5)27/الأنواربحار)372(،الدرجاتبصائر



العبادةتوحيد

العربمشركيعلى!حغالنبياحتجاجفيغووشالعسكريعن3(

إلىبذلكنتقرب:قالوا؟اللهدونمنالأصنامعبدتم"لم:لهمقالأنه

له،بالسجودالملائكةوأمرآدمخلقلمااللهإن:بعضهموقال،الله

الملائكة،منلآدمبالسجودأحقنحنكنا،للهتقربألهفسجدوا

تقربتكمااللهإلىتقربألهافسجدناصورتهفصورنا،ذلكففاتنا

إلىبزعمكمبالسجودأمرتموكما،اللهإلىلآدمبالسجودالملائكة

محاريبالبلدذلكغيرفيبأيديكمنصبتمثم،ففعلتممكةجهة

إلى.وضللتمالطريقأخطأتم:!حغاللهرسولفقالإليها،فسجدتم

لهفسجدتماللهيعبدكانمنصورعبدتمإذاعنكمأخبروني.قالأن

فمابها،بالسجودالترابعلىالكريمةالوجوهووضعتمصليتمأو

يلزممنيلزمهمنحقمنأنعلمتمأما؟!العالمينلرببقيتمالذي

إذاعظيمأأوملكأأرأيتم؟!عبدهبهيساويلاأنوعبادتهتعظيمه

فيأيكون،والخضوعوالخشوعالتعظيمحقفيبعبيدهسويتموه

الصغير؟تعظيمفيزيادةيكونكماالكبيرحقمنوضعذلك

بتعظيماللهتعظمونحيثمنأنكمتعلمونأفلا:قال،نعم:فقالوا

.قالأنإلى.؟العالمينربعلىتزرونلهالمطيعينعبادهصور

التيلصورتهبالسجوديأمرلملآدمبالسجودأمرحيثوجلعزوالله

لعلهتدرونلالأنكم،عليهذلكتقيسواأنلكمفليس،غيرههي

رجللكمأذنلوأرأيتم:قالثم،بهيأمركملمإذ،تفعلونمايكره

وأ؟أمرهبغيرذلكبعدتدخلوهاأنألكم،بعينهيومأدارهدخولفي



ثعالىاللهلغيرالسجودحرمة:باب
!

فالله:قاللا،:قالوا؟أمرهبغيرمثلهاأخرىدارألهتدخلواأنلكم

نأأمركمومتى؟!فعلتمفلم،إذنهبغيرملكهفييتصرفلاأنأولى

الحديث.الصور؟!"لهذهتسجدوا

التخريج:

.2(آ4)9/الأنواربحار،22(1/)الاحتجاج

له:قالزنديقأأن.طويلحديثفي.غووشاللهعبدأبيعن4(

الملائكةاللهأمرفكيف:قاللا،:قال؟اللهلغيرالسجودأفيصلح

كانإذا،للهسجد،اللهبأمرسجدمن"إن:فقال؟!لآدمبالسجود

".اللهأمرعن

التخريج:

)آ/387(.الشيعةوسائلا(،آ)01/8الأنواربحار،(0A)2/الاحتجاج

بعيرفجاء،أصحابهمننفرفيكان!حغالنبيأن:ر!يمنهاعائشةعن(ه

أحقونحن،والشجرالبهائملكسجدت،اللهرسوليا:فقالوا،لهفسجد

لأحدينبغيلافإنه،أخاكموأكرموا،ربكم"اعبدوا:فقال.لكنسجدأن

لأمرتلأحديسجدأنأحدأآمرأكنتولو،اللهدونمنلأحديسجدأن

أسودجبلإلىأحمرجبلمنتنقلأنأمرهاولو،لزوجهاتسجدأنالمرأة

".تفعلأنلهاتحقلكانأحمرجبلإلىأسودجبلومن

التخريج:

آ(.5)1/المؤمنينأميرالإماممناقب



العبادةتوحيد!

فيماآيةمنلك"هل:فقالو!ونالنبيإلىجاءأعرابيأأنروي6(

رسول"يدعوك:لهافقلالشجرةتلكإئت،نعم:قال؟إليهتدعوا

ثمعروقها،فقطعتيديهاوبينويسارهايمينهاعنفمالت"،الله

فمرها:قال.اللهرسوليديبينوقفتحتىالأرضتخذجاءت

الأعرابي:فقال.منبتهاإلىفرجعتفأمرها،منزلها،إلىترجعحتى

لأمرتلأحديسجدأنأحدأأمرتلو:قال.لكأسجدليإئذن

له".فأذن.يديكأقبلأنليفاذن:قال.لزوجهاتسجدأنالمرأة

التخريج:

.(7/1rvv)الأنواربحار44(،)1/والجرائحالخرائج



والتمائمالرقىفيجاءما:باب

والتمائمالرقىفيجاءما:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

سمعت:قالخمضمسعودبناللهعبدعناللهعبدامرأةزينبعنأ(

لم:قلت:قالت."شركوالتولةوالتمائمالرقى"إن:يقول!حغاللهرسول

اليهوديفلانإلىأختلفوكنت،تقذفعينيكانتلقدواللههذا؟تقول

كان،الشيطانعملذاكإنما:اللهعبدفقال.سكنترقانيفإذا،يرقيني

كانكماتقوليأنيكفيككانإنماعنها،كفرقاهافإذابيدهينخسها

لاالشافيأنتاشفالناسربالباس"أذهب:يقولو!وناللهرسول

سقمأ".يغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاء

التخريج:

.(rAAr)داودأبورواه

منترقيعليناتدخلعجوزكانت:قالتزينبعن:روايةوفي

دخلإذااللهعبدوكان،القوائمطويلسريرلناوكان،الحمرة

فجاء،منهاحتجبتصوتهسمعتفلما،يومفدخل،وصوتتنحنح

فقلت:ماهذا؟:فقال،خيطمسفوجدفمسني،جانبيإلىفجلس

أصبحلقد:وقال،بهفرمىوقطعهفجذبه.الحمرةمنفيهليرقى

"إن:يقول!حغاللهرسولسمعت.الشركعنأغنياءاللهعبدآل

شرك".والتولةوالتمائمالرقى



العبادةتوحيد

تليه،التيعينيفدمعت،فلانفأبصرنييومأخرجتفإني:قلت

إذا،الشيطانذاكقال.دمعتتركتهاوإذادمعتها،سكنترقيتهافإذا

فعلتلوولكن،عينكفيبإصبعهطعنعصيتهوإذاترككأطعته

تنضحين،تشفينأنوأجدرلكخيرأكانو!وناللهرسولفعلكما

لاالشافيأنتاشفالناسربالباسأذهبوتقولينالماءعينكفي

سقمأ".يغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاء

التخريج:

.(ri)15أحمدوالإمام)0353(،ماجهابنرواه

عضدعلىأبصرو!النبي"أن:طنئحصينبنعمرانعن2(

من:قالهذه؟ماويحك:فقالصفر،منقالأراهحلقةرجل

متلوفإنكعنكانبذهاوهنأ،إلاتزيدكلاإنهاأما:قال.الواهنة

أبدأ".أفلحتماعليكوهي

التخريج:

الرزاقوعبد)cif"1Y!)مصنفهفيشيبةأبيوابن02(،)140أحمدالإمامرواه

)3531(.ماجهوابن)34402(،

،يعودهالنخعمنرجلإلىحذيفةانطلق:قالوهببنزيدعن3(

فيهفرأىعضدهفلمس،معهودخلتعليهفدخل،معهوانطلقتفانطلق

صليتماعضدكفيوهذامت"لو:قالثم،فقطعهفأخذهخيطأ،

".عليك



والتمائمالرقىفيجاءما:باب

يج:لتخرا

.(234iY)مصنفهفيشيبةأبيابنرواه

!

التمائمعلق"من:قال!حغالنبيعنليلىأبيبنالرحمنعبدعن4(

".الشركمنشعبةعلىفهوالرقىوعقد

التخريج:

2)0شيبةأبيابنرواه r 4 v).

وكلعلقةعلق"من:!حغاللهرسولقال:قالالحسنعنه(

إليها".

يج:لتخرا

3402(.5)مصنفهفيالرزاقعبدرواه

"تغيير:عشرأكره!حغاللهرسولأن:خمضمسعودابنعن6(

بالمعوذات،إلاوالرقى،بالكعابوالضرب،الذهبوخاتم،الشيب

وعزلمحلها،لغيربالزينةوالتبرج،والصفرةالإزار،وجر،والتمائم

".محلهعنالماء

التخريج:

)5683(.حبانوابن)9417(،أحمدالإمامرواه

إليهأقبل!حغاللهرسول"أن:خمضالجهنيعامربنعقبةعن7(

تسعةبايعت،اللهرسوليا:فقالوا.واحدعنوأمسكتسعةفبايعرهط



العبادةتوحيد

:وقال،فبايعه،فقطعهايدهفأدخل.تميمةعليهإن:قال.هذاوتركت

".أشركفقدتميمةعلقمن

التخريج:

د5(،اللهتمم)فلابدفظ)082(الكبيرفيوالطبراني)17458(،أحمدالإمامرواه

له(.اللهأتم)فلابلفظ8.آ()آحبانوابن

إلىفانطلقناالحسينبنعليبيديأخذ:قالالكنديكريبعن8(

إليه،فجلسنا،أسطوانةإلىيصليحثمةأبيابنلهيقالقريشمنشيخ

فيأمكحديثحدثنا:عليلهفقال،إليهانصرفعليأرأىفلما

جاءفلما،الجاهليةفيترقيكانتأنهاأميحدثتني:قال،الرقية

فأتته،و!وناللهرسولأستأذنحتىأرقيلا:قالتالإسلام

شرك".فيهايكنلمما"ارقي:!حغاللهرسوللهافقال،فاستأذنته

التخريج:

.آ(.29)حبانوابن97(،)آالكبيرفيالطبرانيرواه

يافقلنا:،الجاهليةفينرقيكنا:قالخىمالكبنعوفعن9(

بالرقىبأسلا،رقاكمعلي"اعرضوا:قالذلك؟فيترىمااللهرسول

شرك".فيهيكنلمما

التخريج:

22(.0)0مسلم5روا

تعالجهاوامرأةعليهادخل!حغاللهرسولأن:ر!جميهاعائشةعن1(5



والتمائمالرقىفيجاءما:باب

".اللهبكتاب"عالجيها:فقالترقيها،أو

!

يج:لتخرا

W(.8906صحيحهفيحبانابنرواه

الإمامية:طرقمنب-

منكثيرأ"إن:غووشالصادقاللهعبدأبوقال:قالالقاسمعنأ(

شرك".التمائم

التخريج:

.(5)29/الأنواربحار4(،8)الأئمةطب

الباقرمحمدجعفرأباسألت:قالمسلمبنمحمدبنأحمدعن2(

عليأفإن،القرآنمنإلالا،:قال؟الرقىهذهمنبشيء"أيتعوذ:غووش

".الإشراكمنوالتمائمالرقىمنكثيرأإن:يقولكانغووش

التخريج:

5(.)29/الأنواربحار)48(،الأئمةطب

لاومااللهكتاببغيرالرقىعننهى"أنه:!حغاللهرسولعن3(

علىداودبنسليمانأخذهمماالرقىهذهإن:وقال،بذكرهيعرف

".والهواموالجنالإنس

التخريج:

).آ/18(.الأنواربحار141(،)2/الإسلامدعائم



!-
والتول".التمائمعننهى"أنه:!حغالنبيعن4(

التخريج:

).آ/18(.الأنواربحار142(،)2/الإسلامدعائم

العبادةتوحيد

رقيةعنسألته:قالغووشاللهعبدأبيعنسنانبناللهعبدعن(ه

:قال،يعذبالذيوالمسحورالمجنونورقية،والنشرةوالحيةالعقرب

ومن،القرآنمنكانتإذاوالنشر،والعوذةبالرقيةبأسلاسنانابن"يا

منالأشياءهذهفيأبلغشيءوهل،اللهشفاهفلاالقرآنيشفهلم

ورخمةشقآ!وهوماأئقرءانمن)وننزل:يقولتعالىاللهأليس،القرآن

هذاأنزتنا)لؤ:ثناؤهوجلذكرهتعالىيقولاللهأليسلقؤمنين!،

سلوناإلله!،خشيةمن!صدصعلخشعالرألمجوجبلىعكآلبرءإن

داء".لكلالقرآنقوارععلىونوقفكمنعلمكم

التخريج:

)4/877(.الشيعة4(،وسائل)29/الأنواربحار(،)48الأئمةطب

منبالرقىبأس"لا:قالغووشاللهعبدأبيعنبصير،أبيعن6(

ماالرجلعلمإذا،حمةلهاهامةذاتوكلوالضرسوالحمىالعين

".يعرفهلاشيئأوعوذتهرقيتهفييدخللا،يقول

التخريج:

)4/878(.الشيعةوسائل4(1)29/الأنواربحار)48(،الأئمةطب



السحرفيجاءما:باب

السحرفيجاءما:باب

!

السنة:أهلطرقمنأ-

زريقبنيمنرجلو!وناللهرسولسحر:قالتر!يمنهاعائشةعنأ(

يفعلأنهإليهيخيل!حغاللهرسولكانحتى،الأعصمبنلبيدلهيقال

لكنه،عنديوهوليلةذاتأويومذاتكانإذاحتى،فعلهوماالشيء

فيه،استفتيتهفيماأفتانياللهأنأشعرتعائشة"يا:قالثمودعا،دعا

فقال،رجليعندوالآخر،رأسيعندأحدهمافقعدرجلانأتاني

طبه؟من:قال.مطبوب:فقال؟الرجلوجعما:لصاحبهأحدهما

ومشاطةمشطفي:قالشيء؟أيفي:قال.الأعصمبنلبيد:قال

فأتاها.ذروانبئرفي:قالهو؟وأين:قال.ذكرنخلةطلعوجف

كأن،عائشة"يا:فقالفجاء،أصحابهمنناسفي!حغاللهرسول

قلت:".الشياطينرؤوسنخلهارؤوسنtsأوالحناء،نقاعةماءها

أثورأنفكرهتاللهعافاني"قد:قال؟استخرجتهأفلااللهرسوليا

فدفنت.بهافأمرشرأ".فيهالناسعلى

التخريج:

)9218(.ومسلم57(،آ)3البخاريرواه

السبع"اجتنبوا:قالو!النبيعن:طنئهريرةأبيعن2(

بالله،"الشرك:قالهن؟وما،اللهرسوليا:قالوالموبقات".



العبادةتوحيد

مالوأكلالربا،وأكل،بالحقإلااللهحرمالتيالنفسوقتلوالسحر،

".الغافلاتالمؤمناتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي،اليتيم

التخريج:

)98(.ومسلم27(،آ)آالبخاريرواه

بنااذهبلصاحبهيهودي"قال:قالخمضعسالبنصفوانعن3(

أربعةلهكانسمعكلوإنه،نبيتقللا:صاحبهفقال،النبيهذاإلى

لا:لهمفقال،بيناتآياتتسععنفسألاه!حغاللهرسولفأتيا،أعين

حرمالتيالنفستقتلواولاتزنوا،ولاتسرقوا،ولاشيئأ،باللهتشركوا

تسحروا،ولا،ليقتلهسلطانذيإلىببريءتمشواولا،بالحقإلاالله

الزحف،يومالفرارتولواولا،محصنةتقذفواولاالربا،تأكلواولا

يدهفقبلوا:فقال.السبتفيتعتدوالاأناليهودخاصةوعليكم

تتبعوني؟أنيمنعكمفما:قال.نبيأنكنشهدفقالا:،ورجله

نإنخافوإنا،نبيذريتهفييزاللاأنربهدعاداودإن:قالوا

اليهود".تقتلناأنتبعناك

يج:لتخرا

c)الترمذيرواه (YVrrأحمدوالإمام704(،)8والنسائي.)18117(

ضربةالساحر"حد:!حغاللهرسولقال:قالخمضجندبعن4(

".بالسيف



السحرفيجاءما:باب
!

يج:لتخرا

)112(.والدارقطني،\(آآ)5الكبيرفيوالطبراني14(،آ).الترمذيرواه

عقدةعقد"من:و!وناللهرسولقال:قالخونهريرةأبيعنه(

وكلشيئأتعلقومن،أشركفقدسحرومنسحر،فقدفيهانفثثم

".إليه

التخريج:

)3578(.والبزار14(،آ)9الأوسطفيوالطبراني)9704(،النسائيرواه

فيهيكنلممن"ثلاث:قال!حغالنبيعنر!عنههاعباسابنعن6(

ساحرأيكنولمشيئأ،باللهيشركلاماتمنشاء،لمنسواهامهلغفر

".أخيهعلىيحقدولم،السحرةيتبع

التخريج:

013(.)40الكبيرفيوالطبراني)413(،المفردالأدبفيالبخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

"إن:غووشالمؤمنينأميرقال:قالغووشاللهعبدأبيعنأ(

يالبيك:قالمحمد.يا:وقال،!حغالنبيأتىغووشجبرئيل

بنيبئرفيالسحروجعل،سحركاليهوديفلانأإن:قال.جبرئيل

فيوأعظمهمعندكالناسأوثقالبئرإلىيعنيإليهفابعث،فلان

و!ونالنبيفبعث:قالبالسحر.يأتيكحتىنفسكعديلوهوعينك



العبادةتوحيد

سحرأفيهافإن،ذروانبئرإلىانطلق:وقال،غووشطالبأبيبنعلي

فانطلقت:غووشعليقال.بهفاتنياليهوديأعصمبنلبيدبهسحرني

ماءكأنهصارقدالبئرماءفإذافهبطت،!حغاللهرسولحاجةفي

أسفلإلىانتهيتحتىمستعجلافطلبتهالسحر،منالحياض

فقلت:فاصعد،شيءفيهما:معيالذينقال،بهأظفرفلم،القليب

يعنيأنفسكممثلبهنفسيوما،كذبتوما،كذبماواللهلا

فأتيتحقأ،فاستخرجتبلطفطلبأطلبتثم،و!وناللهرسول

فيالنخلكربقطعةالحقفيفإذاففتحتهافتحه:فقال،!حغالنبي

أنزلغووشجبرئيلوكان،عقدةعشرونوإحدىعليهاوترجوفه

اقرأهاعلييا:!حغالنبيفقال،!حغالنبيعلىالمعوذتينيومئذ

،عقدةانحلتقرأهكلماغووشالمؤمنينأميرفجعلالوتر،على

.وعافاه،بهسحرمانبيهعنوجلعزاللهوكشفمنها،فرغحتى

!حغ،النبيإلىأتياالسلامعليهماوميكائيلجبرئيلأنيروىو

جبرئيلفقال،شمالهعنوالآخريمينهعنإحداهمافجلس

جبرئيلفقال.مطبوبهو:ميكائيلفقال؟الرجلوجعما:لميكائيل

إلىالحديثذكرثم،اليهوديأعصمبنلبيد:قالطبه؟من:غووش

.آخره

التخريج:

584(.)7/الصافيالتفسير)18/96(،الأنواربحار)113(،الأئمةطب



السحرفيجاءما:باب
!

بنلبيدسحر:قالغووشطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعن2(

قزمنعقدفي!حغاللهرسولاليهوديةاللهعبدوأماليهوديأعصم

جعلوهثم،عقدةعشرإحدىفيلهفعقدوهوأصفر،وأخضرأحمر

بوادبئرفيأدخلوهثماللوز،قشوريعني:قال-طلعمنجففي

-الخارجالحجريعني-راعوفةتحتالبئرمراقيفيالمدينةفي

ولايبصرولايسمعولايشربولايأكللاثلاثأ!حغالنبيفأقام

فقال،بالمعوذتينمعهونزلغووشجبرئيلعليهفنزلالنساء،يأتي

!ترىالذيبالحالأنا،أدريما:قال؟شأنكمامحمديا:له

حيثبالسحروأخبره،سحراكأعصمبنولبيدعبداللهأمإن:فقال

أعوذ)قلالرحيمالرحمنالله"بسم:غووشجبرئيلقرأثم.هو

لمثم،عقدةفانحلتذلكو!وناللهرسولفقال!"،الفلقبرب

إحدىعليهأقرأهاحتى،عقدةوتنحل!حغالنبيويقرأآيةيقرأيزل

أميرودخلالنبيوجلس،عقدةعشرإحدىوانحلتآيةعشر

فاتنيانطلق:لهوقال،جبرئيلبهجاءبمافأخبرهغووشالمؤمنين

ثم،فنقض!حغاللهرسولبهفأمر،بهفجاءعليفخرجبالسحر،

:فقال،اليهوديةاللهعبدوأمأعصمبنلبيدإلىوأرسل،عليهتفل

:وقاللبيد،على!حغاللهرسولدعاثم؟!صنعتمماإلىدعاكمما

فمر،المالكثيرموسرأوكان:قالسالمأ،الدنيامناللهأخرجكلا

الصبي،أذنفخرمفجاذبهدينار،قيمتهقرطأذنهفي،يسعىغلامبه

وقته.منفماتيدهوقطعتفأخذ



العبادةتوحيد!-

التخريج:
).آ/23(.الأنواربحار)2/138(،الإسلامدعائمآ(،ا)9فراتتفسير

يأفيالمعوذتينعنسألهرجلا"أن:غووشاللهعبدأبيعن3(

فقال.اليهوديأعصمبنلبيدسحره!حغاللهرسولإننزلتا؟شيء

منيبلغأنعسىوماذا؟كانوما:غووشاللهعبدلأبيبصيرأبو

يرى!حغالنبيكان،بلى:غووشالصادقاللهعبدأبوفقال؟!سحره

،بيدهيلمسهحتىيبصرهولاالبابيريدوكان،يجامعوليسيجامع

جبرئيلفأتاه.والفرجالعينعلىإلاالسحرسلطوما،حقوالسحر

بئرمنذلكليستخرجوبعثهغووشعليأفدعا،بذلكفأخبرهغووش

".آخرهإلىبطولهالحديثوذكر،ذروان

التخريج:

244(.)17/الشيعةأحاديثجامع25(،)06/الأنواربحار)114(،الأئمةطب

تعلم"من:قالغووشطالبأبيبنعليأن:أبيهعنجعفر،عن4(

بربه،عهدهآخروكانكفر،فقد-كثيرأأوقليلا-السحرمنشيئأ

".يتوبأنإلا،يقتلأنوحده

التخريج:

.(lf?/)17الشيعةوسائل)152(،الإسنادقرب

:يقولغووشاللهعبدأباسمعت:قالقابوسبننصرعنه(



السحرفيجاءما:باب
!

ملعونة،والمغنية،ملعونوالساحر،ملعونوالكاهن،ملعون"المنجم

كالكاهن،المنجم:غووشوقال،ملعونكسبهاكلi,آواهاومن

النار".فيوالكافركالكافر،والساحركالساحر،والكاهن

التخريج:

591(.)17/الشيعةأحاديثجامع22(،آ)55/الأنواربحار)792(،الخصال

c)لا"ثلاثة:!حغاللهرسولقال:قالالأشعريموسىأبيعن

رحم".وقاطعسحر،ومدمنخمر،مدمن:الجنةيدخلون

التخريج:

7c/)آالأنواربحار)917(،الخصال \( 9Y(4آ1/)5الشيعةوسائلr.



!
الكهانةفيجاءما:باب

العبادةتوحيد

السنة:أهرطرقمنأ-

"من:قال!حغالنبيعن:!حغالنبيأزواجبعضعنصفيةعنأ(

".ليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافأأتى

التخريج:

.0223()مسلم5روا

كاهنأأتى"من:قال!حغالنبيعنر!عنههاوالحسنهريرةأبيعن2(

!حغ".محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهعرافأأو

التخريج:

)135(.والترمذي093(،)4داودوأبو)5329(،أحمدالإمامرواه

،الكهانعنو!وناللهرسولأناسسأل:قالتر!جميهاعائشةعن3(

فإنهم،اللهرسوليا:قالوابشيء(.اليسوا:!حغاللهرسوللهمفقال

الكلمة"تلك:و!وناللهرسولفقالحقأ؟يكونبالشيءأحيانأيحدثون

فيهافيخلطونالدجاجةقروليهأذنفيفيقرهاالجنييخطفهاالحقمن

".كذبةمائةمنأكثر

التخريج:

)2228(.ومسلم)9585(،البخاريرواه



الكهانةفيجاءما:باب
!

عن"نهىو!اللهرسولأن:طنئالأنصاريمسعودأبيعن4(

".الكاهنوحلوان،البغيومهر،الكلبثمن

التخريج:

1(.آه7)ومسلم)2122(،البخاريرواه

أمورأ،اللهرسوليا:قلت:قالخىالسلميالحكمبنمعاويةعن(ه

:قال."الكهانتأتوا"فلا:قال،الكهاننأتيكنا،الجاهليةفينصنعهاكنا

."يصدنكمفلا،نفسهفيأحدكميجدهشيء"ذاك:قال.نتطيركنا:قلت

التخريج:

.(orv)مسلم5روا

الإمامية:طرقمنب-

فقدقالبماوصدقهفسألهعرافأجاء"من:قالأنهغووشعليعنأ(

الرقىمنكثيرأإن:يقولوكان،!حغمحمدعلىاللهأنزلبماكفر

".الإشراكمنشعبةالتمائموتعليق

التخريج:

الشيعةأحاديثجامع011(،)13/الوسائلمستدرك)2/483(،الإسلامدعائم

.)17/248(

أنزلبماكفرفقدمنجمأ،أوكاهنأصدق"من:قال!حغالنبيعن2(

محمدو!".على



العبادةتوحيد

التخريج:

الشيعةأحاديثجامعr(،'/)112الوسائلمستدرك014(،)3/اللئاليعوالي

/9(.)014

من،علي"يا:غووشلعليالوصيةفي!حغاللهرسولقال3(

الزانية،ومهرالخمر،وثمن،الكلبوثمن،الميتةثمن:السحت

".الكاهنوأجر،الحكمفيوالرشوة

التخريج:

54(.)74/الأنواربحار)438(،الأخلاقمكارم3(،آ3)4/الفقيهيحضرهلامن

الميتة،ثمن:السحت"من:قالغووشطالبأبيبنعليعن4(

.".....،الكاهنوأجر،الحجاموكسب،البغيومهر،اللقاحوثمن

التخريج:

)17/الشيعةأحاديثجامعآ(،9)13/الوسائلمستدرك)491(،الجعفريات

.)017

"من:غووشالمؤمنينأميرقال:قالغووشاللهعبدأبيعنه(

فيوالرشوة،البغيومهر،الكلبوثمن،الميتةثمنالسحت

."الكاهنوأجر،الحكم

يج:لتخرا

04)1/القميتفسير 1) w4)5/الكافيoyv(.19/)7الشيعةوسائلr



الكهانةفيجاءما:باب

لنذرا:ببا

!

السنة:أهرطرقمنأ-

اللهيطيعأننذر"من:قال!حغالنبيعن:!يمنهاعائشةعنأ(

".يعصهفلايعصيهأننذرومن،فليطعه

التخريج:

.)1911(البخاريرواه

وفاء"لاو!:اللهرسولقال:قالطنئحصينبنعمرانعن2(

العبد".يملكلافيماولا،معصيةفيلنذر

التخريج:

1641(.)مسلم5روا

:قال،ابنيهبينيهاديشيخأرأى!حغالنبيأن:خمضأنسعن3(

نفسههذاتعذيبعنالله"إن:قال.يمشيأننذر:قالواهذا"؟بال"ما

يركب.أنوأمره"،لغني

التخريج:

ا(.آ)42ومسلم18(،آ)5البخاريرواه

برجلهوإذا،يخطب!حغالنبيبينا:قالر!عنههاعباسابنعن4(



العبادةتوحيد

ولايقعد،ولايقومأننذر،إسرائيلأبو:فقالوا،عنهفسأل،قائم

فليتكلم"مره:!حغالنبيفقال.ويصوم،يتكلمولا،يستظل

".صومهوليتموليقعدوليستظل

التخريج:

)4067(.البخاريرواه

الإمامية:طرقمنب-

ومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنه!حغالنبيعنرويأ(

".يعصيهفلااللهيعصيأننذر

التخريج:

الشيعةأحاديثجامع29(،ا/)آالوسائلمستدركr(،/A)44اللئاليعوالي

91(/.)532

يملكلافيمالاو،معصيةفينذر"لا:والسلامالصلاةعليهقال2(

آدم".ابن

التخريج:

الشيعةأحاديثجامع29(،ا/)آالوسائلمستدركr(،/A)44اللئاليعوالي

91(/.)532

نذرومن،يمينكفارةفكفارتهيسمهلمنذرأنذر"من:!حغقال3(

كفارةفكفارتهيطيقهلامانذرومن،يمينكفارةفكفارتهمعصيةفينذرأ



الكهانةفيجاءما:باب
!

به".لهفكيفيطيقهلامانذرومن،يمين

التخريج:

424(.)15/الوسائلمستدرك)1/917(،اللئاليعوالي

عنه،فسأل،الشمسفيقائمأرجلارأى!حغالنبيأنروي4(

قائمأ،يزالولا،يتكلمولا،يستظلولا،يصومأننذرإنه:فقالوا

".صومهوليتموليقعد،،وليستظل،فليتكلم"مروه:السلامعليهفقال

التخريج:

الشيعةأحاديثجامع29(،ا/)آالوسائلمستدركr(،/A)44اللئاليعوالي

91(/.)532

قلت:غووشاللهعبدأباسألت:قالالكنانيالصباحأبيعنه(

لله،شيئأيسميحتىشيئأالنذر"ليس:قالنذر.علي:قالرجل

حجأ".أوهديأ،أو،صدقةأوصيامأ،

التخريج:

)34(.النوادرA(،)303/الأحكامتهذيب455(،)7/الكافي

رجلعن"سألته:قالغووشأحدهماعنمسلمبنمحمدعن6(

راكبأ".يحج:قال،يستظعفلماللهبيتإلىمشيأعليهجعل

التخريج:

4)03الأحكامتهذيب)7/458(،الكافي /،)A47(.النوادر(
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المراجعثبت

العبادةتوحيد

السنة:أهلمراجعأولأ:

الإسلامي.الكتابدار:الناشر.الأصفهانينعيمابيللإماماصفهاناخبارا-

-اص3954/ط.بيروت-الإسلاميةالبشائردار.البخاريللإمامالمفردالأدب2-

عبدالباقي.فؤادمحمد:تحقيق.ام989

2/ط.والتوزيعللنشرطيبةدار.كثيرابنللحافظالعظيمالقرآنتفسير3-

سلامة.محمدبنسامي:.تحقيقام999اص-425

الرسالة.مؤسسة.الطبريجريربنمحمدللإمامالقرآنتأوبلفيالبيانجامع4-

شاكر.ومحمودأحمد:تحقيق.5طا/

4/ط.بيروت-العربيالكتابدار.الأصفهانينعيمابيللإمامالأولياءحلية5-

55elf.

المدينة-الأثريةالغرباءمكتبة.تيميةابنالإسلاملشيخالبكريعلىالرد6-

عجال.عليمحمد:تحقيق.اصا/417ط.المنورة

V-2/ط.حلب-الإسلاميةالمطبوعاتمكتب.النسائيللإمامالصغرىالسنن

9اص-456 A Iغدةأبوالفتاحعبد:تحقيق.ام.

الكائنةالنظاميةالمعارفدائرةمجلس:الناشر.البيهقيللإمامالكبرىالسنن8-

.ص1344ا/طاباد.حيدرببلدةالهندفي

--1411ا/ط.بيروت-العلميةالكتبدار.النسائيللإمامالكبرىالسنن9-

حسن.كسرويسيد،البنداريالغفارد.عبد:تحقيق.ام199

الباقي.عبدفؤادمحمد:تحقيق.بيروتالفكر-دار.ماجهابنللإمامالسنن-01
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الدينمحصيمحمد:تحقيق.الفكردار.السجستانيداودأبيللإمامالسنن

الحميد.عبد

أحمد:تحقيق.بيروت-العربيالتراثإحياءدار.الترمذيللإمامالسنن

.واخرونشاكرمحمد

4.بيروت-العربيالكتابدار.الدارميللإمامالسنن 57 1/ oتحقيق:.اص

العلمي.السبعخالدزمرليأحمدفواز

اهـ-2/427ط.الرسالةمؤسسة.الطحاويللإمامالآثارمشكلشرح

الأرنؤوط.شعيب:تحقيق.م5625

.اص541ا/ط.بيروت-العلميةالكتبدار.البيهقيللإمامالإيمانشعب

.زغلولبسيونيالسعيدمحمد:تحقيق

.بيروت-الرسالةمؤسسة.البستيحبانبنمحمدللإمامحبانابنصحيح

الأرنؤوط.شعيب:تحقيق.2/ط

.النجاةطوقدار.البخارياسماعيلبنمحمدللإمامالبخاريصحيح

الناصر.زهيرمحمد:تحقيق.ا/ط

التراثإحياءدار.النيسابوريالحجاجبنمسلمللإماممسلمصحيح

البافي.عبدفؤادمحمد:تحقيق.بيروت-العربي

القيم-ابندار.الجوزيةقيمابنللإمامالسعادتينوبابالهجرتينطريق

عمر.أبومحمودبنعمر:تحقيق.ام499اص-2414/ط.الدمام

وغنيم-إبراهيمبنياسر:تحقيق.السجستانيداودأبيللإمامالزهدكتاب

.عباسابن

.بيروت-العلميةالكتبدار.المباركبناللهعبدللإمامالزهدكتاب

الأعظمي.الرحمنحبيب:تحقيق

الإسلامي-للكتابالخلفاءدار.السريبنهنادللإمامالزهدكتاب



العبادةتوحيد

الفريوائي.الجبارعبدالرحمنعبد:تحقيق.اص456ا/ط.الكويت

اهـ-3426/ط.الوفاءدار.تيميةابنالإسلاملشيخالفتاوىمجموع23-

الجزار.عامرالباز-أنور:تحقيق.م5552

.بيروت-العربيالكتابدار.الجوزيةقيمابنللإمامالسالكينمدارج24-

الفقي.حامدمحمد:تحقيق.ام739ص-2/3913ط

العلمية-الكتبدار.النيسابوريالحاكماللهعبدأبيللإمامالمستدرك25-

عطا.القادرعبدمصطفى:تحقيق.ام599اص-411ا/ط.بيروت

.بيروتنادر-مؤسسة.البغداديالجعدبنعليللإمامالجعدابنمسند26-

حيدر.أحمدعامر:تحقيق.ام599--5141ا/ط

دمشق.-للتراثالمأموندار.الموصلييعلىابيللإماميعلىابيمسند27-

أسد.سليمحسين:تحقيق.ام849ص-1454ا/ط

العلوممكتبة،القرانعلوممؤسسة.البزاربكرابيللإمامالبزارمسند28-

الله.زينالرحمنمحفوظد.:تحقيق.اص945.والحكم

الكتبدار.الحميديبكرأبوالزبيربنعبداللهللإمامالحميديمسند92-

الرحمنحبيب:تحقيق.القاهرة،بيروت-المتنبيمكتبة،العلمية

الأعظمي.

.بيروت-المعرفةدار.الطيالسيداودبنسليمانللإمامالطيالسيمسند03-

.القاهرة.قرطبةمؤسسة.حنبلبناحمدللإمامالمسند31-

.اصا/945ط.الرياضالرشد-مكتبة.شيبةابيابنللإمامالمصنف32-

.الحوتيوسفكمال:تحقيق

.بيروت-الإسلاميالمكتب.الصنعانيالرزاقعبدللإمامالمصنف33-

الأعظمي.الرحمنحبيب:تحقيق.اص2/453ط

تحقيق:.-5141،القاهرة-الحرميندار.الطبرانيللإمامالأوسظالمعجم34-



المراجعثبت

الحسيني.إبراهيمبنالمحسنعبد7محمدبناللهعوضبنطارق

2/ط.الموصل-والحكمالعلوممكتبة.الطبرانيللإمامالكبيرالمعجم35-

السلفي.عبدالمجيدبنحمدي:تحقيق.ام839ص-1454

العربيةالمملكة،الجوزيابندار.الأعرابيبنسعيدأبيللإمامالمعجم36-

بنالمحسنعبد:وتخريجتحقيق.ام799-صا/1418ط.السعودية

الحسيني.أحمدبنإبراهيم

الإمامية:مراجع:ثانيأ

النجف.والنشر-للطباعةالنعماندار:الناشر.للطبرسيالاحتجاجا-

r A I-الخرسانباقرمحمدالسيد:وملاحظاتتعليق.ام669اص.

-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالمفيددار:الناشر.للمفيدالاختصاص2-

محمود،الغفاريأكبرعلي:تحقيق.ام399اهـ-2414/ط.لبنان

.الزرندي

الإماممؤسسة:الناشر.قمأمير-:المطبعة.الأولللشهيدحديثاالأربعو!3-

.اص0574قم-المهدي

عليهمالبيتالمؤسسة:الناشر.للديلميالمؤمنينصفاتفيالديناعلام4-

قم..التراثلإحياءالسلام

البعثة.مؤسسةفيوالنشرالطباعةمركز:الناشر.القميبابويهلابنالأمالي5-

قم.-البعثةمؤسسة-الإسلاميةالدراساتقسم:تحقيق.اصا/417ط

قم.-والتوزيعوالنشرللطباعةالثقافةدار:الناشر.للطوسيالأمالي6-

.اص414ا/ط

.لبنان-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالمفيددار:الناشر.للمفيدالأمالي7-

.الغفاريأكبرعلي،وليالأستادحسين:تحقيق.ام399اص-2414/ط
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العبادةتوحيد!-

-بيروت-الوقاءمؤسسة.ام839-25314/ط.للمجلسيالأنواربحار

.لبنان

-الأحمديمطبعة:المطبعة.الصفارالحسنبنلمحمدالدرجاتبصائر

وتعليقتصحيح.اص454.طهرانالأعلمي-منشورات:الناشر.طهران

باغي.كوحسنميرزاالحاج:وتقديم

التابعةالإسلاميالنشرمؤسسة:الناشر.الحرانيشعبةلابنالعقولتحف-

أكبرعلي:وتعليقتصحيحاهـ.2454/ط.بقمالمدرسينلجماعة

.الغفاري

:وشرحتحقيق.مخطوطةنسخة.الجزائرياللهلعبدالسنيةالتحفة-

الاكترونية.البيتأهلمكتبة.الجزائري

الناشر:.قم-الهاديمؤسسة:المطبعة.الكاشانيللفيضالصافيالتفسير-

.اص2/16iط.طهرانالصدر-مكتبة

الحاج:تحقيق.طهران-الإسلاميةالعلميةالمكتبة:الناشر.العياشيتفسير-

المحلاتي.الرسوليهاشمالسيد

للطباعةالكتابدارمؤسسة:الناشر.القميابراهيمبنلعليالقميتفسير-

طيب:وتقديموتعليقتصحيحاهـ.3454/ط.إيرانقم-والنشر-

.الجزائريالموسوي

التابعةوالنشرالطبعمؤسسة:الناشر.الكوفيابراهيمبنلفراتفراتتفسير-

.ام599اهـ-415ا/ط.طهران-الإسلاميوالإرشادالثقاقةلوزارة

الكاظم.محمد:تحقيق

الكتبدار:الناشر.خورشيد:المطبعة.للطوسيالأحكامتهذيب-

الموسويحسنالسيد:وتعليقتحقيق03ط.طهران-الإسلامية

.الخرسان
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الحوزةفيالمدرسينجماعةمنشورات:الناشر.القميبابويهلابنالتوحيد

الطهراني.الحسينيهاشم:وتعليقتصحيح.قمفيالعلمية

منشورات:الناشر.قمأمير-:المطبعة.القميبابويهلابنالأعمالثواب

.الخرسانحسنالسيدمهديمحمد:تقديم2.ط.قم-الرضيالشريف

.ص9913.قم-العلميةالمطبعة.للبروجرديالشيعةاحاديثجامع

الحديثة-نينوىمكتبة.الكوفياشعثبنمحمدبنلمحمدالجعفريات

.طهران

المعارفمؤسسة:الناشر.بهمن:المطبعة.البحرانيلهاشمالأبرارحلية

مولانارضاغلام:تحقيقاهـ.411ا/ط.إيرانقم--الإسلامية

.البروجردي

مؤسسة:الناشر.قم-العلميةالمطبعة.الراونديللقطبوالجرائحالخرائج

/المهديالإماممؤسسة:تحقيقاهـ.ا/945ط.قم-المهديالإمام

الأبطحي.الموحدباقرمحمدبإشراف

الحوزةفيالمدرسينجماعةمنشورات:الناشر.القميبابويهلابنالخصال

.الغفاريأكبرعلي:وتعليقتصحيح.اص4هr.قمفيالعلمية

.القاهرة-المعارفدار:الناشر.المغربيالنعمانللقاضيالإسلامدعائم

39ص-1383 iفيضي.أصغرعليبناصف:تحقيق.ام

الإماممدرسة:الناشر.قمأمير-:المطبعة.الراونديللقطبالدعوات

ص.1/574lط.قم-المهدي

لإحياءالسلامعليهمالبيتالمؤسسة:الناشر.للسبزواريالمعادذخيرة

.التراث

عمومىكتابخانه:الناشر.قم-بهمن:المطبعة.للحليالسعديةالرسالة

:إشرافاهـ.415ا/ط.قم-نجفيمرعشيالعظمىاللهايةحضرت



العبادةتوحيد!
.بقالعليمحمدالحسينعبد:وتحقيقوتعليقإخراج/المرعشيمحمود

الرضي-الشريفمنشورات:الناشر.النيسابوريللفتالالواعظينروضة28-

.الخرسانحسنالسيدمهديمحمد:تقديم.قم

الناشر:.قم-نمونه:المطبعة.العابدينزينللإمامالسجاديةالصحيفة92-

.إيرانقم-والنشر-للطباعةالأنصاريانمؤسسة/المهديالإماممؤسسة

الأصفهاني.الأبطحيالموحدباقرمحمد:تحقيق.اص411ا/ط

-بيروتالأضواء-دار:الناشر.القرشيشريفلباقرالصادفيةالصحيفة03-

51989طا/.لبنان -- 1lام.

انتشارات:الناشر.قمأمير-:المطبعة.الزياتسابورلابنالأئمةطب31-

.ام2411/ط.قم-الرضيالشريف

أحمد:تصحيح.قم-وجدانيمكتبة:الناشر.الحليفهدلابنالداعيعدة32-

القمي.الموحدي

الحيدريةالمكتبةمنشورات:الناشر.القميبابويهلابنالشرائععلل33-

.العلومبحرصادقمحمد:تقديم.ام669اص-85r.النجفومطبعتها-

قم.الشهداء-سيد:المطبعة.الأحسائيجمهورأبيلابناللئاليعوالي34-

المرعشي.النجفيالدينشهابالسيد:تقديم.ام839اص-ا/453ط

العراقي.مجتبىاقاالحاج:تحقيق

الأعلمي-مؤسسةمطابح:المطبعة.القميبابويهلابنالرضاأحبارعيون35-

حسين:وتقديموتعليقتصحيح.ام849اهـ-454.لبنان-بيروت

الأعلمي.

قم.نكين-:المطبعة.العامليللحرالأئمةأصولفيالمهمةالفصول36-

القائيني.الحسينمحمدبنمحمد:وإشرافتحقيق.اصا/418ط

مشهد.الرضا-للامامالعالميالمؤتمر:الناشر.بابويهبنلعليالرضافقه37-
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قم.-التراثلإحياءالسلامعليهمالبيتالمؤسسة:تحقيق.اص564ا/ط

لامؤسسة:الناشر.قممهر-:المطبعة.القميللحميريالإسنادقرب

مؤسسة:تحقيق.اص4اrا/o.قم-التراثلإحياءالسلامعليهمالبيت

.التراثلإحياءالسلامعليهمالبيتال

تصحيح.م5/1363ط.طهران-الإسلاميةالكتبدار.للكلينيالكافي

.الغفاريأكبرعلي:وتعليق

الأنصاريباقرمحمد:تحقيق.الهلاليقيسبنلسليمقيسبنسليمكتاب

الشيعية.الشاملة.الزنجاني

/ط.طهران-الإسلاميةالكتبدار.البرفيمحمدبنلأحمدالمحاسن

الحسيني.الدينجلال:وتعليقتصحيح.ص1375

قم.مهر-:المطبعة.الصادقجعفرالإماملابنجعفربنعليمسائل

.اصا/945ط.مشهدالرضا-للامامالعالميالمؤتمر:الناشر

السلامعليهمالبيتالمؤسسة:الناشر.النوريللميرزاالوسائلمستدرك

1ص-1/8541ط.لبنان-بيروت-التراثلإحياء 9 AVمؤسسة:تحقيق.م

.التراثلإحياءالسلامعليهمالبيتال

الإعلاممكتبمطبعة:المطبعة.الغازيسليمانبنلداودالرضامسند

ا/ط.الإسلاميالإعلاملمكتبالتابعالنشرمركز:الناشر.الإسلامي

Aالجلالي.الحسينيجوادمحمد:تحقيق.اص4ا

.لبنان-بيروت-الحياةمكتبةدارمنشورات:الناشر.عليبنزيدمسند

السلامعليهمالبيتالمؤسسة:الناشر.السبزواريلمحمداليقينمعارج

جعفر.العلاء:تحقيق.ام399اص-415ا/ط.قم-التراثلإحياء

6/ط.الرضيالشريفمنشورات:الناشر.للطبرسيالأخلاقمكارم

.ام729ص-2913
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