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  ١٤٣١مجادي االوىل  ١٥



٣ 

  التمهيد
  شـكراً دائمـاً لنعمائـه ، مث الصـالة     و احلمدهللا رب العاملني محداً وافراً آلالئه

  . الكراميبنيعلى آله الطو السالم على خري االنامو
  عال كما أوجب الشـكر علينـا يف كتابـه العزيـز     و أما بعد : نشكر اهللا جلّ

  .لتفضله نعمة آل البيت على األمة االسالمية بل على البشر أمجع
   وأتقنـها  و الء بسبب إتصاهلم بـالفيض االهلـي قـدموا أروع األفكـار    فهؤ

  األخـالق  و أحسنها هلداية االنسان منها تخلُّف اإلنسان باألوصـاف احلسـنة  
  .اجلميلة

  فمن الذين قام ذه الرسالة اإلهلية ثامن احلجـج اإلمـام علـي بـن موسـى      
  كـثرية يف اآلداب   أحاديـث  السـالم  عليـه عنه لقد أثر و السالم عليهالرضا 

  .كيفية معاشرة الناس مع اآلخرينو السنن األخالقيةو
  دونت هذه االحاديـث يف اجلوامـع احلديثيـة باألسـانيد املتصـلة إليـه       و

  .السالم عليه
  اآلخـر عنـه عـن     بعضـها و السالم عليهبعضها عنه نقلت هذه األحاديث و

  انتخبنـا   قـد و وسـلم  هوآل عليه اهللا صلىآبائه الكرام عن علي عن رسول اهللا 
  .د عنه يف جمال آداب العشرة مع املؤمننيريف هذا املختصر ماو



٤ 

  جعلنا هذه الروايات حتت بابني :
  املسـتحبة يف  و اآلداب الواجبـة  يف السـالم  عليـه رد عنـه  وباب األول مـا 

  .عشرةال
  .املنهية يف العشرةو األمور احملرمة يف السالم عليهرد عنه وباب الثاين : ما

   و تعاىل أن يرزقين شـفاعتهم يـوم ال ينفـع مـالٌ    و تاماً أرجو اهللا سبحانهخ
  آمني .تى اهللا بقلبٍ سليمأبنون إال من 

  
  قم املقدسة
  حممد جواد املروجي الطبسي

  ١٤٣١ مجادى االوىل / / ١٥



٥ 

  املستحبة يف العشرةو الباب األول : احلقوق الواجبة
  عشـرات األحاديـث يف    لسـالم ا عليهورد عن االمام علي بن موسى الرضا 

   و أداء حقـوقهم ، و التبسـم يف وجـوههم ،  و زيـارم و األلفة بـاإلخوان 
  كتمـان  و أداء األمانـة إلـيهم ،  و اإلنصاف معهم ،و رعاية العدلو ضيافتهم
  نصر ضعفائهم إىل غري ذلك من املواضـيع كمـا سـيوافيك يف هـذا     و سرهم
  .الباب

  ـ وجوب أداء حق املؤمن ١
  شيخ الصدوق يف العيون عن جعفـر بـن نعـيم بـن شـاذان ، عـن       روى 

  ، عـن ابـراهيم بـن العبـاس      أحد بن إدريس عن ابـراهيم بـن هاشـم   
  ال رأيتـه  و جفـا أحـداً بكلمـة قـط     السـالم  عليهقال : ما رأيت الرضا 

  مـارد أحـداً عـن حاجـة     . وقطع على أحد كالمـه حـىت يفـرغ منـه    
  ال اتكـأ بـني   . وي جلـيس لـه قـط   ال مد رجله بني يـد و يقدر عليها ،

  ال و مماليكـه قـط ،  و ال رأيته شتم أحداً مـن مواليـه  و يدى جليس له قط ،
  ال رأيتـه تقهقـه يف ضـحكه قـط بـل كـان ضـحكه        و رأيته تفل قط ،

  ١ .التبسم
  
  
  
  

__________________  
  ، مسـتدرك وسـائل    ٥٤٧ص  ٨وسائل الشـيعة ج   ١٨٤ص  ٢عيون أخبار االمام الرضا ج  ١

   ٢، كشف الغمـة ج   ٢٣٧، اعالم الورى ص  ٩٠ص  ٤٩حباراألنوار ج  ٤٣٩ص  ٨الشيعة ج 
  ٣١٦ص 



٦ 

  ـ استحباب األلفة باإلخوان ٢
  عمال بسنده عن حممـد بـن يزيـد : قـال : مسعـت      عنه أيضاً يف ثواب األ

  .٢يقول : من استفاد أخاً يف اهللا استفاد بيتاً يف اجلنة  السالم عليهرضا 

  حسن اخللق مع الناس ـ استحباب ٣
   ، عـن  السـالم  عليهعن الرضا عن العيون بسنده  ـ ره ـ روى احلر العاملي

  : عليكم حبسـن اخللـق    وسلم وآله عليه اهللا صلىاهللا آبائه قال : قال رسول 
  سوء اخلـق فـإن سـوء اخللـق يف     و إياكمو حمالة فإن حسن اخللق يف اجلنة ال

  .٣النار ال حمالة 
  ضاً بنفس اإلسناد قال : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه    يف الوسائل أيو

  .٤وسلم : اخللق السيء يفسد العمل كما يفسد اخللّ العسل 
   وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صلىرسول اهللا فيه أيضاً بنفس اإلسناد قال : قال و

  .٥: إن العبد لينال حبسن خلقه درجة الصائم القائم 
  تقدم قال : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه    فيه أيضاً بنفس اإلسناد املو

  .٦وسلم : مامن شيء أثقل يف امليزان عن حسن اخللق 
  : أكملكـم اميانـاً    السـالم  عليهباإلسناد املتقدم قال : قال علي و فيه أيضاً :و

  .٧أحسنكم خلقاً 
__________________  

  ٤٠٧ / ٨وسائل  ٨٣ثواب االعمال ص  ٢
  ٥٠٦ص  ٨وسائل الشيعة ج  ٣
  ٥٠٦ص  ٨وسائل الشيعة ج  ٤
  ٥٠٦ص  ٨وسائل الشيعة ج  ٥
  عيون أخبار الرضا ٦
  ٥٠٦ص  ٨وسائل الشيعة ج  ٧



٧ 

  اخللـق خـري    : حسـن  السالم عليهوفيه أيضا باإلسناد املتقدم قال : قال علي 
  .٨قرين 

  رسـول اهللا   قـال : سـئل   السـالم  عليـه طالب فيه أيضاً عن علي بن أيب و
   وقـال : تقـوى اهللا    ؟ أكثر مما يدخل به اجلنـة  ما وسلم وآله عليه اهللا صلى

  .٩حسن اخللق 
  :  وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صـلى رسول اهللا فيه أيضاً : باإلسناد قال : قال و

  .١٠خريكم ألهله و أقربكم مني جملساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً
ــال رســول اهللا صــلى اهللا و ــال : ق ــه أيضــاً : باإلســناد املتقــدم ق    في

  أنـا  و ألطفهـم بأهلـه  و آله وسلم : أحسن الناس امياناً أحسنهم خلقـاً و عليه
  .١١ألطفكم بأهلي 

  يف أمـــايل الطوســـى بســـنده عـــن عبـــدالعظيم احلســـين ، و
  قـال أمرياملـؤمنني    قـال :  السـالم  عليهمآبائه عن حممد بن علي الرضا عن 

   و طالقـة الوجـه  بـأموالكم فسـعوين ب  لـن تسـعوا النـاس     : إنكم 
  :  يقـول  وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صلىحسن اللقاء ، فإين مسعت رسول اهللا 

  ١٢ .إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم
  
  
  
  

__________________  
  ٦٧، صحيفة الرضا  ١٠٧جامع االخبار  ٥٠٦ص  ٨وسائل الشيعة ج  ٨
  ٥٠٧نفس املصدر ص  ٩

  نفس املصدر ١٠
  ١٥٣ / ١٣وسائل الشيعة  ٣٨ص  ٢ر عيون أخبار الرضا ج نفس املصد ١١
  ٥١٣ص  ٨، وسائل الشيعة ج  ٢٨٦أمايل الطوسي ص  ١٢



٨ 

  ـ إستحباب التبسم يف وجه املؤمن ٤
  : مـن   قـال  السـالم  عليهيف الوسائل عن كتاب اإلخوان باسناده عن الرضا و

ـ   و مسح وجهه مباء الوردو خرج يف حاجة    و ة ،مل يرهق وجهـه قتـر وال ذل
   و من شرب من سؤر أخيه املؤمن يريد به التواضع أدخلـه اهللا اجلنـة ألبتـة ،   

   لـه حسـنة   من كتـب اهللا و من تبسم يف وجه أخيه املؤمن كتب اهللا له حسنة
  .١٣مل يعذّبه 

  ـ استحباب العفو عن االخوان ٥
  روى الكليين عن العدة عن امحد بن أيب عبـداهللا عـن إبـن فضـال ، قـال      

  : ما التفّت فئتان قـط إال نصـر أعظمهـا     يقول السالم عليهأبا احلسن مسعت 
  ١٤ .عفواً

  ـ إستحباب العفو عمن ظلمه ٦
  روى الطوسي يف االمايل بسنده عن حممد بن علي بن احلسني بـن زيـد بـن    

  : رسـول   قـال  السـالم  علـيهم علي ، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه 
   و مبكارم االخالق فإن ريب بعثين ـا ،  : عليكم وسلم وآله عليه اهللا صلىاهللا 

  يصـل  و يعطي مـن حرمـه  و إن مكارم األخالق أن يعفوا الرجل عمن ظلمه
  ١٥ .يعوده أن يعود من الو من قطعه

  
  

__________________  
  ٤٨٣ص  ٨وسائل الشيعة ج  ١٣
  ٥١٨ص  ٨،وسائل الشيعة ج  ١٠٨ص  ٢الكايف ج  ١٤
  ٥٢١ص  ٨وسائل الشيعة ج  ، ٣٠٤أمايل الطوسي ص  ١٥



٩ 

  ـ إستحباب األكل يف مرتل األخ املؤمن ٧
   السـالم  عليـه روى الربقي يف احملاسن : عن ياسر اخلادم عن أيب احلسن الرضا 

  .١٦قال : اخلير ياكل من طعام الناس لياكلوا من طعامه 
   و : السخي ياكل من طعام النـاس ليـاكلوا مـن طعامـه     السالم عليهقال و

  ١٧ .ياكل من طعام الناس لئال ياكلوا من طعامه ل الالبخي

  اإلنصاف مع الناسو ـ رعاية العدل ٨
  روى الصدوق يف العيون عن أيب عبـدوس عـن أيب قتيبـة ، عـن الفضـل      

  السالم عليهالرضا عن 
  .١٨اإلحسان مؤذّن يداوم النعمة و قال : إستعمال العدل

  ، عـن جـده    ن جعفر الرزارعن االمايل للطوسي عن أيب الفضل عن حممد بو
  عيسى القيسي عن حممد بن الفضيل الصرييف عن الرضـا عـن آبائـه     نحممد ب

   قال : قال رجل للـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه و     السالم عليهعن أمرياملؤمنني 
  .بني اجلنةو سلم علّمين : عمالً ال حيال بينه

ــب ــال : ال تغض ــا  و ق ــاس م ــى للن ــيئاً وارض ــاس ش ــأل الن   ال تس
  .١٩رضى لنفسك ت

  
  
  

__________________  
  ٤٥٠ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٤٤٩ص  ٢احملاسن ج  ١٦
  ٤٧٠حتف العقول ص  ١٧
  ٢٨ص  ٧٥حبار األنوار ج  ١٨
  ٢٨ص  ٧٥حبار األنوار ج  ١٩



١٠ 

  ـ كتمان سر اإلخوان ٩
  العيون عن أمحد بن أدريس عن األشعري ، عـن سـهل ، عـن    و ويف اخلصال

  يكـون املـؤمن مومنـاً     : ال قـال  السالم عليهت عن الرضا احلارث بن الدهلا
  سـنة  و سـنة مـن نبيـه   و حىت يكون فيه ثالث خصال : سـنة مـن ربـه   

  .من وليه
  جل عامل الغيب ، فـال يظهـر علـى    و فالسنة من ربه كتمان سره قال اهللا عز
  ، أما السنة من نبيه فمـداراة النـاس   و ٢٠غيبه أحداً إال من ارتضى من رسول 

  أمـر بـاملعروف   و قال : خذ العفـو و جل أمر نبيه مبداراة الناسو فان اهللا عز
  الضـراء  و أما السنة من وليه فالصرب علـى البأسـاء  و ٢١أعرض عن اجلاهلني و

  ٢٢ .الضراءو الصابرين يف البأساءو جل يقولو ، فإنّ اهللا عز
ـ و الـوراق و املكتبو ابن عصامو يف العيون عن ابن املتوكلو   دقاق مجيعـاً  ال

  عن الكليين عن علي بن ابراهيم العلوي عن موسى بـن حممـد احملـاريب عـن     
  أحسـن مـا رويتـه يف     : أنشدين السالم عليهللرضا رجل قال : قال املأمون 

 ، السالم عليهفقال كتمان السر :  
  إين ألنسى السـر كـيال اذيعـه   و

  فيا من رأى سراً يصان بأن ينسـى      

   
ــة أن جيــرى ب ــرهخماف ــايل ذك   ب

  فينبــده قلــيب إىل ملتــوى احلشــا     

   
  جـال يف و فيوشك من مل يفش سراً

ــا       ــق لــه حب ٢٣خــواطره ال يطي
  

   
  

__________________  
  ٢٦سورة اجلن اآلية  ٢٠
  ١٩٩سورة االعراف آالية  ٢١
  ١٧٧سورة البقرة اآلية  ٢٢
  ٤٦٥حتف العقول ص  ٢٣



١١ 

ـ   و   د ، عـن ابـن أيب نصـر ،    يف الكايف عن حممد بن حيىي أمحـد بـن حمم
  أمسـك مث  و مسـئلة ، فـأىب   عـن  السالم عليهالرضا قال : سألت أبا احلسن 

  أخـذ برقبـة صـاحبكم    و قال : لو أعطيناكم كلّما تريدون كان شراً لكـم 
  .هذا األمر

  أسـرها جربئيـل   و اهللا أسـرها إىل جربئيـل   : والية السالم عليهابوجعفر قال 
   و السـالم  عليـه علـي  حممد إىل  أسرهاو وسلم وآله عليه اهللا صلىحممد إىل 

  من شاء ، مث أنتم تـذيعون ذلـك : مـن الـذي      إىل السالم عليهعلي أسرها 
  ٢٤ ؟ أمسك حرفاً مسعه

  حكمـة آل داود : ينبغـي أن يكـون مالكـاً      يف السالم عليهجعفر  أبوقال 
  تذيعوا حـديثنا ، فلـو   ال و لنفسه مقبالً على شأنه عارفاً بأهل زمانه فاتقوا اهللا

  عدائه ، أما رأيـت مـا صـنع اهللا    أينتقم ألوليائه من و أن اهللا يدافع عن أوليائه
  ؟ بآل برمك

  كان بنـو األشـعث علـى خطـر      قدو السالم عليهاحلسن ما انتقم اهللا أليب و
  أنتم بـالعراق تريـدون أعمـال     .عظيم ، فدفع اهللا عنهم بواليتهم أليب احلسن

  ال تغـرنكم احليـاة   و ما أمهل اهللا هلـم فعلـيكم بتقـوى اهللا   و ةهؤالء الفراعن
  .ال تغتروا مبن قد أمهل له فكأن األمر قد وصل إليكمو الدنيا

  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٧٨ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٢٢٤ص  ٢الكايف ج  ٢٤



١٢ 

  ـ أداء األمانة إىل اإلخوان ١٠
  عـن آبائـه قـال قـال :     عنـه   السـالم  عليـه يف عيون أخبار الرضـا  و

   و ـادوا و تزال أميت خبري مـا حتـابوا   ال وسلم وآله عليه اهللا صلىرسول اهللا 
  آتـوا الزكـاة ،   و أقـاموا الصـالة  و قروا الضيفو اجتنبوا احلرامو أدوا األمانة

  .٢٥السنني و فإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط

  الفقريو ـ املساوات يف التسليم بني الغين ١١
  اـالس بسـنده عـن    و وى احلر العاملي يف الوسائل عن عيـون االخبـار  ر

  : مـن لقـي فقـرياً     قال السالم عليهالرضا فضل بن كثري عن علي بن موسى 
  جـل يـوم القيامـة    و مسلماً فسلَّم عليه خالف سالمه عن الغين لقي اهللا عـز 

  ٢٦ .هو عليه غضبانو

  ـ استحباب التسليم على الصبيان ١٢
  . عن العباس بـن هـالل ، عـن    .وق عن املظفر بن جعفر العلويعن الصدو

  : قـال رسـول اهللا صـلى     قال السالم عليهمآبائه علي بن موسى الرضا عن 
  اهللا عليه وآله وسلم : مخس ال أدعهن حىت املمات ، األكل علـى احلضـيض   

   و لـبس الصـوف ،  و حليب العتر بيـدي و ركويب احلمار مؤكفاًو مع العبيد ،
  ٢٧ .ليم على الصبيان لتكون سنة من بعديالتس
  
  

__________________  
  ١١٥ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٢٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٢٥
  ٤٢٢ص  ٨وسائل الشعية ج  ٢٦
  ٤٤١نفس املصدر ص  ٢٧



١٣ 

  ـ التواضع أمام الناس ١٣
  الطوسـي يف األمـايل ، عـن ابـن إدريـس ،      و روى الصدوق يف العيـون 

  سهل عن احلسن بن علي بن النعمان ، عن ابـن أسـباط عـن     عن أبيه ، عن
  له جعلت فداك مـا حـد    فقلت السالم عليهالرضا قال : سألت  ابن اجلهم ،

  ؟ التوكل
  .فقال يل : أن ال ختاف مع اهللا أحداً

  ؟ قلت : فما حد التواضع
  ٢٨قال : أن تعطي الناس من نفسك ما حتب أن يعطوك مثله 

  اآلخرينـ املشورة مع  ١٤
  روى الربقي يف احملاسن عن معمر بن خالد قال : هلـك مـوىل أليب احلسـن    

  .أمانةو له سعد فقال : أشر علي برجل له فضل يقال السالم عليهالرضا 
  ؟ فقال : أنا أشري عليك

  يشـري   كـان  وسـلم  وآله عليه اهللا صلىفقال : شبه املغضب : إنّ رسول اهللا 
  ٢٩ .د اهللاأصحابه مث يعزم على ما يري

  فيه أيضاً عن ابن أسباط ، عن احلسن بن اجلهم قال : كنا عنـد أيب احلسـن   و
  رمبـا  و يوازن بـه العقـول   قال : كان عقله ال .أباه فذكرنا السالم عليهالرضا 

  ؟ فقيل له : تشاور مثل هذا .سود من سودانهشاور اَأل
  .تعاىل ، رمبا فتح على لسانهو فقال : إن شاء اهللا تبارك

  ٣٠ .البستانو قال : فكانوا رمبا أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة
__________________  

  ١١٨ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٥٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٢٨
  ١٠١ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٦٠١احملاسن ص  ٢٩
  ١٠١ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٦٠١احملاسن ص  ٣٠



١٤ 

  : قـال   قـال  السـالم  علـيهم آبائه الرضا عن  روى الصدوق يف العيون عنو
  مـن قـوم كانـت هلـم مشـورة       : ما وسلم وآله عليه اهللا صلىرسول اهللا 

  فحضر معهم من إمسه حممد أو حامـد أو حممـود ، أو أمحـد ، فـأدخلوه يف     
  ٣١ .مشورم إلّا خري هلم

  آبائـه   عـن  السـالم  عليـه الرضـا  يف العيون أيضاً باسناد التميمـي عـن   و
  من غـش املسـلمني يف مشـورة فقـد      : السالم عليهاملؤمنني  أمريل : قال قا

  ٣٢ .برئت منه

  الوعدو ـ لزوم الوفاء بالعهد ١٥
  روى الصدوق يف اخلصال عن أمحد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد بـن حممـد   

  محد بن عامر ، عن أبيـه عـن الرضـا عـن آبائـه      أالبغدادي عن عبداهللا بن 
   : مـن عامـل   وسـلم  وآله عليه اهللا صلى: قال رسول اهللا  قال السالم عليهم

  وعدهم فلـم خيلفهـم فهـو ممـن     و حدثهم فلم يكذمو الناس فلم يظلمهم
  ٣٣ .حرمت غيبتهو وجبت اخوتهو ظهرت عدالتهو كملت مروءته

  العلل عن سـعد بـن يزيـد ، عـن ابـن أشـيم ،       و روى أيضاً يف العيونو
  .المالس عليهالرضا عن اجلعفري عن 

  ؟ قال : أتدري مل مسى إمساعيل صادق الوعد
  ٣٤ .قال : وعد رجالً فجلس له حوالً ينتظره ؟ أدري قلت ال

  
__________________  

  ٩٨ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٣١
  ٩٩ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٦٦ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٣٢
  ٣٠ص  ٢ر الرضا ج ، عيون اخبا ٩٢ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٩٧ص  ١اخلصال ج  ٣٣
  ٩٤ص  ٧٥، حبار االنوار ج  ٧٩ص  ٢، عيون اخبار الرضا ج  ٧٢ص  ١علل الشرايع ج  ٣٤



١٥ 

  يف كشف الغمـة : قـال احلـافظ عبـدالعزيز : روى داود بـن سـليمان       و
  : عـدة املـؤمن نـذر ال     يقـول  السالم عليهمعلي عن الرضا عن آبائه ، عن 

  ٣٥ .كفارة له
  : إنا أهـل بيـت نـرى مـا      قال السالم عليهرضا اليف مشكوة األنوار عن و

  .٣٦ وسلم وآله عليه اهللا صلىرسول اهللا وعدنا علينا ديناً كما صنع 

  إغاثتهمو الضعفاءو ـ نصر املظلومني ١٦
  العيون عن علي عـن أبيـه عـن داود بـن     و روى الصدوق يف معاين األخبار

  جـل إىل  و هللا عـز سليمان عن الرضا ، عن أبيه عن الصادق ، قال : أوحـى ا 
  .، أن العبد من عبادي لياتيين باحلسنة فأدخله اجلنة داود
  .بتمرة ولو قال : يفرج عن املؤمن كربة .ما تلك احلسنةو رب قال يا

  ٣٧ملن عرفك أن ال ينقطع رجاؤه منك  : حق السالم عليهداود قال : فقال 

  ـ إستحباب الصمت السكوت إال عن خري ١٧
  خبار الرضا بسنده ، عن أمحد بن حممـد بـن أيب نصـر    عيون او يف اخلصالو

  : من عالمات الفقـه العلـم    السالم عليهالبزنطي ، قال : قال أبواحلسن الرضا 
  الصمت ، إن الصمت بـاب مـن أبـواب احلكمـة ، إن الصـمت      و احللمو

  ٣٨يكسب احملبة ، إنه دليل على كل خري 
  

__________________  
  ٩٦، ص  ٧٥، حبار االنوار ج  ٩٢ص  ٣كشف الغمة ج  ٣٥
  ٩٧ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٣٦
  ١٩ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٣٧
  ل ئوسـا  ١٦٢، قرب االسـناد ص   ٢٥٨ص  ١، عيون اخبار الرضا ج  ٧٦ص  ١اخلصال ج  ٣٨

  ٥٣٠ص  ٨الشيعة ج 



١٦ 

  جيوز من الكالم ـ وجوب حفظ اللسان عما ال ١٨
  نده عن معمر بن خالد ، عن أيب احلسن الرضا ، يف ثواب األعمال ، بسو

  ٣٩ .جناة املؤمن يف حفظ لسانه : السالم عليهعبداهللا  أبوعن أبيه قال : قال 

  ـ آداب الضيافة ١٩
  روى الصدوق يف العيون عن حممد بن حممد بن احلسني البغدادي ، عـن  

  ئـه  نعيم بن صاحل الطـربي عـن الرضـا عـن آبا    و حممد بن عنبسه عن دارم
  رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     أن السالم عليهاملؤمنني  أمري، عن  السالم عليهم

  وآله وسلم قال : من حق الضيف أن منشي معه فتخرجـه مـن حرميـك إىل    
  ٤٠الباب 

  املؤمنني  قال : دعا رجل أمري السالم عليهمآبائه فيه أيضاً عن الرضا عن و
  قـال :   .ضمن يل ثـالث خصـال  له : قد أجبتك على أن ت فقال السالم عليه
  تـدخر   الو شيئاً مـن خـارج   يتدخل عل قال : ال ؟ املؤمنني ما هن يا أمريو

  .ال جتحف بالعيالو علي شيئاً يف البيت ،
  ٤١ .السالم عليه قال : ذلك لك ، فأجابه أمري املؤمنني

  ـ املداراة مع املخالفني ٢٠
  جيـوز قتـل أحـد     مون : الللمـأ  السالم عليهيف العيون فيما كتب الرضا و

  ذلـك اذا مل و النصاب يف دار التقية اال قاتل او سـاعٍ يف الفسـاد  و من الكفار
  

__________________  
  ٥٣٥ص  ٨، وسائل الشيعة ج  ٩٩ثواب األعمال ص  ٣٩
  ٤٥١ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٧٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٤٠
  ٤٥١ص  ٧٥، حبار األنوار ج ٢٥٩ص  ١نفس املصدر ج  ٤١



١٧ 

ـ   و على اصحابكو ختف على نفسك    ثالتقية يف الدار التقيـة واجبـة وال حن
  ٤٢على من خلف تقية يدفع ا ظلماً عن نفسه 

   إسالم ملـن ال ورع لـه ، و   : ال السالم عليهالرضا ار : قال بيف جامع االخو
  ٤٣ .ال اميان ملن ال تقية له

  آداب العشرةاملنهية يف و الباب الثاين : األمور احملرمة
  يف آداب العشـرة مـع    السـالم  عليـه أما املناهى الصادرة عن اإلمام الرضـا  

  اإلخوان فكثرية أيضاً فقد ورد عنه النهي عن غيبة املـؤمن أو التشـاجر معـه    
  إهانتـه أو  و هجرانـه ، أو إخافتـه  و أو البهتان عليه ، أو املكر بـه أو غشـه  
  .يف هذا الباباإلستهزاء به إىل غري ذلك كما سيوافيك 

  ـ النهي عن غيبة املؤمن ١
وال يغتـب بعضـكُم    ورد النهي يف القرآن الكرمي عن غيبة املؤمن لقوله تعاىل :
وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحا أَيضع٤٤ ب  

ـ  و   ه مـا ورد عـن   ورد أيضاً يف األحاديث اإلسالمية ما يؤكد هذا النـهي من
  العيون عن متـيم القريشـي عـن أمحـد     و كما يف األمايل السالم عليهالرضا 

  قـال : أوحـى اهللا إىل نـيب     السالم عليهاألنصاري ، عن اهلروي ، عن الرضا 
  الثـاين فاكتمـه   و من أنبيائه إذا أصبحت ، فأول شـىء يسـتقبلك فكلـه ،   

  .ب منهاخلامس فاهرو الرابع فال تؤيسهو الثالث فاقبلهو
  

__________________  
  ٣٩٥ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ١٢٤ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٤٢
  ٤١٢ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٤٣
  ١٢سورة احلجرات اآلية  ٤٤



١٨ 

  قـال : أمـرين ريب   و قال فلما أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقـف 
  ريب جـل   بقى متحرياً مث رجع إىل نفسـه فقـال : إن  و كل هذاآعزوجل أن 

ـفّر حـىت     جالله ال يأمرين إال مبا اطيق فمشى إليه لياكله ، فلما دنـا منـه ص  
  أنتهى إليه فوجده لقمه فأكلها ، فوجدها أطيب شىء أكله ، مث مضى فوجـد  

  ألقـى عليـه   و جعله فيـه و له طستاً من ذهب قال : أمرين أن أكتم هذا فحفر
  قال : قد فعلـت مـا أمـرىن     .التراب ، مث مضى فالتفت فاذا الطست قد ظهر

  خلفـه بـازي فطـاف الطـري ،     و ريب عز وجل ، فمضى فإذا هـو بطـري  
  .جل أن أقبل هذا ففتح كمه ، فدخل الطري فيهو فقال : أمرين ريب عز

  جـل  و فقـال : إن ريب عـز   .أنا خلفه منذ أيامو فقال البازي أخذت صيدي
  ا إليـه مث مضـى ، فلمـا    فقطع من فخذه قطعة فألقاه .أمرىن أن ال أويس هذا

  مضى إذا هو بلحم ميتة مننت مدود ، فقال : أمرين ريب أن أهـرب مـن هـذا    
  .رجعو فهرب منه

  قيل له : إنك قد فعلت ما أمـرت بـه فهـل تـدري      رأى يف املنام كأنه قدو
  ؟ ماذا كان

  نفسـه   قال : ال ، قيل له : أما اجلبل فهو الغضب ، إن العبد إذا غضب مل يـر 
  مسـكن  و عـرف قـدره  و قدره من عظم الغضب ، فإذا حفظ نفسـه  جهلو

  أما الطسـت فهـو العمـل    و غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبة الىت أكلتها ،
  جل إالّ أن يظهره ليزينـه بـه مـع    و أخفاه أىب اهللا عزو الصاحل إذا كتمه العبد

  نصـيحة  أما الطري فهو الرجل الـذى ياتيـك ب  و ما يدخر له من ثواب اآلخرة
  فهو الرجـل الـذي ياتيـك يف حاجـة      ا البازي ،أمو اقبل نصيحته ،و فاقبله

  ٤٥ .أما اللحم املننت فهي الغيبة فاهرب منهاو فال تؤيسه
__________________  

  ٢٥٠ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٢٧٥ص  ١، عيون أخبار الرضا ج  ١٢٨ص  ٢اخلصال  ٤٥



١٩ 

  لرضا عن أبيه عن الصادق صلوات يف معاين األخبار عن ابن خالد عن او
  اهللا عليهم قال :

  .اللحم السمنيو تعاىل ليبغض البيت اللحمو إن اهللا تبارك
  ختلو بيوتنـا   الو فقال له بعض أصحابه يابن رسول اهللا إنا لنحب اللحم

  ؟ منه فكيف ذلك
  حيث تذهب ، إنما البيت اللحـم   : ليس وسلم وآله عليه اهللا صلىفقال 
  أما اللحم السـمني فهـو املتجـرب    و ي يؤكل فيه حلوم الناس بالغيبة ،البيت الذ

  ٤٦ .املتكرب املختال يف مشيته
  : قال رسـول   قال السالم عليهمآبائه يف اخلصال بسنده عن الرضا عن و

  حـدثهم فلـم   و عامل الناس فلم يظلمهـم  : من وسلم وآله عليه اهللا صلىاهللا 
   و ظهـرت عدالتـه  و ممن كملت مروتـه يكذم ووعدهم فلم خيلفهم ، فهو 

  ٤٧ .حرمت غيبتهو وجبت أخوته
  :  قال السالم عليهماحلسني يف صحيفة الرضا عنه عن آبائه عن علي بن و

  ٤٨ .من كف عن اعراض املسلمني أقال اهللا تعاىل عترته يوم القيامة
  : قال علي بن احلسـني   قال السالم عليهمآبائه فيه أيضاً عن الرضا عن و

  ٤٩ .فإا إدام الكالب الغيبةو : إياكم السالم عليه
  ألقى جلباء احليـاء فـال    : من السالم عليهالرضا يف اإلختصاص : قال و
  ٥٠ .غيبة له

__________________  
  ٢٥١ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٣١٤ص  ١، عيون أخبار الرضا ج  ٣٨٨معاين األخبار ص  ٤٦
  ٢الرضا ج  ، عيون أخبار ٩٧ص  ١اخلصال ج  ٤٧
  ٢٥٦ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٤٢صحيفة الرضا ص  ٤٨
  نفس املصدر ٤٩
  ٢٦٠ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٥٠



٢٠ 

  ـ التحرز من تان املؤمن ٢
  : قـال   قـال  السـالم  علـيهم آبائـه  عن  السالم عليهالرضا يف العيون عن و

   من ـت مؤمنـاً أو مؤمنـة أو قـال     : وسلم وآله عليه اهللا صلىاهللا رسول 
  فيه ما ليس فيه أقامه اهللا تعاىل يوم القيامة على تلّ من نـار حـىت خيـرج ممـا     

  ٥١ .قال فيه

  ـ النهي عن التشاجر مع اآلخرين ٣
  يف آمايل عن مجاعة عن أيب املفضل عن حممد بن محـد بـن نعقـل ، عـن     و

   السـالم  علـيهم آبائـه  حممد بن احلسن الوشاء ، عن أبيه عن الرضـا عـن   
  مشـاجرة النـاس ، فإـا    و : إياكم وآله عليه اهللا صلىسول اهللا قال : قال ر
و ةتظهر الغر٥٢ة تدفن العز.  

  ـ عدم جواز حجب األخ املؤمن ٤
  ويف عــدة الــداعي عــن عبــد املــؤمن األنصــاري ، عــن أيب احلســن 

  أمـه ، ملعـون   و : املؤمن أخو املـؤمن ألبيـه   قال السالم عليهالرضا موسى 
  خاه ، ملعون ملعون من غش أخاه ، ملعـون ملعـون مـن مل    ملعون من ام أ

  ينصح أخاه ، ملعون ملعون من احتجب عن أخيـه ، ملعـون ملعـون مـن     
  ٥٣ .اغتاب أخاه

  ابن أيب مجهور ، عـن أمحـد    نروى الكليين يف الكايف عن علي بن حممد ، عو
   بن احلسني ، عن أبيه ، عن إمساعيل بن حممـد ، عـن حممـد بـن سـنان ،     

  

__________________  
  ١٩٤ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٣٣ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٥١
  ٢١٠ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٩٦ص  ٢أمايل الطوسي ج  ٥٢
  ٥٦٣ص  ٨، وسائل الشيعة ج  ١٣١ص  عدة الداعي ٥٣



٢١ 

  يل : يا حممـد إنـه كـان يف زمـن      فقال السالم عليهالرضا قال : كنت عند 
  هـم جمتمعـون   و ر من املؤمنني فأتى واحد منهم الثالثـة بين اسرائيل أربعة نف

  يـن  أيف مرتل أحدهم يف مناظرة بينهم فقرع الباب ، فخرج إليه الغالم ، فقال 
  دخـل الغـالم إىل   و فقال : ليس هو يف البيـت ، فرجـع الرجـل    ؟ موالك

  ؟ مواله فقال له : من كان الذي قرع الباب
  مل و مل يكتـرث و فسـكت  .املـرتل فقلت له : لسـت يف   .قال : كان فالن

  .أقبلوا يف حديثهمو ال اغتم أحد منهم لرجوعه عن البابو يلم غالمه
  قـد خرجـوا يريـدون ضـيعة     و فلما كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصام

  مل يعتـذروا إليـه   و قال أنا معكـم ، فقـالوا : نعـم   و لبعضهم فسلّم عليهم
  لما كانوا يف بعض الطريـق إذا غمامـة   كان الرجل حمتاجاً ضعيف احلال ، فو

  قد أظلّتهم فظنوا أنه مطر ، فبادروا ، فلما استوت الغمامـة علـى رؤوسـهم    
  أنـا جربئيـل رسـول    و إذا مناد ينادي من جوف الغمامة : أيتها النار خذيهم

  بقـى الرجـل   و اهللا فإذا نار من جوف الغمامة قد اختطفـت الثالثـة نفـر   
  يدري مـا السـبب ، فرجـع إىل املدينـة      الو بالقوم مرعوباً يعجب مبا نزل

  مامسع فقال يوشـع بـن نـون :    و ما أرىو فلقى يوشع بن نون فأخربه اخلرب
  ذلك بفعلهمو أما علمت أن اهللا سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضيا

  .فحدثه يوشع ؟ ما فعلهم يبو قال :
  .أعفو عنهمو فقال الرجل : فأنا أجلهم يف حل

  .أما الساعة فالو كان هذا قبل لنفعهم ، قال : لو
  ٥٤ .عسى أن ينفعهم من بعدو

  .أقول : حيتمل أن يكون املراد به من بعد : هو الربزخ أو القيامة
__________________  

  ١٩٢ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٣٦٤ص  ٢الكايف ج  ٥٤



٢٢ 

  ـ عدم جواز إخافة املؤمن ٥
  ، عـن علـي بـن حممـد بـن       يف العيون عن أمحد بن احلسني بن يوسفو

  بن حممد بن إبراهيم عـن فاطمـة بنـت الرضـا ،     عنبسه ، عن بكر بن أمحد 
  السالم عليهمعن أبيها ، عن آبائه عن الصادق 

  ٥٥ .لّ ملسلم أن يروع مسلماًحي قال : ال
ــا   ــحيفة الرض ــه ويف ص ــهعن ــالم علي ــه  الس ــن آبائ ــال :  ع   ق

   وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صـلى رسول اهللا ورثت عن  : السالم عليهقال علي 
املـؤمنني   كتاباً يف قراب سيفي ، قيـل يـا أمـري   و وجل كتابني كتاب اهللا عز  

  ؟ ما الكتاب الذي يف قراب سيفكو
  ٥٦ .قال : من قتل غري قاتله أو ضرب غري ضاربه فعليه لعنة اهللا

  ـ عدم جواز هجران املؤمن ٦
  عــن آبائــه علــيهم يف العيــون أيضــاً باإلســناد إىل دارم عــن الرضــا و

  املـردة مـن الشـياطني     السالم قال: يف أول ليلة من شـهر رمضـان يغـلّ   
  يغفر يف كل ليلة سبعني ألفاً ، فإذا كان ليلة القدر غفر اهللا مبثـل مـا غفـر    و

  بـني أخيـه   و شهر رمضان إىل ذلك اليـوم رجـل بينـه   و شعبانو يف رجب
  ٥٧ .طلحواوجل : أنظروا هؤالء حىت يص شحناء فيقول اهللا عز

  
  
  

__________________  
  ١٤٧ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٧٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٥٥
  ١٤٩ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ١٤صحيفة االمام الرضا ص  ٥٦
  ١٨٨ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٧١ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٥٧



٢٣ 

  ـ عدم جواز أهانة املؤمن أو اإلستهزاء به ٧
  : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا     قـال  السـالم  علـيهم  آبائهعن الرضا عن و

  قلـة ذات يـده   و ل مؤمنـاً أو حقّـره لفقـره   ذسلم : من اسـت و عليه وآله
  ٥٨ .شهره اهللا يوم القيامة مث يفضحه

  قال : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      السالم عليهمآبائه عنه أيضاً عن و
  ات يـده شـهره اهللا علـى    قلة ذو وآله وسلم : من آذى مؤمناً أو حقّره لفقره

  ٥٩ .جسر جهنم يوم القيامة
  يف العيون عن البيهقي عن الصويل عن حممد بن حيـىي بـن أمحـد بـن أيب     و

  فقلـت ملـن    .ينشد شـعراً  يوماً السالم عليهالرضا عباد عن عمه قال : مسعت 
  .هذا أعز اهللا األمري
  .قلت : أنشد فيه أبوالعتاهية لنفسه .فقال : لعراقى لكم
  التنـابزوا  و إن اهللا سـبحانه يقـول :   .دع عنـك هـذا  و فقال : هات امسه

  ٦٠ .لعلّ الرجل يكره هذاو باأللقاب ،
  العتاهية هو األمحق كمـا قـال اجلـوهري عـن األخفـش : رجـل       و قلت

  ٦١ .هو األمحقو عتاهية
  ا كان هذا اللقب من األلقاب الذميمة ى اإلمام عـن التفـوه بـه حفظـاً     ملّو

  .الرجل ةعلى كرام
  ٦٢ .أما اسم أيب العتاهية : امساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانو

__________________  
  ١٤٣ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٣٣ص  ٢عيون اخبار الرضا ج  ٥٨
  ١٤٣ص  ٧٥، حبار األنوار ج  ٧٠ص  ٢نفس املصدر ج  ٥٩
  ٤٠٠ص  ٢١، وسائل ج  ١٧٧ص  ٢عيون أخبار الرضا (ع) ج  ٦٠
  ٢٢٣٩ص  ٦اح ج الصح ٦١
  ٥٢٤جممع البحرين ص  ٦٢



٢٤ 

   السـالم  عليـه الرضـا  أما األبيات اليت أنشدها اإلمام علـي بـن موسـى    و
  كما يلي :

ــل  ــداً يف األج ــل م ــا نأم   كلّن

ــل  و      ــات األم ــن آف ــا ه   املناي

   
ــىن   ال تغرنـــك أباطيـــل املـ

  الزم القصـد ودع عنـك العلـل   و     

   
ــل    ــلّ زائ ــدنيا كظ ــا ال   إمن

ــه راكــب      ٦٣مث رحــل  حــل في
  

   
  اخلديعة مع املؤمننيو ـ حرمة املكر ٨

  األمايل عن ماجيلويه عـن علـى عـن أبيـه عـن      و روى الصدوق يف العيون
  : قـال   قـال  السـالم  علـيهم ابن معيد ، عن ابن خالد عن الرضا عن آبائه 

  مـن كـان مسـلماً فـال ميكـر وال       : وسلم وآله عليه اهللا صلىرسول اهللا 
  اخلديعـة يف النـار   و إن الكـر  يقول السالم عليهجربئيل ت خيدع ، فإنى مسع

  : السالم عليهقال مث 
  .ليس منا من خان مسلماًو ليس منا من غش مسلماً

  جربئيل الروح األمني عـزل علـي مـن عنـد رب      : إن السالم عليهقال مث 
  العاملني ، فقال يا حممد عليك حبسن اخللق فإن سـوء اخللـق يـذهب خبـري     

  ٦٤ .إن أشبهكم يب أحسنكم خلقاًو اآلخرةو الدنيا
  : قـال الـنيب صـلى اهللا     قـال  السالم عليهمآبائه فيه أيضاً : عن الرضا عن و

  ٦٥ .عليه وآله وسلم : ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره
  
  

__________________  
  ١٠٧ص  ٤٩حبار األنوار ج  ٦٣
  ٢٨٤ص  ٧٥نوار ج ، حبار األ ٥٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ٦٤
  ٢٨٥ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٦٥



٢٥ 

  اللمزو ـ النهي عن الغمز ٩
  عن آبائـه قـال : قـال رسـول اهللا صـلى       السالم عليهيف صحيفة الرضا و

  رفـع  و سـأل ربـه   السـالم  عليهاهللا عليه وآله وسلم : إنّ موسى بن عمران 
  وسـى إن  يديه ، فقال : يا رب أين ذهبت أوذيت فـأوحى اهللا إليـه : يـا م   

  يف عسكرك غمازاً ، فقال : يا رب دلّـين عليـه ، فـأوحى اهللا تعـاىل إليـه      
  ٦٦ .إني أبغض الغماز فكيف أغمز

  ـ النهي عن ظلم اآلخرين ١٠
  ويف صحيفة الرضا أيضاً : عن آبائه قال : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     

  ٦٧ .الظلم فإنه خيرب قلوبكمو وآله وسلم : إياكم

  حرز عن مواضع التهمةـ الت ١١
  قـال : قـال أمـري املـؤمنني      السـالم  علـيهم فيها أيضاً : عـن الرضـا   و

  ٦٨ .من عرض نفسه للتهمة فال يلومن من أساء الظن به السالم عليه
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٣١٥ص  ٧٥،حبار األنوار ج  ١١صحيفة الرضا ص  ٦٦
  ٧نفس املصدر ص  ٦٧
  ٩١ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٦٨



٢٦ 

  ـ النهي عن رد الكرامة ١٢
  قـد عبـر   و يـرد ذلـك   الو إن من أخالق املؤمن يقبل هدية األخ املـؤمن 

  فسـر ذلـك بالطيـب أو    و يف بعض األحاديث بأنه ال يرد الكرامة إلّا محار ،
  الدعوة على اجللوس على الوسـادة فمـن رد ذلـك فقـد رد     و توسعة الس

  ة احلسنة إلّا أن مينعنـا مـانع كـاملرض أو    عليه أن نراعي هذه الصفو الكرامة
  إليك بعض األحاديث املروية يف هذا اال :و حملاذير أخرى

  روى الصدوق يف معاين األخبار ، عن سعد عن ابن عيسـى عـن البجلـي ،    
  كـان   : السـالم  عليـه الرضا عن ابن اسباط عن احلسن بن اجلهم قال : قال 

  يقول : السالم عليهاملؤمنني  أمري
  .ال يأىب الكرامة إالّ محار

  ؟ معىن ذلكقلت ما
  عـن ابـن الوليـد ، عـن      ٦٩ .الطيب يعرض عليهو قال : التوسعة يف الس

  الصفّار ، عن ابن عيسى ، عـن ابـن فضـال ، عـن علـي بـن اجلهـم        
  .يأىب الكرامة إالّ محار : ال يقول السالم عليهالرضا قال : مسعت 

  مـا يكـرم بـه الرجـل     و مثـل الطيـب   قال : ؟ قلت : أي شيء الكرامة
  ٧٠ .الرجل

  وفيه أيضاً عن سعد عن الربقي عن علي بن ميسـر ، عـن أيب زيـد املكـي     
  يـأىب الكرامـة إال محـاراً يعـين      : يقول : ال السالم عليهالرضا قال مسعت 

  ٧١ .الوسادةو التوسعة يف السو بذلك يف الطيب
__________________  

  ١٤١ص  ٧٥نوار ج ، حبار اال ٢٦٨ معاىن االخبار ص ٦٩
  ٣١١ص  ١عيون أخبار الرضا ج  ٧٠
 ١٤١ص  ٧٥حبار األنوار ج  ٧١


