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كتاب األخالق واحملاسن ،والسنن
واآلداب ،واحلسنات والسيئات،
وفيه كتاب القرآن

أبواب التحية والسالم والعطاس وما يتعلّق بهما
الباب األوّل :إفشاء السالم واالبتداء به ،وفضله وآدابه وأنواعه
وأحكامه ،والقول عند االفرتاق
 1992ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن فضال ،عن معاوية بن وهب،

عن أيب عبد اهلل× قال« :البخيل من بخل بالسالم» .
 1993ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن عبد اهلل بن الصلت ،عن يونس،
عن ابن محيد ،عن ابن قيس ،عن أيب جعفر× قال :قال رسول اهلل|:
«مخس ال أدعه ّن حتى املامت :األكل عىل احلضيض مع العبيد ،وركويب احلامر
مؤكف ًا ،وحلبي العنز بيدي ،ولبس الصوف ،والتسليم عىل الصبيان ،لتكون سنّة
من بعدي» .

الباب الثاني :اإلذن يف الدخول ،وسالم اآلذن

 1994ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أسباط،

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )51رواية.
( )2بحار األنوار5 / 73 :؛ معاين األخبار 246 :رقم .8
( )3بحار األنوار10 / 73 :؛ األمايل للصدوق 129 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.

عمه ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال« :االستيذان ثالثة :أوهل ّن
عن ّ
يسمعون ،والثانية حيذرون ،والثالثة إن شاؤا أذنوا وإن شاؤا مل يفعلوا ،فريجع
املستأذن» .
 1995ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم
وحمسن بن أمحد ،عن أبان األمحر ،عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال :سألت أبا
ِ
احتَّىا
عز وجل َ ﴿ :ا
عبد اهلل× عن قول اهلل ّ
َْي ا ُب ُيوتك ُْم َ
ل اتَدْ ُخ ُلوا ا ُب ُيوتًا اغ ْ َ
ِ
وااوت َُس ِّل ُمواا َع ََل َاأ ْهلِ َها﴾ ،قال« :االستيناس وقع النعل والتسليم» .
ت َْست َْأن ُس َ

الباب الثالث :املصافحة واملعانقة والتقبيل

 1996ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن إسحاق بن سعيد ،عن بكر

بن حممد األزدي ،عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
إن اهلل ال
يقدر أحد قدره ،كذلك ال يقدر أحد قدر نب ّيه× ،وكام ال يقدر أحد قدر نبيه
فكذلك ال يقدر أحد قدر املؤمن ،إنّه ليلقى أخاه فيصافحه فينظر اهلل هلام،
حتت الريح الشديدة الورق
والذنوب
يتفرقا ،كام ّ
ّ
تتحات عن وجوههام ،حتى ّ
عن الشجر» .
واحلسني بن حممد ،عن أمحد بن إسحاق ،عن بكر بن حممد ،عن إسحاق بن
عامر مثله .
( )1بحار األنوار14 / 73 :؛ اخلصال 91 :رقم .30
( )2املصدر السابق؛ معاين األخبار 163 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.
( )4بحار األنوار22 / 73 :؛ ثواب األعامل.188 :
( )5بحار األنوار33 / 73 :؛ الكايف 183 / 2 :رقم .20

عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن أيب
 1997ـ ّ :2
عبيدة احلذاء ،عن أيب جعفر× قالّ « :
إن املؤمنني إذا التقيا فتصافحا أقبل اهلل
عز وجل عليهام بوجهه ،وتساقطت عنهام الذنوب كام تتساقط الورق عن
ّ
الشجر» .
عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد
 1998ـ ّ :3
اهلل× قال :سألته عن حدّ املصافحة قال« :دور نخلة» .
عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن ربعي ،عن زرارة ،عن أيب
 1999ـ ّ :4
جعفر× قال :سمعته يقولّ « :
عز وجل ال يوصف ،وكيف يوصف
إن اهلل ّ
َاح َّقا َقدْ ِر ِاه﴾ ،فال يوصف بقدر[ة] إال كان أعظم
وقال يف كتابهَ ﴿ :و َماا َقدَ ُرواااَّللَّ َ
من ذلكّ ،
عز وجل
وإن النبي| ال يوصف ،وكيف يوصف عبدٌ احتجب اهلل ّ
بسبع وجعل طاعته يف األرض كطاعته يف السامء ،فقالَ ﴿ :و َما َاَنَاك ُْم ا َعنْ ُها
وفوض إليه،
َفانت َُهوا﴾ ،ومن أطاع هذا فقد أطاعني ،ومن عصاه فقد عصاين ّ
وإنّا ال نوصف ،وكيف يوصف قوم رفع اهلل عنهم الرجس ،وهو الشك،
واملؤمن ال يوصفّ .
وإن املؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فال يزال اهلل ينظر إليهام
يتحات الورق عن الشجر» .
تتحات عن وجوههام كام
والذنوب
ّ
ّ
حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن النعامن ،عن فضيل
 2000ـ ّ :5
بن عثامن ،عن أيب عبيدة قال :سمعت أبا جعفر× يقول« :إذا التقى املؤمنان
وتتحات الذنوب عن وجوههام حتى يفرتقا» .
فتصافحا أقبل اهلل بوجهه عليهام
ّ
( )1بحار األنوار25 / 73 :؛ الكايف 180 / 2 :رقم .4
( )2بحار األنوار27 / 73 :؛ الكايف 181 / 2 :رقم .8
( )3بحار األنوار30 / 73 :؛ الكايف 182 / 2 :رقم .16
( )4بحار األنوار32 / 73 :؛ الكايف 182 / 2 :رقم .17

عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن رفاعة،
 2001ـ ّ :6
قال :سمعته يقول« :مصافحة املؤمن أفضل من مصافحة املالئكة» .
عيل ،عن أبيه ،عن صفوان بن حييى ،عن إسحاق بن عامر ،عن
 2002ـ ّ :7

أيب عبد اهلل× قالّ « :
إن املؤمنني إذا اعتنقا غمرهتام الرمحة ،فإذا التزما ال يريدان
بذلك إال وجه اهلل ،وال يريدان غرض ًا من أغراض الدنيا ،قيل هلام :مغفور ًا لكام،
تنحوا عنهام ّ
فإن هلام
فاستأنفا ،فإذا أقبال عىل املسألة قالت املالئكة بعضها لبعضّ :
رس ًا ،وقد سرت اهلل عليهام».
ّ
عز
قال إسحاق :فقلت :جعلت فداك فال يكتب عليهام لفظهام ،وقد قال اهلل ّ
ِ ِ
ِ ِ
يب ا َعتِيدٌا﴾ ،قال :فتن ّفس أبو عبد اهلل×
وجلَ ﴿ :ماا َي ْلف ُظ امنا َق ْو ٍل اإِ َّل ا َلدَ ْيه َارق ٌ
الصعداء ثم بكى حتى اخض ّلت دموعه حليته ،وقال« :يا إسحاقّ ،
إن اهلل تبارك
وتعاىل إنّام أمر املالئكة أن تعتزل من املؤمنني إذا التقيا إجالالً هلام ،وإنّه وإن
كانت املالئكة ال تكتب لفظهام وال تعرف كالمهام ،فإنّه يعرفه وحيفظه عليهام
الرس وأخفى» .
عامل ّ

 2003ـ  :8عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن رفاعة بن موسى ،عن أيب
عبد اهلل× قال« :ال يق ّبل رأس أحد وال يده إال رسول اهلل| ،أو من أريد
به رسول اهلل|» .
حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن احلجال ،عن يونس بن
 2004ـ ّ :9
يعقوب قال :قلت أليب عبد اهلل× :ناولني يدك أقبّلها ،فأعطانيها ،فقلت:
جعلت فداك رأسك ،ففعل فق ّبلته فقلت :جعلت فداك فرجالك ،فقال:
( )1بحار األنوار33 / 73 :؛ الكايف 183 / 2 :رقم .21
( )2بحار األنوار35 / 73 :؛ الكايف 184 / 2 :رقم .2
( )3بحار األنوار37 / 73 :؛ الكايف 185 / 2 :رقم .2

«أقسمت أقسمت أقسمت ثالث ًا وبقي يشء؟ وبقي يشء؟ وبقي يشء؟» .
عيل بن جعفر ،عن
 2005ـ ّ :10
حممد بن حييى ،عن العمركي بن عيل ،عن ّ
أيب احلسن× قال« :من ق ّبل للرحم ذا قرابة فليس عليه يشء ،وقبلة األخ عىل
اخلدّ  ،وقبلة اإلمام بني عينيه» .

الباب الرابع :اإلصالح بني الناس

 2006ـ  :1ابن املتوكّل ،عن احلمريي ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن

حمبوب ،عن الثاميل ،عن أيب عبد اهلل× قال« :كان أمري املؤمنني× يقول :لئن
أحب إ ّيل من أن أتصدّ ق بدينارين» .
أصلح بني اثنني ّ
حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن حمبوب ،عن هشام بن
 2007ـ ّ :2
أحب إ ّيل من أن أتصدّ ق
سامل ،عن أيب عبد اهلل× قال« :لئن أصلح بني اثنني
ّ
بدينارين» .
 2008ـ  :3عيل ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن معاوية بن عامر ،عن
أيب عبد اهلل× قال« :املصلح ليس بكاذب» .
 2009ـ  :4العدّ ة ،عن الربقي ،عن ابن حمبوب ،عن معاوية بن وهب أو
معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال« :أبلغ عنّي كذا وكذا» يف أشياء
( )1بحار األنوار39 / 73 :؛ الكايف 185 / 2 :رقم .4
( )2بحار األنوار40 / 73 :؛ الكايف 185 / 2 :رقم .5
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )4بحار األنوار44 / 73 :؛ ثواب األعامل.148 :
( )5بحار األنوار44 / 73 :؛ الكايف 209 / 2 :رقم .2
( )6بحار األنوار46 / 73 :؛ الكايف 209 / 2 :رقم .5

أمر هبا ،قلت :فأبلغهم عنك وأقول عنّي ما قلت يل وغري الذي قلت؟ قال:
إن املصلح ليس ّ
«نعمّ ،
بكذاب ،إنام هو الصلح ليس بكذب» .

النص جيعلنا نتأ ّمل يف بعض
( )1بحار األنوار48 / 73 :؛ الكايف 210 / 2 :رقم  .7وهذا ّ
مرويات معاوية بن وهب أو معاوية بن عامر؛ من حيث إنّه لو نقل لنا شيئ ًا عن اإلمام
نوع من اإلصالح بني طرفني أو فئتني آنذاك ،فمن املحتمل أنّه
الصادق عليه السالم فيه ٌ
ال يكون صادق ًا يف نقله هذا باخلصوص؛ انطالق ًا من هذا الرتخيص هنا ،والثابت
بحديث معترب السند ،وللمسألة تفصيل آخر يتصل بانعقاد علم إمجايل بني مرو ّيات
حبااَّلل).
معاوية بن وهب وابن عامر يف إطار نصوص اإلصالح نرتكه ملجال أوسع ( ّ

أبواب آداب احلمّام والنورة والسواك وما يتعلّق بها
الباب األوّل :آداب احلمّام وفضله وأحكامه واألدعية املتعلّقة به
والتدلّك وغسل الرأس باخلطمي
 2010ـ  :1ابن الوليد ،عن سعد ،عن أمحد بن احلسن بن فضال ،عن احلسن

بن عيل ،عن ابن بكري ،عن ابن أيب يعفور قال :الحاين زرارة بن أعني يف نتف
اإلبط وحلقه ،فقلت :نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهام مجيع ًا ،فأتينا باب
احلامم ،فذهبنا إىل احلامم،
أيب عبد اهلل× ،فطلبنا اإلذن عليه ،فقيل لنا :هو يف ّ
فخرج× علينا وقد أطىل إبطه ،فقلت لزرارة :يكفيك؟ قال :ال ،لع ّله إنّام فعله
لع ّلة به ،فقال« :فيام أتيتام؟» فقلت :الحاين زرارة بن أعني يف نتف اإلبط وحلقه،
فقلت :نتفه أفضل من حلقه ،وطليه أفضل منهام ،فقال :أما إنك أصبت السنّة
وأخطأها زرارة ،أما ّ
إن نتفه أفضل من حلقه ،وطليه أفضل منهام».
ثم قال لنا« :اطليا» ،فقلنا :فعلنا مند ثالث ،فقال« :أعيدا؛ ّ
فإن اإلطالء
طهور» ،ففعلنا .فقال يل« :تعلم يا ابن أيب يعفور» فقلت :جعلت فداك ع ّلمني،
فقال« :إياك واالضطجاع يف احلامم؛ فإنّه يذيب شحم الكليتني ،وإ ّياك
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.

ّ
والتمشط يف
واالستلقاء عىل القفاء يف احلامم؛ فإنه يورث داء الدبيلة ،وإ ّياك
احلامم؛ فإنّه يورث وباء الشعر ،وإياك والسواك يف احلامم؛ فإنّه يورث وباء
األسنان ،وإياك أن تغسل رأسك بالطني؛ فإنّه يسمج الوجه ،وإ ّياك أن تد ّلك
رأسك ووجهك بمئزر؛ فانّه يذهب بامء الوجه .وإ ّياك أن تد ّلك حتت قدمك
باخلزف؛ فإنّه يورث الربص ،إياك أن تغتسل من غسالة احلامم؛ ففيها جتتمع
رشهم؛ ّ
فإن
غسالة اليهودي والنرصاين واملجويس والناصب لنا أهل البيت وهو ّ
اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلق ًا أنجس من الكلبّ ،
وإن الناصب لنا أهل البيت
أنجس منه» .

الباب الثاني :احللق ،وجزّ الشعر ،والفرق وتربيته ،وتنظيف
الرأس واجلسد باملاء ،ودفع الروائح الكريهة ،وغسل الثوب
حممد ،عن األهوازي ،عن
 2011ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن ّ

ابن أيب عمري ،عن حممد بن أيب محزة ،عن إسحاق قال :قال يل أبو عبد اهلل×:
«استأصل شعرك ّ
تقل دوا ّبه ودرنه ووسخه ،وتغلظ رقبتك ،وجيلو برصك» .

الباب الثالث :الشيب وعلّته وجزّه ونتفه

 2012ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن

البخرتي ،عن أيب عبد اهلل× قال« :كان الناس ال يشيبون ،فأبرص إبراهيم×
( )1بحار األنوار71 / 73 :؛ علل الرشائع 292 / 1 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )3بحار األنوار85 / 73 :؛ ثواب األعامل.23 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )7روايات.

رب زدين وقار ًا» .
رب ما هذا؟ فقال :هذا وقار ،فقالّ :
شيب ًا يف حليته فقال :يا ّ

الباب الرابع :السواك واحلث عليه ،وفوائده وأنواعه وأحكامه

 2013ـ  :1أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن القداح ،عن أيب جعفر× قال :قال

أشق عىل أ ّمتي ألمرهتم بالسواك مع ّ
كل صالة» .
رسول اهلل|« :لوال أن ّ
 2014ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو بن
سعيد ،عن مصدق ،عن عامر ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال أبو جعفر×« :لو
يعلم الناس ما يف السواك ألباتوه معهم يف حلاف» .

( )1بحار األنوار106 / 73 :؛ علل الرشائع 104 / 1 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )54رواية.
( )3بحار األنوار126 / 73 :؛ علل الرشائع 293 / 1 :رقم .1
( )4بحار األنوار130 / 73 :؛ ثواب األعامل.18 :

أبواب الطيب
الباب األوّل :الطيب وفضله وأصله

 2015ـ  :1العطار ،عن أبيه ،عن األشعري ،عن معاوية بن حكيم ،عن

معمر بن خالد ،عن الرضا× قال« :ال ينبغي للرجال (للرجل) أن يدع
كل يوم ،فإن مل يقدر عليه فيوم ويوم ال ،فإن مل يقدر ففي ّ
الطيب يف ّ
كل مجعة،
وال يدع ذلك» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )11رواية.
( )2بحار األنوار140 / 73 :؛ عيون أخبار الرضا 252 /2 :رقم .21

أبواب الرياحني
الباب األوّل :باب الورد

عيل عليهم
 2016ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا× عن آبائه ،عن ّ
السالم قال« :ح ّياين رسول اهلل| بالورد بكلتا يديه ،فلام أدنيته إىل أنفي قال:
أما إنّه سيد رحيان اجلنة بعد األس» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.
( )2بحار األنوار146 / 73 :؛ عيون أخبار الرضا 44 / 1 :رقم .128

أبواب املساكن وما يتعلّق بها
الباب األوّل :سعة الدار وبركتها وشؤمها وحدّها ،وذمّ من بناها
ريا ًء ومسعة
حممد العطار ،عن األشعري ،عن حممد بن
 2017ـ  :1ماجيلويه ،عن ّ

حممد األنصاري ،عن أبان بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل×
عيسى ،عن أيب عبد اهلل ّ
قال :شكا إليه رجل عبث أهل األرض بأهل بيته وبعياله ،فقال« :كم سمك
بيتك؟» قال :عرشة أذرع ،فقال« :اذرع ثامنية أذرع كام تدور البيت ،واكتب عليه
فإن ّ
آية الكريسّ ،
كل بيت سمكه أكثر من ثامنية أذرع فهو حمترض ،حيرضه اجل ّن
ويسكنونه» .
 2018ـ  :2أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن القداح ،عن أيب عبد اهلل× قال:
قال رسول اهلل|« :الشؤم يف ثالثة أشياء :يف الدابة واملرأة والدار ..فأما الدار
فشومها ضيقها وخبث جرياهنا» اخلرب .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.
( )2بحار األنوار149 / 73 :؛ اخلصال 408 :رقم .8
( )3بحار األنوار150 / 73 :؛ معاين األخبار 152 :رقم .2

أبواب آداب السهر والنوم وأحواهلما
الباب األوّل :القراءة والدعاء عند النوم واالنتباه

عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب
 2019ـ ّ :1

فليتحول عن ش ّقه الذي كان
عبد اهلل× قال« :إذا رأى الرجل ما يكره يف منامه
ّ
عليه نائ ًام ،وليقل :إنّام النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
املقربون وأنبياؤه
شيئ ًا إال بإذن اهلل ،ثم ليقل :عذت بام عاذت به مالئكة اهلل ّ
رش الشيطان الرجيم» .
رش ما رأيت ،ومن ّ
املرسلون ،وعباده الصاحلون ،من ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.
( )2بحار األنوار219 / 73 :؛ الكايف 142 / 8 :رقم .106

أبواب آداب السفر
الباب األوّل :األوقات احملمودة واملذمومة للسفر ،وما يتشاءم به
املسافر
 2020ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن

سنان ،عن أيب عبد اهلل× قال« :يكره السفر والسعي يف احلوائج يوم اجلمعة
ربك به» .
بكر ًة من أجل الصالة ،فأما بعد الصالة فجائز يت ّ

الباب الثاني :محل العصا ،وإدارة احلنك ،وسائر آداب اخلروج من
الصدقة والدعاء والصالة ،وسائر األدعية املتعلّقة بالسفر
 2021ـ  :1ابن إدريس ،عن أبيه ،عن األشعري ،عن ابن هاشم ،عن عبد

اجلبار وإسامعيل والريان مجيع ًا ،عن يونس ،عن عدّ ة من أصحاب أيب عبد
اهلل× قال :حدّ ثني أيب ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|« :من خرج يف سفر ومعه عصا لوز مر ،وتال هذه اآليةَ ﴿ :وَلََّاا
ِ
ن﴾ إىل قولهَ ﴿ :واَّللَُّا َع ََل َاماا َن ُق ُ
يل﴾ ،آمنه اهلل من ّ
كل سبع
ول َاوكِ ٌ ا
اءامدْ َي َا
ت ََو َّج َه ات ْل َق َ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )2بحار األنوار224 / 73 :؛ اخلصال 393 :رقم .95
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.

وكل لص عادّ ،
ضارّ ،
وكل ذات محة حتى يرجع إىل أهله ومنزله ،وكان معه
ّ
سبعة وسبعون من املع ّقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها».
وقال رسول اهلل|[« :محل العصا] تنفي الفقر وال جياوره شيطان».
وقال رسول اهلل|« :إ ّنه مرض آدم مرض ًا شديد ًا أصابته فيه وحشة،
وضمها إىل صدرك،
فشكى ذلك إىل جربئيل× فقال له :اقطع واحدة منه
ّ
ففعل فأذهب اهلل عنه الوحشة ،وقال :من أراد أن تطوى له األرض فليتخذ النقد
من العصا والنقد عصا لوز مر» .

الباب الثالث :آداب الركوب وأنواعها ،واملياثر وأنواعها

عمه ،عن ابن بزيع ،عن هشام
 2022ـ  :1ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ

بن سامل قال :قال الصادق×« :من اجلور قول الراكب للاميش :الطريق» .

الباب الرابع :حثّ الرجال على الركوب ،والنهي عن ركوب املرأة
على السرج

 2023ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن أمري املؤمنني× قال« :الطيب نرشة،

( )1بحار األنوار229 / 73 :؛ ثواب األعامل .186 :لكن من غري املعلوم أن يكون القولني
اآلخرين لرسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وس ّلم قد وردا بالسند نفسه املتقدّ م يف
ضم رواية إىل أخرى يف كالم
األعىل ،حتى حيكم
ّ
بصحتهام؛ الحتامل كوهنام من باب ّ
الشيخ الصدوق نفسهّ ،
ولعل ما يؤ ّيده ّ
أن الصدوق جعل هذه الروايات ثالث ًا منفصلة يف
حبااَّلل).
كتاب من ال حيرضه الفقيه ج  ،2ص  ،270فليالحظ ( ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )40رواية.
( )3بحار األنوار298 / 73 :؛ األمايل للصدوق 371 :رقم  .9تقدّ م هذا احلديث سابق ًا
حبااَّلل).
وأنّه ورد بصيغة أخرى أيض ًا فلرياجع ( ّ
( )4يبلغ جمموع ما يف الباب ( )2اثنتني.

والعسل نرشة ،والركوب نرشة ،والنظر إىل اخلرضة نرشة» .

الباب اخلامس :آداب املشي

 2024ـ  :1ماجيلويه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن

سامل ،عن أيب عبد اهلل× قال« :قال رسول اهلل| :ليس للنساء رساة
الطريق ،ولكن جنباه ،يعني بالرساة وسطه» .
عمه
 2025ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن الربقي ،عن سليامن بن سامعة ،عن ّ
عاصم الكويف ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه عليهام السالم قال :قال رسول
عز وجل
ريب ّ
اهلل|« :إذا تصامت أ ّمتي عن سائلها ،ومشت بتبخرتها حلف ّ
ّ
ألعذبن بعضهم ببعض» .
بعزته فقال :وعزيت

الباب السادس :معنى الفتوّة واملروّة

 2026ـ  :1باإلسناد ،عن الربقي ،عن اهليثم بن عبد اهلل النهدي ،عن أبيه،

مروة
مروة احلرض،
ومروة السفر ،فأما ّ
ّ
مروتانّ :
املروة ّ
عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
احلرض فتالوة القرآن ،وحضور املساجد ،وصحبة أهل اخلري ،والنظر يف الفقه.
مروة السفر فبذل الزاد ،واملزاح يف غري ما يسخط اهلل ،وق ّلة اخلالف عىل من
وأما ّ
صحبك ،وترك الرواية عليهم ،إذا أنت فارقتهم» .
( )1بحار األنوار300 / 73 :؛ عيون أخبار الرضا 44 / 1 :رقم .126
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )13رواية.
( )3بحار األنوار302 / 73 :؛ معاين األخبار 156 :رقم .1
( )4بحار األنوار302 / 73 :؛ ثواب األعامل.251 :
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )6بحار األنوار313 / 73 :؛ معاين األخبار 258 :رقم .8

أبواب النوادر
الباب األوّل :ما يورث الغ ّم واهلم والتهمة ،ودفعها ،وما هو نشرة

 2027ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب عمري ،عن مثنى

هتتم؟ أما
بن الوليد ،عن أيب بصري قال :قال يل أبو عبد اهلل×« :أما حتزن؟ أما ّ
تأمل؟» قلت :بىل واهلل ،قال« :فإذا كان ذلك منك فاذكر املوت ووحدتك يف
قربك ،وسيالن عينيك عىل خدّ يك ،وتق ّطع أوصالك ،وأكل الدود من حلمك،
وبالك ،وانقطاعك عن الدنياّ ،
فإن ذلك حيثك عىل العمل ،ويردعك عن كثري
من احلرص عىل الدنيا» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )2بحار األنوار322 / 73 :؛ األمايل للصدوق 426 :رقم .2

أبواب املواعظ واحلكم
الباب األوّل :ما أوصى رسول اهلل إىل أمري املؤمنني

حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن النعامن ،عن معاوية
 2028ـ ّ :1

بن عامر قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول« :كان يف وص ّية النبي| لعيل×
أن قال :يا عيل ،أوصيك يف نفسك بخصال فاحفظها عنّي ،ثم قال :اللهم أعنه:
أما األوىل فالصدق وال خترجن من فيك كذبة أبد ًا ،والثانية الورع وال جترتي
عز ذكره كأنّك تراه ،والرابعة كثرة البكاء
عىل خيانة أبد ًا ،والثالثة اخلوف من اهلل ّ
من خشية اهلل يبني لك ّ
بكل دمعة ألف بيت يف اجلنّة ،واخلامسة بذلك مالك
ودمك دون دينك .والسادسة األخذ بسنّتي يف صاليت وصومي وصدقتي ،أما
الصالة فاخلمسون ركعة ،وأما الصيام فثالثة أيام يف الشهر ،اخلميس يف ّأوله
واألربعاء يف وسطه واخلميس يف آخره ،وأما الصدقة فجهدك حتى تقول :قد
أرسفت ومل ترسف ،وعليك بصالة الليل [وعليك بصالة الليل وعليك بصالة
الليل] وعليك بصالة الزوال ،وعليك بصالة الزوال ،وعليك بصالة الزوال،
وعليك بتالوة القرآن عىل ّ
كل حال ،وعليك برفع يديك يف صالتك وتقليبهام،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.

وعليك بالسواك عند ّ
كل وضوء ،وعليك بمحاسن األخالق فاركبها ومساوي
األخالق فاجتنبها ،فإن مل تفعل فال تلوم ّن إال نفسك» .

الباب الثاني :جوامع وصايا رسول اهلل ومواعظه وحكمه
النخعي ،عن النوفيل ،عن حممد بن
األسدي ،عن
 2029ـ  :1السناين ،عن
ّ
ّ
سنان ،عن املفضل ،عن ابن ظبيان ،عن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم
أنّه قال« :االشتهار بالعبادة ريبةّ ،
إن أيب حدّ ثني ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن
عيل× ّ
أن رسول اهلل| قال :أعبد الناس من أقام الفرائض ،وأسخى
الناس من أ ّدى زكاة ماله ،وأزهد الناس من اجتنب احلرام ،وأتقى الناس من
احلق فيام له وعليه ،وأعدل الناس من ريض للناس ما يرىض لنفسه وكره هلم
قال ّ
ما يكره لنفسه ،وأكيس الناس من كان أشدّ ذكر ًا للموت ،وأغبط الناس من كان
بتغري
حتت الرتاب قد أمن العقاب يرجو الثواب ،وأغفل الناس من مل يتعظ ّ
الدنيا من حال إىل حال ،وأعظم الناس يف الدنيا خطر ًا من مل جيعل للدنيا عنده
خطر ًا ،وأعلم الناس من مجع علم الناس إىل علمه ،وأشجع الناس من غلب
وأقل الناس قيمة أق ّلهم عل ًامّ ،
هواه ،وأكثر الناس قيمة أكثرهم عل ًامّ ،
وأقل الناس
لذ ًة احلسودّ ،
ّ
وأقل الناس راح ًة البخيل ،وأبخل الناس من بخل بام افرتض اهلل
وأقل الناس حرم ًة الفاسقّ ،
باحلق أعلمهم بهّ ،
وأقل
عز وجل عليه ،وأوىل الناس ّ
ّ
الناس وفاء امللوكّ ،
وأقل الناس صديق ًا امللك ،وأفقر الناس الطامع ،وأغنى
الناس من مل يكن للحرص أسري ًا ،وأفضل الناس إيامن ًا أحسنهم خلق ًا ،وأكرم
( )1بحار األنوار68 / 73 :؛ الكايف 79 / 8 :رقم .33
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )49رواية.

الناس أتقاهم ،وأعظم الناس قدر ًا من ترك ما ال يعنيه ،وأورع الناس من ترك
املراء وإن كان حم ّق ًاّ ،
مرو ًة من كان كاذب ًا ،وأشقى الناس امللوك،
وأقل الناس ّ
وأمقت الناس املتكرب ،وأشدّ الناس اجتهاد ًا من ترك الذنوب ،وأحلم الناس من
ّفر من جهال الناس ،وأسعد الناس من خالط كرام الناس ،وأعقل الناس
أشدّ هم مدار ًة للناس ،وأوىل الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة ،وأعتى
الناس من قتل غري قاتله أو رضب غري ضاربه ،وأوىل الناس بالعفو أقدرهم عىل
وأحق الناس بالذنب السفيه املغتابّ ،
وأذل الناس من أهان الناس،
العقوبة،
ّ
وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ،وأصلح الناس أصلحهم للناس ،وخري الناس
من انتفع به الناس» .
 2030ـ  :2أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن صفوان ،عن الكناين قال :قلت
للصادق جعفر بن حممد عليهام السالم :أخربين عن هذا القول قول من هو؟:
رش عاقبة األمورّ ،
إن أرشف احلديث
أسأل اهلل اإليامن والتقوى وأعوذ باهلل من ّ
ذكر اهلل ،ورأس احلكمة طاعته ،وأصدق القول وأبلغ املوعظة وأحسن القصص
كتاب اهلل ،وأوثق العرى اإليامن باهلل ،وخري امللل م ّلة إبراهيم ،وأحسن السنن
حممد| ،وخري الزاد التقوى ،وخري العلم
سنّة األنبياء ،وأحسن اهلدى هدى ّ
ما نفع ،وخري اهلدى ما ا ّتبع ،وخري الغنى غنى النفس ،وخري ما ألقي يف القلب
اليقني ،وزينة احلديث الصدق ،وزينة العلم اإلحسان ،وأرشف املوت قتل
الشهادة ،وخري األمور خريها عاقبة ،وما ّ
والشقي
خري مما كثر وأهلى،
ّ
قل وكفى ٌ
من شقي يف بطن أ ّمه ،والسعيد من وعظ بغريه ،وأكيس الكيس التقى ،وأمحق
ورش العمى
ورش األمور حمدثاهتاّ ،
ورش الرواية رواية الكذبّ ،
احلمق الفجورّ ،
( )1بحار األنوار111 / 74 :؛ األمايل للصدوق 72 :رقم .4

عز وجل
ورش الندامة ندامة يوم القيامة ،وأعظم املخطئني عند اهلل ّ
عمى القلبّ ،

لسان ّ
ٌ
ورش املأكل أكل مال اليتيم ظل ًام،
ورش الكسب كسب الرباّ ،
كذابّ ،
وأحسن زينة الرجل السكينة مع اإليامن .ومن يبتغ السمعة يسمع اهلل به ،ومن
يعرف البالء يصرب عليه ،ومن ال يعرفه ينكره والريب كفر ،ومن يستكرب يضعه
اهلل ،ومن يطع الشيطان يعص اهلل ،ومن يعص اهلل ّ
يعذبه اهلل ،ومن يشكر اهلل يزده
اهلل ،ومن يصرب عىل الرزية يغثه اهلل ،ومن يتو ّكل عىل اهلل فحسبه اهلل ،ال تسخطوا
عز وجل؛
تتقربوا إىل أحد من اخللق بتباعد من اهلل ّ
اهلل برضا أحد من خلقه ،وال ّ
فإ ّن اهلل ليس بينه وبني أحد من اخللق يشء يعطيه به خري ًا أو يرصفه به عنه السوء
كل خري يبتغى ،ونجاة من ّ
إن طاعة اهلل نجاح ّ
إال بطاعته وابتغاء مرضاتهّ ،
كل
رش يتقىّ ،
وإن اهلل يعصم من أطاعه وال يعتصم منه من عصاه ،وال جيد اهلارب
ّ
من اهلل مهرب ًا ،فإ ّن أمر اهلل نازل بإذالله ولو كره اخلالئق ّ
وكل ما هو آت قريب،
رب والتقوى ،وال تعاونوا عىل
ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،تعاونوا عىل ال ّ
اإلثم والعدوان ،واتقوا اهلل ّ
إن اهلل شديد العقاب .قال :فقال يل الصادق جعفر
بن حممد عليهام السالم« :هذا قول رسول اهلل|» .

الباب الثالث :ما مجع من مفردات كلمات الرسول ،وجوامع كلمه

 2031ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن هاشم ،عن عبد اهلل بن ميمون،

عن الصادق ،عن أبيه ،عن آبائه عليهم السالم قال« :قال رسول اهلل|:
حق احلياء ،قالوا :وما نفعل يا رسول اهلل؟ قال :فإن كنتم
استحيوا من اهلل ّ
فاعلني فال يبيت ّن أحدكم إال وأجله بني عينيه ،وليحفظ الرأس وما حوى،
( )1بحار األنوار114 / 74 :؛ األمايل للصدوق 576 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.

والبطن وما وعى ،وليذكر القرب والبىل ،ومن أراد اآلخرة فليدع زينة احلياة
الدنيا» .

الباب الرابع :مواعظ أمري املؤمنني وخطبه أيضاً وحكمه

 2032ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن ابن أيب نجران ،عن ابن

حممد بن قيس ،عن أيب جعفر× قال« :كان أمري املؤمنني×
محيد ،عن ّ
بالكوفة إذا ّ
صىل العشاء االخرة ينادي الناس ثالث مرات حتى يسمع أهل
التعرج عىل
املسجد :أهيا الناس ّ
جتهزوا رمحكم اهلل فقد نودي فيكم بالرحيل ،فام ّ
جتهزوا رمحكم اهلل وانتقلوا بأفضل ما بحرضتكم
الدنيا بعد نداء فيها بالرحيلّ ،
من الزاد وهو التقوى ،واعلموا ّ
وممركم عىل الرصاط
أن طريقكم إىل املعاد ّ
واهلول األعظم أمامكم عىل طريقكم عقبة كؤودة ومنازل مهولة خموفة ،البد
املمر عليها والوقوف هبا ،فإما برمحة من اهلل فنجاة من هوهلا وعظم
لكم من ّ
خطرها وفظاعة منظرها وشدّ ة خمتربها ،وإما هبلكة ليس بعدها انجبار» .
 2033ـ  :2املفيد ،عن أمحد بن الوليد ،عن أبيه ،عن الصفار ،عن ابن
عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن عيل بن أيب محزة ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر حممد
بن عيل بن احلسني عليهم السالم قال :قال أمري املؤمنني عليه السالم« :أفضل ما
املتوسلون اإليامن باهلل ،ورسوله ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،وكلمة
توسل به
ّ
ّ
فإهنا من فرائض
فإهنا الفطرة ،وإقام الصالة؛ فإهنا امل ّلة ،وإيتاء الزكاة ّ
اإلخالص؛ ّ
وحج البيت؛ فإ ّنه ميقات
اهلل ،وصيام شهر رمضان؛ فإ ّنه جنّة من عذاب اهلل،
ّ
( )1بحار األنوار115 / 74 :؛ األمايل للصدوق 714 :رقم .2
( )2تو ّفر هذا الباب عىل ما يقارب ( )47رواية.
( )3بحار األنوار391 / 74 :؛ األمايل للصدوق 587 :رقم .7

للدين ومدحضة للذنب ،وصلة الرحم؛ فإهنا مثراة للامل ومنسأة لألجل،
الرس؛ فإهنا تذهب اخلطيئة وتطفئ غضب الرب ،وصنايع املعروف؛
والصدقة يف ّ

فإهنا تدفع ميتة السوء ،وتقي مصارع اهلوان .أال فاصدقوا فإ ّن اهلل مع من صدق،
ّ
وجانبوا الكذب فإ ّن الكذب جمانب اإليامن ،أال ّ
وإن الصادق عىل شفا منجاة
وكرامة ،أال ّ
وإن الكاذب عىل شفا خمزاة وهلكة ،أال وقولوا خري ًا تعرفوا به،
واعملوا به تكونوا من أهله ،وأ ّدوا األمانة إىل من ائتمنكم ،وصلوا من قطعكم،
وعودوا بالفضل عىل من ساء لكم».
وروى الصدوق ،عن أبيه ،عن سعد ،عن إبراهيم بن مهزيار ،عن أخيه ،عن
محاد بن عيسى ،عن إبراهيم بن عمر بإسناده يرفعه إىل عيل بن أيب طالب×
مثله .
وروى احلسني بن سعيد يف نوادره عن محاد مثله .
 2034ـ  :3أبيه ،عن سعد ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن أيب أيوب ،عن أيب
محزة ،عن أيب جعفر× قال :قال أمري املؤمنني×« :مجع اخلري ك ّله يف ثالث
وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوّ ،
خصال :النظر والسكوت والكالمّ ،
وكل
( )1بحار األنوار398 / 74 :؛ علل الرشائع 247 / 1 :رقم .1
تم تصحيح سند
( )2املصدر السابق؛ احلسني بن سعيد أو كتاب النوادر .وال أدري كيف ّ
هذا احلديث وفق ًا لنظريات الشيخ املحسني؛ ّ
األول ورد يف أمايل الطويس
فإن طريقه ّ
الذي مل يثبت عند الشيخ املحسني أساس ًا ،والطريق الثاين ال ُيعرف السند فيه بني إبراهيم
بن عمر واإلمام عيل ،والطريق الثالث مأخوذ من كتب احلسني بن سعيد األهوازي التي
قال عنها الشيخ املحسني أهنا وصلت اىل الشيخ املجليس بالوجادة ،فهي غري ثابتة،
مشكل من حيث السندّ ،
ٌ
ولعل ذكره كان من سهو القلم أو له طريق آخر يف
فاحلديث
مصدر آخر ،أو أنّه اكتفى بتعدّ د طرقه هبذا النحو للوثوق بصدوره كام ال يبعد منه،
والعلم عند اهلل (حب اهلل).

سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلةّ ،
وكل كالم ليس فيه ذكر فهو لغو .فطوبى ملن
كان نظره عربة ،وسكوته فكرة ،وكالمه ذكر ًا ،وبكى عىل خطيئته وآمن الناس
رشه» .
ّ

الباب اخلامس :وصايا عليّ بن احلسني عليهما السالم ومواعظه
وحكمه

 2035ـ  :1ابن املتوكّل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن

ابن عط ّية ،عن الثاميل ،عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال« :ال حسب لقريش
وال لعريب إال بتواضع ،وال كرم إال بتقوى ،وال عمل إال بن ّية ،وال عبادة إال
بتف ّقه ،أال ّ
عز وجل من يقتدي بسنّة إمام وال يقتدي
وإن أبغض الناس إىل اهلل ّ
بأعامله» .

الباب السادس :مواعظ الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم
ووصاياه

 2036ـ  :1ابن إدريس ،عن أبيه ،عن حممد بن أيب الصهبان ،عن حممد بن

حممد عليهام السالم ،أنّه جاء إليه
زياد ،عن أبان األمحر ،عن الصادق جعفر بن ّ
رجل فقال له :بأيب أنت وأ ّمي يا ابن رسول اهلل ع ّلمني موعظة .فقال له×:
«إن كان اهلل تبارك وتعاىل قد تك ّفل بالرزق فاهتاممك ملاذا؟ وإن كان الرزق
( )1بحار األنوار406 / 74 :؛ معاين األخبار 344 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع ما يف الباب من مواعظ ووصايا ( )21رواية.
( )3بحار األنوار147 / 75 :؛ اخلصال 18 :رقم .62
( )4يزيد ما يف الباب عىل ( )113موعظة ووصية.

مقسوم ًا فاحلرص ملاذا؟ وإن كان احلساب ح ّق ًا فاجلمع ملاذا؟ وإن كان الثواب
عز وجل ح ّق ًا فالبخل ملاذا؟
عن اهلل ح ّق ًا فالكسل ملاذا؟ وإن كان اخللف من اهلل ّ
عز وجل النار فاملعصية ملاذا؟ وإن كان املوت ح ّق ًا
وإن كان العقوبة من اهلل ّ
عدو ًا
فالفرح ملاذا؟ وإن كان العرض عىل اهلل ح ّق ًا فاملكر ملاذا؟ وإن كان الشيطان ّ
املمر عىل الرصاط ح ّق ًا فالعجب ملاذا؟ وإن كان ّ
كل يشء
فالغفلة ملاذا؟ وإن كان ّ
بقضاء وقدر فاحلزن ملاذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها ملاذا؟!» .
 2037ـ  :2العطار ،عن أبيه ،عن األشعري ،عن اجلاموراين ،عن ابن أيب
حممد بن أيب محزة ،عن معاوية بن وهب ،عن أيب عبد اهلل الصادق
عثامن ،عن ّ
حكيم حكي ًام سبعامئة فرسخ يف سبع
جعفر بن حممد عليهام السالم قال« :تبع
ٌ
كلامت ،فلام حلق به قال له :يا هذا ما أرفع من السامء ،وأوسع من األرض،
وأغنى من البحر ،وأقسى من احلجر ،وأشدّ حرارة من النار ،وأشدّ برد ًا من
احلق أرفع من السامء،
الزمهرير ،وأثقل من اجلبال الراسيات .فقال له :يا هذا ّ
والعدل أوسع من األرض ،وغنى النفس أغنى من البحر ،وقلب الكافر أقسى
عز
من احلجر ،واحلريص اجلشع أشدّ حرارة من النار ،واليأس من روح اهلل ّ
وجل أشدّ برد ًا من الزمهرير ،والبهتان عىل الربيء أثقل من اجلبال
الراسيات» .
 2038ـ  :3ابن املتوكّل ،عن احلمريي ،عن اليقطيني حممد بن عيسى ،عن
ابن حمبوب ،عن هشام بن سامل قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول حلمران« :يا
محران ،انظر إىل من هو دونك ،وال تنظر إىل من هو فوقك يف املقدرةّ ،
فإن ذلك
( )1بحار األنوار190 / 75 :؛ األمايل للصدوق 56 :رقم .5
( )2بحار األنوار190 / 75 :؛ األمايل للصدوق 317 :رقم .1

أقنع لك بام قسم لك ،وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك .واعلم ّ
أن العمل
الدائم القليل عىل اليقني أفضل عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني .واعلم
والكف عن أذى املؤمنني واغتياهبم ،وال
أنّه ال ورع أنفع من جتنّب حمارم اهلل
ّ
عيش أهنأ من حسن اخللق ،وال مال أنفع من القنوع باليسري املجزي ،وال جهل
أرض من العجب» .
ّ

( )1بحار األنوار21 / 75 :؛ علل الرشائع 560/ 2 :رقم .1

أبواب املعاصي والكبائر وحدودها
الباب األوّل :الزنا

عمه ،عن األزدي ،عن ابن
 2039ـ  :1ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ

عمرية ،عن الصادق× قال« :من شغف بمح ّبة احلرام وشهوة الزنا فهو رشك
شيطان» .ثم قالّ « :
إن لولد الزنا عالمات :أحدها بغضنا أهل البيت ،وثانيها أنه
حي ّن إىل احلرام الذي خلق منه» اخلرب .
حممد بن عبد اجلبار ،عن ابن عمرية ،عن ابن
 2040ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن ّ
حازم ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال« :مدمن الزنا والرسق والرشب كعابد
وثن» .
حممد العطار ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن
 2041ـ  :3أبيه ،عن ّ
عبيد بن زرارة ،عن عبد امللك بن أعني قال :سمعت أبا جعفر× يقول« :إذا
زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعمال مجيع ًا ،وكانت النطفة واحدة ،وخلق منها
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )42رواية.
( )2بحار األنوار21 / 76 :؛ معاين األخبار 400 :رقم 60؛ اخلصال 216 :رقم .40
( )3بحار األنوار24 / 76 :؛ ثواب األعامل.244 :

الولد ويكون رشك شيطان» .

الباب الثاني :حدّ الزنا ،وكيفية ثبوته ،وأحكامه

 2042ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن النهدي ،عن ابن حمبوب ،عن أيوب ،عن

سليامن بن خالد ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× ،يف غالم صغري مل يدرك ابن
عرش سنني زنى بامرأة ،قال« :جيلد الغالم دون احلدّ  ،وجتلد املرأة احلدّ كام ً
ال»،
قيل :فإن كانت حمصنة ،قال« :ال ترجم؛ ّ
ألن الذي نكحها ليس بمدرك ،ولو
كان مدرك ًا لرمجت» .
حممد بن
 2043ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل× قال« :ال
احلرة» .
احلر اململوكة ،وال اململوك ّ
حيصن ّ
 2044ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن
النرض ،عن ابن محيد ،عن حممد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر× عن الرجل
يزين ومل يدخل بأهله ،أحمصن؟ قال« :ال ،وال باألمة» .
 2045ـ  :4ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن
حممد ،قال :سألت أبا جعفر× عن الرجل يأيت وليدة
العال وابن بكري ،عن ّ
( )1بحار األنوار26 / 76 :؛ ثواب األعامل .263 :هذه الرواية ومفهوم (رشك الشيطان)
معمقة أو لتقديم تفسريات لغوية كنائية
الواردة يف الكتاب والسنّة ،حيتاجان لدراسة ّ
حبااَّلل).
واضحة عرب ّي ًا ،والعلم عند اهلل ( ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.
( )3بحار األنوار41 / 76 :؛ علل الرشائع 534 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار40 / 76 :؛ علل الرشائع.511 / 2 :
( )5املصدر السابق؛ علل الرشائع.511 / 2 :

امرأة بغري إذهنا ،فقال×« :عليه ما عىل الزاين جيلد مائة جلدة» ،قال« :وال
يرجم إن زنى بيهود ّية أو نرصانية أو أمة وال حتصنه األمة واليهودية والنرصان ّية
باحلرة ،وكذلك ال يكون عليه حدّ املحصن إذا زنى بيهود ّية أو نرصانية
إن زنى ّ
حرة» .
أو أمة وحتته ّ

الباب الثالث :حتريم اللواط ،وحدّه ،وبدوّ ظهوره

حممد ،عن حممد بن حييى اخلزاز،
 2046ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ

عن غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل× قال« :قال أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليهّ :
إن هلل عباد( ًا) ال يعبأ هبم شيئ ًا ،هلم أرحام كأرحام النساء ،فقيل :يا أمري
املؤمنني أفال حيبلون؟ قالّ :إهنا منكوسة» .
حممد بن حييى ،عن
حممد ،عن ّ
 2047ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه:
«ما أمكن أحد من نفسه طائع ًا يلعب به إال ألقى اهلل عليه شهوة النساء» .

الباب الرابع :السحق وحدّه

 2048ـ  :1أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل،

( )1بحار األنوار40 / 76 :؛ علل الرشائع.511 / 2 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )3بحار األنوار68 / 76 :؛ ثواب األعامل .267 :البدّ من التحقيق يف متن هذه الرواية
وفق ًا حلقائق العلم احلديثّ ،
ولعل املراد منها وجود اهلرمونات األنثو ّية يف بعض الرجال
حبااَّلل).
بحيث يكون ذلك من طبائع هؤالء العارضة عليهم يف اخللقة واهلل العامل ( ّ
( )4بحار األنوار69 / 67 :؛ ثواب األعامل.267 :
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.

عن أيب عبد اهلل× قال :دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق،
عز وجل ذلك يف القرآن،
فقال×« :حدّ ها حدّ الزاين» ،فقالت :ما ذكر اهلل ّ
الرس» .
قال« :بىل» ،قالت :وأين هو؟ قال« :هو أصحاب ّ
حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن
 2049ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
إسحاق بن جرير قال :سألتني امرأة أن أستأذن هلا عىل أيب عبد اهلل× فأذن هلا،
فقالت :أخربين عن اللوايت مع اللوايت ،ما حدّ ما هو فيه؟ قال :حدّ الزانية ،إذا
كان يوم القيامة يؤتى هب ّن قد ألبسن مق ّطعات من النار ،وقنّعن بمقانع من نار،
ورسبلن من نار ،وأدخل يف أجوافه ّن إىل رؤوسه ّن أعمدة من نار ،وقذف هب ّن
يف النار ،أيتها املرأةّ ،أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،فاستغنى الرجال
بالرجال ،وبقي النساء بغري رجال ،ففعلن كام فعلن رجاهل ّن» .

الباب اخلامس :من وجد مع امرأة يف بيت أو يف حلاف
حممد ،عن الوشاء ،عن
 2050ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن ّ
أمحد بن عائذ ،عن أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل× قال« :ليس المرأتني أن يبيتا
يف فراش واحد إال أن يكون بينهام حاجز ،فإن فعلتا هنيتا عن ذلك ،وإن وجدتا
بعد النهي جلدتا ّ
كل واحد منهام حد ًا حد ًا ،فإن وجدتا أيض ًا يف حلاف جلدتا،
فإن وجدتا الثالثة قتلتا» .
( )1بحار األنوار75 / 76 :؛ ثواب األعامل.268 :
( )2املصدر السابق؛ ثواب األعامل.267 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.
( )4بحار األنوار93 / 76 :؛ ثواب األعامل.268 :

الباب السادس :زمان ضرب احلدّ ومكانه ،وحكم من أسلم بعد لزوم
احلدّ ،وحكم أهل الذمة يف ذلك ،وأنّه ال شفاعة يف احلدود ،وفيه
نوادر أحكام احلدود
حممد ،عن حممد بن حييى اخلزاز،
 2051ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ

عن غياث بن إبراهيم ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل عليهم السالم أنه قال« :ال
أقيم عىل رجل حدّ ًا بأرض العدو حتى خيرج منها ،لئال تلحقه احلم ّية فيلحق
بالعدو» .
ّ

الباب السابع :التعزير وحدّه ،والتأديب وحدّه

 2052ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عيل بن مهزيار،

حممد بن حييى ،عن محاد بن عثامن قال :قلت أليب عبد اهلل× :التعزير؟
عن ّ
فقال« :دون احلدّ » ،قال :قلت :دون ثامنني؟ قال :فقال« :ال ،ولكنّه دون
األربعني فإ ّهنا حدّ اململوك» ،قال :قلت :وكم ذاك؟ قال« :عىل قدر ما يراه الوايل
وقوة بدنه» .
من ذنب الرجل ّ

الباب الثامن :الدياثة والقيادة

 2053ـ  :1ابن الوليد ،عن الص ّفار ،عن الربقي ،عن عدّ ة من أصحابنا ،عن

حرمت اجلنّة عىل
ابن أسباط ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى× قالّ « :
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )2بحار األنوار97 / 76 :؛ علل الرشائع 544 / 2 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )4بحار األنوار102 / 76 :؛ علل الرشائع 538 / 2 :رقم .4
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

ثالثة :النامم ،ومدمن اخلمر ،والديوث وهو الفاجر» .

الباب التاسع :حدّ القذف ،والتأديب يف الشتم ،وأحكامها

 2054ـ  :1باإلسناد ،عن النرض ،عن ابن محيد ،عن أيب بصري قال :سألت أبا

عبد اهلل× عن الرجل يقذف اجلارية الصغرية ،فقال« :ال جيلد ،إال أن يكون
قد أدركت أو قاربت» .

الباب العاشر :حرمة شرب اخلمر وعلّتها ،والنهي عن التداوي
بها ،واجللوس على مائدة يشرب عليها ،وأحكامها
2055ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن النهدي ،عن ابن حمبوب ،عن أيب أيوب ،عن

حممد بن مسلم قال :سئل أبو عبد اهلل× عن اخلمر ،فقال« :قال رسول
ّ
اهلل|ّ :
عز وجل عن عبادة األوثان ،ورشب اخلمر،
إن ّأول ما هناين عنه ريب ّ
ومالحاة الرجالّ ،
إن اهلل تعاىل بعثني رمح ًة للعاملني ،وألحمق املعازف واملزامري
ريب ّ
جل جالله فقال :ال
وأمور اجلاهلية وأوثاهنا وأزالمها وأحالفها ،أقسم ّ
يرشب عبد يل مخر ًا يف الدنيا إال سقيته يوم القيامة مثل ما رشب منها من احلميم،
ّ
تزوجوه وال
معذب ًا بعد أو مغفور ًا له» .وقال×« :ال جتالسوا شارب اخلمر وال ّ
تتزوجوا إليه ،وإن مرض فال تعودوه ،وإن مات فال تش ّيعوا جنازتهّ ،
إن شارب
ّ
ال شدقه ،سائ ً
اخلمر جييء يوم القيمة مسود ًا وجهه ،مزر ّقة عيناه ،مائ ً
ال لعابه،
( )1بحار األنوار114 / 76 :؛ ثواب األعامل.270 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.
( )3بحار األنوار119 / 76 :؛ علل الرشائع 534 / 2 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )67رواية.

دالع ًا لسانه من قفاه» .
 2056ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن معاوية بن حكيم ،عن ابن أيب
عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن الفضيل ،عن أيب جعفر× قال« :من رشب
اخلمر مل تقبل صالته أربعني يوم ًا ،فإن ترك الصالة يف هذه األيام ضوعف عليه
العذاب لرتك الصالة» .
 2057ـ  :3اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن الريان ،عن الرضا× قال:
يقر له ّ
بأن اهلل يفعل ما يشاء وأن يكون
«ما بعث اهلل نب ّي ًا إال بتحريم اخلمر ،وأن ّ
يف تراثه الكندر» .
 2058ـ  :4ابن إدريس ،عن أبيه ،عن ابن عيسى ،عن ابن خالد قال :قلت
للرضا× :إ ّنا روينا عن النبي| ّ
أن من رشب اخلمر مل حتسب صالته
أربعني صباح ًا ،فقال« :صدقوا» ،فقلت :فكيف ال حتسب صالته أربعني صباح ًا
ال ّ
أقل من ذلك وال أكثر؟ قالّ « :
فصري
ألن اهلل تبارك وتعاىل قدّ ر خلق اإلنسان ّ
فصريها مضغ ًة
فصريها علق ًة أربعني يوم ًا ،ثم نقلها ّ
النطفة أربعني يوم ًا ،ثم نقلها ّ
أربعني يوم ًا ،وهذا إذا رشب اخلمر بقيت يف مشاشة عىل قدر ما خلق منه
وكذلك مجيع غذائه وأكله ورشبه تبقى يف مشاشة أربعني يوما» .
 2059ـ  :5أبيه ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن حديد وابن أيب
( )1بحار األنوار125 / 76 :؛ األمايل للصدوق 502 :رقم  .1وحيتمل أن تكون الرواية
حبااَّلل).
الثانية غري مرتبطة بالسند أعاله عىل ما تقدّ م مثله ،فال نعيد ( ّ
( )2بحار األنوار134 / 76 :؛ ثواب األعامل243 :؛ اخلصال 534 :رقم  ،1وفيهام :من
رشب اخلمر فسكر منها مل تقبل..
( )3املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 17 / 1 :رقم  .33قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)396بنا ًء عىل ّ
عيل.
أن الواسطة املحذوفة بني عيل والريان هو إبراهيم والد ّ
( )4بحار األنوار135 / 76 :؛ علل الرشائع 345 / 2 :رقم .1

نجران مع ًا ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر× قال« :ال حتقرن
بالبول ،وال تتهاون به ،وال بصالتك ،فإ ّن رسول اهلل| قال عند موته :ليس
عيل احلوض ال واهلل ،ليس منّي من رشب
منّي من استخف بصالته ،ال يرد ّ
عيل احلوض ال واهلل» .
مسكر ًا ،ال يرد ّ

 2060ـ  :6ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن عدّ ة من أصحابنا ،عن
حرمت اجلنة عىل
ابن أسباط ،عن عيل بن جعفر× عن أخيه موسى× قالّ « :
ثالثة :النامم ،ومدمن اخلمر ،والديوث وهو الفاجر» .
 2061ـ  :7أبيه ،عن احلمريي ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام
بن سامل ،عن سليامن بن خالد ،عن أيب عبد اهلل× قال« :مدمن اخلمر يلقى اهلل
عز وجل له صالة أربعني
عز وجل كعابد وثن ،ومن رشب منه رشب ًة مل يقبل اهلل ّ
ّ
يوم ًا» .
حممد بن أيب القاسم ،عن هارون بن مسلم ،عن مسعدة
 2062ـ  :8أبيه ،عن ّ
بن زياد ،عن أيب عبد اهلل× ،عن آبائه عليهم السالمّ « :
أن النبي| قال:
جييء مدمن اخلمر املسكر يوم القيامة مزرقة عيناه ،مسود ًا وجهه ،مائ ً
ال شفته
يسيل لعابه .مشدودة ناصيته إىل إهبام قدميه ،خارجة يده من صلبه فيفزع منه
أهل اجلمع إذا رأوه مقب ً
ال إىل احلساب» .
 2063ـ  :9ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو بن
سعيد ،عن مصدق ،عن عامر ،عن أيب عبد اهلل× قال :سئل عن الرجل إذا
( )1بحار األنوار136 / 76 :؛ علل الرشائع 356 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار138 / 76 :؛ ثواب األعامل.270 :
( )3املصدر السابق؛ ثواب األعامل.242 :
( )4بحار األنوار139 / 76 :؛ ثواب األعامل.243 :

رشب املسكر ما حاله؟ قال« :ال يقبل اهلل صالته أربعني يوم ًا ،وليس له توبة يف
األربعني ،وإن مات فيها دخل النار» .
 2064ـ  :10أبيه ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن عمرو بن عثامن ،عن أمحد
حممد بن عيل عليهام السالم يف املسجد
بن إسامعيل الكاتب ،عن أبيه قال :أقبل ّ
احلرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا :هذا إله أهل العراق ،فقال بعضهم :ولو
عم ،ما أكرب الكبائر؟
بعثتم إليه بعضكم فسأله ،فأتاه شاب منهم فقال له :يا ّ
فقال« :رشب اخلمر» ،فأتاهم فأخربهم ،فقالوا له :عد إليه فلم يزالوا به حتى
عاد إليه فسأله فقال له« :أمل أقل لك يا ابن أخ :رشب اخلمر يدخل صاحبه يف
باحلق ويف الرشك باهلل ،أفاعيل اخلمر
حرم اهلل إال ّ
الزنا والرسقة وقتل النفس التي ّ
كل ذنب كام تعلو شجرهتا عىل ّ
تعلو عىل ّ
كل شجرة» .

الباب احلادي عشر :ح ّد شارب اخلمر

 2065ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عيل بن مهزيار،

حممد بن حييى ،عن محاد بن عثامن ،عن حممد بن مسلم قال :سألته عن
عن ّ
الشارب فقال« :أ ّيام رجل كانت منه ز ّلة فإين معذره ،وأما الذي يدمن فإ ّين كنت
ّ
(يستحل) احلرمات ك ّلها ،ولو ترك الناس يف ذلك
منهكه عقوبة؛ أل ّنه يستحيل
لفسدوا» .
 2066ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن مجيل ،عن
( )1بحار األنوار140 / 76 :؛ ثواب األعامل.244 :
( )2بحار األنوار140 / 76 :؛ ثواب األعامل.245 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )24رواية.
فإين معزّ ره.
( )4بحار األنوار155 / 76 :؛ علل الرشائع 538 / 2 :رقم  ،5وفيهّ :

أيب عبد اهلل× أنه قال يف شارب اخلمر« :إذا رشهبا رضب ،فإن عاد رضب،
فإن عاد قتل يف الثالثة» .قال مجيل [بن دراج] :وقد روى بعض أصحابنا أ ّنه
يقتل يف الرابعة [قال ابن أيب عمريّ :
كأن املعنى أن يقتل يف الثالثة] ومن كان إ ّنام
يؤتى به [يف الرابعة ظ] يقتل يف الرابعة» .

الباب الثاني عشر :األنبذة واملسكرات

 2067ـ  :1أبيه ،عن احلمريي ،عن هارون ،عن ابن زياد ،عن الصادق×

قال :قال رسول اهلل|« :من أدخل عرق ًا من عروقه شيئ ًا مما يسكر كثريه،
ّ
عز وجل ذلك العرق بستني وثالث مائة نوع من العذاب» .
عذب اهلل ّ
حممد األنصاري ،عن ابن
 2068ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن أيب ّ
سنان ،عن أيب عبد اهلل× قال :سألته عن اخلبثي فقال« :اخلبثي حرام وشاربه
كشارب اخلمر» .

الباب الثالث عشر :أحكام اخلمر وانقالبها

 2069ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

أمري املؤمنني×« :كلوا ّ
خل اخلمر ،فإ ّنه يقتل الديدان يف البطن ،وقال :كلوا
ّ
خل اخلمر ما انفسد وال تأكلوا ما أفسدمتوه أنتم» .
( )1بحار األنوار157 / 76 :؛ علل الرشائع 547 / 2 :رقم .2
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )3بحار األنوار170 / 76 :؛ ثواب األعامل.244 :
( )4املصدر السابق؛ ثواب األعامل ،245 :وقد رسمت فيه الكلمة هكذا( :احلثى).
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.
( )6بحار األنوار178 / 76 :؛ عيون أخبار الرضا 44 / 1 :رقم .127

الباب الرابع عشر :السرقة والغلول ،وحدّهما
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2070ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل× قال يف رجل استأجر أجري ًا
فأقعده عىل متاعه فرسقه ،قال« :هو مؤمتن» .وقال يف رجل أتى رج ً
ال فقال:
أرسلني فالن إليك لرتسل إليه بكذا وكذا ،فأعطاه وصدّ قه ،قال :فلقي صاحبه
فقال لهّ :
إن رسولك أتاين فبعثت معه بكذا وكذا ،فقال :ما أرسلته إليك ،وما
أتاين بيشء ،وزعم الرسول أ ّنه قد أرسله وقد دفعه إليه ،قال« :إن وجد عليه ب ّينة
مرة أنه مل يرسله)،
أقر ّ
أ ّنه مل يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد ّ
وإن مل جيد ب ّينة فيمينه باهلل ما أرسلت ويستويف اآلخر من الرسول املال» ،قال:
أرأيت إن زعم أنه إ ّنام محله عىل ذلك احلاجة ،قال« :يقطع؛ أل ّنه رسق مال
الرجل» .
 2071ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
احلسن بن سعيد ،عن النرض وحممد بن خالد ،عن ابن أيب عمري مجيع ًا ،عن هشام
بن سامل ،عن سليامن بن خالد قال :سألت أبا عبد اهلل× عن رجل رسق رسقة
فكافر عنها فرضب فجاء هبا يعينها هل جيب عليه القطع؟ قال« :نعم ،ولكن لو
اعرتف ومل جييء بالرسقة مل تقطع يده؛ ألنه اعرتف عىل العذاب» .
 2072ـ  :3ابن املتوكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن
أشل اليد اليمنى ،أو ّ
ابن سنان ،عن أيب عبد اهلل× يف رجل ّ
أشل الشامل ،رسق
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )38رواية.
( )2بحار األنوار183 / 76 :؛ علل الرشائع 532 / 2 :رقم .4
( )3بحار األنوار184 / 76 :؛ علل الرشائع 535 / 2 :رقم .1

قال« :تقطع يده اليمنى عىل ّ
كل حال» .
حممد ،وابن رئاب،
 2073ـ  :4باإلسناد ،عن ابن حمبوب ،عن العال ،عن ّ
عن زرارة مجيع ًا ،عن أيب جعفر× يف رجل ّ
أشل اليمنى رسق ،قال« :تقطع
يمينه شالء كانت أو صحيحة ،فإن عاد فرسق قطعت رجله اليرسى ،فإن عاد
يكف عن الناس
خ ّلد يف السجن وأجري عليه طعامه من بيت مال املسلمني،
ّ
رشه» .
ّ
 2074ـ  :5باإلسناد ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة ،عن أبان بن عثامن،
عن زرارة ،عن أيب جعفر× قال« :كان أمري املؤمنني× ال يزيد عىل قطع اليد
يتطهر
والرجل ،ويقولّ :إين ألستحي من ريب أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو ّ
به» .قال :وسألته إن هو رسق بعد قطع اليد والرجل؟ قال« :أستودعه السجن
رشه» .
وأغني عن الناس ّ
 2075ـ  :6باإلسناد ،عن احلسني ،عن صفوان ،عن إسحاق ،عن أيب
إبراهيم× قال« :تقطع يد السارق ويرتك إهبامه وصدر راحته ،وتقطع رجله
ويرتك له عقبه يميش عليها» .
عمه ،عن الربقي ،عن ابن حمبوب ،عن عبد
 2076ـ  :7ماجيلويه ،عن ّ
الرمحن بن احلجاج ،عن بكري بن أعني ،عن أيب جعفر× ،يف رجل رسق فلم
مر ًة أخرى ،فجاءت البينة فشهدوا عليه بالرسقة األوىل
يقدر عليه ،ثم رسق ّ
والرسقة األخرية ،قال« :تقطع يده بالرسقة األوىل وال تقطع رجله بالرسقة
( )1املصدر السابق؛ علل الرشائع 537 / 2 :رقم .6
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 537 / 2 :رقم .7
( )3بحار األنوار185 / 76 :؛ علل الرشائع 536 / 2 :رقم .2
( )4بحار األنوار186 / 76 :؛ علل الرشائع 537 / 2 :رقم .5

األخرية» .فقيل له :كيف تقطع يده بالرسقة األوىل وال تقطع رجله بالرسقة
األخرية؟ فقالّ « :
ألن الشهود شهدوا عليه بالرسقة األوىل واألخرية مجيع ًا يف
مقام واحد ،ولو ّ
أن الشهود شهدوا عليه بالرسقة األوىل ،ثم أمسكوا حتى تقطع
يده ،ثم شهدوا عليه بعدُ بالرسقة األخرية قطعت رجله اليرسى» .
حممد بن عبد اجلبار ،عن ابن عمرية ،عن ابن
 2077ـ  :8أبيه ،عن سعد ،عن ّ
حازم ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال« :مدمن الزنا والرسقة والرشب
كعابد وثن» .

الباب اخلامس عشر :حدّ املرتد وأحكامه ،وفيه :أحكام قتل
اخلوارج واملخالفني
 2078ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن هشام

بن سامل قال :قلت أليب عبد اهلل× :ما ترى يف رجل س ّبابة لعيل×؟ قال:
يعم به بريئ ًا؟ قال:
«هو واهلل حالل الدم ،لوال أن يعم به بريئ ًا» ،قلتّ :
أي يشء ّ
«يقتل مؤمن بكافر» .

الباب السادس عشر :القمار

 2079ـ  :1اهلمداين واملكتب والوراق ومحزة العلوي مجيع ًا ،عن عيل ،عن

( )1املصدر السابق؛ علل الرشائع 582 / 2 :رقم .22
( )2بحار األنوار187 / 76 :؛ ثواب األعامل.244 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )4بحار األنوار221 / 76 :؛ ثواب األعامل.211 :
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.

أبيه ،عن األزدي والبزنطي مع ًا ،عن أبان بن عثامن ،عن أبان بن تغلب ،عن أيب
ت اع َاليكُم ااَلَْي َت ُة اوا ْلدَّ م او ََْلم ِْ
ااْلن ِْز ِير َاو َماا
جعفر× أنه قال يف قوله تعاىلُ ﴿ :ح ِّر َم ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ
ُأ ِه َّل الِغ ْ ِ
َْي ااَّللِّابِ ِاه﴾ يعني ما ذبح لألصنام ،وأما املنخنقة ،فإ ّن املجوس كانوا ال
يأكلون الذبائح ويأكلون امليتة ،وكانوا خينقون البقر والغنم ،فإذا اختنقت وماتت
أكلوها ،واملرت ّدية ،كانوا يشدّ ون أعينها ويلقوهنا من السطح ،فإذا ماتت أكلوها،
والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحدامها أكلوها ،وما أكل السبع
فحرم اهلل ذلك ،وما ذبح
إال ما ذكيتم ،فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب واألسدّ ،
عىل النصب ،كانوا يذبحون لبيوت النريان ،وقريش كانوا يعبدون الشجر
والصخر فيذبحون هلام ،وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق ،قال :كانوا
يعمدون إىل اجلزور فيجزؤنه عرشة أجزاء ثم جيتمعون عليه ،فيخرجون السهام
فيدفعوهنا إىل رجل والسهام عرشة :سبعة هلا أنصباء وثالثة ال أنصباء هلا ،فالتي
هلا أنصباء :الفذ ،والتوأم ،واملسبل ،والنافس ،واحللس ،والرقيب ،واملعىل .فالفذ
له سهم ،والتوأم له سهامن ،واملسبل له ثالثة أسهم ،والنافس له أربعة أسهم،
واحللس له مخسه أسهم ،والرقيب له ستة أسهم ،واملعىل له سبعة أسهم ،والتي
ال أنصباء هلا :السفيح واملنيح والوغد ،وثمن اجلزور عىل من مل خيرج له من
عز وجل» .
فحرمه اهلل ّ
األنصباء يشء وهو القامرّ ،

الباب السابع عشر :الغناء

عيل بن إبراهيم ،عن الريان بن الصلت قال:
 2080ـ  :1اهلمداين ،عن ّ

( )1بحار األنوار231 / 76 :؛ اخلصال 451 :رقم .57
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.

سألت الرضا× يوم ًا بخراسان ،فقلت :يا سيدي ّ
إن هشام بن إبراهيم العبايس
حكى عنك أ ّنك ّ
رخصت له يف استامع الغناء؟ فقال« :كذب الزنديق ،إ ّنام سألني
عن ذلك فقلت لهّ :
إن رج ً
ال سأل أبا جعفر× عن ذلك فقال أبو جعفر×:
احلق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال :مع الباطل ،فقال له أبو
إذا م ّيز اهلل بني ّ
جعفر× قد قضيت» .
 2081ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|« :إين أخاف عليكم استخفاف ًا بالدين وبيع احلكم وقطيعة
الرحم ،وأن تتخذوا القرآن مزامري ،وتقدّ مون أحدكم وليس بأفضلكم يف
الدين» .
حممد بن حييى اخلزاز ،عن
 2082ـ  :3أبيه ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ّ
محاد بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل× قال :سألته عن قول الزور ،قال« :منه قول
الرجل للذي يغنّي :أحسنت» .

الباب الثامن عشر :املعازف واملالهي

 2083ـ  :1أبيه ،عن سعد ،عن اهلندي ،عن ابن حمبوب ،عن أيب أيوب ،عن

حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال رسول اهلل|ّ « :
إن اهلل بعثني
رمح ًة للعاملني ،وألحمق املعازف واملزامري ،وأمور اجلاهلية وأوثاهنا وأزالمها» .
( )1بحار األنوار243 / 76 :؛ عيون أخبار الرضا 17 / 1 :رقم .32
( )2بحار األنوار243 / 76 :؛ عيون أخبار الرضا 46 / 1 :رقم .140
( )3بحار األنوار245 / 76 :؛ معاين األخبار 349 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )13رواية.
( )5بحار األنوار250 / 76 :؛ األمايل للصدوق 502 :رقم .1

الباب التاسع عشر :ما جوّز من الغناء ،وما يوهم ذلك

حممد بن مسعود ،عن محدان بن أمحد النهدي ،عن أيب طالب
 2084ـ ّ :1

القمي قال :كتبت إىل أيب جعفر× :تأذن يل أن أرثي أبا احلسن؟ أعني
ّ
أباه× ،قال :فكتب إ ّيل« :اندبني واندب أيب» .

الباب العشرون :أكل مال اليتيم

 2085ـ  :1أبيه ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن ابن

إن يف كتاب عيل× ّ
رئاب ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
أن أكل مال
اليتامى ظل ًام سيدركه وبال ذلك يف عقبه من بعده ،ويلحقه وبال ذلك يف
ِ
ين ا َل ْو ات ََركُو ْا ِام ْنا
اآلخرة .أما يف الدنيا فإ ّن اهلل ّ
عز وجل يقولَ ﴿ :و ْل َيخْ َش اا َّلذ َ
َخ ْل ِف ِهم ا ُذري ًة ِ
اخا ُفو ْا ا َع َل ْي ِه ْم ا َف ْل َي َّت ُقوا ااَّللَّ َاو ْل َي ُقو ُلو ْا ا َق ْولً َاس ِديدً ا﴾ ،وأما يف
اض َعا ًفا َ
ْ ِّ َّ
ِ
ون َاأ ْم َو َال اا ْل َيت ََامى ا ُظ ْل ًًم اإِن ًََّما
اآلخرة فإ ّن اهلل ّ
ين ا َي ْأ ُك ُل َ
عز وجل يقول﴿ :إِ َّن اا َّلذ َ
ون ِاِفا ُب ُط ِ ِ
ااو َسيَ ْص َل ْو َن َاس ِع ًْيا﴾» .
َي ْأ ُك ُل َ
َار َ
وَن ْمان ً
 2086ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن األهوازي ،عن أخيه ،عن
زرعة ،عن سامعة ،قال :سمعته يقولّ « :
عز وجل وعد يف أكل مال اليتيم
إن اهلل ّ
عز وجل:
عقوبتني :أما إحدامها فعقوبة اآلخرة النار ،وأما عقوبة الدنيا فهو قوله ّ
اخ ْل ِف ِهم ا ُذري ًة ِ
ِ
َّللَا
اخا ُفو ْا ا َع َل ْي ِه ْم ا َف ْل َيتَّ ُقوا اا ّ
اض َعا ًفا َ
ين ا َل ْو ات ََركُو ْا ِام ْن َ
﴿ َو ْل َيخْ َش اا َّلذ َ
ْ ِّ َّ
َو ْل َي ُقو ُلو ْا ا َق ْولً َاس ِديدً ا﴾ يعني بذلك ليخش أن أخلفه يف ذريته كام صنع هو
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )2بحار األنوار263 / 76 :؛ اختيار معرفة الرجال 838 / 2 :رقم .1074
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.
( )4بحار األنوار269 / 76 :؛ ثواب األعامل.233 :

هبؤالء اليتامى» .
 2087ـ  :3الثالثة ،عن هشام بن سامل ،عن عجالن أيب صالح قال :سألت
ِ
ينا
أبا عبد اهلل× عن أكل مال اليتيم ،فقال« :هو كام قال اهلل ّ
عز وجل﴿ :إِ َّناا َّلذ َ
ون ِاِف ا ُب ُط ِ ِ
ااو َس َي ْص َل ْو َن َاس ِع ًْيا﴾» ،ثم
ون َاأ ْم َو َال اا ْل َيت ََامىا ُظ ْل ًًم اإِن ًََّم ا َي ْأ ُاك ُل َ
َي ْأ ُك ُل َ
َار َ
وَن ْم ان ً
قال× من غري أن أسأله« :من عال يتي ًام حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه
عز وجل له اجلنّة كام أوجب النار ملن أكل مال اليتيم» .
أوجب اهلل ّ

( )1بحار األنوار269 / 76 :؛ ثواب األعامل.234 :
( )2بحار األنوار271 / 76 :؛ الكايف 128 / 5 :رقم .2

أبواب الزيّ والتجمّل
الباب األوّل :التجمّل وإظهار النعمة ،ولبس الثياب الفاخرة
والنظيفة ،وتنظيف اخلدم ،وبيان ما ال حياسب اهلل عليه املؤمن،
والدعة والسعة يف احلال ،وما جاء يف الثوب اخلشن والرقيق
 2088ـ  :1ابن الوليد ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن احلسن بن عيل بن زياد،

عن احللبي قال :قال أبو عبد اهلل×« :ثالثة أشياء ال حياسب اهلل عليها املؤمن:
طعام يأكله ،وثوب يلبسه ،وزوجة صاحلة تعاونه وحتصن فرجه» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )2بحار األنوار299 / 76 :؛ اخلصال 80 :رقم .2

كتاب الفقه والقانون واألحكام
الشرعيّة

أبواب املياه وأحكامها
الباب األوّل :حكم ماء احلمّام

حممد بن احلسن ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن بن
 2089ـ ّ :1

فضال ،عن احلسن بن عيل ،عن عبد اهلل بن بكري ،عن عبد اهلل بن أيب يعفور ،عن
أيب عبد اهلل× يف حديث قال« :وإ ّياك أن تغتسل من غسالة احلامم ففيها جتتمع
رشهم ،فإ ّن
غسالة اليهودي والنرصاين واملجويس والناصب لنا أهل البيت وهو ّ
اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلق ًا أنجس من الكلبّ ،
وإن الناصب لنا أهل البيت
ألنجس منه» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )2بحار األنوار36 / 77 :؛ علل الرشائع 292 / 1 :رقم .1

أبواب النجاسات واملطهّرات وأحكامها
الباب األوّل :جناسة البول واملينّ ،وطريق تطهريهما ،وطهارة
الوذي وأخواتها

 2090ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

زرارة ،عن أيب عبد اهلل× قال« :إن سال من ذكرك يشء من مذي أو وذي
وأنت يف الصالة فال تقطع الصالة ،وال تنقض له الوضوء ،وإن بلغ عقبك ،إنام
ذلك بمنزلة النخامةّ .
وكل يشء خرج منك بعد الوضوء فإ ّنه من احلبائل أو من
البواسري ،فليس بيشء فال تغسله من ثوبك ،إال أن تقذره» .

الباب الثاني :حكم املشتبه بالنجس ،وبيان أنّ األصل الطهارة،
وغلبته على الظاهر

عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
 2091ـ  :1أبيه ،عن ّ

زرارة قال :قلت أليب جعفر× :إ ّنه أصاب ثويب دم من الرعاف أو غريه أو
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )2بحار األنوار102 / 77 :؛ علل الرشائع 295 / 1 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.

مني ،فع ّلمت أثره إىل أن أصيب ما ًء ،فأصبت املاء وحرضت الصالة
يشء من ّ
ونسيت أن بثويب شيئ ًا ،فص ّليت ،ثم ّإين ذكرت بعد ،قال« :تعيد الصالة
وتغسله» ،قال :قلت :فإن مل أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته
ومل أقدر عليه ،فلام ص ّليت وجدته ،قال« :تغسله وتعيد»[ .قلت :فإن ظننت أنه
قد أصابه ومل أتيقن ذلك ،فنظرت فلم أر شيئ ًا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصالة؟
قال« :تغسله وال تعيد الصالة»] .قال :قلت :ومل ذاك؟ قال« :ألنك كنت عىل
يقني من نظافته ،ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقني بالشك أبد ًا»،
قلت :فإ ّين قد علمت أنه قد أصابه ومل أدر أين هو فأغسله؟ قال« :تغسل من
ثوبك الناحية التي ترى أنه أصاهبا حتى تكون عىل يقني من طهارته» ،قال:
عيل إن شككت يف أ ّنه أصابه يشء أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال« :ال،
قلت :هل ّ
ولكنّك إنام تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع يف نفسك» .قال :قلت :فإ ّين
رأيته يف ثويب وأنا يف الصالة ،قال« :تنقض الصالة وتعيد إذا شككت يف موضع
منه ،ثم رأيته فيه ،وإن مل تشك ثم رأيته رطب ًا قطعت وغسلته ثم بنيت عىل
الصالة ،فإ ّنك ال تدري لع ّله يشء وقع عليك ،فليس لك أن تنقض بالشك
اليقني» .

( )1بحار األنوار124 / 77 :؛ علل الرشائع 361 / 2 :رقم .1

أبواب آداب اخلالء واالستنجاء
الباب األوّل :آداب اخلالء

عيل
 2092ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن ّ
بن حديد وابن أيب نجران مع ًا ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب
جعفر× قال« :ال حتتقرن بالبول ،وال تتهاونن به ،وال بالصالة» اخلرب .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2093ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل× قال« :ال ترشب وأنت
قائم ،وال تطف بقرب ،وال تبل يف ماء نقيع ،فإ ّنه من فعل ذلك فأصابه يشء فال
يلوم ّن إال نفسه ،ومن فعل فأصابه يشء من ذلك ،مل يكد يفارقه إال أن يشاء
اهلل» .
حممد ،عن ابن حمبوب ،عن العال،
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
 2094ـ ّ :3
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر× قال« :من ّ
ختىل عىل قرب ،أو بال قائ ًام ،أو
عن ّ
بال يف ماء قائم أو مشى يف حذاء واحد ،أو رشب قائ ًام ،أو خال يف بيت وحده،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )56رواية.
تستخفن بالبول.
( )2بحار األنوار167 / 77 :؛ علل الرشائع 356 / 2 :رقم  ،1وفيه :وال
ّ
( )3بحار األنوار172 / 77 :؛ علل الرشائع 283 / 1 :رقم .1

أو بات عىل غمر فأصابه يشء من الشيطان مل يدعه إال أن يشاء اهلل ،وأرسع ما
يكون الشيطان إىل اإلنسان وهو عىل بعض هذه احلاالت» .
 2095ـ  :4احلسني بن أمحد بن إدريس ،عن أبيه ،عن حممد بن أمحد بن
حييى ،عن إبراهيم بن هاشم وغريه ،عن صفوان بن حييى ،عن الرضا× أ ّنه
قال« :هنى رسول اهلل| أن جييب الرجل أحد ًا وهو عىل الغايط أو يك ّلمه
حتى يفرغ» .
حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
 2096ـ ّ :5
يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم قال :قال×« :يا ابن
عز وجل عىل ّ
كل حال ،فلو سمعت املنادي ينادي
مسلم ،ال تدع ّن ذكر اهلل ّ
عز وجل وقل كام يقول» .
باألذان وأنت عىل اخلالء فاذكر اهلل ّ
حممد بن حييى ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن
 2097ـ  :6أبيه ،عن ّ
أخيه موسى بن جعفر ،عن أبيه عليهام السالم قال« :أوحى اهلل إىل موسى×:
يا موسى ال تفرح بكثرة املال ،وال تدع ذكري عىل ك ّل حال ،فإ ّن كثرة املال تنيس
الذنوبّ ،
وإن ترك ذكري يقيس القلوب» .

الباب الثاني :آداب االستنجاء واالسترباء

 2098ـ  :1أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه،

( )1بحار األنوار173 / 77 :؛ الكايف 533 / 6 :رقم .2
( )2بحار األنوار175 / 77 :؛ علل الرشائع 283 / 1 :رقم 2؛ عيون أخبار الرضا/ 2 :
 247رقم .8
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 284 / 1 :رقم .2
( )4بحار األنوار185 / 77 :؛ علل الرشائع 81 / 1 :رقم .2
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )25رواية.

عن عمرو بن عثامن ،عن احلسني بن مصعب ،عن أيب عبد اهلل× قال« :جرت
يف الرباء بن معرور األنصاري ثالث من السنن :أما أواله ّن فإ ّن الناس كانوا
يستنجون باألحجار فأكل الرباء بن معرور الدبا فالن طبعه ،فاستنجى باملاء،
ِ
ِ
ين﴾ ،فجرت السنّة
بااَلُْ َت َط ِّه ِر َا
فأنزل اهلل ّ
باالت ََّّوابِ َ
ني َاو ُُي ُّ
عز وجل فيه﴿ :إِ َّنااَّللّ َُاُي ُّ
حيول وجهه
يف االستنجاء باملاء ،فلام حرضته الوفاة كان غائب ًا عن املدينة فأمر أن ّ
إىل رسول اهلل| وأوىص بالثلث من ماله ،فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنّة
بالثلث» .
 2099ـ  :2أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن هارون بن مسلم ،عن
مسعدة بن زياد ،عن أيب عبد اهلل×ّ « :
أن رسول اهلل| قال لبعض نسائه:
مري نساء املؤمنني أن يستنجني باملاء ويبالغن ،فإ ّنه مطهرة للحوايش ومذهبة
للبواسري» .

( )1بحار األنوار197 / 77 :؛ اخلصال 192 :رقم .267
( )2بحار األنوار199 / 77 :؛ علل الرشائع 286 / 1 :رقم .2

أبواب الوضوء
الباب األوّل :ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه

 2100ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن أمحد بن حممد

بن أيب نرص ،عن حممد بن سامعة ،عن ابن مسكان ،عن أيب بصري املرادي ،عن
أيب عبد اهلل× قال :سألته عن احلجامة والقيء ّ
وكل دم سائل فقال« :ليس فيه
وضوء ،إ ّنام الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم اهلل هبام عليك» .
 2101ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب،
عن إبراهيم بن أيب حممود ،عن الرضا× قال :سألته عن القيء والرعاف واملدّ ة
والدم أينقض الوضوء؟ قال« :ال ،ال ينقض شيئ ًا» .
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2102ـ ّ :3
إبراهيم بن هاشم ،عن ابن أيب عمري ،عن عمر بن أذينة ،عن بريد قال :سألت
أحدمها× عن املذي فقال« :ال ينقض الوضوء ،وال يغسل منه ثوب وال
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )25رواية.
( )2بحار األنوار214 / 77 :؛ اخلصال 34 :رقم .4
( )3بحار األنوار216 / 77 :؛ عيون أخبار الرضا 24 / 1 :رقم .46

جسد ،إنام هو بمنزلة البصاق واملخاط» .
 2103ـ  :4أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
زرارة ،عن أيب عبد اهلل× قال« :إن سال من ذكرك يشء من مذي أو وذي
وأنت يف الصالة ،فال تقطع الصالة ،وال تنقض له الوضوء ،وإن بلغ عقبك ،إنام
ذلك بمنزة النخامةّ ،
وكل يشء خرج منك بعد الوضوء فإ ّنه من احلبايل أو من
البواسري ،فليس بيشء فال تغسله من ثوبك إال أن تقذره» .

الباب الثاني :علل الوضوء ،وثوابه ،وعقاب تركه
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2104ـ ّ :1
إبراهيم بن هاشم ،عن عمرو بن عثامن ،عن صباح احلذاء ،عن سامعة قال :قال
توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة ملا مىض
أبو احلسن موسى×« :من ّ
من ذنوبه يف هناره ،ما خال الكبائر ،ومن توضأ لصالة الصبح كان وضوؤه ذلك
كفارة ملا مىض من ذنوبه يف ليلته ما خال الكبائر» .
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2105ـ ّ :2
السندي بن حممد ،عن صفوان بن حييى ،عن صفوان بن مهران ،عن أيب عبد اهلل
عليه الصالة والسالم قال« :أقعد رجل من األخيار يف قربه فقيل له :إ ّنا جالدوك
مائة جلدة من عذاب اهلل ،فقال :ال أطيقها ،فلم يزالوا به حتى انتهوا إىل جلدة
( )1املصدر السابق؛ علل الرشائع 296 /1 :رقم .3
( )2بحار األنوار217 / 77 :؛ علل الرشائع 295 / 1 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )13رواية.
( )4بحار األنوار231 / 77 :؛ ثواب األعامل.17 :

واحدة ،فقالوا ليس منها بدّ  ،فقال :فبام جتلدونيها؟ قالوا :نجلدك ألنك ص ّليت
يوم ًا بغري وضوء ،ومررت عىل ضعيف فلم تنرصه ،قال :فجلدوه جلدة من
عز وجل ،فامتأل قربه نار ًا» .
عذاب اهلل ّ
 2106ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن
سعيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه الصالة والسالم،
قال« :ال تعاد الصالة إال من مخسة :الطهور ،والوقت ،والقبلة ،والركوع،
والسجود» .

الباب الثالث :وجوب الوضوء ،وكيفية أحكامه

 2107ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن

سعيد ،عن فضالة ،عن سامعة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال« :إذا
توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك ،فأعد
ّ
وضوءك فإ ّن الوضوء ال يب ّعض» .
 2108ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن
حريز ،عن زرارة وحممد بن مسلم ،عن أيب جعفر× قال« :إنام الوضوء حدّ من
حدود اهلل ،ليعلم اهلل من يطيعه ومن يعصيهّ ،
وإن املؤمن ال ينجسه يشء ،وإ ّنام
يكفيه مثل الدهن» .
 2109ـ  :3باإلسناد ،عن زرارة قال :قلت أليب جعفر× :أال ختربين من
( )1بحار األنوار233 / 77 :؛ عقاب األعامل224 :؛ علل الرشائع 309 / 1 :رقم .1
( )2بحار األنوار236 / 77 :؛ اخلصال 284 :رقم .35
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )61رواية.
( )4بحار األنوار265 / 77 :؛ علل الرشائع 289 / 1 :رقم .2
( )5بحار األنوار288 / 77 :؛ علل الرشائع 279 / 1 :رقم .1

أين علمت وقلتّ :
إن املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني؟ فضحك ثم قال:
«يا زرارة ،قاله رسول اهلل| ،ونزل به الكتاب من اهلل؛ ّ
عز وجل
ألن اهلل ّ
ِ
ُم﴾ ،فعرفنا ّ
أن الوجه ك ّله ينبغي له أن يغسل ،ثم قال:
وهك ْا
يقول﴿ :فا ْغس ُلو ْا ُاو ُج َ
ق﴾ ،ثم فصل بني الكالمني فقال﴿ :وامسحو ْاابِرؤُ ِ
ُم﴾،
وسك ْا
ُماإِ ََلااَلَْ َرافِ ِ ا
﴿ َو َأ ْي ِد َيك ْا
َ ْ َ ُ ُ
فعرفنا حني قال برؤسكم ّ
أن املسح ببعض الرأس ملكان الباء .ثم وصل الرجلني
ني﴾ ،فعرفنا حني
بالرأس كام وصل اليدين بالوجه ،فقالَ ﴿ :و َأ ْر ُج َلك ُْماإِ ََلاا ْل َك ْع َب ِا
وصلها بالرأس ّ
فرس ذلك رسول اهلل للناس فض ّيعوه
أن املسح عىل بعضها .ثم ّ
اَتدُ و ْا اماءا َف َتيممو ْا اص ِعيدً اا َطيباا َفامسحو ْا ابِوج ِ
وهك ُْم َاو َأ ْي ِديكُم﴾،
ُ ُ
ِّ ً ْ َ ُ
َ َّ ُ َ
ثم قالَ ﴿ :ف َل ْم َ ِ َ
عمن مل جيد املاء ،أثبت مكان الغسل مسح ًا ،أل ّنه قال:
فلام وضع [الوضوء] ّ
﴿بِوج ِ
ُم﴾ ،ثم وصل هبا ﴿ َو َأ ْي ِديكُم﴾ ،ثم قالِّ ﴿ :منْ ُاه﴾ أي من ذلك
وهك ْا
ُ ُ
التيمم؛ أل ّنه علم ّ
أن ذلك أمجع مل جير عىل الوجه ،أل ّنه يعلق من ذلك الصعيد
ّ
الكف ،وال يعلق ببعضها ،ثم قال( :ماايريدااَّللّ اليجعلاعليكماِفاالدينا
ببعض
ّ
مناحرج) واحلرج الضيق» .

الباب الرابع :ثواب إسباغ الوضوء وجتديده ،والكون على طهارة،
وبيان أقسام الوضوء وأنواعه
حممد بن عيل بن شاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل النيسابوري ،عن
 2110ـ ّ :1

( )1بحار األنوار289 / 77 :؛ علل الرشائع 279 / 1 :رقم  .1ومن الواضح أنّه ال توجد
يف اآلية القرآنية املشار إليها إضافة (يف الدين) ،بل هي :ما يريد اهلل ليجعل عليكم من
حرج ،فام يف الرواية غري صحيح وليس مطابق ًا للقرآن الكريم ،ولع ّله حصل خلط من
اع َل ْيك ُْم ِاِف االدِّ ِ
ينا
ااج َع َل َ
الراوي مع اآلية رقم  78من سورة احلج حيث ورد فيهاَ ﴿ :و َم َ
ِمناحرجٍ ام َّل َة َاأبِيكُماإِبر ِ
حبااَّلل).
اه َا
يم( ﴾..احلج )78 :فاقتىض التنويه ( ّ
ْ َْ
ْ َ َ ِّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.

عبد اهلل بن أمحد الطائي ،عن أبيه .وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن إبراهيم
بن مروان ،عن جعفر بن حممد الفقيه ،عن أمحد بن عبد اهلل الشيباين .وعن
حممد بن مهرويه القزويني ،عن داود بن
احلسني بن حممد األشناين ،عن عيل بن ّ
الفراء ك ّلهم عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول
سليامن ّ
اهلل|« :إ ّنا أهل البيت ال ّ
حتل لنا الصدقة ،وأمرنا بإسباغ الوضوء ،وأن ال
ننزي محار ًا عىل عتيقة» .
 2111ـ  :2أبيه ،عن النوفيل ،عن السكوين ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم،
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :من أسبغ وضوءه ،وأحسن صالته،
وكف غضبه ،وسجن لسانه ،واستغفر لذنبه ،وأ ّدى النصيحة
وأ ّدى زكاته،
ّ
ألهل بيت نب ّيه ،فقد استكمل حقايق اإليامن ،وأبواب اجلنّة مف ّتحة له».
عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،عن
وعن موسى بن القاسم ،عن ّ
النبي صىل اهلل عليه وآله مثله.
حممد بن حييى ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر مثله .
عن أبيه ،عن ّ
 2112ـ  :3أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه،
عن ابن أيب عمري ،عن مرازم بن حكيم ،عن الصادق جعفر بن حممد عليهام
السالم أنه قال« :عليكم بإتيان املساجد؛ فإ ّهنا بيوت اهلل يف األرض ،ومن أتاها
زواره »..احلديث .
طهره اهلل من ذنوبه وكتب من ّ
متطهر ًا ّ
ّ
( )1بحار األنوار303 / 77 :؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .32
( )2بحار األنوار304 / 77 :؛ ثواب األعامل.26 :
( )3بحار األنوار308 / 77 :؛ األمايل للصدوق 440 :رقم .8

الباب اخلامس :التسمية واألدعية املستحبّة عند الوضوء وقبله
وبعده
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2113ـ ّ :1

معاوية بن حكيم ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن عبد اهلل بن مسكان ،عن أيب عبد
اهلل× قال« :من ذكر اسم اهلل عىل وضوئه فكأ ّنام اغتسل» .

الباب السادس :سنن الوضوء وآدابه ،من غسل اليد واملضمضة
واالستنشاق ،وما ينبغي من املياه وغريها
 2114ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن ميمون ،عن

أشق عىل أ ّمتي ألمرهتم
أيب جعفر× قال :قال رسول اهلل|« :لوال أن ّ
بالسواك مع ّ
كل صالة» .
حممد بن احلسن الصفار ،عن أمحد بن
حممد بن احلسن ،عن ّ
 2115ـ ّ :2
احلسن ،عن عمرو بن سعيد ،عن مصدق بن صدقة ،عن عامر ،عن أيب عبد
اهلل× قال :قال أبو جعفر×« :لو يعلم الناس ما يف السواك ألباتوه معهم يف
حلافهم» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )2بحار األنوار315 / 77 :؛ ثواب األعامل.15 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )33رواية.
( )4بحار األنوار340 / 77 :؛ علل الرشائع 293 / 1 :رقم .1
( )5بحار األنوار342 / 77 :؛ ثواب األعامل.18 :

أبواب األغسال وأحكامها
الباب األوّل :علل األغسال وثوابها وأقسامها ،وواجبها ومندوبها،
وجوامع أحكامها
حممد بن عيسى ،عن
 2116ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

حممد بن أيب نرص البزنطي ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل×
أمحد بن ّ
قالّ « :
إن الغسل يف أربعة عرش موطن ًا :غسل امل ّيت ،وغسل اجلنب ،وغسل من
غسل امليت ،وغسل اجلمعة ،والعيدين ،ويوم عرفة ،وغسل اإلحرام ،ودخول
الكعبة ،ودخول املدينة ،ودخول احلرم ،والزيارة ،وليلة تسع عرشة ،وإحدى
وعرشين ،وثالث وعرشين من شهر رمضان» .
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
 2117ـ  :2أبيه ،عن ّ
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر× قال« :الغسل يف سبعة عرش موطن ًا :ليلة سبع
ّ
عرشة من شهر رمضان ،وهي ليلة التقاء اجلمعني ليلة بدر ،وليلة تسع عرشة
وفيها يكتب الوفد وفد السنة ،وليلة إحدى وعرشين وهي الليلة التي مات فيها
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.
( )2بحار األنوار5 / 78 :؛ اخلصال 498 :رقم .5

أوصياء النب ّيني عليهم السالم ،وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهام
السالم ،وليلة ثالث وعرشين ترجى فيها ليلة القدر».
وقال عبد الرمحان بن أيب عبد اهلل البرصي :قال يل أبو عبد اهلل« :اغتسل يف
ليلة أربعة وعرشين ،ما عليك ان تعمل يف الليلتني مجيع ًا».
حممد بن مسلم يف الغسل :ويوم العيدين ،وإذا دخلت
رجع احلديث إىل ّ
احلرمني ويوم حترم ،ويوم الزيارة ،ويوم تدخل البيت ،ويوم الرتوية ،ويوم
عرفة ،وغسل امليت ،وإذا غسلت ميت ًا أو ك ّفنته أو مسسته بعدما يربد ،ويوم
اجلمعة ،وغسل الكسوف إذا احرتق القرص ك ّله فاستيقظت ومل ّ
تصل فاغتسل
واقض الصالة» .
حممد بن عيسى ،عن
 2118ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
احلسني بن سعيد ،عن فضالة واحلسن بن عيل بن فضال مع ًا ،عن يونس بن
يعقوب ،عن سعيد األعرج ،عن أيب عبد اهلل× قال« :ملا مات إسامعيل أمرت
مسجى ،أن يكشف عن وجهه ،فق ّبلت جبهته وذقنه ونحره ،ثم أمرت
به [وهو
ّ
به] فغ ّطي ثم قلت :اكشفوا عنه ،فق ّبلت أيض ًا جبهته وذقنه ونحره ،ثم أمرهتم
فغسل ،ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت :اكشفوا عن
فغ ّطوه ،ثم أمرت به ّ
بأي
وجهه ،فق ّبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ،ثم قلت :أدرجوه» ،فقيلّ :
عوذته؟ فقال« :بالقرآن» .
يشء ّ
( )1بحار األنوار5 / 78 :؛ اخلصال 508 :رقم  .1ومن الواضح ّ
املتوسط ـ وهو
أن املقطع
ّ
حممد بن مسلم) ال سند صحيح ًا له يف هذا
رواية البرصي ـ ما قبل (رجع احلديث إىل ّ
املصدر عىل ّ
حبااَّلل).
األقل فليالحظ ( ّ
( )2بحار األنوار16 / 78 :؛ إكامل الدين.71 :

الباب الثاني :وجوب غسل اجلنابة ،وعلله ،وكيفيته ،وأحكام
اجلنب
 2119ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد بن

عيسى ،عن حريز ،عن زرارة وحممد بن مسلم ،عن أيب جعفر× قاال :قلنا له:
احلايض واجلنب يدخالن املسجد أم ال؟ قال« :احلايض واجلنب ال يدخالن
اج ُن ًبا اإِلَّ ا َعابِ ِري َاسبِ ٍ
املسجد ،إال جمتازينّ ،
يلا
إن اهلل تبارك وتعاىل يقولَ ﴿ :ولَ ُ
َحت ََّىا َت ْغت َِس ُلو ْا﴾ ويأخذان من املسجد وال يضعان فيه شيئ ًا» .قال زرارة :قلت له:
فام باهلام يأخذان منه ،وال يضعان فيه؟ قال« :أل ّهنام ال يقدران عىل أخذ ما فيه إال
منه ،ويقدران عىل وضع ما بيدمها يف غريه» ،قلت :فهل يقرآن من القرآن شيئ ًا؟
قال« :نعم ما شاءا ،إال السجدة ،ويذكران اهلل عىل ّ
كل حال» .
 2120ـ  :2أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن املغرية ،عن حريز،
عن عبد اهلل بن أيب يعفور قال :قلت أليب عبد اهلل× :الرجل يرى يف املنام أ ّنه
جيامع ،وجيد الشهوة ،فيستيقظ وينظر فال يرى شيئ ًا ثم يمكث بعدُ فيخرج ،قال:
«إن كان مريض ًا فليغتسل ،وإن مل يكن مريض ًا فال يشء عليه» ،قال :قلت :فام
ُ
فرق ما بينهام؟ قال« :أل ّن الرجل إذا كان صحيح ًا جاء املاء بدفقة قو ّية ،وإذا كان
مريض ًا مل جيئ إال بضعف» .
حممد بن احلسن ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن بن
 2121ـ ّ :3
عيل بن فضال ،عن احلسن بن عيل ،عن عبد اهلل بن بكري ،عن عبد اهلل بن أيب
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )60رواية.
( )2بحار األنوار44 / 78 :؛ علل الرشائع 288 / 1 :رقم .1
( )3بحار األنوار45 / 78 :؛ علل الرشائع 288 / 1 :رقم .1

يعفور ،عن أيب عبد اهلل× يف خرب طويل قال« :وإياك أن تغتسل من غسالة
احلامم ،ففيها جتتمع غسالة اليهودي والنرصاين واملجويس ،والناصب لنا أهل
رشهم ،فإ ّن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلق ًا أنجس من الكلبّ ،
وإن
البيت وهو ّ
الناصب لنا أهل البيت أنجس منه» .
حممد بن احلسني ،عن جعفر بن
 2122ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
بشري ،عن حجر بن زائدة ،عن أيب عبد اهلل× قال« :من ترك شعرة من اجلنابة
متعمد ًا فهو يف النار» .
ّ
 2123ـ  :5عيل بن احلسني بن شاذويه وجعفر بن حممد بن مرسور ،عن
حممد بن عبد اهلل احلمريي ،عن أبيه ،عن الريان بن الصلت ،عن الرضا× يف
إن هذا املسجد ال ّ
حديث طويل قال :قال رسول اهلل|« :أال ّ
حيل جلنب إال
ملحمد وآله» .
ّ

الباب الثالث :غسل احليض واالستحاضة والنفاس ،عللها،
وآدابها ،وأحكامها
حممد بن
 2124ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن إدريس ،عن ّ

حممد بن عبد اجلبار ،عن عيل بن مهزيار قال :كتبت إليه :امرأة طهرت
أمحد ،عن ّ
من حيضها أو من دم نفاسها يف ّأول يوم من شهر رمضان ،ثم استحاضت
فص ّلت وصامت شهر رمضان ك ّله من غري أن تعمل كام تعمل املستحاضة من
( )1بحار األنوار47 / 78 :؛ علل الرشائع 292 / 2:رقم .1
( )2بحار األنوار48 / 78 :؛ األمايل للصدوق 572 :رقم .11
( )3املصدر السابق؛ األمايل للصدوق 615 :ـ  619رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )42رواية.

الغسل ّ
لكل صالتني ،هل جيوز صومها وصالهتا أم ال؟ فكتب« :تقيض صومها
وال تقيض صالهتا؛ أل ّن رسول اهلل| كان يأمر املؤمنات من نسائه بذلك» .

الباب الرابع :فضل غسل اجلمعة ،وآدابها ،وأحكامها

 2125ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن أيب نجران

واحلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر× قال:
«الغسل يف اجلمعة واجب» اخلرب .

الباب اخلامس :التيمّم ،وآدابه ،وأحكامه

 2126ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن

حريز ،عن زرارة عن أيب جعفر× يف حديث طويل مىض يف باب الوضوء
اص ِعيدً اا َط ِّي ًباا َف ْام َس ُحو ْاا
حيث قال« :ثم قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َل ْم َاَتِدُ و ْا َاماءا َف َت َي َّم ُمو ْا َ
بِوج ِ
عمن مل جيد املاء ،أثبت مكان الغسل مسح ًا؛ أل ّنه قال:
وهك ْا
ُ ُ
ُم﴾ ملا وضع ّ
﴿بِوج ِ
ُم﴾ ،ثم قالِّ ﴿ :منْ ُاه﴾ أي من ذلك
ُم﴾ ،ثم وصل هبا ﴿ َو َأ ْي ِديك ْا
وهك ْا
ُ ُ
التيمم؛ أل ّنه علم ّ
أن ذلك أمجع مل جير عىل الوجه؛ أل ّنه يعلق من ذلك الصعيد
ّ
ببعض الكف وال يعلق ببعضها ،ثم قال( :ما ايريدااَّللّاليجعلاعليكماِفاالدينا
مناحرج) واحلرج الضيق» .
( )1بحار األنوار112 / 78 :؛ علل الرشائع 293 / 1 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )3بحار األنوار122 / 78 :؛ اخلصال 422 :رقم  ،21وفيه :والغسل فيها واجب.
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )5بحار األنوار148 / 78 :؛ علل الرشائع 279 / 1 :رقم  .1سبق أن ع ّلقنا عىل اخلطأ
حبااَّلل).
الوارد يف هذا احلديث يف نقل اآلية القرآنية ،فال نعيد ( ّ

 2127ـ  :2العبيدي ،عن محاد بن عيسى ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم،
عن أيب عبد اهلل× قال :سألته عن الرجل جينب يف السفر ،فال جيد إال الثلج أو
يتيمم ،وال أرى أن يعود إىل هذه األرض
ما ًء جامد ًا ،قال« :هو بمنزلة الرضورة ّ
التي توبق دينه» .
حممد بن
 2128ـ  :3بإسناده ،عن شيخ الطائفة ،عن املفيد ،عن الصدوق ّ
حممد بن عيسى ،عن عيل
بابويه ،عن والده ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
بن احلكم ،عن داود بن النعامن ،عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
إن عامر ًا أصابته
جنابة فتم ّعك يف الرتاب كام تتم ّعك الدا ّبة ،فقال له رسول اهلل| وهو هيزأ به:
يا عامر مت ّعكت كام تتم ّعك الدابة؟ فقلنا له :فكيف التيمم؟ فوضع يديه عىل
الكف قلي ً
ال» .
األرض ،ثم رفعهام فمسح وجهه ويديه فوق
ّ

حممد بن عيل بن حمبوب ،يف ضمن مستطرفات
( )1بحار األنوار156 / 78 :؛ كتاب ّ
حبااَّلل).
الرسائر .612 :ومتن الرواية حيتاج لتأ ّمل ( ّ
( )2بحار األنوار169 / 78 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد.

أبواب اجلنائز ومقدّماتها ولواحقها
الباب األوّل :فضل العافية واملرض ،وثواب املرض ،وعلله
وأنواعه
 2129ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال،

عن يونس بن يعقوب ،عن شعيب العقرقويف قال :قلت أليب عبد اهلل× :يشء
حب املوت،
يروى عن أيب ذر رمحه اهلل أنه قال :ثالثة يبغضها الناس وأنا أح ّبها :أ ّ
حب البالء ،فقال« :هذا ليس عىل ما يروون ،إنام عنى :املوت يف
حب الفقر ،وأ ّ
وأ ّ
أحب إ ّيل من
أحب إ ّيل من احلياة يف معصية اهلل ،والفقر يف طاعة اهلل
طاعة اهلل
ّ
ّ
الصحة يف معصية اهلل» .
أحب إ ّيل من
ّ
الغنى يف معصية اهلل ،والبالء يف طاعة اهلل ّ
 2130ـ  :2أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب
حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل
عمري ،عن غياث بن إبراهيم ،عن جعفر بن ّ
عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :ال تكرهوا أربعة فإ ّهنا ألربعة :ال
تكرهوا الزكام فإ ّنه أمان من اجلذام ،وال تكرهوا الدماميل فإ ّهنا أمان من
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )59رواية.
( )2بحار األنوار172 / 78 :؛ معاين األخبار 165 :رقم .1

الربص ،وال تكرهوا الرمد فإ ّنه أمان من العمى ،وال تكرهوا السعال فإ ّنه أمان
من الفالج» .
عيل بن رئاب ،قال:
 2131ـ ّ :3
القمي ،أبيه ،عن احلسن بن حمبوب ،عن ّ
سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهللَ ﴿ :و َما َاأ َصا َبكُم ِّامن ُّام ِصي َب ٍة ا َفبِ ًَما
ْي﴾ قال :أرأيت ما أصاب عل ّي ًا وأهل بيته هو بام
ت َاأ ْي ِديك ُْم َاو َي ْع ُفوا َعناكَثِ ٍا
ك ََس َب ْ
كسبت أيدهيم وهم أهل طهارة معصومني؟ قالّ « :
إن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وآله كان يتوب إىل اهلل ويستغفره يف ّ
مرة من غري ذنبّ ،
إن اهلل
كل يوم وليلة مائة ّ
خيص أولياءه باملصائب ليأجرهم عليها من غري ذنب».
ّ
والصدوق ،عن أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن
حمبوب مثله .
 2132ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن حممد بن
أيب عمري ،عن حفص بن البخرتي ،عن أيب عبد اهلل× قال« :إ ّنام جعلت
العاهات يف أهل احلاجة ،لئال يسرتوا ،ولو جعلت يف األغنياء لسرتت» .
 2133ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عمرو بن
حممد بن مسلم ،عن
حممد بن عذافر الصرييف وأيب محزة الثاميل ،عن ّ
عثامن ،عن ّ
حممد بن عيل عليهام السالم قال« :من لقي اهلل مكفوف ًا حمتسب ًا موالي ًا
أيب جعفر ّ
عز وجل وال حساب عليه» .
آلل حممد| لقي اهلل ّ
حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
 2134ـ  :6جعفر بن ّ
( )1بحار األنوار178 / 78:؛ اخلصال 210 :رقم .32
( )2بحار األنوار180 / 78 :؛ معاين األخبار 383 :رقم .15
( )3بحار األنوار182 / 78 :؛ علل الرشائع 82 / 1 :رقم .1
( )4بحار األنوار184 / 78 :؛ ثواب األعامل.197 :

عمه عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن الصادق× قال« :عاد
ّ

رسول اهلل| سلامن الفاريس رمحة اهلل عليه يف ع ّلته فقال :يا سلامن ّ
إن لك يف
عز وجل بذكر ،ودعاؤك فيها
ع ّلتك [إذا اعتللت] ثالث خصال أنت من اهلل ّ
مستجاب ،وال تدع الع ّلة عليك ذنب ًا إال ح ّطته ،متعك اهلل بالعافية إىل انقضاء
أجلك» .

الباب الثاني :آداب املريض وأحكامه ،وشكواه وصربه ،وغريها

 2135ـ  :1جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن

عمه ،عن أيب عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن مجيل بن صالح ،عن أيب عبد
ّ
اهلل× قال« :إنام الشكوى أن تقول قد ابتليت بام مل يبتل به أحد ،أو تقول لقد
أصابني ما مل يصب أحد ًا ،وليس الشكوى أن تقول سهرت البارحة ،ومحمت
اليوم ،ونحو هذا» .
 2136ـ  :2أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن صفوان بن حييى ،عن
أيب الصباح الكناين ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال رسول اهلل|« :من يعرف
البالء يصرب عليه ،ومن ال يعرف ينكره» .

الباب الثالث :آداب االحتضار وأحكامه

حممد بن حييى العطار ،عن حممد بن
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن ّ
 2137ـ ّ :1

( )1بحار األنوار185 / 78 :؛ األمايل للصدوق 553 :رقم .10
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية أو يزيد.
( )3بحار األنوار202 / 78 :؛ معاين األخبار 142 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)405معتربة عىل احتامل.
( )4بحار األنوار206 / 78 :؛ األمايل للصدوق 576 :ـ  577رقم .1
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.

أمحد ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أيب اجلوزاء ،عن احلسني بن علوان ،عن
عمرو بن خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل عليهم السالم قال« :دخل
وجه إىل
رسول اهلل| عىل رجل من ولد عبد املطلب ،فإذا هو يف السوق وقد ّ
وجهوه إىل القبلة فإ ّنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه املالئكة
غري القبلة ،فقالّ :
وأقبل اهلل عليه بوجهه ،فلم يزل كذلك حتى يقبض» .
حممد بن يزداد بن املغرية ،عن الفضل بن
 2138ـ  :2حم ّمد بن مسعود ،عن ّ
شاذان ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال :قال أبو
جعفر×« :لو أدركت عكرمة عند املوت لنفعته» ،قيل أليب عبد اهلل× :بامذا
كان ينفعه؟ قال« :يل ّقنه ما أنتم عليه» ،فلم يدركه أبو جعفر× ومل ينفعه .
 2139ـ  :3محدويه ،عن أيوب ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن ذريح ،عن أيب
عبد اهلل× قال :ذكر أبو سعيد اخلدري فقال« :كان من أصحاب رسول
اهلل| وكان مستقي ًام قال :فنزع ثالثة أيام فغسله أهله ثم محلوه إىل مصاله
فامت فيه» .
( )1بحار األنوار230 / 78 :؛ علل الرشائع 297 / 1 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)405يف هذه الرواية بحث.
( )2بحار األنوار236 / 78 :؛ اختيار معرفة الرجال 447 / 2 :رقم  .387الرواية فيها
غرابة بعض اليشء ،وحتتاج لتأويل مستساغ؛ فام قيمة التلقني عند املوت واهلل تعاىل يقول:
ِ
ِ ِ
ون ِام ْنا َق ِر ٍ
َّللُا
وباا َّ
وءابِ َج َها َل ٍةا ُث َّما َيتُو ُب َ
ينا َي ْع َم ُل َ
يبا َف ُأو َلئ َكا َي ُات ُ
اع ََلااَّللَِّال َّلذ َ
﴿إِن ًََّماالت َّْو َب ُة َ
ون ُّ
االس َ
ِ
ِ ِ
ِ
َان ااَّللَُّ اعلِيًم ِ
َضا
ين ا َي ْع َم ُل َ
َع َل ْي ِه ْم ا َوك َ
احتَّى اإِ َذا َ
االس ِّيئَات َ
احك ًيًم َاو َل ْي َست االت َّْو َب ُة ال َّلذ َ
َ ً َ
ون َّ
اح َ َ
ِ
ت ْ
ُون َاو ُه ْم ا ُك َّف ٌار ُاأو َلئِ َك َاأ ْعتَدْ ن َُ
اع َاذا ًباا
َأ َحدَ ُه ُم اا ََْل ْو ُت ا َق َال اإِ ِِّّن ا ُت ْب ُ
ين ا َي ُموت َ
َااَل ْم َ
ااْلَ َن َاو َل اا َّلذ َ
باحلق
َألِ ً ا
يًم﴾ (النساء 17 :ـ  ،)18عىل أنّه هل التلقني لوحده كاف؟ ما مل يقصد أنّه يقنعه ّ
حبااَّلل).
خاصة لإلمام ،والعلم عند اهلل ( ّ
فيهتدي إليه ،أو يكون يف األمر شفاعة ّ

( )3املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال 201 / 1 :رقم .83

 2140ـ  :4محدويه ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن احلسني بن
عثامن ،عن ذريح قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول« :كان عيل بن احلسني
عليهام السالم يقول :إين ألكره للرجل أن يعاىف يف الدنيا وال يصيبه يشء من
املصائب ،ثم ذكر ّ
أن أبا سعيد اخلدري وكان مستقي ًام نزع ثالثة أيام ،فغسله أهله
ثم محلوه إىل مصاله فامت فيه» .

الباب الرابع :جتهيزات امليت ،وما يتعلّق به من األحكام

 2141ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام

بن سامل ،عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
تطول عىل عباده بثالث:
إن اهلل ّ
عز وجل ّ
ألقى عليهم الريح بعد الروح ،ولوال ذلك ما دفن محيم محي ًام ،وألقى عليهم
السلوة بعد املصيبة ،ولوال ذلك النقطع النسل ،وألقى عىل هذه احل ّبة الدا ّبة
ولوال ذلك لكنزهتا ملوكهم كام يكنزون الذهب والفضة» .
 2142ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن إسامعيل بن عبد
يتغريوا :الغريق،
اخلالق قال :قال أبو عبد اهلل×« :مخسة ينتظر هبم إال أن ّ
واملصعوق ،واملبطون ،واملهدوم ،واملدخن» .
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عبد اهلل بن جعفر ،عن أمحد بن
 2143ـ ّ :3
حممد ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب والد وابن سنان مجيع ًا ،عن أيب عبد
اهلل× قال« :ينبغي ألولياء امليت منكم أن يؤذنوا إخوان امليت بموته،
( )1بحار األنوار237 / 78 :؛ اختيار معرفة الرجال 204 / 1 :رقم .85
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )19رواية.
( )3بحار األنوار247 / 78 :؛ علل الرشائع 299 / 1 :رقم .1
( )4بحار األنوار248 / 78 :؛ اخلصال 300 :رقم .74

فيشهدون جنازته ويص ّلون عليه ،ويستغفرون له ،فيكسب هلم األجر ويكسب
مليته االستغفار ،ويكسب هو األجر فيهم وفيام اكتسب مليته من االستغفار» .

الباب اخلامس :التكفني وآدابه وأحكامه

 2144ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد بن

عيسى ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر× قال :قلت له :أرأيت امليت إذا
مات ،مل جتعل معه اجلريدة؟ قال« :جتايف عنه العذاب واحلساب ،ما دام العود
رطب ًا ،إ ّنام احلساب والعذاب ك ّله يف يوم واحد ،يف ساعة واحدة ،قدر ما يدخل
القرب ،ويرجع الناس عنه ،فإ ّنام جعل السعفتان لذلك ،وال عذاب وال حساب
بعد جفوفها إن شاء اهلل» .

الباب السادس :وجوب الصالة على امليت ،وعللها وآدابها
وأحكامها
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام
 2145ـ  :1أبيه ،عن ّ

يكرب عىل قوم مخس ًا،
بن سامل ،عن أيب عبد اهلل× قال« :كان رسول اهلل| ّ
كرب عىل رجل أربع ًا اهتم الرجل» .
وعىل قوم أربع ًا .فإذا ّ

 2146ـ  :2أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد بن عيسى ،عن
حريز ،عن زرارة قال :قال أبو جعفر×« :أربع صلوات يص ّليها الرجل يف ّ
كل
( )1بحار األنوار248 / 78 :؛ علل الرشائع 301 / 1 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )38رواية.
( )3بحار األنوار316 / 78 :؛ علل الرشائع 302 / 1 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )62رواية.
( )5بحار األنوار343 / 78 :؛ علل الرشائع 303 / 1 :رقم .2

ساعة :صالة فاتتك فمتى ذكرهتا أ ّديتها ،وصالة ركعتي طواف الفريضة،
وصالة الكسوف ،والصالة عىل امل ّيت ،هؤالء يص ّليه ّن الرجل يف الساعات
ك ّلها» .
حممد بن عيسى ،عن
حممد بن نصري ،عن ّ
حممد بن مسعود ،عن ّ
 2147ـ ّ :3
كرب عيل×
ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل× قالّ « :
عىل سهل بن حنيف وكان بدر ّي ًا مخس تكبريات ،ثم مشى به ساعة ،ثم وضعه،
كرب عليه مخس تكبريات أخر ،يصنع به ذلك حتى بلغ مخس ًا وعرشين
ثم ّ
تكبرية» .

الباب السابع :الدفن وآدابه وأحكامه

 2148ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن عيسى ،عن ابن أيب

عمري ،عن عيل بن يقطني قال :سمعت أبا احلسن األ ّول يقول« :ال تنزل يف القرب
وعليك العاممة وال القلنسوة وال احلذاء وال الطيلسانّ ،
وحل أزرارك ،فذلك
سنّة من رسول اهلل|» قلت :فاخلف؟ قال« :فال أرى به بأس ًا» قلت :مل يكره
احلذاء؟ قال« :خمافة أن يعثر برجله فيهدم» .
 2149ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه،
عن محاد بن عيسى ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل× قال« :كان الرباء
ابن معرور األنصاري باملدينة ،وكان رسول اهلل| بم ّكة واملسلمون يص ّلون
( )1بحار األنوار348 / 78 :؛ اخلصال 247 :رقم .107
( )2بحار األنوار379 / 78 :؛ اختيار معرفة الرجال 164 / 1 :رقم .75
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.
( )4بحار األنوار29 / 79 :؛ علل الرشائع 305 / 1 :رقم .1

إىل بيت املقدس ،فأوىص إذا دفن أن جيعل وجهه إىل رسول اهلل| فجرت فيه
السنّة ونزل به الكتاب» .
حممد بن موسى بن املتوكل وأمحد بن عيل بن إبراهيم بن هاشم
 2150ـ ّ :3
وحممد بن عيل ماجيلويه وأمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين واحلسني بن إبراهيم
ّ
بن ناتانه واحلسني بن إبراهيم بن هشام املؤدب وعيل بن عبد اهلل الوراق ك ّلهم،
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن أيب الصلت اهلروي ،عن الرضا× يف
عن ّ
حديث أنه قال له« :سيحفر يل يف هذا املوضع ،فتأمرهم أن حيفروا يل سبع مراقي
يشق يل رضحيه فإن أبوا إال أن يلحدوا فتأمرهم أن جيعلوا اللحد
إىل أسفل ،وأن ّ
ذراعني وشرب ًا ،فإ ّن اهلل سيوسعه ما شاء» .

الباب الثامن :استحباب الصالة عن امليت والصوم واحلجّ والصدقة
والربّ والعتق عنه والدعاء له والرتحّم عليه ،وبيان ما يوجب
التخلّص من شدة املوت وبعده
 2151ـ  :1بإسناده ،عن عمر بن يزيد قال :قلت أليب عبد اهلل×ّ :
نصيل

فيوسع اهلل عليه ذلك الضيق ،ثم
عن امليت؟ قال« :نعم ،حتى أ ّنه ليكون يف ضيق ّ
يؤتى فيقال لهُ :خ ّفف عنك هذا الضيق بصالة فالن أخيك عنك» ،قال :فقلت
له :فأرشك بني رجلني يف ركعتني؟ قال« :نعم» .قال :وقال×ّ « :
إن امليت
احلي باهلدية هتدى إليه» .
ليفرح
ّ
بالرتحم عليه واالستغفار له ،كام يفرح ّ
( )1بحار األنوار30 / 79 :؛ علل الرشائع 301 / 1 :رقم .1
( )2بحار األنوار46 / 79 :؛ األمايل للصدوق 759 :رقم .17
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )4بحار األنوار62 / 79 :؛ من ال حيرضه الفقيه 183 / 1 :رقم  .554مجلة النصوص

حممد بن إسامعيل ،عن الفضل بن شاذان ،عن صفوان بن حييى،
 2152ـ ّ :2
عن معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل× :ما يلحق الرجل بعد موته؟
فقال« :سنّة سنّها يعمل هبا بعد موته ،فيكون له مثل أجر من يعمل هبا من غري
أن ينتقص من أجورهم يشء ،والصدقة اجلارية جتري من بعده ،والولد الط ّيب
ّ
ويصيل ويصوم عنهام»،
وحيج ويتصدّ ق ويعتق عنهام،
يدعو لوالديه بعد موهتام،
ّ
فقلت :أرشكهام يف حجتي؟ قال« :نعم» .

الباب التاسع :نقل املوتى ،والزيارة بهم

 2153ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

احلسن بن عيل بن فضال ،عن أيب احلسن× أنه قال« :احتبس القمر عن بني
عز وجل إىل موسى× أن أخرج عظام يوسف× من
إرسائيل ،فأوحى اهلل ّ
مرص ،ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه ،فسأل موسى× عن من يعلم
موضعه ،فقيل له :ههنا عجوز تعلم علمه ،فبعث إليها فأيت بعجوز مقعدة عمياء
فقال هلا :أتعرفني موضع قرب يوسف ،قالت :نعم ،قال :فأخربيني به قالت :ال
حتى تعطيني أربع خصال :تط ّلق يل رجيل ،وتعيد إ ّيل شبايب ،وتعيد إ ّيل برصي،
التي من هذا النوع والواردة يف مصادر املسلمني ،البدّ هلا من دراسة وافية مستوفية من
ْلن َْس ِ
ناحية إشكال ّية تعارضها مع مثل قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْن ا َل ْي َس الِ ْ ِ
ىاو َأ َّان ا َس ْع َي ُها
ااس َع َ
ان اإِ َّل َام َ
اُيزَ ا ُه َْ
ااْلزَ َاء ْ
ااْلَ ْو ََف﴾ ا(النجم 39 :ـ  .)41واملوضوع يرجع إىل نظرية
َس ْو َ
ف ا ُي َرى ا ُث َّم ُ ْ
العمل الصالح وقيمته يف املقارنة بني املوروث القرآين واملوروث احلديثي والكالمي عند
املسلمني ،وعندي ّ
أن املسألة فيها تفصيل بني الصور واحلاالت ،بام ال يسعه املقام،
حبااَّلل).
والعلم عند اهلل ( ّ
( )1بحار األنوار63 / 79 :؛ الكايف 57 / 7 :رقم .4
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.

عز وجل:
وجتعلني معك يف اجلنّة .قال :فكرب ذلك عىل موسى× فأوحى اهلل ّ
عيل ،ففعل فد ّلته عليه فاستخرجه
يا موسى أعطها ما سألت ،فإ ّنك إنام تعطي ّ
من شاطئ النيل يف صندوق مرمر ،فلام أخرجه طلع القمر ،فحمله إىل الشام؛
فلذلك حيمل أهل الكتاب موتاهم إىل الشام» .

الباب العاشر :التعزية واملآمت ،وآدابهما وأحكامهما

 2154ـ  :1جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن

عمه عبد اهلل بن عامر ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل قال :قلت
ّ
للصادق× :ما بالنا نجد بأوالدنا ما ال جيدون بنا؟ قال« :أل ّهنم منكم ،ولستم
منهم» .
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن أمحد بن
 2155ـ ّ :2
حممد بن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن رفاعة بن موسى النخاس ،عن أيب عبد
عزى رج ً
خري البنك منك ،وثواب اهلل خري
اهلل× أ ّنه ّ
ال بابن له ،فقال له« :اهلل ٌ
لك منه» ،فلام بلغه جزعه عليه عاد إليه فقال له« :قد مات رسول اهلل| فام
لك به أسوة؟» فقال له :إ ّنه كان مراهق ًا ،فقالّ « :
إن أمامه ثالث خصال :شهادة
أن ال إله إال اهلل ،ورمحة اهلل ،وشفاعة رسول اهلل| ،فلن يفوته واحدة منه ّن
إن شاء اهلل» .
( )1بحار األنوار67 / 79 :؛ اخلصال 205 :رقم 21؛ علل الشـرائع 296 / 1 :رقم 1؛
عيون أخبار الرضا 235 /2 :رقم .18
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.
( )3بحار األنوار72 / 79 :؛ علل الرشائع 103 / 1 :رقم .1
( )4بحار األنوار80 / 79 :؛ ثواب األعامل.198 :

الباب احلادي عشر :فضل التعزّي والصرب عند املصائب واملكاره

حممد ،عن احلسن بن
 2156ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

عيل ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن معروف بن خربوذ ،عن أيب جعفر× قال:
سمعته يقول« :ما من مؤمن يصاب بمصيبة يف الدنيا فيسرتجع عند مصيبته حني
تفجأه املصيب ة ،إال غفر اهلل له ما مىض من ذنوبه إال الكبائر التي أوجب اهلل عليها
النار ،قال :وك ّلام ذكر مصيبة فيام يستقبل من عمره فاسرتجع عندها ومحد اهلل،
غفر اهلل له كل ذنب اكتسبه فيام بني االسرتجاع األ ّول إىل االسرتجاع الثاين ،إال
الكبائر من الذنوب» .
 2157ـ  :2بإسناده عن شيخ الطائفة ،عن املفيد والغضائري ،عن
الصدوق ،عن ابن الوليد ،عن الص ّفار ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن أيب عمري،
حممد بن سعيد
عن إسحاق بن عامر .وأيض ًا باإلسناد ،عن الشيخ ،عن أمحد بن ّ
حممد بن احلسن القطراين ،عن احلسني
بن موسى األهوازي ،عن ابن عقدة ،عن ّ
املطهر
بن أ ّيوب اخلثعمي ،عن صالح بن أيب األسود ،عن عطية بن نجيح بن
ّ
الرازي ،وإسحاق بن عامر الصرييف قاالّ :
حممد عليهام
إن أبا عبد اهلل جعفر بن ّ
يعزيه عام صار إليه:
السالم كتب إىل عبد اهلل بن احلسن حني محل هو وأهل بيته ّ
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إىل اخللف الصالح والذر ّية الطيبة من ولد أخيه
تفردت أنت وأهل بيتك ممّن محل معك بام
عمه .أما بعد :فلئن كنت قد ّ
وابن ّ
أصابكم ،ما انفردت باحلزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوين ،ولقد
وحر املصيبة مثل ما نالك ،ولكن رجعت إىل ما
نالني من ذلك من اجلزع والقلق ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.
( )2بحار األنوار127 / 79 :؛ ثواب األعامل.197 :

عز وجل به املتقني ،من الصرب وحسن العزاء ،حني يقول لنبيه|:
أمر اهلل ّ
َّكابِأَعينِنَا﴾ ،وحني يقولَ ﴿ :فاص ِِب ُِ
﴿واص ِِب ُِ
ِار ِّب َ
ِار ِّب َ
ك َاو َلا َتكُنا
اَل ْكم َ
كا َفإِن َ ْ ُ
اَل ْكم َ
ْ ْ
َ ْ ْ
كَص ِ
اح ِ
ب ُْ
وت﴾ ،وحني يقول لنب ّيه| حني مثل بحمزةَ ﴿ :وإِ ْن ا َعا َق ْبت ُْما
ااَل ِ ا
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رين﴾ ،فصرب رسول
لصابِ َا
ِبت ُْم َُاَل َو َ
اخ ْ ٌْي ا ِّل َّ
َف َعاق ُبو ْا ابِم ْث ِل َاما ا ُعوق ْبتُم ابِه َاو َلئن َ
اص َ ْ
ك اب ِ ا ِ
اهلل| ومل يعاقب .وحني يقولَ ﴿ :و ْأ ُم ْر َاأ ْه َل َ
ِب ا َع َل ْي َها َالا
الص ََلة َاو ْ
َّ
اص َط ِ ْ
ِ
ِ ِ
يناإِ َذ َ
ك ِار ْز ًقاان َّْح ُنان َْر ُز ُق َ
ن َْس َأ ُل َ
ااأ َصا َبت ُْهما
ك َاوا ْل َعاق َب ُةالل َّت ْق َوى﴾ ،وحني يقول﴿ :ا َّلذ َ

ِ
َّااإِ َل ْي ِه َار ِ
عون ا* ا ُأو َلئِ َ
ْح ٌةا
ِاوإِن ا
اص َل َو ٌ
اج َ
نار ِِّّبِ ْم َاو َر ْ َ
ك ا َع َل ْي ِه ْم َ
ُّمصي َب ٌة ا َقا ُلو ْا اإِنَّااَّللِّ َ
ات ِّام َّ
ون َاأ ْج َر ُهم ابِغ ْ ِ
َو ُأو َلئِ َ
َْيا
ك ُاه ُم ااَلُْ ْهتَدُ َا
االصابِ ُر َ
ون﴾ ،وحني يقول﴿ :إِن ًََّم ا ُي َو ََّف َّ
اص ِِب ا َع ََل َام َ
ك اإِ َّن ا َذلِ َ
ااأ َصا َب َ
ك ِام ْن ا َع ْزمِا
ِح َس ٍ ا
اب﴾ ،وحني يقول لقامن البنهَ ﴿ :و ْ ْ
ِ
ِ ِِ
ِبو ْاا
ْاْلُ ُم ِا
ِاو ْ
ااستَعينُواابِاَّللّ َ
وسىال َق ْومه ْ
ور﴾ ،وحني يقول عن موسىَ ﴿ :ق َال ُام َ
اص ِ ُ
اعب ِ
ِ ِ
إِ َّن ااْلَ ْر َض اَّللِّ ا ُي ِ
ني﴾ ،وحني يقول:
اد ِه َاوا ْل َعاقِ َب ُة الِ ْل ُمت َِّق َا
ور ُث َها َامن ا َي َشاء ام ْن َ
االص َِ ِ
ِ
اص ْوا ابِ َْ
ِب﴾ ،وحني
الص ْ ِا
اآمنُوا َاو َع ِم ُلوا َّ ا
اص ْوا ابِ َّ
اَل ِّق َاوت ََو َ
اَلات َاوت ََو َ
﴿ا َّلذ َ
ين َ
ِ
يقولُ ﴿ :ثم اك َ ِ
ْح ِاة﴾ ،وحني
اص ْوا ابِاَلَْ ْر َ َ
الص ْ ِِب َاوت ََو َ
اص ْوا ابِ َّ
اآمنُوا َاوت ََو َ
َان ام َن اا َّلذ َ
ين َ
َّ
ااْل ِ
ص ام َن ااْلَم َو ِ
ال َاواْلن ُف ِ
وف َاو ُْ
َش ٍء ِّام َن َْ
سا
َ
اْلو ِع َاو َن ْق ٍ ِّ
يقولَ ﴿ :و َلنَ ْب ُل َو َّنك ُْم ابِ َ ْ
وال َّثمر ِ
ات َاو َب ِّ ِ
ونا
االصابِ ِر َا
ين﴾ ،وحني يقولَ ﴿ :اوك ََأ ِّين ِّامن ا َّنبِ ٍّي ا َقات ََل َام َع ُه ِار ِّب ُّي َ
ِّش َّ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
اِّب ْم ِاِف َاسبِ ِ
يل ااَّللِّ َاو َما َ
با
ااس َتكَانُو ْا َاواَّللُّ ُاُي ُّ
اض ُع ُفو ْا َاو َما ْ
كَث ٌْي ا َف ًَم َاو َهنُو ْا َاَلا َاأ َص َ ُ
ِبا
الصابِ َر ِ ا
الصابِ ِر َا
ات﴾ ،وحني يقولَ ﴿ :و ْ
ين َاو َّ
الصابِ ِر َ
ين﴾ ،وحني يقولَ ﴿ :و َّ
َّ
اص ِ ْ
اخ ْ ُْي َْ
ني﴾ ،وأمثال ذلك من القرآن كثري.
ااَلاكِ ِم َا
اُيك َُمااَّللّ َُاو ُه َو َ
َحت ََّى َ ْ
برض الدنيا لول ّيه ساعة ّ
أي عم وابن عمّ ،
قط
أن اهلل ّ
واعلم ّ
عز وجل مل يبال ّ
الرض واجلهد والبالء مع الصرب ،وأنّه تبارك وتعاىل مل
أحب إليه من
وال يشء
ّ
ّ
لعدوه ساعة قط ،ولوال ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه
يبال بنعيم الدنيا
ّ
وخيوفوهنم ويمنعوهنم وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون ،ولوال ذلك ملا
ّ

قتل زكريا وحييى بن زكريا ظل ًام وعدوان ًا يف بغي من البغايا ،ولوال ذلك ما قتل
وعمك احلسني بن
جدّ ك عيل بن أيب طالب× ملّا قام بأمر اهلل ّ
عز وجل ظل ًامّ ،
فاطمة ّ
عز وجل يف
صىل اهلل عليهم اضطهاد ًا وعدوان ًا .ولوال ذلك ما قال اهلل ّ
ًاْلع ْلن َ ِ
ِ
ْح ِنالِ ُبي ِ
وِتِ ْم ُاس ُق ًفاا
كتابهَ ﴿ :و َال ْو َل َاأنا َيك َ
َّاس ُاأ َّم ًة َاواحدَ ة َ َ
ُون االن ُ
الر ْ َ ُ
َااَلنا َي ْك ُف ُرابِ َّ
ِّمنا َف َّض ٍة َاو َم َع ِ
ون َاأن ًََّما
ار َج ا َع َل ْي َهاا َي ْظ َه ُر َا
ُي َس ُب َ
ون﴾ ،ولوال ذلك ملا قال يف كتابهَ ﴿ :أ َ ْ
ااْلْي ِ
ن ُِمدُّ همابِ ِه ِامنام ٍ ِ
ِ
ِ
ات ا َب َّ
ون﴾ ،ولوال ذلك
لالا َي ْش ُع ُر َا
ال َاو َبن َ
ُ
َّ
ني ا*ان َُسار ُع َُاَل ْم اِف َْ ْ َ
ملا جاء يف احلديث :لوال أن حيزن املؤمن جلعلت للكافر عصابة من حديد فال
يصدع رأسه أبد ًا ،ولوال ذلك ملا جاء يف احلديثّ :
عز
إن الدنيا ال تساوي عند اهلل ّ
وجل جناح بعوضة ،ولوال ذلك ما سقى كافر ًا منها رشبة من ماء ،ولوال ذلك ملا
جاء يف احلديث :لو ّ
أن مؤمن ًا عىل ق ّلة جبل البتعث اهلل له كافر ًا أو منافقا يؤذيه.
صب عليه
أحب اهلل قوم ًا أو
ولوال ذلك ملا جاء يف احلديث :إنّه إذا
أحب عبد ًا ّ
ّ
ّ
غم إال وقع يف غم .ولوال ذلك ملا جاء يف احلديث :ما
البالء ص ّب ًا ،فال خيرج من ّ
عز وجل أن جيرعهام عبده املؤمن يف الدنيا من جرعة
من جرعتني
أحب إىل اهلل ّ
ّ
غيظ كظم عليها ،وجرعة حزن عند مصيبة ،صرب عليها بحسن عزاء واحتساب،
ولوال ذلك ملا كان أصحاب رسول اهلل| يدعون عىل من ظلمهم بطول
وصحة البدن وكثرة املال والولد ،ولوال ذلك ما بلغنا ّ
أن رسول اهلل|
العمر
ّ
خص رج ً
بالرتحم عليه واالستغفار استشهد.
ال
ّ
كان إذا ّ
عم وبني عمومتي وإخويت بالصرب والرضا والتسليم
عم وابن ّ
فعليكم يا ّ
والتمسك بطاعته،
عز وجل والرضا بالصرب عىل قضائه،
والتفويض إىل اهلل ّ
ّ
والنزول عند أمره أفرغ اهلل علينا وعليكم الصرب ،وختم لنا ولكم باألجر
والسعادة ،وأنقذنا وإ ّياكم من ّ
ّ
وصىل
وقوته إنه سميع قريب،
كل هلكة ،بحوله ّ

حممد النبي وأهل بيته» .
اهلل عىل صفوته من خلقه ّ

الباب الثاني عشر :النوادر

عمه حممد بن أيب القاسم ،عن
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن ّ
 2158ـ ّ :1

هارون بن مسلم ،عن مسعدة بن زياد ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم،
قال :قال عيل×ّ « :
إن للمرء املسلم ثالثة أخالء :فخليل يقول له :أنا معك
ح ّي ًا وميت ًا وهو عمله ،وخليل يقول له :أنا معك حتى متوت وهو ماله ،فإذا مات
صار للوارث ،وخليل يقول له :أنا معك إىل باب قربك ثم أخليك وهو ولده» .
حممد بن احلسن ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد الربقي ،عن ابن
 2159ـ ّ :2
أيب نجران واحلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن أبان بن تغلب ،عن
الصادق× أنه قال« :من مات بني زوال الشمس من يوم اخلميس إىل زوال
الشمس من يوم اجلمعة من املؤمنني أعاذه اهلل من ضغطة القرب» .
حممد بن إبراهيم بن إسحاق ،عن ابن عقدة ،عن عيل بن احلسن
 2160ـ ّ :3
بن فضال ،عن أبيه ،عن أيب احلسن الرضا× ،عن آبائه عليهم السالم قال« :ملا
حرضت احلسن بن عيل بن أيب طالب الوفاة بكى ،فقيل له :يا ابن رسول اهلل،
أتبكي ومكانك من رسول اهلل| الذي أنت به؟ وقال فيك رسول اهلل|
حجة ماشي ًا؟ وقد قاسمت ر ّبك مالك
ما قال فيك؟ وقد حججت عرشين ّ
( )1بحار األنوار145 / 79 :؛ إقبال األعامل .82 / 3 :وسبق أن كان للشيخ املحسني
صحة طريق ابن طاوس للشيخ الطويس يف هذه الرواية نفسها ،فلرياجع
تعليق عىل ّ
حبااَّلل).
( ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.
( )3بحار األنوار174 / 79 :؛ األمايل للصدوق 170 :رقم 3؛ معاين األخبار.232 :
( )4بحار األنوار174 / 79 :؛ األمايل للصدوق 355 :رقم .11

ثالث مرات حتى النعل والنعل؟ فقال× :إ ّنام أبكي خلصلتني :هلول املطلع،
وفراق األح ّبة» .
 2161ـ  :4باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم ،قال :قال
رسول اهلل|« :ملا نزلت هذه اآلية﴿ :إِن َ
رب
مام ِّيت َا
َّك َام ِّي ٌ
ُون﴾ قلت :يا ّ
ت َاوإِ ََّن ُ َّ
س ا َذائِ َق ُة ااَلَْو ِ
أيموت اخلاليق ويبقى األنبياء؟ فنزلت﴿ :ك ُُّل ا َن ْف ٍ
ت ا ُث َّم اإِ َل ْينَاا
ْ
ون﴾» .
ت ُْر َج ُع َا

( )1بحار األنوار175 / 79 :؛ األمايل للصدوق 290 :رقم9؛ عيون أخبار الرضا/ 2 :
 271رقم .62
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(أبواب) كتاب الصالة
الباب األوّل :فضل الصالة ،وعقاب تاركها

حممد بن عيل بن الشاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن
 2162ـ ّ :1

أمحد الطائي ،عن أبيه ،عن الرضا× .وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن
جعفر بن حممد بن زياد ،عن أمحد بن عبد اهلل اهلروي عنه× .وعن احلسني بن
حممد األشناين ،عن عيل بن حممد بن مهروية القزويني ،عن داود بن سليامن ،عن
الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :من أ ّدى فريضة فله
عند اهلل دعوة مستجابة» .
 2163ـ  :2باألسانيد عنه× قال :قال رسول اهلل|« :ال تزال أ ّمتي
بخري ما حتا ّبوا وهتادوا ،وأ ّدوا األمانة ،واجتنبوا احلرام ،وقروا الضيف ،وأقاموا
الصالة ،وآتوا الزكاة ،فإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني» .
 2164ـ  :3باألسانيد ،عنه ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )66رواية.
( )2بحار األنوار207 / 79 :؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .22
( )3املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .25

فأول يشء ُيسأل عنه الصالة ،فإن
اهلل|« :إذا كان يوم القيامة ُيدعى بالعبدّ ،
جاء هبا تا ّمة وإال ّ
زخ يف النار» .
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي،
 2165ـ ّ :4
عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مجيل بن
صالح ،عن بريد ،عن أيب جعفر× قال :قال رسول اهلل|« :ما بني املسلم
متعمد ًا أو يتهاون هبا فال يصليها» .
وبني أن يكفر إال أن يرتك الصالة الفريضة ّ
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد
 2166ـ ّ :5
اهلل بن ميمون ،عن أيب عبد اهلل× عن جابر قال :قال رسول اهلل|« :ما بني
الكفر واإليامن إال ترك الصالة» .

الباب الثاني :علل الصالة ،ونوافلها وسننها

 2167ـ  :1أبيه وحممد بن احلسن بن الوليد مع ًا ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن

حممد بن عيسى اليقطيني ،عن ابن أيب عمري وحممد بن سنان مع ًا ،عن الصباح
ّ
املزين وسدير الصرييف وحممد بن النعامن وابن أذينة مجيع ًا ،عن أيب عبد اهلل×.
حممد بن احلسن الصفار وسعد مع ًا ،عن حممد بن
قال :وحدّ ثنا ابن الوليد ،عن ّ
احلسني ابن أيب اخلطاب ويعقوب بن يزيد واليقطيني مجيع ًا ،عن عبد اهلل بن
جبلة ،عن املزين وسدير وحممد بن النعامن وابن أذينة ،عن أيب عبد اهلل×ّ ،أهنم
حرضوه فقال« :يا عمر بن ُاذينة ،ما ترى هذه الناصبة يف أذاهنم وصالهتم؟»
( )1املصدر السابق نفسه؛ عيون أخبار الرضا 35 / 1 :رقم .45
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فقلت :جعلت فداك ّإهنم يقولونّ :
إن ُايب بن كعب األنصاري رآه يف النوم،
فقال×« :كذبوا واهللّ ،
أعز من أن يرى يف النوم .وقال
إن دين اهلل تبارك وتعاىل ّ
أبو عبداهلل×ّ :
إن اهلل العزيز اجلبار عرج بنب ّيه| إىل سامئه سبع ًا ،أما أواله ّن
فبارك عليه | ،والثانية ع ّلمه فيها فرضه ،والثالثة أنزل اهلل العزيز اجلبار عليه
حمم ً
ال من نور فيه أربعون نوع ًا من أنواع النور ،كانت حمدقة حول العرش ـ
عرشه تبارك وتعاىل ـ تغشى أبصار الناظرين .أما واحد منها فأصفر ،فمن أجل
امحرت احلمرة،
ذلك
اصفرت الصفرة ،وواحد منها أمحر ،فمن أجل ذلك ّ
ّ
ابيض البياض ،والباقي عىل عدد سائر ما
وواحد منها أبيض ،فمن أجل ذلك ّ
فضة ،فجلس
خلق اهلل من األنوار واأللوان ،يف ذلك املحمل حلق وسالسل من ّ
خرت
فيه ثم عرج به إىل السامء الدنيا ،فنفرت املالئكة إىل أطراف السامء ،ثم ّ
ورب املالئكة والروح ،ما أشبه هذا النور
سجد ًا ،فقالت :س ّبوح قدّ وس ر ّبنا
ّ
بنور ر ّبنا؟! فقال جربئيل× :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،فسكتت املالئكة وفتحت
أبواب السامء ،واجتمعت املالئكة ،ثم جاءت فس ّلمت عىل النبي| أفواج ًا،
ثم قالت :يا حممد كيف أخوك؟ قال :بخري ،قالت :فإن أدركته فاقرأه منّا
عز
السالم ،فقال النبي| :أتعرفونه؟ فقالوا :كيف مل نعرفه وقد أخذ اهلل ّ
ّ
لنصيل عليك وعليه .ثم زاده أربعني نوع ًا من
وجل ميثاقك وميثاقه منّا؟ وإ ّنا
أنواع النور ال يشبه يشء منه ذلك النور األ ّول ،وزاده يف حممله حلق ًا وسالسل،
ثم عرج به إىل السامء الثانية ،فلام قرب من باب السامء تنافرت املالئكة إىل
رب املالئكة والروح ،ما
سجد ًا وقالت :س ّبوح قدّ وس ّ
وخرت ّ
أطراف السامء ّ
أشبه هذاالنور بنور ر ّبنا؟! فقال جربئيل× :أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أن
ال إله إال اهلل ،فاجتمعت املالئكة ،وفتحت أبواب السامء ،وقالت :يا جربئيل من
حممد ،قالوا :وقد بعث؟ قال :نعم ،قال رسول اهلل|:
هذا معك؟ فقال :هذا ّ

عيل ،وقالوا :اقرأ أخاك السالم فقلت :هل
فخرجوا إ ّيل شبه املعانيق فس ّلموا ّ
تعرفونه؟ قالوا :نعم ،وكيف ال نعرفه وقد أخذ اهلل ميثاقك وميثاقه وميثاق
شيعته إىل يوم القيامة علينا؟ وإنا لنتص ّفح وجوه شيعته يف ّ
كل يوم مخس ًا ـ يعنون
يف وقت ّ
عز وجل أربعني نوع ًا
ريب ّ
كل صالة ـ .قال رسول اهلل| :ثم زادين ّ
من أنواع النور ال تشبه األنوار األول ،وزادين حلق ًا وسالسل ،ثم عرج يب إىل
وخرت سجد ًا ،وقالت :س ّبوح
السامء الثالثة فنفرت املالئكة إىل أطراف السامءّ ،
رب املالئكة والروح ،ما هذا النور الذي يشبه نور ر ّبنا؟ فقال جربئيل:
قدّ وسّ ،
أن حممد ًا رسول اهلل ،أشهد ّ
أشهد ّ
حممد ًا رسول اهلل .فاجتمعت املالئكة،
أن ّ
وفتحت أبواب السامء وقالت مرحبا باألول ،ومرحبا باآلخر ،ومرحبا باحلارش،
ومرحبا بالنارش :حممد خاتم النبيني ،وعيل خري الوصيني ،فقال رسول اهلل|:
عيل ،وسألوين عن عيل أخي ،فقلت :هو يف األرض خليفتي أوتعرفونه؟
س ّلموا ّ
نحج البيت املعمور يف ّ
مرة ،وعليه ّ
رق
فقالوا :نعم ،كيف ال نعرفه وقد ّ
كل سنة ّ

ئمة وشيعتهم إىل يوم القيامة؟
حممد
وعيل واحلسن واحلسني واأل ّ
أبيض فيه اسم ّ
ّ
عز وجل أربعني نوع ًا من أنواع
وإ ّنا لنبارك عىل رؤوسهم بأيدينا ،ثم زادين ريب ّ
النور ال تشبه شيئ ًا من تلك األنوار األول .وزادين حلق ًا وسالسل ،ثم عرج يب
إىل السامء الرابعة ،فلم تقل املالئكة شيئ ًا ،وسمعت دو ّي ًا كأ ّنه يف الصدور،
واجتمعت املالئكة ففتحت أبواب السامء ،وخرجت إ ّيل معانيق ،فقال
حي عىل
حي عىل الفالحّ ،
حي عىل الصالةّ ،
حي عىل الصالةّ ،
جربئيل×ّ :
وبعيل الفالح،
بمحمد تقوم الصالة،
الفالح ،فقالت املالئكة :صوتني مقرونني،
ّ
ّ
فقال جربئيل :قد قامت الصالة ،قد قامت الصالة ،فقالت املالئكة :هي لشيعته
أقاموها إىل يوم القيامة ،ثم اجتمعت املالئكة فقالوا للنبي| :أين تركت
نور
أخاك؟ وكيف هو؟ فقال هلم :أتعرفونه؟ فقالوا :نعم نعرفه وشيعته وهو ٌ

حول عرش اهللّ ،
وإن يف البيت املعمور لرقا من نور ،فيه كتاب من نور ،فيه اسم
ئمة^ وشيعتهم ال يزيد فيهم رجل وال
حممد
وعيل واحلسن واحلسني واأل ّ
ّ
ّ
ينقص منهم رجل ،إنه مليثاقنا الذي أخذ علينا ،وإنه ليقرأ علينا يف ّ
كل يوم مجعة،
فسجدت هلل شكر ًا ،فقال :يا حممد ارفع رأسك ،فرفعت رأيس فإذا أطناب
السامء قد خرقت ،واحلجب قد رفعت ،ثم قال يل :طأطئ رأسك ،وانظر ما
ترى؟ فطأطأت رأيس فنظرت إىل بيتكم هذا وحرمكم هذا ،فإذا هو مثل حرم
حممد هذا
ذلك البيت يتقابل ،لو ألقيت شيئ ًا من يدي مل يقع إال عليه ،فقال يل :يا ّ
ّ
حممد مدّ يدك
احلرم ،وأنت احلرام،
ريب ّ
ولكل مثل مثال .ثم قال ّ
عز وجل :يا ّ
فيتل ّقاك ما يسيل من ساق عريش اإليمن فنزل املاء فتل ّقيته باليمني ،فمن أجل
حممد خذ ذلك فاغسل به وجهك ـ
ذلك أول الوضوء باليمنى ،ثم قال :يا ّ
وع ّلمه غسل الوجه ـ فإنك تريد أن تنظر إىل عظمتي وإنك طاهر ،ثم اغسل
ذراعيك اليمني واليسار ـ وع ّلمه ذلك ـ فإنك تريد أن تتل ّقى بيديك كالمي
وامسح بفضل ما يف يديك من املاء رأسك ورجليك إىل كعبيك ـ وع ّلمه املسح
برأسه ورجليه ـ وقال :إين أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك ،فأما املسح عىل
رجليك فإين أريد أن أوطئك موطئ ًا مل يطأه أحدٌ قبلك وال يطأه أحد غريك ،فهذا
حممد استقبل احلجر األسود ـ وهو بحيايل ـ
ع ّلة الوضوء واألذان .ثم قال :يا ّ
وكربين بعدد حجبي ،فمن أجل ذلك صار التكبري سبع ًا؛ أل ّن احلجب سبعة،
ّ
وافتتح القراءة عند انقطاع احلجب ،فمن أجل ذلك صار االفتتاح سنّة،
حممد ثالث مرات ،فلذلك كان
واحلجب مطابقة ثالث ًا بعدد النور الذي نزل عىل ّ
االفتتاح ثالث مرات ،فمن أجل ذلك كان التكبري سبع ًا ،واالفتتاح ثالث ًا ،فلام
فسم باسمي،
فرغ من التكبري واالفتتاح قال اهلل ّ
عز وجل :اآلن وصلت إ ّيلّ ،

ْح ِنا
االر ْ َ
فقال :بسم اهلل الرمحان الرحيم ،فمن أجل ذلك جعل ﴿بِ ْس ِم ااَّللِّ َّ

الر ِحي ِام﴾ يف ّأول السورة ،ثم قال له :امحدين ،فقال :اَلمداَّللارباالعاَلني ،وقال
َّ
فسم باسمي ،فمن
حممد قطعت محديّ ،
النبي| يف نفسه :شكر ًا ،فقال اهلل :يا ّ
أجل ذلك جعل يف احلمد ﴿الرْح ِن ِ
ني﴾
االضا ِّل َا
مرتني ،فلام بلغ ﴿ َولَ َّ
االرحي ِام﴾ ّ
َّ ْ َ َّ
رب العاملني ،شكر ًا ،فقال اهلل العزيز اجل ّبار :قطعت
قال النبي| :احلمد هلل ّ
االر ِحي ِام﴾ بعد
االر ْ َ
ْح ِن َّ
فسم باسمي ،فمن أجل ذلك جعل﴿ :بِ ْس ِم ااَّللِّ َّ
ذكريّ ،
احلمد يف استقبال السورة األخرى ،فقال له :اقرأ ﴿ ُق ْل ُاه َوااَّللَّ َُاأ َحدٌا﴾ كام أنزلت،
فإهنا نسبتي ونعتي ،ثم طأطئ يديك واجعلهام عىل ركبتيك فانظر إىل عريش،
عيل ،ف ُاهلمت أن
قال رسول اهلل| :فنظرت إىل عظمة ذهبت هلا نفيس وغيش ّ
ريب العظيم وبحمده لعظم ما رأيت ،فلام قلت ذلكّ :
جتىل الغيش
قلت :سبحان ّ
عنّي حتى قلتها سبع ًاُ ،اهلم ذلك ،فرجعت إ ّيل نفيس كام كانت ،فمن أجل ذلك
ريب العظيم وبحمده.
صار يف الركوع :سبحان ّ
فقال :ارفع رأسك ،فرفعت رأيس فنظرت إىل يشء ذهب منه عقيل،
فاستقبلت األرض بوجهي ويدي ،ف ُاهلمت أن قلت :سبحان ريب األعىل
لعلو ما رأيت ،فقلتها سبع ًا ،فرجعت إ ّيل نفيس ،ك ّلام قلت واحدة فيها
وبحمدهّ ،
ّ
ريب األعىل وبحمده،
جتىل عنّي الغيش ،فقعدت فصار السجود فيه سبحان ّ
وعلو ما رأيت ،فأهلمني ريب
وصارت القعدة بني السجدتني اسرتاحة من الغيش
ّ
العلو فغيش
عز وجل وطالبتني نفيس أن أرفع رأيس ،فرفعت فنظرت إىل ذلك
ّ
ّ
عيل فخررت لوجهي ،واستقبلت األرض بوجهي ويدي ،وقلت :سبحان ريب
ّ
األعىل وبحمده فقلتها سبع ًا ،ثم رفعت رأيس فقعدت قبل القيام الثني النظر يف
العلو ،فمن أجل ذلك صارت سجدتني وركعة ،ومن أجل ذلك صار القعود
ّ
قبل القيام قعدة خفيفة.
ثم قمت ،فقال :يا حممد اقرأ احلمد فقرأهتا مثل ما قرأهتا أوالً ،ثم قال يل :اقرأ

﴿إِن َ
َّااأن َز ْلنَا ُاه﴾ فإهنا نسبتك ونسبة أهل بيتك إىل يوم القيامة ،ثم ركعت فقلت يف
الركوع والسجود مثل ما قلت ّأوالً ،وذهبت أن أقوم فقال :يا حممد اذكر ما
وسم باسمي ،فأهلمني اهلل أن قلت :بسم اهلل وباهلل [و] ال إله إال
أنعمت عليك،
ّ
حممد ّ
صل عليك وعىل أهل بيتك،
اهلل واألسامء احلسنى ك ّلها هلل ،فقال يل :يا ّ
التفت فإذا أنا بصفوف من
عيل وعىل أهل بيتي ،وقد فعل ،ثم
ّ
فقلت :صىل اهلل ّ
حممد سلم ،فقلت :السالم عليكم ورمحة
املالئكة والنب ّيني واملرسلني فقال يل :يا ّ
حممد ّإين أنا السالم والتح ّية والرمحة والربكات أنت
اهلل وبركاته ،فقال :يا ّ
وأول سورة سمعتها
وذريتك ،ثم أمرين ريب العزيز اجل ّبار أن ال ألتفت يسار ًاّ .
ّ
مرة
بعد قل هو اهلل أحد ،إنا أنزلناه يف ليلة القدر ،فمن أجل ذلك كان السالم ّ
واحدة جتاه القبلة ،ومن أجل ذلك صار التسبيح يف السجود والركوع شكر ًا،
ضجة املالئكة فقلت:
وقوله :سمع اهلل ملن محده؛ أل ّن النبي| قال :سمعت ّ
سمع اهلل ملن محده ،بالتسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان األولتان
ك ّلام حدث فيها حدث كان عىل صاحبها إعادهتا ،وهي الفرض األ ّول ،وهي
ّأول ما فرضت عند الزوال يعني صالة الظهر» .

الباب الثالث :أنواع الصالة ،واملفروض واملسنون منها ،والصالة
الوسطى

حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسني بن الوليد ،عن ّ
 2168ـ ّ :1

أمحد بن حممد بن عيسى ،عن عبد الرمحن بن أيب نجران واحلسني بن سعيد مع ًا،
عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال :سألت أبا جعفر× عام فرض اهلل ّ
جل
( )1بحار األنوار237 / 79 :؛ علل الرشائع 312 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.

جالله من الصلوات ،فقال« :مخس صلوات يف الليل والنهار» قلت :هل سامه ّن
ِ
االص َ
َلةَا
اهلل تعاىل وبينه ّن يف كتابه؟ فقال« :نعم ،قال اهلل ّ
عز وجل لنبيهَ ﴿ :أق ِم َّ

لِدُ ُل ِ
االش ْم ِ
وك َّ
ل﴾ ودلوكها زواهلا ،ففيام بني دلوك الشمس إىل
س اإِ ََل ا َغ َس ِق اال َّل ْي ِا

غسق الليل أربع صلوات سامه ّن وبينه ّن وو ّقته ّن ،وغسق الليل انتصافه ،ثم
َان َام ْش ُهو ًدا﴾ فهذه اخلامسة .وقال تبارك
آن اا ْل َف ْج ِر اك َ
آن اا ْل َف ْج ِر اإِ َّن ا ُق ْر َ
قالَ ﴿ :و ُق ْر َ
ِ
االص َ
ار﴾ وطرفاه صالة املغرب والغداة
َل َة ا َط َار َ ِِف االن ََّه ِا
وتعاىل يف ذلكَ ﴿ :و َأق ِم َّ
عز وجلَ ﴿ :حافِ ُظو ْا ا َع ََلا
اام َن اال َّل ْي ِا
ل﴾ فهي صالة العشاء اآلخرة .وقال ّ
﴿ َو ُز َل ًف ِّ
الص َلو ِ
اوالصَل َِة اا ْل ُو ْس َطى﴾ وهي صالة الظهر ،وهي ّأول صالة صالها
ات
َّ
َّ َ
رسول اهلل| وهي وسط صالتني بالنهار :صالة الغداة وصالة العرص،
ني﴾ يف صالة الوسطى» .ا
ومو ْااَّللِِّا َقانِتِ َا
﴿ َو ُق ُ
 2169ـ  :2محدويه بن نصري ،عن حممد بن عيسى بن عبيد ،عن يونس بن
عبد الرمحان ،عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة .وعن حممد بن قولويه ،واحلسني
بن احلسن بن البندار ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن هارون بن احلسن بن حمبوب،
عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة وابنيه احلسن واحلسني ،عن عبد اهلل بن زرارة،
عن أيب عبد اهلل× قال ـ يف حديث طويل ـ« :وعليك بالصالة الستة
واألربعني ،وعليك باحلج أن ّ
هتل باإلفراد ،وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة» ،ثم
قال« :والذي أتاك به أبو بصري من صالة إحدى ومخسني ،واإلهالل بالتمتع
بالعمرة إىل احلج وما أمرناه به من أن ّ
هيل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف
احلق وال يضا ّده» .
لذلك ،ما يسعنا ويسعكم ،وال خيالف يشء منه ّ
( )1بحار األنوار282 / 79 :؛ معاين األخبار 332 :رقم .5
( )2بحار األنوار293 / 79 :؛ اختيار معرفة الرجال 349 / 1 :ـ  352رقم .221

الباب الرابع :أوقات الصالة

 2170ـ  :1بإسناده ،عن الصدوق ،عن أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن

احلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عامر ،عن
الصادق× قال« :أتى جربئيل رسول اهلل| بمواقيت الصالة ،فأتاه حني
فصىل الظهر ،ثم أتاه حني زاد ّ
ّ
ّ
فصىل
الظل قام ًة فأمره
زالت الشمس فأمره
ّ
فصىل املغرب ،ثم أتاه حني سقط
العرص ،ثم أتاه حني غربت الشمس فأمره
فصىل العشاء ،ثم أتاه حني طلع الفجر فأمره ّ
الشفق فأمره ّ
فصىل الصبح ،ثم أتاه
فصىل الظهر ،ثم أتاه حني زاد ّ
الغداة حني زاد ّ
ّ
الظل قامتني
الظل قام ًة فأمره
ّ
ّ
فصىل املغرب ،ثم أتاه
فصىل العرص ،ثم أتاه حني غربت الشمس فأمره
فأمره
فصىل العشاء ،ثم أتاه حني ّنور الصبح فأمره ّ
حني ذهب ثلث الليل فأمره ّ
فصىل،
الصبح» ثم قال« :ما بينهام وقت» .

الباب اخلامس :احلث على احملافظة على الصلوات ،وأدائها يف
أوقاتها ،وذ ّم إضاعتها ،واالستهانة بها

حممد بن عيسى ،عن عيل
 2171ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

بن حديد وابن أيب نجران ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه
ّ
حتتقرن بالبول ،وال تتهاون به ،وال بصالتك ،فإ ّن رسول اهلل
السالم قال« :ال
استخف بصالته ال يرد عىل
صىل عليه وآله وسلم قال عند موته :ليس منّي من
ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )53رواية.
( )2بحار األنوار347 / 79 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 47 :ـ  48رقم  .19قال
صح سند الشهيد إىل الصدوق رمحهام اهلل.
الشيخ املحسني ( :)409 / 2إن ّ
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )47رواية.

احلوض ال واهلل ،ليس منّي من رشب مسكر ًا ال يرد عىل احلوض ،ال واهلل» .
 2172ـ  :2أبيه ،عن سعد ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن
احلسن بن زياد العطار ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل|:
استخف بالصالة ال يرد عىل احلوض ال واهلل» .
«ليس منّي من
ّ
حممد
 2173ـ  :3احلمريي ،عن أمحد بن إسحاق بن سعد ،عن بكر بن ّ
األول عىل األخري
األزدي ،قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :لفضل الوقت ّ
خري للمؤمن من ولده وماله».
ٌ
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عبد اهلل بن جعفر
وروى الصدوق ،عن ّ
احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن العباس بن معروف ،عن األزدي مثله .
حممد بن عيل بن الشاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل النيسابوري ،عن
 2174ـ ّ :4
عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي عن أبيه .وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن
إبراهيم بن مروان ،عن جعفر بن حممد بن زياد ،عن أمحد بن عبد اهلل اهلروي.
وعن احلسني بن حممد األشناين ،عن عيل بن حممد بن مهرويه ،عن داود بن
سليامن مجيع ًا ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :ال
يزال الشيطان ذعر ًا من املؤمن ما حافظ عىل الصلوات اخلمس ،فإذا ض ّيعه ّن
جترء عليه وأوقعه يف العظائم» .
ّ
 2175ـ  :5وباألسانيد ،قال :قال رسول اهلل|« :ال تض ّيعوا صالتكم؛
فإ ّن من ض ّيع صالته حرش مع قارون وهامان ،وكان ح ّق ًا عىل اهلل أن يدخله النار
( )1بحار األنوار9 / 80 :؛ علل الرشائع 356 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار9 / 80 :؛ علل الرشائع 356 / 2 :رقم .2
( )3بحار األنوار12 / 80 :؛ ثواب األعامل.36 :
( )4بحار األنوار13 / 80 :؛ عيون أخبار الرضا 31 / 1 :رقم .21

مع املنافقني ،فالويل ملن مل حيافظ عىل صالته وأداء سنّة نبيّه|» .
حممد بن عيسى ،عن
 2176ـ  :6أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن عبد الرمحن بن احلجاج عن أبان بن
تغلب قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :يا أبان ،هذه الصلوات اخلمس
املفروضات ،من أقامه ّن وحافظ عىل مواقيته ّن لقي اهلل يوم القيامة وله عنده
عهدٌ ُيدخله به اجلنّة ،ومن مل يص ّله ّن ملواقيته ّن فذلك إليه ،إن شاء غفر له ،وإن
شاء ّ
عذبه» .
حممد ،عن ابن حمبوب،
 2177ـ  :7أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
عن سعد بن أيب خلف ،عن أيب احلسن موسى عليه السالم قال« :الصلوات
املفروضات يف ّأول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب رحي ًا من قضيب األس حني
يؤخذ من شجره يف طيبه ،ورحيه وطراوته ،فعليكم بالوقت األ ّول» .

الباب السادس :وقت فريضة الظهرين ونافلتهما

حممد بن عيسى ،عن
 2178ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة ،عن زرارة ،عن أيب جعفر
الباقر عليه السالم قال :قال رسول اهلل|« :إذا زالت الشمس فتحت أبواب
السامء ،وأبواب اجلنان ،واستجيب الدعاء ،فطوبى ملن رفع له عند ذلك عمل
صالح» .
( )1بحار األنوار14 / 80 :؛ عيون أخبار الرضا 35 / 11 :رقم .46
( )2بحار األنوار17 / 80 :؛ ثواب األعامل.28 :
( )3بحار األنوار18 / 80 :؛ ثواب األعامل.36 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )28رواية.
( )5بحار األنوار26 / 80 :؛ األمايل للصدوق 671 :رقم .1

 2179ـ  :2أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد،
عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالمّ « :
أن رسول اهلل| قال:
املوتور أهله وماله من ض ّيع صالة العرص» ،قلت :ما املوتور أهله وماله؟ قال:
«ال يكون له يف اجلنّة أهل وال مال» [قيل :وما تضييعها ،قال« ]:يض ّيعها فيدعها
تصفر الشمس وتغيب» .
متعمد ًا حتى
ّ
ّ

الباب السابع :وقت العشائني

حممد بن عيسى وموسى
 2180ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

بن جعفر البغدادي مع ًا ،عن عبد اهلل بن الصلت ،عن احلسن بن عيل بن فضال،
عن داود بن أيب يزيد ،عن الصادق عليه السالم قال« :إذا غابت الشمس فقد
دخل وقت املغرب» .
حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
 2181ـ ّ :2
العباس بن معروف ،عن عيل بن مهزيار ،عن احلسن بن سعيد ،عن عيل بن
النعامن ،عن داود بن فرقد قال :سمعت أيب يسأل أبا عبد اهلل عليه السالم :متى
يدخل وقت املغرب؟ فقال« :إذا غاب كرس ّيها» ،قال :وما كرسيها؟ قال:
«قرصها» ،قلت :متى يغيب قرصها؟ قال« :إذا نظرت إليه فلم تره» .
 2182ـ  :3جعفر بن عيل بن احلسن الكويف ،عن جدّ ه احلسن بن عيل بن
عبد اهلل ،عن جدّ ه عبد اهلل بن مغرية ،عن ابن بكري ،عن عبيد بن زرارة ،عن أيب
( )1بحار األنوار28 / 80 :؛ علل الرشائع 356 / 2 :رقم .4
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )45رواية.
( )3بحار األنوار56 / 80 :؛ األمايل للصدوق 139 :رقم .11
( )4املصدر السابق؛ األمايل للصدوق 139 :رقم .10

عبد اهلل عليه السالم قال :سمعته يقول« :صحبني رجل كان يميس باملغرب
صيل املغرب إذا وجبت الشمس وأ ّ
ويغلس بالفجر ،فكنت أنا أ ّ
صيل الفجر إذا
استبان يل الفجر ،فقال يل الرجل :ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ،فإ ّن
الشمس تطلع عىل قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة عىل آخرين بعد ،قال:
فقلت :إ ّنام علينا أن ّ
نصيل إذا وجبت الشمس عنّا ،وإذا طلع الفجر عندنا ليس
علينا إال ذلك ،وعىل أولئك أن يص ّلوا إذا غربت عنهم» .
 2183ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب
الشحام قال :قال رجل أليب
عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن أيب أسامة
ّ
عبد اهلل عليه السالم :أ ّ
ؤخر املغرب حتى تستبني النجوم؟ قال :فقال:
«خ ّطابية؟! ّ
حممد| حني سقط القرص» .
إن جربئيل نزل هبا عىل ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2184ـ ّ :5
معاوية بن حكيم ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن ابن مسكان ،عن ليث ،عن أيب
عبد اهلل عليه السالم قال« :كان رسول اهلل| ال يؤثر عىل صالة املغرب شيئ ًا
إذا غربت الشمس حتى يص ّليها» .
عيل ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
 2185ـ  :6البزنطي ،عن ّ
قالّ « :
أخ ر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله العشاء اآلخرة ليلة من الليايل حتى
ذهب من الليل ما شاء اهلل ،فجاء عمر ّ
يدق الباب فقال :يا رسول اهلل نامت
النساء ،ونامت الصبيان ،وذهب الليل ،فخرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
( )1بحار األنوار58 / 80 :؛ األمايل للصدوق 140 :رقم .15
( )2بحار األنوار65 / 80 :؛ علل الرشائع 350 / 2 :رقم .3
( )3املصدر السابق؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 48 :رقم .20

وسلم فقال له :ليس لكم أن تؤذوين وال تأمروين ،إ ّنام عليكم أن تسمعوا
وتطيعوا».
وبإسناده إىل الصدوق ،عن والده ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن احلسني بن
سعيد عن النرض بن سويد ،عن عبد اهلل بن سنان عنه عليه السالم مثله .
حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
 2186ـ ّ :7
حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن احلسن بن عيل بن فضال ،عن أيب املغرا،
عن سامعة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول
اهلل|« :لوال نوم الصبي وعيلة الضعيف أل ّخرت العتمة إىل ثلث الليل» .
حممد بن مسعود ،عن ابن املغرية ،عن الفضل بن شاذان ،عن
 2187ـ ّ :8
ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال :قال ـ يعني أبا عبد اهلل عليه
السالم ـّ « :
عيل وقال :إين أمرته أن ال ّ
يصيل هو وأصحابه
إن أبا اخلطاب كذب ّ
املغرب حتى يروا كوكب كذا يقال :له القنداين ،واهلل ّ
إن ذلك لكوكب ما
أعرفه» .

الباب الثامن :حتقّق منتصف الليل ومنتهاه ،ومفتتح النهار شرعاً
وعرفاً ولغةً ومعناه
حممد بن عيسى ،عن
 2188ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ

عيل بن حديد وابن أيب نجران ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر
البزنطي يف ضمن مستطرفات الرسائر.556 :
( )1بحار األنوار67 / 80 :؛ كتاب
ّ
( )2بحار األنوار66 / 80 :؛ علل الرشائع 367 / 2 :رقم .2

( )3بحار األنوار69 / 80 :؛ اختيار معرفة الرجال 494 / 2 :رقم .407
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )106روايات.

عليه السالم قال« :الصالة الوسطى صالة الظهر ،وهي ّأول صالة صالها
رسول اهلل| ،وهي وسط صالتني بالنهار صالة الغداة وصالة العرص»
اخلرب .
 2189ـ  :2بإسناده عن معاوية بن وهب قال« :ال تنتظر بأذانك وإقامتك
إال دخول وقت الصالة ،واحدر إقامتك» .
 2190ـ  :3احللبي ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن اخليط األبيض
من اخليط األسود ،فقال« :بياض النهار من سواد الليل .قال :وكان بالل يؤذن
للنبي| وابن أ ّم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ،ويؤذن بالل حني يطلع
الفجر» اخلرب .
 2191ـ  :4احلسني بن سعيد ،عن النرض ،عن ابن سنان ،عن أيب عبد اهلل
إن لنا مؤ ّذن ًا يؤ ّذن بليل ،فقال« :أما ّ
عليه السالم قال :قلت لهّ :
إن ذلك ينفع
اجلريان لقيامهم إىل الصالة ،وأما السنّة فأن يتأ ّدى مع طلوع الفجر» .
 2192ـ  :5يف الصحيح عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال :ما شاء
اهلل كان ،ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،مائة مرة حني ّ
يصيل الفجر مل ير
يف يومه ذلك شيئ ًا يكرهه» .
 2193ـ  :6يف املعترب عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :تقول :إذا أصبحت
مرتني ،احلمد هلل الذي
وأمسيت :احلمد ّ
لرب الصباح ،احلمد خلالق اإلصباح ّ
( )1بحار األنوار108 / 80 :؛ علل الرشائع 354 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار110 / 80 :؛ من ال حيرضه الفقيه 284 / 1 :رقم .876
( )3بحار األنوار111 / 80 :؛ الكايف 98 / 4 :رقم .3
( )4املصدر السابق؛ هتذيب األحكام 53 / 2 :رقم .17
( )5املصدر السابق نفسه؛ الكايف 530 / 2 :رقم .24

ذهب بالليل بقدرته ،وجاء بالنهار برمحته» اخلرب .
 2194ـ  :7وبإسناده ،عن جعفر بن ناجية ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :إذا خرج الرجل من منى ّأول الليل فال ينتصف له الليل إال وهو بمنى،
وإذا خرج بعد نصف الليل فال بأس أن يصبح بغريها» .
 2195ـ  :8عيل بن جعفر ،عن أخيه عليه السالم قال :سألته عن رجل بات
بم ّكة يف ليايل منى حتى أصبح قال« :إن كان أتاها هنار ًا فبات فيها حتى أصبح
فعليه دم هيريقه» .
 2196ـ  :9عيل بن مهزيار ،عن فضالة ،عن أبان ،عن زرارة ،عن أيب جعفر
عليه السالم ،يف رجل ّ
غره من ذلك القمر ،ونام حتى طلعت
صىل الغداة بليل ّ
الشمس فأخرب أنه ّ
صىل بليل ،قال« :يعيد صالته» .
 2197ـ  :10احلسني ،عن النرض ،عن هشام بن سامل ،عن زرارة ،عن أيب
جعفر عليه السالم قال :سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال« :قبل الفجرّ ،إهنام من صالة الليل ثالت عرشة ركعة صالة الليل» اخلرب .
 2198ـ  :11احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن جعفر بن عثامن ،عن
سامعة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ال بأس بصالة الليل من ّأول الليل إىل
آخره ،إال ّ
أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل» .
( )1بحار األنوار112 / 80 :؛ الكايف 528 / 2 :رقم .20
( )2بحار األنوار117 / 80 :؛ من ال حيرضه الفقيه 478 / 2 :رقم .3010
( )3بحار األنوار116 / 80 :؛ هتذيب األحكام 257 / 5 :رقم .33
( )4بحار األنوار119 / 80 :؛ هتذيب األحكام 140 / 2 :رقم  ،6و 254 / 2رقم .45
( )5املصدر السابق؛ هتذيب األحكام 133 / 2 :رقم .281
( )6بحار األنوار120 / 80 :؛ هتذيب األحكام 233 / 3 :رقم  ،116مع يشء من

حممد ،عن أمحد ،عن عيل بن احلكم ،عن اخلزاز ،عن حممد،
 2199ـ ّ :12
قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالمّ « :
إن عيل بن احلسني عليه السالم كان إذا
أصبح قال :أبتدئ يومي هذا ـ الدعاء ـ فإذا فعل ذلك العبد أجزأ مما نيس يف
يومه» .
 2200ـ  :13وعنه ،عن عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني
بن سعيد ،عن أيب املغرا ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
« ّ
رخص رسول اهلل| للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ،وأن يرموا اجلامر
بليل ،وأن يص ّلوا الغداة يف منازهلم» .
 2201ـ  :14وعنه ،عن عيل بن النعامن ،عن سعيد األعرج قال :قلت أليب
عبد اهلل عليه السالم :جعلت فداك ،معنا نساء فأفيض هب ّن بليل؟ قال« :نعم،
تريد أن تصنع كام صنع رسول اهلل|» قلت :نعم ،فقال« :أفض هب ّن بليل»
اخلرب .
 2202ـ  :15يف املوثق ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ما كان حيمد
ّ
فيصيل صالته رضبة واحدة ،ثم ينام ويذهب» .
الرجل أن يقوم من آخر الليل

الباب التاسع :األوقات املكروهة

 2203ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

التفاوت بني األلفاظ.
( )1بحار األنوار121 / 80 :؛ الكايف 523 / 2 :رقم .5
( )2بحار األنوار121 / 80 :؛ الكايف 474 / 4 :رقم .5
( )3بحار األنوار122 / 80 :؛ الكايف 474 / 4 :رقم .7
( )4بحار األنوار124 / 80 :؛ الكايف 447 / 3 :رقم .21
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )15رواية.

زرارة قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :أربع صلوات يص ّليها الرجل يف ّ
كل
ساعة :صالة فاتتك فمتى ذكرهتا أ ّديتها ،وصالة ركعتي طواف الفريضة،
وصالة الكسوف والصالة عىل امليت ،وهؤالء يص ّليهن الرجل يف الساعات
ك ّلها» .

الباب العاشر :صالة الضحى

حممد بن حييى العطار ،عن عبد اهلل بن جعفر
 2204ـ  :1املفيد ،عن أمحد بن ّ

احلمريي ،عن حممد بن الوليد اخلزاز ،عن يونس بن يعقوب قال :دخل عيسى
بن عبد اهلل القمي عىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،فلام انرصف قال خلادمه ادعه،
فانرصف إليه فأوصاه بأشياء ،ثم قال« :يا عيسى بن عبد اهللّ ،
إن اهلل يقول:
﴿ َو ْأ ُم ْر َاأ ْه َل َ
الص ََل اةِ﴾ ،وإ ّنك منّا أهل البيت ،فإذا كانت الشمس من ههنا
ك ابِ َّ
مقدارها من هيهنا من العرصّ ،
فصل ست ركعات» ،قال :ثم و ّدعه وق ّبل ما بني
عيني عيسى وانرصف .قال يونس بن يعقوب :فام تركت الست ركعات منذ
سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول ذلك لعيسى بن عبد اهلل.
ومحدويه بن نصري ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن أمحد بن حممد
بن أيب نرص البزنطي ،عن يونس بن يعقوب قال :وحدّ ثني حممد بن عيسى بن
عبد اهلل ،عن يونس بن يعقوب مثله .

( )1بحار األنوار147 / 80 :؛ اخلصال 247 :رقم .107
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )3بحار األنوار155 / 80 :؛ اختيار معرفة الرجال 625 / 2 :رقم .610

أبواب لباس املصلّي
الباب األوّل :سرت العورة ،وعورة الرجال والنساء يف الصالة ،وما
يلزمهما من الثياب فيها ،وصفاتها وآدابها
حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان
 2205ـ  :1أبيه ،عن أمحد بن إدريس ،عن ّ
بن حييى ،عن عبد الرمحن بن احلجاج قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
اجلارية التي مل تدرك ،متى ينبغي هلا أن تغ ّطي رأسها ممن ليس بينه وبينها حمرم؟
ومتى جيب عليها أن تقنع رأسها للصالة؟ قال« :ال تغ ّطي رأسها حتى حترم
عليها الصالة» .
 2206ـ  :2أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن ميمون ،عن
إن ّ
الصادق ،عن أبيه عليهام السالم قالّ « :
ّ
تصيل فيه يس ّبح
كل يشء عليك
معك» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )2بحار األنوار182 / 80 :؛ علل الرشائع 565 / 2 :رقم .2
( )3بحار األنوار187 / 80 :؛ علل الرشائع 336 / 2 :رقم .1

الباب الثاني :الرداء وسدله ،والتوشح فوق القميص ،واشتمال
الصماء ،وإدخال اليدين حتت الثوب
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2207ـ ّ :1

يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال :قال أبو جعفر عليه
السالم« :إياك والتحاف الصامء» ،قال :قلت :وما الصامء؟ قال« :أن تدخل
الثوب من حتت جناحك فتجعله عىل منكب واحد» .
 2208ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو بن
سعيد ،عن مصدق بن صدقة ،عن عامر قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
الرجل يؤ ّم بقوم جيوز له أن يتوشح؟ قال« :ال ّ
ّ
متوشح
يصيل الرجل بقوم وهو
فوق ثيابه ،وإن كانت عليه ثياب كثرية؛ أل ّن االمام ال جيوز له الصالة وهو
ّ
متوشح» .

الباب الثالث :ما جتوز الصالة فيه من األوبار واألشعار واجللود وما
ال جتوز
 2209ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن صفوان بن حييى ،عن

عبد الرمحان بن احلجاج قال :سأل رجل أبا عبد اهلل عليه السالم وأنا عنده عن
جلود اخلز فقال« :ليس به بأس» ،فقلت :جعلت فداكّ ،إهنا عالجي وإنام هي
كالب خترج من املاء ،فقال« :إذا خرجت تعيش خارج ًا من املاء؟» قلت :ال،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )2بحار األنوار201 / 80 :؛ معاين األخبار 390 :رقم .32
( )3بحار األنوار201 / 80 :؛ علل الرشائع 329 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )36رواية.

قال« :ليس به بأس» .
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2210ـ ّ :2
يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن يعقوب بن شعيب،
عز وجل ملوسى عليه السالم
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :قال اهلل ّ
ك﴾؛ أل ّهنا كانت من جلد محار م ّيت» .
اخ َل ْعا َن ْع َل ْي َ ا
﴿ َف ْ
حممد بن عيل بن حاتم ،عن أمحد بن عيسى الوشا ،عن أمحد بن
 2211ـ ّ :3
طاهر ،عن حممد بن بحر ،عن حممد [أمحد] بن مرسور ،عن سعد بن عبد اهلل
حممد عليه السالم وعىل فخذه
القمي قال :دخلت مع أمحد بن إسحاق عىل أيب ّ
األيمن غالم يناسب املشرتي يف اخللقة واملنظر ،فأردت أن أسأله عن مسائل،
قرة عيني عنها ـ وأومأ إىل الغالم ـ [فقال له الغالم« :سل] عام بدا
فقال« :سل ّ
لك» فكان فيام سألته أخربين يا ابن رسول اهلل| عن أمر اهلل تبارك وتعاىل
َّكابِا ْلو ِ
ادااَلُْ َقدَّ ِ
اخ َل ْعا َن ْع َل ْي َ
سا ُط ًوى﴾ فإ ّن فقهاء
لنب ّيه موسى عليه السالمَ ﴿ :ف ْ
كاإِن َ َ
الفريقني يزعمون أهنا كانت من إهاب امليتة .فقال القائم عليه السالم« :من قال
نبوته؛ أل ّنه ما خال األمر فيها من
ذلك فقد افرتى عىل موسى واستجهله يف ّ
خطبني إما أن تكون صالة موسى فيها جائزة أو غري جائزة ،فإن كانت صالته
مطهرة فليست بأقدس
جائزة جاز له لبسهام يف تلك البقعة ،وإن كانت مقدّ سة ّ
وأطهر من الصالة .وإن كانت صالته غري جائزة فيها فقد أوجب عىل موسى
عليه السالم أ ّنه مل يعرف احلالل من احلرام ،ومل يعلم ما جازت الصالة فيه مما مل
جتز ،وهذا كفر» .قلت :فأخربين يا موالي عن التأويل فيهام؟ قالّ « :
إن موسى
( )1بحار األنوار218 / 80 :؛ علل الرشائع 357 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار236 / 80 :؛ علل الرشائع 66 / 1 :رقم .1

رب إين أخلصت لك املح ّبة منّي
عليه السالم ناجى ر ّبه بالواد املقدس فقال :يا ّ
احلب ألهله ،فقال اهلل تبارك وتعاىل:
عمن سواك ،وكان شديد
ّ
وغسلت قلبي ّ
حب أهلك من قلبك إن كانت حم ّبتك يل خالصة،
اخ َل ْاع ا َن ْع َل ْي َ ا
﴿ َف ْ
ك﴾ أي انزع ّ
وقلبك من امليل إىل من سواي مغسولة» اخلرب .

الباب الرابع :النهي عن الصالة يف احلرير والذهب واحلديد وما
فيه متاثيل ،وغري ذلك مما نهي عن الصالة فيه
 2212ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن بن فضال ،عن

عمرو بن سعيد ،عن مصدق بن صدقة ،عن عامر الساباطي ،عن أيب عبد اهلل
ّ
يصيل وعليه خاتم حديد ،قال« :ال ،وال يتخ ّتم به
عليه السالم ،يف الرجل
الرجل؛ أل ّنه من لباس أهل النار» .
حممد العلوي ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن حممد
 2213ـ  :2محزة بن ّ
بن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل بن عيل احللبي ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قال« :قال عيل عليه السالم :هناين رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وال
أقول هناكم ،عن التخ ّتم بالذهب ،وعن ثياب القيس ،وعن مياثر األرجوان،
حممد :القيس ثياب
وعن املالحف املفدمة ،وعن القراءة وأنا راكع» ،قال محزة بن ّ
يؤتى هبا من مرص فيها حرير».
( )1بحار األنوار236 / 80 :؛ كامل الدين ومتام النعمة 454 :ـ  460رقم  .21وعىل اخلرب
آثار تفرض الشك يف الوضع ،ولسانه لسان صويف بامتياز ،وهو يعارض اخلرب الصحيح
حبااَّلل).
املتقدّ م آنف ًا ،وسند اخلرب املتقدّ م أقوى ( ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )3بحار األنوار250 / 80 :؛ علل الرشائع 348 / 2 :رقم .1

وأبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد وعبد اهلل ابني حممد بن عيسى ،عن
حممد بن أيب عمري مثله .

الباب اخلامس :حكم املختضب يف الصالة

 2214ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي وغريه ،عن أبان ،عن مسمع بن عبد امللك،
قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ال ّ
يصيل املختضب» ،قلت :جعلت
فداك ومل؟ قال« :إنه حمترص» .

الباب السادس :حكم ناسي النجاسة يف الثوب واجلسد وجاهلها،
وحكم الثوب املشتبه
 2215ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

زرارة قال :قلت أليب جعفر عليه السالم :إ ّنه أصاب ثويب دم من الرعاف أو
مني فع ّلمت أثره إىل أن أصيب له ماء فأصبت املاء وقد
غريه أو يشء من ّ
حرضت الصالة ونسيت ّ
أن بثويب شيئ ًا فص ّليت ،ثم ّإين ذكرت بعدُ  ،قال« :تعيد
الصالة وتغسله» ،قال :قلت :فإن مل أكن رأيت موضعه ،وقد علمت أنه قد
أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلام ص ّليت وجدته ،قال« :تغسله وتعيد» .قال:
قلت :فان ظننت أنه قد أصابه ومل أتي ّقن ذلك ،فنظرت فلم أر شيئ ًا ،ثم طلبت
فرأيته فيه بعد الصالة ،قال« :تغسله وال تعيد الصالة» ،قال :قلت :ومل ذاك؟
( )1بحار األنوار254 / 80 :؛ اخلصال 289 :رقم .48
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.
( )3بحار األنوار263 / 80 :؛ علل الرشائع 353 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

قال« :أل ّنك كنت عىل يقني من نظافته ،ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض
اليقني بالشك أبد ًا» ،قلت :فإ ّين قد علمت أنه أصابه ومل أدر أين هو فأغسله؟
قال« :تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصاهبا حتى تكون عىل يقني من
عيل إن شككت يف أنه أصابه يشء أن أنظر فيه فأق ّلبه؟
طهارته» .قال :قلت :فهل ّ
قال« :ال ،ولكنك إنام تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع يف نفسك» ،قال:
قلت :فإ ّين رأيته يف ثويب وأنا يف الصالة ،قال« :تنقض الصالة وتعيد إذا شككت
يف موضع منه ثم رأيته فيه ،وإن مل تشك ثم رأيته رطب ًا قطعت وغسلته ،ثم بنيت
عىل الصالة ،فإ ّنك ال تدري لع ّله يشء وقع عليك ،فليس لك أن تنقض بالشك
اليقني»

الباب السابع :الصالة يف النعال واخلفاف ،وما يسرت ظهر القدم
بال ساق
 2216ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن ميمون

إن ّ
القداح ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه عليه السالم قالّ « :
كل يشء عليك
ّ
تصيل فيه يس ّبح معك» ،قال« :وكان رسول اهلل| إذا أقيمت الصالة لبس
نعليه و ّ
صىل فيهام» .
 2217ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أمحد بن
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن عيل بن فضال قال :رأيت أبا احلسن عليه السالم
ّ
عند رأس النبي| ّ
صىل ست ركعات أو ثامن ركعات يف نعليه .
( )1بحار األنوار267 / 80 :؛ علل الرشائع 361 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )3بحار األنوار274 / 80 :؛ علل الرشائع 336 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار275 / 80 :؛ عيون أخبار الرضا 20 / 1 :رقم .40

أبواب مكان املصلّي وما يتبعه
الباب األوّل :ما يكون بني يدي املصلّي ،أو ميرّ بني يديه،
واستحباب السرتة

حممد بن أمحد الشيباين وعيل بن أمحد الدقاق واحلسني بن
 2218ـ ّ :1
إبراهيم املؤدب وعيل بن عبد اهلل الوراق مجيع ًا ،عن حممد بن جعفر األسدي،
حممد بن عثامن العمري قدّ س اهلل
عيل من الشيخ أيب جعفر ّ
قال :كان فيام ورد ّ
روحه يف جواب مسائيل إىل صاحب الزمان عليه السالم« :أ ّما ما سألت عنه عن
ّ
املصيل والنار والصورة والرساج بني يديه ،هل جتوز صالته؟ فإ ّن الناس اختلفوا
يف ذلك قبلك ،فإ ّنه جائز ملن مل يكن من أوالد عبدة األوثان (األصنام)
والنريان» .
 2219ـ  :2أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب
عمري قال :رأى سفيان الثوري أبا احلسن موسى بن جعفر عليهام السالم وهو
يمرون بني يديه ،فقال لهّ :
غالم ّ
يمرون بك وهم يف
إن الناس ّ
يصيل والناس ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )2بحار األنوار294 / 80 :؛ كامل الدين ومتام النعمة 520 :رقم .49

الطواف؟ فقال عليه السالم« :الذي أ ّ
صيل له أقرب إ ّيل من هؤالء» .

الباب الثاني :املواضع اليت نهي عن الصالة فيها
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
 2220ـ ّ :1
محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت له :الصالة
بني القبور ،قالّ « :
صل بني خالهلا وال تتخذ شيئ ًا منها قبلة ،فإ ّن رسول اهلل|
عز وجل لعن
هنى عن ذلك ،وقال :ال تتخذوا قربي قبل ًة وال مسجد ًا ،فإ ّن اهلل ّ
الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
حممد ،عن احلسن بن
 2221ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
عيل بن فضال قال :رأيت أبا احلسن الرضا عليه السالم وهو يريد أن يو ّدع
للخروج إىل العمرة ،فأتى القرب من موضع رأس النبي| بعد املغرب ،فس ّلم
عىل النبي| ولزق بالقرب ،ثم انرصف حتى أتى القرب فقام إىل جانبه ّ
يصيل،
فألزق منكبه األيرس بالقرب قريب ًا من االسطوانة املخلقة التي عند رأس
النبي| ّ
فصىل ست ركعات أو ثامن ركعات» .
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن يعقوب بن
 2222ـ ّ :3
يزيد ،عن صفوان ،عن ابن مسكان ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال :سألته عن الصالة يف السبخة فكرهه؛ أل ّن اجلبهة ال تقع مستوي ًة عليها،
( )1بحار األنوار297 / 80 :؛ التوحيد 179 :رقم .14
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )3بحار األنوار313 / 80 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار314 / 80 :؛ عيون أخبار الرضا 20 / 1 :رقم .40

فقلنا :إن كانت أرض ًا مستوية؟ قال« :ال بأس» .
 2223ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن عيل
بن احلكم ،عن أبان بن عثامن ،عن داود بن احلصني بن الرسى قال :قلت أليب
حرم اهلل الصالة يف السبخة؟ قال« :أل ّن اجلبهة ال تتم ّكن
عبد اهلل عليه السالم :مل ّ
عليها» .
 2224ـ  :4عيل بن احلسني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن فضال
عن عيل بن عقبة ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت:
إ ّنا نزور قرب احلسني عليه السالم كيف ّ
نصيل عليه؟ قال« :تقوم خلفه عند كتفيه،
ّ
ثم ّ
وتصيل عىل احلسني» .
تصيل عىل النبي|

الباب الثالث :صالة الرجل واملرأة يف بيت واحد

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2225ـ ّ :1

العباس بن معروف ،عن عيل بن مهزيار ،عن فضالة ،عن أبان ،عن الفضيل،
عن أيب جعفر عليه السالم قال« :إ ّنام سميت م ّكة ب ّكة؛ أل ّنه ّ
يبك هبا الرجال
والنساء ،واملرأة ّ
تصيل بني يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شاملك ومعك،
وال بأس بذلك ،إنام يكره يف سائر البلدان» .
( )1بحار األنوار318 / 80 :؛ علل الرشائع 327 / 2 :رقم .2
( )2بحار األنوار319 / 80 :؛ علل الرشائع 326 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)413بنا ًء عىل ّ
حمرف داود بن احلصني األسدي الذي
أن داود بن احلصني بن الرسي ّ
و ّثقه النجايش ،وأما حفيد الرسي فليس بمذكور يف الرجال.

( )3بحار األنوار320 / 80 :؛ كامل الزيارات 425 :رقم .4
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )5بحار األنوار334 / 80 :؛ علل الرشائع 397 / 2 :رقم .4

الباب الرابع :تتمّة باب فضل املساجد ،وأحكامها وآدابها

 2226ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن احلسني ،عن ابن أيب

حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :سألته
عمري ،عن ابن أذينة ،عن ّ
عن الثوم فقال« :إ ّنام هنى رسول اهلل| عنه لرحيه ،فقال :من أكل هذه البقلة
املنتنة فال يقرب مسجدنا ،فأما من أكله ومل يأت املسجد فال بأس» .
 2227ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن
نوح ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
إن رسول اهلل| كان بنى مسجده بالسميط ،ثم ّ
قال :سمعته يقولّ « :
إن
املسلمني كثروا فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فزيد فيه؟ فقال :نعم،
فزاد فيه وبناه بالسعيدة ،ثم ّ
إن املسلمني كثروا فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت
باملسجد فزيد فيه فقال| :نعم ،فأمر به فزيد فيه وبنى جداره باألنثى
احلر فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فظ ّلل ،قال:
والذكر .ثم اشتدّ عليهم ّ
فأمر به فأقيمت فيه سواري جذوع النخل ،ثم طرحت عليه العوارض
واخلصف واإلذخر ،فعاشوا فيه حتى أصابتهم األمطار ،فجعل املسجد يكف
فطني ،فقال هلم رسول اهلل| :ال،
عليهم ،فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت به ّ
عريش كعريش موسى عليه السالم .فلم يزل كذلك حتى قبض رسول
اهلل| ،وكان جداره قبل أن يظ ّلل قدر قامة فكان إذا كان الفيء ذراع ًا ،وهو
صىل الظهر ،فإذا كان الفيء ذراعني وهو ضعف ذلك ّ
قدر مربض عنز ّ
صىل
العرص .قال :وقال :السميط لبنة لبنة ،والسعيدة لبنة ونصف ،واألنثى والذكر
( )1يبلغ جمموع ما يف هذا التتميم من أحاديث مع أصل الباب ( )98رواية.
( )2بحار األنوار8 / 81 :؛ علل الرشائع 519 / 2 :رقم .1

لبنتني خمالفتني» .
 2228ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن
املروة
اهليثم بن عبد اهلل النهدي ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
مروة احلرض فتالوة القرآن ،وحضور
مروة احلرض،
ومروة السفر ،فأما ّ
ّ
مروتانّ :
ّ
مروة السفر فبذل الزاد،
املساجد ،وصحبة أهل اخلري ،والنظر يف الفقه ،وأما ّ
واملزاح يف غري ما يسخط اهلل ،وق ّلة اخلالف عىل من صحبك ،وترك الرواية
عليهم إذا أنت فارقتهم» .

الباب اخلامس :القبلة وأحكامها

 2229ـ  :1أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن حممد بن عيسى بن

عبيد ،عن يونس بن عبد الرمحان ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن الصادق عليه
السالم قالّ « :
عز وجل حرمات ثلث ًا ليس مثله ّن يشء :كتابه ،وهو حكمه
إن هلل ّ
توجه ًا إىل غريه ،وعرتة
ونور ،وبيته الذي جعله قيام ًا للناس ال يقبل من أحد ّ
نب ّيكم|» .
 2230ـ  :2جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
( )1بحار األنوار10 / 81 :؛ معاين األخبار 159 :رقم .2
( )2بحار األنوار12 / 81 :؛ معاين األخبار 258 :رقم  .8قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)414بنا ًء عىل ُحسن اهليثم وأبيه عبد اهلل أيب مرسوق النهدي ،استناد ًا إىل نقل الكـيش
يف ّ
حقهام :عن مجع يذكروهنام بخري وكالمها فاضل ،لكن يف معجم الرجال جعل كلمة
(بخري) بني هاللني ،مشري ًا إىل أهنا ليست يف مجيع نسخ الكـيش ،فيشكل االعتامد عىل
رواياهتام.
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.
( )4بحار األنوار68 / 81 :؛ معاين األخبار 117 :رقم 1؛ األمايل للصدوق 366 :رقم .13

عمه عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
ّ
السالم قال :سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو عىل ظهر دابته قال« :يسجد
ّ
يصيل عىل ناقته ،وهو مستقبل
توجهت به ،فإ ّن رسول اهلل| كان
حيث ّ
ج ُهااَّللِّ﴾» .
عز وجلَ ﴿ :ف َأ ْين ًََمات َُو ُّلو ْاا َف َث َّم َاو ْا
املدينة ،يقول اهلل ّ

الباب السادس :وجوب االستقرار يف الصالة ،والصالة على الراحلة
واحململ والسفينة والرفّ املعلق ،وعلى احلشيش والطعام أمثاله

عمه عبد
حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد ،عن ّ
 2231ـ  :1جعفر بن ّ

اهلل بن عامر ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قال :سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو عىل ظهر دابته قال« :يسجد
توجهت به؛ فإ ّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان ّ
يصيل عىل ناقته ،وهو
حيث ّ
مستقبل املدينة ،يقول اهلل عز وجلَ ﴿ :ف َأينًَم اتُو ُّلو ْا ا َف َثم اوج اه ااَّللِّ اإِ َّن ااَّللَّ او ِ
اس ٌعا
َ
َّ َ ْ ُ
ْ َ َ
يم﴾» .
َعلِ ٌا

الباب السابع :األذان واإلقامة وفضلهما وتفسريهما ،وأحكامهما
وشرائطهما
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2232ـ ّ :1

( )1بحار األنوار70 / 81 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم  .1وذكر الشيخ املحسني ّ
أن من
بني الروايات املعتربة يف هذا الباب ذيل الرواية املر ّقمة بـ ( ،)40ومل أقف عليها يف هذا
الباب؛ وذلك ّ
ألن جمموع ما يف الباب من روايات يبلغ ( )31ال غري.
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )3بحار األنوار100 / 81 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم  358رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )76رواية.

حممد بن عيسى ،عن أمحد بن حممد بن أيب نرص،
حممد بن عبد احلميد وأمحد بن ّ
عن صفوان بن مهران ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :األذان مثنى مثنى،
واإلقامة مثنى مثنى ،والبدّ يف الفجر واملغرب من أذان وإقامة يف احلرض والسفر؛
أل ّنه ال يقرص فيهام يف حرض وال سفر ،وجيزيك إقامة بغري أذان يف الظهر والعرص
والعشاء اآلخرة ،واألذان واإلقامة يف مجيع الصلوات أفضل» .
 2233ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن بن فضال ،عن
عمرو بن سعيد ،عن مصدق بن صدقة ،عن عامر الساباطي ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قال« :البدّ للمريض أن يؤ ّذن ويقيم ،إذا أراد الصالة ،ولو يف نفسه،
إن مل يقدر عىل أن يتك ّلم به بسبيل ،فإن كان شديد الوجع ،فالبدّ له من أن يؤ ّذن
ويقيم؛ أل ّنه ال صالة إال بأذان وإقامة» .
 2234ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن إسامعيل ،عن ابن أيب
عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت :له
املرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال« :إن كان تسمع أذان القبيلة فليس عليها يشء،
وإال فليس عليها أكثر من الشهادتنيّ ،
وإن اهلل تبارك وتعاىل قال للرجال:
ِ
ِ
ِ
االص َ
ني اال َّزكَا َاة ا َو َأطِ ْع َن ااَّللََّا
االص ََل َة َاوآت َ
َل َاة﴾ .وقال للنساءَ ﴿ :و َأق ْم َن َّ
يمو ْا َّ
﴿ َو َأق ُ
َو َر ُسو َل ُاه﴾» اخلرب .
 2235ـ  :4أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن
حفص بن البخرتي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ملا أرسي برسول
اهلل| وحرضت الصالة فأذن جربئيل عليه السالم فلام قال :اهلل أكرب اهلل
( )1بحار األنوار108 / 81 :؛ علل الرشائع 337 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار130 / 81 :؛ علل الرشائع 329 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار139 / 81 :؛ علل الرشائع 355 / 2 :رقم .1

أكرب ،قالت املالئكة :اهلل أكرب اهلل أكرب .فلام قال :أشهد أن ال إله إال اهلل ،قالت
املالئكة :خلع األنداد ،فلام قال :أشهد ّ
نبي
حممد ًا رسول اهلل ،قالت املالئكةّ :
أن ّ
حي عىل الصالة ،قالت املالئكةّ :
حث عىل عبادة ر ّبه .فلام قال:
بعث .فلام قالّ :
حي عىل الفالح ،قالت املالئكة :أفلح من ا ّتبعه» .
ّ
 2236ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب
عمري ،عن معاوية بن وهب ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول
اهلل|« :من أ ّذن من مرص من أمصار املسلمني سنة وجبت له اجلنّة» .

الباب الثامن :حكاية األذان والدعاء بعده

 2237ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن عيسى ،عن عباس موىل

الرضا ،عن الرضا عليه السالم قال :سمعته يقول« :من قال حني يسمع أذان
الصبح :اللهم ّإين أسألك بإقبال هنارك ،وإدبار ليلك ،وحضور صلواتك،
عيل ،إنك أنت التواب
وأصوات دعائك( ،وتسبيح مالئكتك) أن تتوب ّ
الرحيم ،وقال مثل ذلك إذا سمع أذان املغرب ،ثم مات من يومه أو من ليلته
تلك ،كان تائب ًا» .
 2238ـ  :2أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أمحد بن حممد بن
عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مجيل بن صالح ،عن احلارث بن مغرية
( )1بحار األنوار143 / 81 :؛ معاين األخبار 387 :رقم .21
( )2بحار األنوار146 / 81 :؛ ثواب األعامل.31 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )4بحار األنوار173 / 81 :؛ ثواب األعامل152 :؛ األمايل للصدوق 338 :رقم 9؛ عيون
أخبار الرضا 230 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني ( :)418 / 2بنا ًء عىل كون عباس
موىل الرضا ،هو ابن هشام النارشي الثقة ،كام ذكره يف معجم الرجال.

النرضي ،عن أيب عبد اهلل الصادق قال« :من سمع املؤ ّذن يقول :أشهد أن ال إله
إال اهلل وأشهد ّ
حممد ًا رسول اهلل ،فقال مصدّ ق ًا حمتسب ًا :وأنا أشهد أن ال إله إال
أن ّ
أقر
حممد ًا رسول اهلل ،أكتفي هبام عن كل من أبى وجحد ،وأعني هبام من ّ
اهلل وأن ّ
أقر وشهد» .
وشهد ،كان له من األجر عدد من أنكر وجحد ،وعدد من ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2239ـ ّ :3
يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم قال :قال يل« :يا ابن
عز وجل عىل ّ
كل حال ،فلو سمعت املنادي ينادي
مسلم ،ال تدع ّن ذكر اهلل ّ
عز وجل ،وقل كام يقول» .
باألذان وأنت عىل اخلالء ،فاذكر اهلل ّ
حممد بن عيسى ،عن
 2240ـ  :4ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن ّ
احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة ،عن زرارة قال :قلت أليب
جعفر عليه السالم :ما أقول إذا سمعت األذان؟ قال« :اذكر اهلل مع ّ
كل ذاكر» .

الباب التاسع :وصف الصالة من فاحتتها إىل خامتتها ،ومجل
أحكامها وواجباتها وسننها
 2241ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد بن عيسى قال :قال

يل أبو عبد اهلل عليه السالم يوم ًا« :حتسن أن ّ
تصيل يا محاد؟» قال :فقلت :يا
سيدي أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة ،قال :فقال« :ال عليك ،قم ّ
صل» قال:
متوجه ًا إىل القبلة فاستفتحت الصالة وركعت وسجدت فقال:
فقمت بني يديه
ّ
( )1بحار األنوار175 / 81 :؛ ثواب األعامل31 :؛ األمايل للصدوق 283 :رقم .2
( )2بحار األنوار176 / 81 :؛ علل الرشائع 284 / 1 :رقم .2
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 284 / 1 :رقم .3
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.

«يا محاد ال حتسن أن ّ
تصيل! ما أقبح بالرجل أن يأيت عليه ستون سنة أو سبعون
سنة فام يقيم صال ًة واحدة بحدودها تا ّمة» .قال محاد :فأصابني يف نفيس ا ّ
لذل،
فقلت :جعلت فداك فع ّلمني الصالة.
فقام أبو عبد اهلل عليه السالم مستقبل القبلة منتصب ًا ،فأرسل يديه مجيع ًا عىل
وقرب بني قدميه حتى كان بينهام قدر ثالث أصابع
ضم أصابعه ّ
فخذيه ،قد ّ
مفرجات ،واستقبل بأصابع رجليه مجيع ًا (القبلة) مل حيرفهام عن القبلة بخشوع
ّ
واستكانة ،وقال :اهلل أكرب ،ثم قرء احلمد برتتيل ،وقل هو اهلل أحد ،ثم صرب هنيئة
بقدر ما تن ّفس وهو قائم ،ثم قال :اهلل أكرب ،وهو قائم ثم ركع ومال كفيه من
صب عليه
متفرجات ،ور ّد ركبته إىل خلف حتى استوى ظهره حتى لو ّ
ركبتيه ّ
قطرة من ماء أو دهن مل تزل؛ الستواء ظهره ،ومدّ عنقه وغمض عينيه ،ثم سبح
ثالث ًا برتتيل ،فقال :سبحان ريب العظيم وبحمده ،ثم استوى قائ ًام ،فلام استمكن
كرب وهو قائم ،ورفع يديه حيال وجهه،
من القيام ،قال :سمع اهلل ملن محده ،ثم ّ
ثم سجد ووضع ك ّفيه مضمومتي األصابع بني ركبتيه حيال وجهه ،فقال:
سبحان ريب األعىل وبحمده ،ثالث مرات ،ومل يضع شيئ ًا من بدنه عىل يشء
وسجد عىل ثامنية أعظم :اجلبهة ،والكفني ،وعيني الركبتني ،وأنامل إهبامي
الرجلني ،فهذه السبعة فرض ،ووضع األنف عىل األرض سنّة ،وهو اإلرغام،
ثم رفع رأسه من السجود ،فلام استوى جالس ًا قال :اهلل أكرب ،ثم قعد عىل جانبه
األيرس قد وضع ظاهر قدمه اليمنى عىل باطن قدمه األيرس ،وقال :أستغفر اهلل
كرب وهو جالس ،وسجد السجدة الثانية ،وقال كام قال يف
ريب وأتوب إليه ،ثم ّ
األوىل ،ومل يستعن بيشء من جسده عىل يشء يف ركوع وال سجود كان جمنح ًا ومل
يضع ذراعيه عىل األرضّ ،
فصىل ركعتني عىل هذا.
ثم قال« :يا محاد هكذا ّ
صل ،وال تلتف ،وال تعبث بيديك وأصابعك ،وال

تبزق عن يمينك وال عن يسارك وال بني يديك» .
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد،
 2242ـ ّ :2
عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :عليك باإلقبال عىل
صالتك؛ فإ ّنام حيسب لك منها ما أقبلت عليه منها بقلبك ،وال تعبث فيها بيديك
وال برأسك وال بلحيتك ،وال حتدّ ث نفسك ،وال تتثاءب ،وال تتم ّطا وال تكفر،
فإ ّنام يفعل ذلك املجوس ،وال تقول ّن إذا فرغت من قراءتك :آمني ،فإن شئت
رب العاملني» .
قلت :احلمد هلل ّ

الباب العاشر :آداب الصالة

 2243ـ  :1عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن أبيه،

عن جدّ ه أمحد ،عن احلسن بن فضال ،عن ابن بكري ،عن زرارة ،عن أيب جعفر
عليه السالم قال« :دخل رجل مسجد ًا فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،فخ ّفف
سجوده دون ما ينبغي ،ودون ما يكون من السجود ،فقال رسول اهلل صىل اهلل
حممد».
نقر كنقر الغراب ،لو مات عىل هذا مات عىل غري دين ّ
عليه وآلهٌ :
وعن حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن
احلسن بن عيل بن فضال مثله .
حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
 2244ـ  :2جعفر بن ّ
( )1بحار األنوار185 / 81 :؛ األمايل للصدوق 498 :رقم .13
( )2بحار األنوار201 / 81 :؛ علل الرشائع 358 :رقم  .1وهنا يذكر املؤ ّلف روايتني
بصحتهام؛ وذلك لعدم االطالع عىل سندمها يف ذينك الكتابني .الحظ:
يرت ّدد يف احلكم
ّ
مرشعة بحار األنوار.418 / 2 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )69رواية.
( )4بحار األنوار234 / 81 :؛ ثواب األعامل.229 :

عمه عبد اهلل ،عن ابن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن الثاميل ،عن عيل بن
ّ
احلسني عليه السالم قال« :املنافق ينهى وال ينتهي ،ويأمر بام ال يأيت ،إذا قام يف
الصالة اعرتض ،وإذا ركع ربض ،وإذا سجد نقر ،وإذا جلس شغر» اخلرب .
 2245ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب
عمري ،عن هشام بن سامل ،عن حممد بن مسلم قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم:
« ّ
إن العبد لرتفع له من صالته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو مخسها وما يرفع له إال
ليتم هلم هبا ما نقصوا من
ما أقبل عليه منها بقلبه ،وإنام أمرنا بالنوافل ّ
الفريضة» .
حممد العطار ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن احلسن بن
 2246ـ  :4أمحد بن ّ
موسى اخلشاب ،عن غياث بن ابراهيم ،عن اسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :
عز وجل كره يل ست خصال
إن اهلل ّ
وكرهه ّن لألوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي :العبث يف الصالة ،والرفث
يف الصوم ،وامل ّن بعد الصدقة ،وإتيان املساجد جنب ًا ،والتط ّلع يف الدور،
والضحك بني القبور» .
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن أمحد بن
وعن ّ
حممد ،عن اخلشاب مثله .
 2247ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن
أبيه ،عن احلسني بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه
( )1بحار األنوار235 / 81 :؛ األمايل للصدوق 582 :رقم .15
( )2بحار األنوار238 / 81 :؛ علل الرشائع 328 / 2 :رقم .2
( )3املصدر السابق؛ اخلصال 327 :رقم .19
( )4املصدر السابق نفسه؛ األمايل للصدوق 118 :رقم .3

عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :ركعتان خفيفتان يف تف ّكر خري من
قيام ليلة» .
حممد بن مسعود ،عن عيل بن احلسن ،عن معمر بن خالد قال:
 2248ـ ّ :6
قال أبو احلسن الرضا عليه السالمّ « :
إن رج ً
ال من أصحاب عيل عليه السالم
يقال له :قيس ،كان ّ
يصيل ،فلام صىل ركعة أقبل أسود فصار يف موضع السجود،
تطوق األسود يف عنقه ثم انساب يف قميصه .وإين
فلام نحى جبينه عن موضعه ّ
أقبلت يوم ًا من الفرع فحرضت الصالة فنزلت فرصت إىل ثاممة فلام ص ّليت
ركعة أقبل أفعى نحوي فأقبلت عىل صاليت مل أخ ّففها ومل ينتقص منها يشء فدنا
منّي ثم رجع إىل ثاممة ،فلام فرغت من صاليت ومل أخ ّفف دعائي دعوت بعضهم
معي فقلت :دونك األفعى حتت الثاممة فقتله ،ومن مل خيف إال اهلل كفاه» .
حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
 2249ـ ّ :7
يعقوب بن يزيد ،عن صفوان ،عن هارون بن خارجة ،عن أيب بصري ،عن أيب
عبد اهلل عليه السالم قال« :الصالة و ّكل هبا ملك ليس له عمل غريها ،فإذا فرغ
منها قبضها ثم صعد هبا ،فإن كانت مما تقبل قبلت ،وإن كانت مما ال تقبل قيل له:
ف لك ال يزال
ر ّدها عىل عبدي ،فينزل هبا حتى يرضب هبا وجهه ،ثم يقول له :أ ّ
لك عمل يعنّتني» .
( )1بحار األنوار240 / 81 :؛ ثواب األعامل.44 :
( )2بحار األنوار246 / 81 :؛ اختيار معرفة الرجال 309 / 1 :رقم  .151ذيل الرواية
واضح يف كوهنا ألشخاص كاملني ال خيافون إال اهلل ،وهلذا ال يمكن القول بتعميمها ،فال
حبااَّلل).
تشتمل عىل ضعف متني وفق ًا هلذا التفسري واهلل العامل ( ّ
( )3بحار األنوار262 / 81 :؛ ثواب األعامل.229 :

الباب احلادي عشر :ما جيوز فعله يف الصالة ،وما ال جيوز ،وما
يقطعها ،وما ال يقطعها
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن أمحد بن حممد
 2250ـ ّ :1

بن عيسى ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع قال :رأيت الرضا عليه السالم إذا
حيرك ثالث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة حتريك ًا خفيف ًا كأ ّنه يعدّ
سجد ّ
التسبيح ثم يرفع رأسه .

الباب الثاني عشر :من ال تقبل صالته ،وبيان بعض ما نهي عنه يف
الصالة
 2251ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن أمحد بن حممد

بن أيب نرص البزنطي ،عن ثعلبة ،عن ميرس ،عن أيب جعفر عليه السالم قال:
«شيئان يفسد الناس هبام صالهتم :قول الرجل :تبارك اسمك وتعاىل جدّ ك ،وإ ّنام
هو يشء قالته اجل ّن بجهالة فحكى اهلل عنهم ،وقول الرجل :السالم علينا وعىل
عباد اهلل الصاحلني» .

الباب الثالث عشر :القيام واالستقالل فيه ،وغريه من أحكامه
وآدابه ،وكيفية صالة املريض
حممد بن عمر احلافظ ،عن جعفر بن حممد احلسيني ،عن عيسى
 2252ـ ّ :1

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.
( )2بحار األنوار300 / 81 :؛ عيون أخبار الرضا 10 / 1 :رقم .18
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )4بحار األنوار320 / 81 :؛ اخلصال 50 :رقم 59؛ قال الشيخ املحسني (:)419 / 2
بنا ًء عىل كون (ميرس) أنّه ابن عبد العزيز.
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.

بن مهران ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي .وبأسانيد ثالثة أخرى ،عن
الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :إذا مل يستطع الرجل
ّ
ّ
أن ّ
فليصل مستلقي ًا ناصب ًا رجليه
فليصل جالس ًا ،فإن مل يستطع جالس ًا
يصيل قائ ًام
حيال القبلة يومئ إيامء» .

الباب الرابع عشر :آداب القيام إىل الصالة واألدعية عنده والنية
والتكبريات االفتتاحية وتكبرية اإلحرام
 2253ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

احلسني بن سعيد ،عن النرض وفضالة مع ًا ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قالّ « :
إن رسول اهلل| كان يف الصالة وإىل جانبه احلسني بن عيل
فكرب رسول اهلل| فلم جيد احلسني التكبري ،فلم يزل رسول
عليه السالمّ ،
يكرب ويعالج احلسني التكبري فلم جيده حتى أكمل سبع تكبريات،
اهلل| ّ
فأجاد احلسني عليه السالم التكبري يف السابعة» ،فقال أبو عبد اهلل عليه السالم:
«وصارت سنّة» .
 2254ـ  :2باإلسناد ،عن احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
أذينة ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :خرج رسول اهلل| إىل
ختوفوا أن ال
الصالة وقد كان احلسني بن عيل عليه السالم أبطأ عن الكالم حتى ّ
وصف
يتك ّلم ،وأن يكون به خرس ،فخرج به رسول اهلل| حامله عىل عنقه،
ّ
الناس خلفه ،فأقامه رسول اهلل| عىل يمينه ،فافتتح رسول اهلل| الصالة
( )1بحار األنوار334 / 81 :؛ عيون أخبار الرضا 73 / 1 :رقم  ،316و 40 / 1رقم .91
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )39رواية.
( )3بحار األنوار356 / 81 :؛ علل الرشائع 331 / 2 :رقم .1

وكرب احلسني عليه
كرب رسول اهلل| سبع تكبرياتّ ،
فكرب احلسني حتى ّ
ّ
السالم فجرت السنّة بذلك» .قال زرارة :فقلت أليب جعفر عليه السالم :فكيف
تكرب سبع ًا ،وتس ّبح سبع ًا ،وحتمد اهلل وتثني عليه ،ثم تقرأ» .
نصنع؟ قالّ « :
 2255ـ  :3أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
بكري ،عن زرارة قال :رأيت أبا عبد اهلل عليه السالم وسمعته استفتح الصالة
بسبع تكبريات والء .
 2256ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن ابن
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا كنت
وترس ست ًا» .
تكرب واحدة جتهر هبا
إمام ًا فإ ّنه جيزيك أن ّ
ّ
 2257ـ  :5أبيه ،عن سعد ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن
التوجه إىل
زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :أدنى ما جيزي من التكبري يف
ّ
الصالة تكبرية واحدة ،وثالث تكبريات ،ومخس ،وسبع أفضل» .
 2258ـ  :6أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن
احلسني بن سعيد ،عن فضالة ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :جيزيك إذا كنت وحدك ثالث تكبريات ،وإذا كنت إمام ًا أجزأك تكبرية
واحدة؛ أل ّن معك ذا احلاجة والضعيف والكبري» .
 2259ـ  :7بإسناده ،عن الصادق عليه السالم ـ يف رسالة طويلة كتبها إىل
( )1بحار األنوار356 / 81 :؛ علل الرشائع 322 / 2 :رقم .2
( )2بحار األنوار360 / 81 :؛ اخلصال 347 :رقم .17
( )3املصدر السابق؛ اخلصال 347 :رقم .18
( )4بحار األنوار360 / 81 :؛ اخلصال 347 :رقم .19
( )5بحار األنوار374 / 81 :؛ علل الرشائع 333 / 2 :رقم .1

مرة واحدة حني يفتتح الصالة،
أصحابه ـ قال« :دعوا رفع أيديكم يف الصالة إال ّ
قوة إال باهلل» .
فإ ّن الناس قد شهروكم بذلك ،واهلل املستعان وال ّ

الباب اخلامس عشر :القراءة وآدابها وأحكامها

 2260ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن الوليد ،عن حممد بن

الفضل ،عن سليامن بن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :ص ّليت خلف أيب جعفر
عليه السالم فقرأ بفاحتة الكتاب وآي من البقرة :وجاء أيب فسأل فقال :يا بني إنام
صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم .
 2261ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن
أمحد بن حممد البزنطي وغريه ،عن أبان ،عن مسمع بن عبد امللك قال :سمعت
أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ال ّ
يصيل املختضب» ،قلت :جعلت فداك ومل؟
قال« :إنه حمترص» .
 2262ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن
حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم ـ يف حديث طويل ـ يقول« :اقرأ
سورة اجلمعة واملنافقني؛ فإ ّن قراءهتام سنّة يوم اجلمعة يف الغداة والظهر والعرص،
وال ينبغي لك أن تقرأ بغريمها يف صالة الظهر يعني يوم اجلمعة ،إمام ًا كنت أو
غري إمام» .
( )1بحار األنوار380 / 81 :؛ الكايف 2 / 8 :ـ .7
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )59رواية.
( )3بحار األنوار28 / 82 :؛ علل الرشائع 339 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار29 / 82 :؛ علل الرشائع 353 / 2 :رقم .1
( )5املصدر السابق؛ علل الرشائع 355 / 2 :رقم .1

حممد بن عيل بن الشاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل النيسابوري ،عن
 2263ـ ّ :4
عبد اهلل بن أمحد ،عن أبيه ،وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن إبراهيم بن
مروان ،عن جعفر بن حممد بن زياد ،عن أمحد بن عبد اهلل اهلروي ،وعن احلسني
بن حممد األشناين ،عن عيل بن حممد بن مهرويه ،عن داود بن سليامن مجيع ًا ،عن
الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال عيل بن أيب طالب عليه السالمّ « :
صىل
بنا رسول اهلل| صالة السفر فقرأ يف األوىل قل يا أهيا الكافرون ،ويف
األخرى قل هو اهلل أحد ،ثم قال :قرأت لكم ثلث القرآن وربعه» .
 2264ـ  :5كتب حممد احلمريي ،إىل القائم عليه السالم :روي يف ثواب
القرآن يف الفرائض وغريها ّ
أن العامل عليه السالم قال :عجب ًا ملن مل يقرأ يف صالته
إنا أنزلناه يف ليلة القدر كيف تقبل صالته؟ وروي ما زكت صالة من مل يقرأ فيها
قل هو اهلل أحد ،وروي ّ
أن من قرأ يف فرائضه اهلمزة أعطي من الثواب قدر
الدنيا ،فهل جيوز أن يقرأ اهلمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها ،مع ما قد روي
أنه ال تقبل صالته وال تزكو إال هبام؟.
وعن مجاعة ،عن حممد بن أمحد بن داود القمي ،عن حممد بن عبد اهلل
احلمريي مثله .
 2265ـ  :6أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أيوب بن نوح ،عن عبد اهلل بن
املغرية ،عن معاذ بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ال تدع أن تقرأ
قل هو اهلل أحد وقل يا أهيا الكافرون يف سبعة مواطن :يف الركعتني قبل الفجر،
( )1بحار األنوار30 / 82 :؛ عيون أخبار الرضا 41 / 1 :رقم .101
أن املؤ ّلف ذكر ّ
( )2بحار األنوار31 / 82 :؛ يالحظ هنا ّ
أن من بني الروايات املعتربة رواية
يف االحتجاج ،مع العلم ّأهنا مرسلة ،ولكن بعدها يذكر رواية مرو ّية يف غيبة الطويس،
ولعلها هي املقصودة للمؤلف فالحظ.

وركعتي الزوال ،والركعتني بعد املغرب ،والركعتني يف ّأول صالة الليل،
وركعتي اإلحرام ،وركعتي الفجر إذا أصبحت هبا ،وركعتي الطواف» .

الباب السادس عشر :اجلهر واإلخفات وأحكامهما

 2266ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن عيل

عمه يعقوب بن سامل ،أنه سأل أبا عبد اهلل عليه السالم عن
بن أسباط ،عن ّ
الرجل يقوم آخر الليل فريفع صوته بالقرآن ،فقال« :ينبغي للرجل إذا ّ
صىل
املتحرك» .
ويتحرك
بالليل أن ُيسمع أهله لكي يقوم قائم
ّ
ّ

الباب السابع عشر :الركوع وأحكامه ،وآدابه وعلله

 2267ـ  :1ابن فضال ،عن ابن بكري ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه

السالم ،قال« :بينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جالس يف املسجد إذ دخل رجل
نقر
فقام يصيل فلم يتم ركوعه وال سجوده ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهٌ :
كنقر الغراب ،لئن مات هذا وهكذا صالته ليموت ّن عىل غري ديني».
وروى الشهيد بإسناده عن شيخ الطائفة ،عن أيب احلسن بن أمحد القمي ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن يعقوب بن يزيد،
عن حممد بن أيب عمري ،عن عمر بن أذينة ،عن زرارة مثله .
( )1املصدر السابق؛ اخلصال 347 :رقم .20
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )3بحار األنوار79 / 82 :؛ علل الرشائع 364 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )33رواية.
( )5بحار األنوار101 / 82 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 40 :ـ  41رقم  .12قال
صحة سند الشهيد إىل الشيخ.
املحسني ( :)421 / 2عىل فرض ّ

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2268ـ ّ :2
أمحد بن حممد بن عيسى ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع قال :رأيت الرضا عليه
حيرك ثالث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة حتريك ًا
السالم إذا سجد ّ
خفيف ًا كأ ّنه يعدّ التسبيح ثم يرفع رأسه ،قال :ورأيته يركع ركوع ًا أخفض من
ركوع ّ
كل من رأيته ركع ،كان إذا ركع جنح بيديه .
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن حممد بن حييى العطار ،عن حممد بن
 2269ـ ّ :3
أمحد األشعري ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن أبيه ،عن عبد اهلل ،عن حممد
بن أيب محزة ،عن أبيه قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :من قال يف ركوعه
وسجوده وقيامه :اللهم ّ
صل عىل حممد وآل حممد ،كتب اهلل له ذلك بمثل
الركوع والسجود والقيام» .

الباب الثامن عشر :السجود وآدابه وأحكامه

حممد بن
 2270ـ  :1مجاعة ،عن حممد بن أمحد بن داود القمي قال :كتب ّ

ّ
املصيل يكون يف صالة
عبد اهلل بن جعفر احلمريي إىل الناحية املقدّ سة يسأل عن
الليل يف ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته عىل مسح أو نطع ،فإذا
رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ هبذه السجدة أم ال يعتد هبا؟ فو ّقع عليه
السالم« :ما مل يستو جالس ًا فال يشء عليه يف رفع رأسه لطلب اخلمرة» .
( )1بحار األنوار105 / 82 :؛ عيون أخبار الرضا 10 / 1 :رقم .18
( )2بحار األنوار108 / 82 :؛ ثواب األعامل .34 :قال الشيخ املحسني ( :)421 / 2بنا ًء
عىل زيادة كلمة (عن) يف قوله :أبيه ،عن عبد اهلل؛ ّ
حممد بن عيسى بن عبد اهلل ال يبعد
فإن ّ
ُحسنه.

( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.
( )4بحار األنوار128 / 82 :؛ الغيبة للطويس.380 :

 2271ـ  :2أيب عبيدة قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول وهو ساجد:
حممد| إال بدّ لت سيأيت حسنات ،وحاسبتني حساب ًا
«أسألك ّ
بحق حبيبك ّ
حممد إال كفيتني مؤنة الدنيا
يسري ًا» ،ثم قال يف الثانية« :أسألك ّ
بحق حبيبك ّ
و ّ
بحق حبيبك حممد ملا غفرت يل
كل هول دون اجلنّة» ،وقال يف الثالثة« :أسألك ّ
الكثري من الذنوب والقليل ،وقبلت منّي عميل اليسري» ،ثم قال يف الرابعة:
حممد ملا أدخلتني اجلنّة ،وجعلتني من س ّكاهنا ،وملا نجيتني
«أسألك ّ
بحق حبيبك ّ
ّ
حممد وآله» .
من سفعات النار برمحتك.
وصىل اهلل عىل ّ
أي يشء تقول إذا
 2272ـ  :3مجيل قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالمّ « :
رب األرباب ويا
سجدت؟» قلت :ع ّلمني جعلت فداك ما أقول ،قال« :قل :يا ّ
ملك امللوك ،ويا سيد السادات ،ويا ج ّبار اجلبابرة ،ويا إله اآلهلةّ ،
صل عىل حممد
وآل حممد ،وافعل يب كذا وكذا» ثم قال« :فإ ّين عبدك ناصيتي يف قبضتك ،ثم ادع
بام شئت ،واسأله فإ ّنه جواد وال يتعاظمه يشء» .
 2273ـ  :4أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :السجود عىل سبعة أعظم :اجلبهة
والك ّفني والركبتني واإلهبامني ،وترغم بأنفك ،أما املفرتض فهذه السبعة ،وأما
اإلرغام فسنّة» .
 2274ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن صفوان،
عن ابن مسكان ،عن ليث قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :الرجل ّ
يصيل
( )1بحار األنوار131 / 82 :؛ الكايف 322 / 3 :رقم .4
( )2املصدر السابق؛ الكايف 323 / 3 :رقم .7
( )3بحار األنوار134 / 82 :؛ اخلصال 349 :رقم .23

فينفخ يف موضع جبهته ،قال« :ليس به بأس ،إنام يكره ذلك أن يؤذي من إىل
جانبه» .

الباب التاسع عشر :فضل السجود وإطالته وإكثاره
حممد بن حممد بن عصام ،عن الكليني ،عن عيل بن حممد ،عن
 2275ـ ّ :1
حممد بن عيل
حممد بن إسامعيل ،عن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن ّ
الباقر عليه السالم قال« :كان أليب عليه السالم يف موضع سجوده آثاره ناتئة
مرتني ،يف ّ
فسمي ذا الثفنات
كل مرة مخس ثفنات،
ّ
وكان يقطعها يف السنة ّ
لذلك» .
 2276ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن احلسن بن
عيل الوشا ،عن الرضا عليه السالم قال« :إذا نام العبد وهو ساجد ،قال اهلل
تبارك وتعاىل :عبدي قبضت روحه وهو يف طاعتي» .
 2277ـ  :3أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن الوشا ،عن
عز وجل وهو ساجد،
الرضا عليه السالم قال« :أقرب ما يكون العبد من اهلل ّ
ب﴾» .
وذلك يف قوله تبارك وتعاىلَ ﴿ :و ْاس ُجدْ َاوا ْق َ َِت ْ ا
 2278ـ  :4هبذا اإلسناد ،عن الرضا عليه السالم قال« :إذا نام العبد وهو
( )1بحار األنوار135 / 82 :؛ علل الرشائع 345 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )19رواية.
( )3بحار األنوار161 / 82 :؛ علل الرشائع 233 / 1 :رقم .1
( )4املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 11 / 1 :رقم .19
( )5بحار األنوار162 / 82 :؛ عيون أخبار الرضا 10 / 1 :رقم .15

عز وجل للمالئكة :انظروا إىل عبدي قبضت روحه وهو يف
ساجد ،قال اهلل ّ
طاعتي» .
 2279ـ  :5أبيه ،عن سعد وحممد بن حييى العطار مع ًا ،عن أمحد بن حممد بن
عيسى ،عن عبد اهلل احلجال ،عن سليامن اجلعفري قال :قال الرضا عليه السالم:
«جاءت ريح وأنا ساجد ،وجعل ّ
ملح يف
كل إنسان يطلب موضع ًا وأنا ساجد ّ
عز وجل حتى سكنت» .
ريب ّ
الدعاء عىل ّ
 2280ـ  :6أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن
ابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول:
« ّ
إن العبد إذا أطال السجود حيث ال يراه أحد ،قال الشيطان :واوياله أطاعوا
وعصيت ،وسجدوا وأبيت» .
 2281ـ  :7باإلسناد ،عن احلسني ،عن فضالة ،عن العال ،عن زيد الشحام
قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :أقرب ما يكون العبد إىل اهلل وهو ساجد» .
 2282ـ  :8الكليني بسنده إىل عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
مر بالنبي رجل وهو يعالج يف بعض حجراته فقال :يا رسول اهلل| أال
قالّ « :
أكفيك؟ قال :شأنك ،فلام فرغ ،قال رسول اهلل| :حاجتك؟ قال :اجلنّة،
فأطرق رسول اهلل| ثم قال :نعم ،فلام وىل قال له :يا عبد اهلل أعنّا بطول
السجود» .
( )1املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 11 / 1 :رقم  253 / 2 ،19رقم .24
( )2بحار األنوار162 / 82 :؛ عيون أخبار الرضا 10 / 1 :رقم .17
( )3بحار األنوار163 / 82 :؛ ثواب األعامل.34 :
( )4املصدر السابق؛ ثواب األعامل.34 :
األول 80 :رقم .38
( )5بحار األنوار165 / 82 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد ّ

الباب العشرون :سجود التالوة

 2283ـ  :1جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن

عمه عبد اهلل ،عن حممد بن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
ّ
السالم قال :سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو عىل ظهر دا ّبته؟ قال« :يسجد
توجهت به؛ فإ ّن رسول اهلل| كان ّ
يصيل عىل ناقته وهو مستقبل املدينة،
حيث ّ
عز وجلَ ﴿ :فأَ ْين ًََمات َُو ُّلو ْاا َف َث َّم َاو ْج ُهااَّللِّ﴾» .
يقول اهلل ّ
 2284ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن أمحد بن حممد
بن أيب نرص ،عن داود بن رسحان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن العزائم
أربع :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،والنجم ،وتنزيل السجدة ،وحم السجدة» .

الباب الواحد والعشرين :األدب يف اهلويّ إىل السجود والقيام
عنه ،والتكبري عند القيام من التشهّد ،وجلسة االسرتاحة

ّ
املصيل إذا قام
 2285ـ  :1كتب احلمريي إىل القائم عليه السالم يسأله عن

يكرب؟ فإ ّن بعض أصحابنا
من التشهد ّ
األول إىل الركعة الثالثة ،هل جيب عليه أن ّ
وقوته أقوم وأقعد .فو ّقع
قال :ال جيب عليه التكبري وجيزيه أن يقول :بحول اهلل ّ
عليه السالمّ « :
إن فيه حديثني ،أ ّما أحدمها فإنه إذا انتقل من حالة إىل حالة أخرى
فكرب ثم
فعليه التكبري ،وأما اآلخر فإ ّنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ّ
األول
جلس ثم قام فليس عليه يف القيام بعد القعود تكبري ،وكذلك
التشهد ّ
ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )2بحار األنوار169 / 82 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار170 / 82 :؛ اخلصال 252 :رقم .124
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.

وبأهيام أخذت من جهة التسليم كان ثواب ًا».
جيري هذا املجرىّ ،
وروى الطويس عن مجاعة من مشاخيه ،عن حممد بن أمحد بن داود القمي،
عن حممد بن عبد اهلل احلمريي مثله .

الباب الثاني والعشرين :القنوت وآدابه وأحكامه

 2286ـ  :1أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن

صفوان ،عن أيب أيوب ،عن أيب بصري ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم عن
أيب ذر رمحه اهلل ،قال :قال رسول اهلل|« :أطولكم قنوت ًا يف دار الدنيا أطولكم
راح ًة يوم القيامة يف املوقف» .
 2287ـ  :2زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :تقول يف قنوت الفريضة
يف األ ّيام ك ّلها إال يف اجلمعة :اللهم إين أسألك يل ولوالدي ولولدي وأهل بيتي
وإخواين فيك اليقني والعفو واملعافاة والرمحة والعافية يف الدنيا واآلخرة» .

الباب الثالث والعشرين :القنوتات الطويلة املرويّة عن أهل
البيت

 2288ـ  :1عيل بن عبد اهلل الوراق واحلسني بن أمحد املؤدب ومحزة بن حممد

( )1بحار األنوار182 / 82 :؛ الغيبة للطويس .378 :قال الشيخ املحسني (:)423 / 2
ويشكل االعتامد عىل الرواية وأشباهها ،رغم سند املتن ،ومن املظنون ّ
أن اجلواب من غري
كالنواب وال يشبه املتن شيئ ًا من املتون املنقولة عن األئمة.
اإلمام عليه السالم
ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )29رواية.
( )3بحار األنوار199 / 82 :؛ األمايل للصدوق 599 :رقم .7
( )4بحار األنوار209 / 82 :؛ من ال حيرضه الفقيه 318 / 1 :رقم .944
( )5يبلغ جمموع ما يف الباب ( )6روايات.

العلوي وأمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن
عبد السالم بن صالح اهلروي .قال :وحدثنا أبو حممد جعفر بن نعيم بن شاذان،
عن أمحد بن إدريس ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي،
قال :رفع إىل املأمون ّ
أن أبا احلسن عيل بن موسى الرضا عليه السالم يعقد
جمالس الكالم ،والناس يفتنون بعلمه ،فأمر حممد بن عمرو الطويس حاجب
واستخف
املأمون فطرد الناس عن جملسه ،وأحرضه ،فلام نظر إليه املأمون زبره
ّ
به ،فخرج أبو احلسن عليه السالم من عنده مغضب ًا وهو يدمدم بشفتيه ويقول:
عز وجل بدعائي
« ّ
وحق املصطفى واملرتىض وسيدة النساء النتزل ّن من حول اهلل ّ
عليه ما يكون سبب ًا لطرد كالب أهل هذه الكورة إ ّياه واستخفافهم به،
وبخاصته وعامته».
ّ
ّ
وصىل
ثم إ ّنه عليه السالم انرصف إىل مركزه واستحرض امليضأة وتوضأ
ركعتني ،وقنت يف الثانية فقال« :اللهم يا ذا القدرة اجلامعة ،والرمحة الواسعة،
واملنن املتتابعة ،واآلالء املتوالية ،واأليادي اجلميلة ،واملواهب اجلزيلة ،يا من ال
يوصف بتمثيل وال يمتثل بنظري ،وال يغلب بظهري ،يا من خلق فرزق ،وأهلم
واحتج
وصور فأتقن،
فأنطق ،وابتدع فرشع ،وعال فارتفع ،وقدّ ر فأحسن،
ّ
ّ
العز ففات
فأبلغ ،وأنعم فأسبغ ،وأعطى فأجزل ،ومنح فأفضل ،يا من سام يف ّ
تفرد بامللك
خواطف األبصار ،ودنا يف اللطف فجاز هواجس األفكار ،يا من ّ
وتوحد بالكربياء فال ضدّ له يف جربوت شأنه .يا
فال ندّ له يف ملكوت سلطانه،
ّ
من حارت يف كربياء هيبته دقائق لطائف األوهام ،وانحرست دون إدراك عظمته
خطائف أبصار األنام ،يا عامل خطرات قلوب العاملني ،ويا شاهد حلظات أبصار
الناظرين ،يا من عنت الوجوه هليبته ،وخضعت الرقاب جلاللته ،ووجلت

قوي ،يا عيل
بدي [بديع] يا ّ
القلوب من خيفته ،وارتعدت الفرائص من فرقه ،يا ّ
يا رفيعّ ،
رشفت الصالة بالصالة عليه ،وانتقم يل ممن ظلمني
صل عىل من ّ
واستخف يب ،وطرد الشيعة عن بايب ،وأذقه مرارة ّ
الذل واهلوان كام أذاقنيها،
ّ
ّ
وصىل اهلل
واجعله طريد األرجاس ورشيد األنجاس ،واحلمد هلل رب العاملني،
حممد وآله الطيبني الطاهرين» .
عىل ّ

الباب الرابع والعشرين :التشهّد وأحكامه

قال الشيخ املحسني :قد وصف املؤ ّلف بعض الروايات باملوثق والصحيحة،

ومل أراجع أسانيدها؛ حلُسن الظ ّن باملؤ ّلف .

الباب اخلامس والعشرين :التسليم وآدابه وأحكامه

 2289ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

أمحد بن حممد البزنطي ،عن ثعلبة ،عن ميرس ،عن أيب جعفر عليه السالم قال:
«شيئان يفسد الناس هبام صالهتم ،قول الرجل :تبارك اسمك وتعاىل جدّ ك ،وإ ّنام
هو يشء قالته اجل ّن بجهالة ،فحكى اهلل عنهم ،وقول الرجل :السالم علينا وعىل
عباد اهلل الصاحلني» .
( )1بحار األنوار257 / 82 :؛ عيون أخبار الرضا 184 / 1 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.
( )3مرشعة بحار األنوار.423 / 2 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )18رواية.
( )5بحار األنوار304 / 82 :؛ اخلصال 50 :رقم  .59قال الشيخ املحسني (:)423 /2
بنا ًء عىل كون ميرس هو ابن عبد العزيز.

الباب السادس والعشرين :سائر ما يستحبّ عقيب كلّ صالة

 2290ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن

حريز ،عن زرارة قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :ال تنسوا املوجبتني ،أو قال:
عليكم باملوجبتني يف دبر ّ
كل صالة» ،قلت :وما املوجبتان؟ قال :قال« :تسأل اهلل
وتتعوذ به من النار» .
اجلنّة
ّ
 2291ـ  :2أيب سيار ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :جاء جربئيل إىل
يوسف يف السجن وقال :قل يف دبر ّ
كل صالة فريضة :اللهم اجعل يل فرج ًا
وخمرج ًا ،وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث ال أحتسب».
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد بن
و ّ
عثامن ،عن مسمع أيب سيار عنه عليه السالم مثله .
عمه حممد بن أيب القاسم ،عن أمحد
 2292ـ  :3حممد بن عيل ماجيلويه ،عن ّ
بن حممد الربقي ،عن أبيه وحممد بن عيسى ،عن صفوان بن حييى ،عن أيب أيوب
اخلزاز ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل|
ألصحابه ذات يوم« :أرأيتم لو مجعتم ما عندكم من الثياب واآلنية ،ثم وضعتم
بعضه عىل بعض أكنتم ترونه ـ وساق احلديث إىل أن قال ـ :وه ّن يدفعن اهلدم
والغرق واحلرق والرت ّدي يف البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي تنزل من
السامء عىل العبد يف ذلك اليوم ،وه ّن الباقيات الصاحلات» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )69رواية.
( )2بحار األنوار26 / 83 :؛ معاين األخبار 183 :رقم .1
( )3بحار األنوار30 / 83 :؛ األمايل للصدوق 672 :رقم  ،4وفيه :عن من سمع أبا سيار
يقول...
( )4بحار األنوار30 / 83 :؛ ثواب األعامل.11 :

 2293ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى بإسناد
متصل إىل الصادق عليه السالم أنه قال« :أدنى ما جيزئ من الدعاء بعد املكتوبة
صل عىل حممد وآل حممد ،اللهم إين أسألك من ّ
أن يقول :اللهم ّ
كل خري أحاط
به علمك ،وأعوذ بك من ّ
رش أحاط به علمك ،اللهم ّإين أسألك عافيتك يف
كل ّ
أموري ك ّلها ،وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة» .

 2294ـ  :5ابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر قال« :من قال يف دبر
الفريضة :يا من يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء أحد غريه ،ثالث ًا ،ثم سأل،
أعطي ما سأل».
ورواه يف الكايف بسند حسن كالصحيح .
 2295ـ  :6الكليني بسند موثق ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ملا أمر
رب،
اهلل ّ
عز وجل هذه اآليات أن هيبطن إىل األرض ،تع ّلقن بالعرش وقلن :أي ّ
عز وجل إليه ّن أن اهبطن
إىل أين هتبطنا؟ إىل أهل اخلطايا والذنوب؟ فأوحى اهلل ّ
فوعزيت وجاليل ال يتلوك ّن أحد من آل حممد وشيعتهم يف دبر ما أفرتض عليه إال
كل يوم سبعني نظرة أقيض إليه يف ّ
نظرت إليه بعيني املكنونة يف ّ
كل نظرة سبعني
حاجة ،وقبلته عىل ما فيه من املعايص ،وهي أ ّم الكتاب ،وشهد اهلل أنه ال إله إال
هو ،وآية الكريس وآية امللك» .
 2296ـ  :7الصدوق بسند موثق ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن اهلل
يمجد نفسه يف ّ
كل يوم وليلة ثالث مرات ،فمن جم ّد اهلل بام جم ّد به نفسه ،ثم كان
ّ
حوله اهلل إىل سعادة» ،فقلت :كيف هذا التمجيد؟ قال :تقول:
يف حال شقوة ّ
( )1بحار األنوار33 / 83 :؛ معاين األخبار 394 :رقم .46
( )2بحار األنوار35 / 83 :؛ الكايف 549 / 2 :رقم .9
( )3بحار األنوار50 / 83 :؛ الكايف 620 / 2 :رقم .2

رب العاملني ـ إىل قوله ـ والكربياء رداؤك» .
«أنت اهلل ال إله إال أنت ّ

الباب السابع والعشرين :تعقيب صالة املغرب

 2297ـ  :1إسامعيل بن مهران ،عن عيل بن أيب محزة ،عن أيب بصري ،عن أيب

عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال يف دبر صالة الفجر ودبر صالة املغرب سبع
العيل العظيم ،دفع اهلل
مرات :بسم اهلل الرمحن الرحيم ال حول وال قوة إال باهلل
ّ

عز وجل عنه سبعني نوع ًا من أنواع البالء أهوهنا الريح والربص واجلنون ،وإن
ّ
كان شق ّي ًا حمي من الشقاء وكتب يف السعداء.
ويف رواية سعدان ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله ،إال أنه
عز
حيوله اهلل ّ
قال :أهونه اجلنون واجلذام والربص ،وإن كان شق ّي ًا رجوت أن ّ
وجل إىل السعادة.
وعنه ،عن ابن فضال ،عن احلسن بن اجلهم ،عن أيب احلسن عليه السالم
مثله ،إال أنه قال :يقوهلا ثالث مرات حني يصبح وثالث مرات حني يميس مل
خيف شيطان ًا وال سلطان ًا وال برص ًا وال جذام ًا ،ومل يقل سبع مرات ،قال أبو
احلسن عليه السالم :وأنا أقوهلا مائة مرة» .

الباب الثامن والعشرين :التعقيب املختص بصالة الفجر

حممد بن حييى العطار ،عن العمركي بن عيل ،عن عيل
 2298ـ  :1أبيه ،عن ّ

بن جعفر ،عن أخيه موسى ،عن أبيه عليهام السالم قال :قال عيل عليه السالم:
( )1املصدر السابق؛ ثواب األعامل.13 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )3بحار األنوار112 / 83 :؛ الكايف 531 / 2 :رقم .27
( )4يبلغ جمموع الروايات ( )55رواية.

«من ّ
صىل صالة الفجر ثم قرأ قل هو اهلل أحد إحدى عرش مرة مل يتبعه يف ذلك
اليوم ذنب ،وإن رغم أنف الشيطان» .
 2299ـ  :2محاد قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :من قال :ما
قوة إال باهلل العيل العظيم ،مائة مرة حني ّ
يصيل الفجر مل
شاء اهلل كان ال حول وال ّ
ير يومه ذلك شيئ ًا يكرهه» .
 2300ـ  :3حفص بن البخرتي قالّ « :
إن رسول اهلل| كان يقول بعد
اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل
صالة الفجر :اللهم ّإين أعوذ بك من ّ
واجلبن ،وضلع الدين ،وغلبة الرجال ،وبوار األيم ،والغفلة والزلة والقسوة
والعلية واملسكنة ،وأعوذ بك من نفس ال تشبع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن عني
ال تدمع ،ومن دعاء ال يسمع ،ومن صالة ال تنفع ،وأعوذ بك من امرأة يشيبني
قبل أوان مشيبي ،وأعوذ بك من ولد يكون عىل ربا ،وأعوذ بك من مال يكون
عيل عذاب ًا ،وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها ،وإن رأى سيئة
ّ
عيل يد ًا وال منّة» .
أفشاها .اللهم ال جتعل لفاجر ّ
حممد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن التسبيح
 2301ـ ّ :4
فقال« :ما علمت شيئ ًا مو ّظف ًا غري تسبيح فاطمة عليها السالم ،وعرش مرات بعد
الفجر :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل ّ
كل يشء
تطوع ًا» .
قدير ،ويسبح ما شاء ّ
 2302ـ  :5حممد بن أمحد بن حييى ،عن معاوية بن حكيم ،عن معمر بن
( )1بحار األنوار135 / 83 :؛ ثواب األعامل.45 :
( )2بحار األنوار162 / 83 :؛ الكايف 530 / 2 :رقم .24
( )3بحار األنوار186 / 83 :؛ من ال حيرضه الفقيه 335 / 1 :رقم .981
( )4بحار األنوار191 / 83 :؛ الكايف 533 / 2 :رقم .34

خالد ،عن الرضا عليه السالم قال :سمعته يقول« :ينبغي للرجل إذا أصبح أن
يقرأ بعد التعقيب مخسني آية»

.ا

الباب التاسع والعشرين :سجدة الشكر وفضلها ،وما يقرأ فيها
وآدابها
حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ،عن أمحد بن حممد بن
 2303ـ ّ :1

سعيد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن أبيه ،عن أيب احلسن الرضا
شكر هلل تعاىل عىل ما و ّفق له العبد من
عليه السالم قال« :السجدة بعد الفريضة ٌ
أداء فرضه ،وأدنى ما جيرئ فيها من القول أن يقول شكر ًا هلل ،شكر ًا هلل ،شكر ًا
هلل ،ثالث مرات» .قلت :فام معنى قوله :شكر ًا هلل .قال« :يقول هذه السجدة
منّي شكر هلل عز وجل عىل ما وفقني به من خدمته وأداء فرضه ،الشكر موجب
تم هبذه السجدة» .
للزيادة ،فإن كان يف الصالة تقصري مل يتم يالنوافل ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن
 2304ـ ّ :2
ابن حمبوب ،عن مجيل بن صالح ،عن ذريح املحاريب قال :قال أبو عبد اهلل عليه
السالم« :أيام مؤمن سجد هلل سجد ًة لشكر نعمة يف غري صالة ،كتب اهلل له هبا
عرش حسنات ،وحمى عنه عرش سيئات ،ورفع له عرش درجات يف اجلنان» .
حممد بن سعيد بن
 2305ـ  :3أيب حممد هارون بن موسى ،عن أمحد بن ّ
( )1املصدر السابق؛ هتذيب األحكام 138 / 2 :رقم .305
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )63رواية.
( )3بحار األنوار198 / 83 :؛ علل الرشائع 360 / 2 :رقم 1؛ عيون أخبار الرضا/ 2 :
 254رقم .27
( )4بحار األنوار201 / 83 :؛ ثواب األعامل.35 :

حممد
عقدة ،عن أمحد بن احلسني بن عبد امللك ،عن احلسن بن حمبوب ،وروى ّ
قرة ،عن أبيه عيل بن حممد ،عن احلسني بن عيل بن سفيان ،عن
بن عيل بن أيب ّ
جعفر بن مالك ،عن إبراهيم بن سليامن اخلزاز ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب
جعفر األحول ،عن أيب عبيدة قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول وهو
حممد صىل اهلل عليه وآله إال بدّ لت سيئايت
ساجد« :أسألك ّ
بحق حبيبك ّ
بحق حبيبك
حسنات ،وحاسبتني حساب ًا يسري ًا» ،ثم قال يف الثانية« :أسألك ّ
حممد صىل اهلل عليه وآله إال كفيتني مؤنة الدنيا ّ
وكل هول دون اجلنّة» ،ثم قال يف
ّ
بحق حممد حبيبك صىل اهلل عليه وآله ملا غفرت يل الكثري من
الثالثة« :أسألك ّ
بحق
الذنوب والقليل ،وقبلت من عميل اليسري» ،ثم قال يف الرابعة« :أسألك ّ
حممد حبيبك صىل اهلل عليه وآله ملا أدخلتني اجلنة وجعلتني من سكاهنا وملا
ّ
نجيتني من سفعات النار برمحتك».
وهذا اخلرب رواه الكليني أيض ًا بسند صحيح ،وزاد يف آخر الدعاء اآلخر
ّ
حممد وآله .
وصىل اهلل عىل ّ
 2306ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب،
عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن إبراهيم بن عبد احلميد قال :سمعت أبا
احلسن عليه السالم يقول يف سجوده« :يا من عال فال يشء فوقه ،ويا من دنى فال
يشء دونه ،اغفر يل وألصحايب» .
 2307ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن احلسن بن
عيل الوشا قال :سمعت الرضا عليه السالم يقول« :إذا نام العبد وهو ساجد،
( )1بحار األنوار223 / 83 :؛ الكايف 322 / 3 :رقم .4
( )2بحار األنوار228 / 83 :؛ التوحيد 67 :رقم .21

قال اهلل تبارك وتعاىل :عبدي قبضت روحه وهو يف طاعتي» .
 2308ـ  :6أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن عيل بن
فضال ،قال :رأيت أبا احلسن عليه السالم ّ
صىل ست ركعات أو ثامن ركعات،
قال :وكان مقدار ركوعه وسجوده ثالث تسبيحات أو أكثر ،فلام فرغ سجد
سجدة أطال فيها حتى ّبل عرقه احلصا .وذكر بعض أصحابنا أنه ألصق خديه
بأرض املسجد .
حممد بن إسامعيل ،عن الفضل بن شاذان ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2309ـ ّ :7
مجيل بن دراج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أقرب ما يكون العبد من ر ّبه
فأي يشء تقول إذا سجدت؟» قلت :ع ّلمني جعلت
إذا دعا ر ّبه وهو ساجدّ ،
رب األرباب ،ويا ملك امللوك ،ويا سيد السادات،
فداك ما أقول ،قال :قل« :يا ّ
ويا جبار اجلبابرة ،ويا إله اآلهلةّ ،
صل عىل حممد وآل حممد ..وافعل يب كذا وكذا،
ثم قل :فإ ّين عبدك ناصيتي يف قبضتك ،ثم ادع بام شئت واسأله؛ فإ ّنه جواد ال
يتعاظمه يشء» .
عيل أيب عليه
 2310ـ  :8يف املوثق ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أبطأ ّ
السالم ذات ليلة فأتيت املسجد يف طلبه بعدما هدأ الناس ،فإذا هو يف املسجد
ريب ح ّق ًا ّ
حق ًا ،سجدت
ساجد ،فسمعت حنينه وهو يقول :سبحانك اللهم أنت ّ
رب تع ّبد ًا ور ّق ًا ،اللهم ّ
إن عميل ضعيف فضاعفه يل ،اللهم قني عذابك
لك يا ّ
عيل إنك أنت التواب الرحيم» .
يوم تبعث عبادك ،وتب ّ
( )1بحار األنوار230 / 83 :؛ عيون أخبار الرضا 11 / 1 :رقم .19
( )2بحار األنوار230 / 83 :؛ عيون أخبار الرضا 20 / 1 :رقم .40
( )3بحار األنوار233 / 83 :؛ الكايف 323 / 3 :رقم .7
( )4املصدر السابق؛ الكايف 323 / 3 :رقم .9

الباب الثالثون :األدعية واألذكار عند الصباح واملساء

 2311ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن أمحد بن حممد

بن أيب نرص البزنطي ،عن أبان بن عثامن ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه
السالم قالّ « :
سمي عبد ًا شكور ًا؛ أل ّنه كان يقول إذا أصبح وأمسى:
إن نوح ًا إ ّنام ّ
اللهم إين أشهدك أ ّنه ما أمسى وأصبح يب من نعمة أو عافية يف دين أو دنيا فمنك
عيل حتى ترىض إهلنا» .
وحدك ال رشيك لك ،لك احلمد ولك الشكر هبا ّ
 2312ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن أمحد بن
احلسن امليثمي ،عن يعقوب بن شعيب قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم
يقول« :قال رسول اهلل|ّ :
إن يف بني آدم ثالث مائة وستني عرق ًا ،ثامنني ومائة
يتحرك الساكن مل
املتحرك مل ينم ،أو
متحركة وثامنني ومائة ساكنة ،فلو سكن
ّ
ّ
ّ
رب العاملني كثري ًا عىل ّ
كل
ينم ،فكان رسول اهلل| إذا أصبح قال :احلمد هلل ّ
مرة ،وإذا أمسى قال مثل ذلك» .
حال ،ثالثامئة وستني ّ
وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،ومحيد بن زياد ،عن احلسن بن حممد مجيع ًا ،عن
امليثمي مثله .
 2313ـ  :3عبد الكريم بن عتبة اهلاشمي ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه
السالم يقول« :من قال عرش مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروهبا :ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حييي ويميت ويميت وحييي ،وهو
حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل ّ
كل يشء قدير ،كانت ك ّفارة لذنبه يف ذلك
ّ
( )1حيتوي هذا الباب عىل ( )73ذكر ًا ودعا ًء.

( )2بحار األنوار251 / 83 :؛ علل الرشائع 29 / 1 :رقم .1
( )3بحار األنوار254 / 83 :؛ علل الرشائع 353 / 2 :رقم .1
( )4املصدر السابق؛ الكايف 503 / 2 :رقم .4

اليوم» .
 2314ـ  :4عامر بن موسى ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :تقول إذا
أصبحت وأمسيت :أصبحنا وامللك واحلمد والعظمة والكربياء واجلربوت
واحلكمة واحللم والعلم واجلالل والكامل والبهاء والقدرة والتقديس والتعظيم
والتسبيح والتكبري والتهليل والتمجيد والسامح واجلود والكرم واملجد وامل ّن
والعزة والقدرة والفتق
والقوة
واخلري والفضل والسعة واحلول والسلطان
ّ
ّ
والرتق والليل والنهار والظلامت والنور والدنيا واآلخرة واآلخرة واخللق مجيع ًا،
سم ،وما علمت منه وما مل أعلم ،وما كان وما هو
سميت وما مل أ ّ
واألمر ك ّله وما ّ
رب العاملني.
كائن ،هلل ّ
احلمد هلل الذي أذهب الليل وجاء بالنهار ،وأنا يف نعمة منه وعافية وفضل
عظيم ،احلمد هلل الذي له ما سكن يف الليل والنهار ،وهو السميع العليم .احلمد
احلي من امليت
هلل الذي يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل وخيرج ّ
وخيرج امليت من احلي وهو عليم بذات الصدور.
اللهم بك نميس وبك نصبح ،وبك نحيى وبك نموت ،وإليك املصري .أعوذ
عيل ،يا
أن أذ ّل أو ُاذ ّل ،أو أضل أو أضل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل ّ
مرصف القلوب ث ّبت قلبي عىل طاعتك وطاعة رسولك ،اللهم ال تزغ قلبي بعد
ّ
إذ هديتني ،وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب.
ثم تقول :اللهم إ ّن الليل والنهار خلقان من خلقك ،فال تبتلني فيهام بجرأة
ال متق ّب ً
عىل معاصيك ،وال ركوب حمارمك ،وارزقني فيهام عم ً
ال وسعي ًا مشكور ًا
وجتار ًة لن تبور» .
( )1بحار األنوار255 / 83 :؛ الكايف 518 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار286 / 83 :؛ من ال حيرضه الفقيه 373 / 1 :رقم .982

 2315ـ  :5حممد بن مسلم قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالمّ « :
إن عيل بن
احلسني عليهام السالم كان إذا أصبح قال :ابتدئ يومي هذا بني يدي نسياين
وعجلتي بسم اهلل وما شاء اهلل ،فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نيس يف يومه» .
 2316ـ  :6أيب محزة الثام ّيل ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال« :ما من عبد
يقول إذا أصبح قبل طلوع الشمس :اهلل أكرب ،اهلل أكرب كبري ًا ،وسبحان اهلل بكر ًة
وأصي ً
رب العاملني كثري ًا ،ال رشيك له وصىل اهلل عىل حممد وآله،
ال ،واحلمد هلل ّ
هبن إىل السامء الدنيا ،فتقول
إال ابتدره ّن ملك وجعله ّن يف جوف جناحه وصعد ّ
املالئكة :ما معك؟ فيقول :معي كلامت قاهل ّن رجل من املؤمنني ،وهي كذا
مر بسامء
وكذا ،فيقولون :رحم اهلل من قال هؤالء الكلامت وغفر له .وقال :ك ّلام ّ
قال ألهلها مثل ذلك ،فيقولون :رحم اهلل من قال هؤالء الكلامت وغفر له ،حتى
يتنتهي هبا إىل محلة العرش فيقول هلم :إ ّن معي كلامت تك ّلم هبا رجل من
املؤمنني ،وهي كذا وكذا ،فيقولون :رحم اهلل هذا العبد وغفر له ،انطلق هب ّن إىل
حفظة كنوز مقالة املؤمنني ،فإ ّن هؤالء كلامت الكنوز حتى يكتبه ّن يف ديوان
الكنوز» .
 2317ـ  :7وبسند موثق ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا أصبحت
رش ما خلقت وذرأت وبرأت يف بالدك لعبادك،
فقل :اللهم إين أعوذ بك من ّ
اللهم اين أسألك بجاللك ومجالك وحلمك وكرمك كذا وكذا» .
 2318ـ  :8زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :يقول بعد الصبح:
لرب الصباح احلمد لفالق اإلصباح ،ثالث مرات .اللهم افتح يل باب
احلمد ّ
( )1بحار األنوار288 / 83 :؛ الكايف 523 / 2 :رقم .5
( )2بحار األنوار292 / 83 :؛ الكايف 526 / 2 :رقم .14
( )3املصدر السابق؛ الكايف 527 / 2 :رقم .15

وبرصين خمرجه .اللهم إن
األمر الذي فيه اليرس والعافية ،اللهم هيئ يل سبيله ّ
بالرش فخذه من بني يديه ومن خلفه
عيل مقدره
ّ
كنت قضيت ألحد من خلقك ّ
وعن يمينه وعن شامله ومن حتت قدميه ومن فوق رأسه ،واكفنيه بام شئت ومن
حيث شئت وكيف شئت» .
 2319ـ  :9معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم« :اللهم لك
احلمد ،أمحدك وأستعينك ،وأنت ريب وأنا عبدك ،أصبحت عىل عهدك ووعدك،
وأؤمن بوعدك وأويف بعهدك ما استطعت ،وال حول وال قوة إال باهلل وحده ال
رشيك له ،وأشهد ّ
حممد ًا عبده ورسوله ،أصبحت عىل فطرة اإلسالم وكلمة
أن ّ
حممد عليه أحيى وعليه أموت إن شاء اهلل ،أحيني
اإلخالص وم ّلة إبراهيم ودين ّ
ما أحييتني وأمتني إذا أمتني عىل ذلك ،وابعثني إذا بعثتني عىل ذلك ،أبتغي
بذلك رضوانك وا ّتباع سبيلك.
حممد أئمتي ليس يل أئمة
إليك أجلأت ظهري ،وإليك ّ
فوضت أمري ،آل ّ
غريهم ،هبم أئتم وإ ّياهم ّ
أتوىل ،وهبم أقتدي ،اللهم أجعلهم أوليائي يف الدنيا
واآلخرة ،واجعلني أوايل أولياءهم ،وأعادي أعداءهم يف الدنيا واآلخرة،
وأحلقني بالصاحلني وآبائي معهم» .

الباب الواحد والثالثني :أدعية الساعات

 2320ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن

عيل بن فضال ،عن عبد اهلل بن بكري ،عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
( )1بحار األنوار293 / 83 :؛ الكايف 528 / 2 :رقم .18
( )2بحار األنوار294 / 83 :؛ الكايف 529 / 2 :رقم .21
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.

يمجد نفسه ّ
قالّ « :
كل يوم وليلة ثالث مرات ،فمن جم ّد اهلل بام جم ّد به
إن اهلل ّ
حول إىل السعادة» .فقلت له :كيف هو التمجيد؟
نفسه ،ثم كان يف حال شقوة ّ
قال عليه السالم« :تقول :أنت اهلل ال إله إال أنت رب العاملني ،أنت اهلل ال إله إال
أنت الرمحن الرحيم ،أنت اهلل ال إله إال أنت العيل الكبري ،أنت اهلل ال إله إال أنت
منك بدء ّ
كل يشء وإليك يعود ،أنت اهلل ال إله إال أنت مل تزل ومل (وال) تزال،
أنت اهلل ال إله إال أنت خالق اخلري والرش ،أنت اهلل ال إله إال أنت خالق اجلنّة
والنار ،أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو ًا
أحد ،أنت اهلل ال إال أنت امللك القدّ وس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار
املتكرب ،سبحان اهلل عام يرشكون ،أنت اهلل اخلالق احلكيم ،أنت اهلل ال إله الكبري
ّ
الكربياء إزارك» .

الباب الثاني والثالثني :ما ينبغي أن يقرأ ك ّل يوم وليلة

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2321ـ ّ :1

إبراهيم بن هاشم ،عن ابن أيب عمري ،عن زيد الشحام ،عن الصادق عليه السالم
قال« :ما من عبد يقول ّ
كل يوم سبع مرات :أسأل اهلل اجلنّة وأعوذ باهلل من النار،
رب أعذه» .
إال قالت النار :يا ّ
 2322ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عمرو بن
عثامن ،عن حممد بن عذافر ،عن عمر بن يزيد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
«من قال يف ّ
قوة إال باهلل ،دفع اهلل هبا عنه سبعني
مرة :ال حول وال ّ
كل يوم مائة ّ
( )1بحار األنوار370 / 83 :؛ ثواب األعامل.13 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.
( )3بحار األنوار1 / 84 :؛ األمايل للصدوق 158 :رقم .4

اهلم» .
نوع ًا من البالء أيرسها ّ
حممد بن أيب القاسم ،عن أمحد بن
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن ّ
 2323ـ ّ :3
أيب عبد اهلل الربقي ،عن احلسن بن حمبوب ،عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قال« :ما من مؤمن يقرتف يف يوم أو ليلة أربعني كبرية يقول وهو
احلي القيوم بديع السموات واألرض ذا
نادم :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو ّ
عيل ،إال غفرها اهلل له» ،ثم قال« :وال خري
اجلالل واإلكرام وأسأله أن يتوب ّ

فيمن يقارف يف ّ
كل يوم أو ليلة أربعني كبرية» .

( )1بحار األنوار4 / 84 :؛ ثواب األعامل.162 :
( )2بحار األنوار1 / 84 :؛ اخلصال 540 :رقم .12

أبواب النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتها
الباب األوّل :جوامع أحكامها وأعدادها وفضائلها

 2324ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن ابن أيب

عمري ،عن هشام بن سامل ،عن حممد بن مسلم قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم:
« ّ
إن العبد لرتفع له من صالته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو مخسها ،وما يرفع له إال
ليتم هلم هبا ما نقصوا من
ما أقبل عليه منها بقلبه ،وإنام أمرنا بالنوافل ّ
الفريضة» .
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن حممد بن حييى العطار ،عن
 2325ـ ّ :2
يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :إ ّنام
ليتم هبا ما يفسد من الفريضة» .
جعلت النافلة ّ
 2326ـ  :3جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
عمه عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
ّ
السالم قال :سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو عىل ظهر دابته ،قال« :يسجد
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )45رواية.
( )2بحار األنوار28 / 84 :؛ علل الرشائع 328 / 2 :رقم .2
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 329 / 2 :رقم .4

توجهت به؛ فإ ّن رسول اهلل| كان ّ
يصيل عىل ناقته وهو مستقبل املدينة،
حيث ّ
عز وجلَ ﴿ :فأَ ْين ًََمات َُو ُّلو ْاا َف َث َّم َاو ْج ُهااَّللِّ﴾» .
يقول اهلل ّ
حممد بن عيسى ،عن عيل بن حديد
 2327ـ  :4أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
وابن أيب نجران ،عن محاد ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه
حممد ،إهنا
السالم قال :قلت له :رجل مرض
ّ
فتوحش فرتك النافلة ،فقال« :يا ّ
ليست بفريضة ،إن قضاها فهو خري له ،وإن مل يفعل فال يشء عليه» .
 2328ـ  :5أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن
مرازم ،قال :سأل إسامعيل بن جابر أبا عبد اهلل عليه السالم فقال :أصلحك اهلل
ّ
عيل نوافل كثرية فكيف أصنع؟ فقال« :اقضها» ،فقال لهّ :إهنا أكثر من ذلك،
إن ّ
قال« :اقضها» ،قال :ال أحصيها ،قالّ « :
توخ» ،قال مرازم :فكنت مرضت أربعة
أشهر ومل أ ّ
صل نافلة فقال« :ليس عليك قضاءّ ،
إن املريض ليس كالصحيح ك ّلام
غلبت عليه فاهلل أوىل بالعذر فيه» .

الباب الثاني :نوافل املغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها ،وسائر
الصلوات املندوبة بينها وبني العشاء
 2329ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن ابن أيب

عمري ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال يف آخر
سجدة من النافلة بعد املغرب ليلة اجلمعة وإن قاله ّ
كل ليلة فهو أفضل :اللهم إين
( )1بحار األنوار40 / 84 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار41 / 84 :؛ علل الرشائع 361 / 2 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 362 / 2 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.

أسألك بوجهك الكريم ،واسمك العظيم ،أن ّ
تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن
تغفر يل ذنبي العظيم ،سبع مرات ،انرصف وقد غفر اهلل له» .
حممد بن سعد ،عن أمحد بن حييى ،عن أبيه
حممد بن عيل بن ّ
 2330ـ ّ :2
وأمحد بن إدريس ،عن حممد بن أمحد بن حييى ،عن أيب جعفر ،عن أبيه ،عن
وهب بن وهب ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال« :قال رسول اهلل
ّ
صىل اهلل عليه وآله :تن ّفلوا يف ساعة الغفلة ،ولو بركعتني خفيفتني ،فإهنام يورثان
دار الكرامة».
حممد بن حييى العطار ،عن أبيه ،عن أمحد بن أيب عبد
والصدوق ،عن أمحد بن ّ
اهلل الربقي ،عن أبيه ،عن وهب بن وهب ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم،
مثله.
عمه
والصدوق ،عن أبيه ،عن سعد ،عن الربقي ،عن سليامن بن سامعة ،عن ّ
عاصم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،عن أبيه ،عن النبي| مثله .
والصدوق ،عن أبيه ،عن سعد ،عن أمحد الربقي ،عن أبيه ،عن زرعة ،عن
سامعة مثله .

الباب الثالث :فضل الوترية وآدابها وعللها وتعقيبها ،وسائر
الصلوات بعد العشاء
حممد بن عيسى ،عن هشام املرشقي،
 2331ـ  :1محدويه ،عن إبراهيم ،عن ّ

( )1بحار األنوار88 / 84 :؛ اخلصال 393 :رقم .95
( )2بحار األنوار96 / 84 :؛ معاين األخبار 265 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 343 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

إن أهل البرصة سألوين فقالواّ :
عن الرضا عليه السالم قالّ « :
إن يونس يقول:
ّ
يصيل اإلنسان ركعتني وهو جالس بعد العتمة ،فقلت :صدق
من السنّة أن
يونس» .

الباب الرابع :فضل صالة الليل وعبادته

وحممد بن حييى العطار ،عن
عيل بن موسى الكمنداين ّ
 2332ـ  :1أبيه ،عن ّ

أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن عبد اهلل
وعزه
بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :رشف املؤمن صالته بالليلّ ،
كف األذى عن الناس» .
ّ
حممد بن إبراهيم بن خارج
حممد بن عمرو بن عيل البرصي ،عن ّ
 2333ـ ّ :2
األصم ،عن حممد بن عبد اهلل بن اجلنيد ،عن عمرو بن سعيد ،عن عيل بن زاهر،
عن حريز ،عن األعمش ،عن عطية العويف ،عن جابر بن عبد اهلل قال :سمعت

رسول اهلل| يقول« :ما اختذ اهلل إبراهيم خلي ً
ال إال إلطعامه الطعام ،وصالته
بالليل والناس نيام» .
حممد بن احلسن
 2334ـ  :3أبيه ،عن حم ّمد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
الصفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن
زرارة ،قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال
يبيت ّن إال بوتر» .
( )1بحار األنوار115 / 84 :؛ اختيار معرفة الرجال 784 / 2 :رقم .934
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )54رواية.
( )3بحار األنوار141 / 84 :؛ اخلصال 6 :رقم .18
( )4بحار األنوار144 / 84 :؛ علل الرشائع 35 / 1 :رقم .4
( )5بحار األنوار145 / 84 :؛ علل الرشائع 330 / 2 :رقم .4

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن الصفار ،عن هارون بن مسلم،
 2335ـ ّ :4
عيل بن احلكم ،عن حسني بن احلسن الكندي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
عن ّ

قالّ « :
إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم هبا صالة الليل ،فإذا حرم هبا صالة الليل
حرم هبا الرزق» .
 2336ـ  :5أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام
َاش َئ َة اال َّلي ِل ِ
بن سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ان ِ
اه َي َاأ َشدُّ ا
ْ
يَل﴾ .قال« :يعني بقوله :وأقوم قي ً
ال ،قيام الرجل عن فراشه بني
ااو َأ ْق َو ُم اقِ ً ا
َو ْط ًء َ
عز وجل ال يريد به غريه» .
يدي اهلل ّ
 2337ـ  :6أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
ِ
زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت﴿ :آنَاءاال َّل ْي ِل َاس ِ
اُي َذ ُرا
اجدً َ
ااو َقائ ًًم َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون﴾،
ين َال ا َي ْع َل ُم َا
ين ا َي ْع َل ُم َ
ون َاوا َّلذ َ
ْح َة َار ِّبه ا ُق ْل َاه ْل ا َي ْست َِوي اا َّلذ َ
ْاْلخ َر َة َاو َي ْر ُجو َار ْ َ
قال« :يعني صالة الليل» .
حممد بن حييى ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن
 2338ـ  :7أبيه ،عن ّ
أخيه موسى ،عن أبيه ،عن عيل عليه السالم قالّ « :
عز وجل إذا أراد أن
إن اهلل ّ
يصيب أهل األرض بعذاب قال :لوال الذين يتحا ّبون بجاليل ،ويعمرون
مساجدي ويستغفرون باألسحار ألنزلت هبم عذايب» .
 2339ـ  :8جعفر بن عيل بن احلسن ،عن جدّ ه احلسن بن عيل ،عن العباس
بن عامر ،عن جابر ،عن أيب عبيدة احلذاء ،عن أيب جعفر ،عن أيب عبد اهلل عليه
( )1بحار األنوار146 / 84 :؛ علل الرشائع 362 / 2 :رقم .2
( )2بحار األنوار148 / 84 :؛ علل الرشائع 363 / 2 :رقم .5
( )3بحار األنوار149 / 84 :؛ علل الرشائع 363 / 2 :رقم .8
( )4بحار األنوار150 / 84 :؛ علل الرشائع 521 / 2 :رقم .1

السالم قال« :تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ،لع ّلك ترى ّ
أن القوم مل يكونوا
ينامون؟» قال :قلت :اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم ،قال :فقال« :البدّ هلذا
البدن أن ترحيه حتى خيرج نفسه ،فإذا خرج النفس اسرتاح البدن ،ورجع الروح،
رهبم
وفيه ّ
قوة عىل العمل ،فإ ّنام ذكرهم :تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون ّ
خوف ًا وطمع ًا ،أنزلت يف أمري املؤمنني عليه السالم وأتباعه من شيعتنا ،ينامون يف
ّأول الليل ،فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء اهلل فزعوا إىل رهبم راغبني مرهبني
طامعني فيام عنده ،فذكرهم اهلل يف كتابه ،فأخربك اهلل بام أعطاهم أنه أسكنهم يف
جواره وأدخلهم جنّته ،وآمن خوفهم وأذهب رعبهم» .قال :قلت :جعلت فداك
رب
أي يشء أقول إذا قمت؟ قال« :قل :احلمد هلل ّ
إن أنا قمت يف آخر الليل ّ
العاملني ،وإله املرسلني ،واحلمد هلل الذي حييى املوتى ويبعث من يف القبور ،فإ ّنك
إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه» .
 2340ـ  :9أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن
احلسن بن حمبوب ،عن مجيل بن دراج ،عن الفضيل بن يسار ،عن أيب عبد اهلل
عليه السالم قالّ « :
إن البيوت التي ّ
يصىل فيها بالليل بتالوة القرآن ،تيضء ألهل
السامء كام ييضء نجوم السامء ألهل األرض» .

الباب اخلامس :آداب القيام إىل صالة الليل ،والدعاء عند ذلك

 2341ـ  :1أيب عبيدة ّ
احلذاء ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت له:

رب
أي يشء أقول؟ فقال« :احلمد هلل ّ
جعلت فداك إن أنا قمت من آخر الليل ّ
( )1بحار األنوار151 / 84 :؛ علل الرشائع 365 / 2 :رقم .4
( )2بحار األنوار154 / 84 :؛ ثواب األعامل.42 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.

العاملني وآله املرسلني ،واحلمد هلل الذي حييي املوتى ويبعث من يف القبور،
ّ
فإن(ك) إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه ،إن شاء اهلل تعاىل» .
وجعفر بن عيل بن احلسن بن عيل بن عبد اهلل بن املغرية ،عن جدّ ه احلسن،
عن العباس بن عامر ،عن جابر ،عن أيب عبيدة مثله .

الباب السادس :كيفية صالة الليل والشفع والوتر ،وسننها وآدابها
وأحكامها
 2342ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد،

عن حريز ،عن زرارة ،قال :قال أبوجعفر عليه السالم« :القنوت يف الوتر
تم نورك فهديت ،فلك احلمد
كقنوتك يوم اجلمعة تقول يف دعاء القنوت :اللهم ّ
ر ّبنا ،وبسطت يدك فأعطيت فلك احلمد ر ّبنا ،وعظم حلمك فعفوت فلك
احلمد ر ّبنا ،وجهك أكرم الوجوه ،وجهتك خري اجلهات ،وعطيتك أفضل
العط ّيات وأهناها ،تطاع ر ّبنا فتشكر ،وتعىص ربنا فتغفر ملن شئت ،جتيب
الرض ،وتشفي السقيم ،وتنجي من الكرب العظيم ،ال جيزي
املضطر ،وتكشف ّ
بآالئك أحد وال حييص نعامءك قول قائل .اللهم إليك رفعت األبصار ،ونقلت
األقدام ،ومدّ ت األعناق ،ورفعت األيدي ،ودعيت باأللسن ،وحتوكم إليك يف
باحلق وأنت خري
األعامل ،ر ّبنا اغفر لنا وارمحنا ،وافتح بيننا وبني خلقك
ّ
الفاحتني .اللهم إليك نشكو غيبة نب ّينا ،وشدّ ة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا
رب بفتح منك
وتظاهر االعداء وكثرة
ففرج ذلك يا ّ
ّ
عدونا ،وق ّلة عددناّ ،
( )1بحار األنوار193 / 84 :؛ من ال حيرضه الفقيه 481 / 1 :رقم .1391
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 365 / 2 :رقم .4
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )86رواية.

رب العاملني.
تعجله ،ونرص منك ّ
تعزه ،وإما عدل تظهره ،إله احلق ّ
ّ
مرة
ثم تقول يف قنوت الوتر بعد هذا الدعاء :أستغفر اهلل وأتوب إليه سبعني ّ
وتعوذ باهلل من النار كثري ًا ،وتقول يف دبر الوتر بعد التسليم :سبحان ريب امللك
ّ
لرب الصباح ،احلمد لفالق
القدوس العزيز احلكيم ،ثالث مرات .احلمد ّ
اإلصباح ،ثالث مرات» .
حممد
حممد بن أيب القاسم ،عن ّ
عمه ّ
حممد بن عيل ماجيلويه ،عن ّ
 2343ـ ّ :2
بن عيسى ،عن احلسن بن عيل ،عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبداهلل عليه السالم
قال« :من قرأ مائة آية ّ
يصيل هبا يف ليلة كتب اهلل له هبا قنوت ليلة ،ومن قرأ مائتي
آية يف ليلة يف غري صالة الليل كتب اهلل له يف اللوح قنطار ًا من حسنات ،والقنطار
ألف ومائتا أوقية ،واألوقية أعظم من جبل أحد» .
 2344ـ  :3أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن حمبوب ،عن معاوية بن عامر،
عز وجلَ ﴿ :وبِ ْاْلَ ْس َح ِ
ارا
قال :سمعت أبا عبداهلل عليه السالم يقول يف قول اهلل ّ

ون﴾ ،قال« :كانوا يستغفرون اهلل يف آخر الوتر يف آخر الليل سبعني
ُه ْم ا َي ْس َتغ ِْف ُر َا
مرة» .
ّ
 2345ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبداهلل ،عن أمحد بن أيب عبداهلل الربقي ،عن
عيل بن أسباط ،أ ّنه سأل أبا عبداهلل عليه السالم عن الرجل يقوم يف آخر الليل

يرفع صوته بالقراءة ،قال« :ينبغي للرجل إذا ّ
صىل بالليل أن يسمع أهله لكي
املتحرك» .
ويتحرك
يقوم النائم
ّ
ّ
( )1بحار األنوار198 / 84 :؛ األمايل للصدوق 474 :رقم .18
( )2بحار األنوار206 / 84 :؛ معاين األخبار.147 :
( )3بحار األنوار207 / 84 :؛ علل الرشائع 364 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار209 / 84 :؛ علل الرشائع 364 / 2 :رقم .1

 2346ـ  :5ابن سنان قال :سألت أبا عبداهلل عليه السالم عن الوتر ما يقرء
فيه ّن مجيع ًا قال« :بقل هو اهلل أحد» قلت :يف ثالثته ّن؟ قال« :نعم» .
 2347ـ  :6ويف الصحيح أيض ًا عنه عليه السالم قال« :كان أيب يقول :قل هو
اهلل أحد تعدل ثلث القرآن ،وكان حيب أن جيمعها يف الوتر ليكون القرآن

ك ّله» .
 2348ـ  :7يعقوب بن يقطني قال :سألت العبد الصالح عليه السالم عن
القراءة يف الوتر وقلتّ :
إن بعض ًا روى قل هو اهلل أحد يف الثالث ،وبعض ًا روى
املعوذتني ويف الثالثة قل هو اهلل أحد ،فقال« :اعمل باملعوذتني وقل هو اهلل
أحد» .
 2349ـ  :8احللبي ،عن أيب عبداهلل عليه السالم قالّ « :
إن رسول اهلل كان إذا
ّ
صىل العشاء اآلخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه خممر ًا ،فريقد ما شاء
ّ
ويصيل أربع ركعات ،ثم يرقد ثم يقوم ويستاك
اهلل ،ثم يقوم ويستاك ويتوضؤ
ّ
ويصيل أربع ركعات ثم يرقد ،حتى إذا كان يف وجه الصبح قام فأوتر
ويتوضؤ
َان ا َلكُم ِاِف ارس ِ
ثم ّ
ول ااَّللَّ ُِاأ ْس َو ٌاة ا َح َسنَ ٌاة﴾» قلت:
صىل الركعتني ،ثم قالَ ﴿ :ل َقدْ اك َ ْ َ ُ
متى كان يقوم؟ قال« :بعد ثلث الليل» .
 2350ـ  :9معروف بن خربوذ ،عن أحدمها ـ يعني أبا جعفر وأبا عبداهلل
عليهام السالم ـ قال« :قل يف قنوت الوتر :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال
[ورب األرضني السبع] وما
رب السموات السبع
اهلل
ّ
العيل العظيم سبحان اهلل ّ
ّ
( )1بحار األنوار226 / 84 :؛ الكايف 449 :3 :رقم .30
( )2بحار األنوار226 / 84 :؛ هتذيب األحكام 127 / 2 :رقم .250
( )3املصدر السابق؛ هتذيب األحكام 127 / 2 :رقم .251
( )4بحار األنوار228 / 84 :؛ الكايف 445 / 3 :رقم .13

رب األرضني السبع وما
فيه ّن وما بينه ّن
ورب العرش العظيم ،سبحان اهلل ّ
ّ
ورب العرش العظيم .اللهم أنت اهلل نور السموات واألرض،
فيه ّن وما بينه ّن
ّ
وأنت اهلل زين السموات واألرض ،وأنت اهلل مجال السموات واألرض ،وأنت
اهلل عامد السموات واألرض ،وأنت اهلل قوام السموات واألرض ،وأنت اهلل
رصيخ املسترصخني وأنت اهلل غياث املستغيثني ،وأنت اهلل املفرج عن املكروبني،
املروح عن املغمومني ،وأنت اهلل جميب دعوة املضط ّرين ،وأنت اهلل إله
وأنت اهلل ّ
العاملني ،وأنت اهلل الرمحن الرحيم ،وأنت اهلل كاشف السوء ،وأنت اهلل بك تنزل
كل حاجة .يا اهلل ،ليس ير ّد غضبك إال حلمك ،وال ينجي من عذابك إال
الترضع إليك ،فهب يل من لدنك يا إهلي رمحة
رمحتك ،وال ينجي منك إال
ّ
تغنيني هبا عن رمحة من سواك ،بالقدرة التي هبا أحييت مجيع ما يف البالد ،وهبا
وتعرفني االستجابة يف
تنرش ميت العباد ،وال هتلكني غ ًام حتى تغفر يل وترمحني ّ
عدوي،
دعائي ،وارزقني العافية إىل منتهى أجىل ،وأقلني عثريت ،وال تشمت يب
ّ
وال متكنه من رقبتي .اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني ،وإن وضعتني فمن
يتعرض لك
ذا الذي يرفعني ،وإن أهلكتني فمن ذا الذي حيول بينك وبيني ،أو ّ
يف يشء من أمري ،وقد علمت أن ليس يف حكمك ظلم وال يف نقمتك عجلة،
وإنام يعجل من خياف الفوت وإنام حيتاج إىل الظلم الضعيف ،وقد تعاليت عن
ذلك يا إهلي ،فال جتعلني للبالء غرض ًا ،وال لنقمتك نصب ًا ،ومهلني ون ّفسني
وأقلني عثريت ،وال تتبعني ببالء عىل إثر بالء ،فقد ترى ضعفي ،وق ّلة حيلتي،
أستعيذ بك الليلة فأعذين ،وأستجري بك من النار فأجرين ،وأسألك اجلنّة فال
مرة» .
حترمني .ثم ادع بام أحببت واستغفر اهلل سبعني ّ
( )1بحار األنوار268 / 84 :؛ من ال حيرضه الفقيه 490 / 1 :رقم .1409

 2351ـ  :10عبد الرمحن بن أيب عبداهلل ،عن الصادق عليه السالم أنه قال:
«القنوت يف الوتر االستغفار ،ويف الفريضة الدعاء» .
عيل بن احلسني عليه السالم يقول يف
 2352ـ  :11أيب محزة الثاميل ،قال :كان ّ
رب أسأت وظلمت نفيس وبئس ما صنعت ،وهذه يداي
آخر وتره وهو قائمّ « :
جزاء بام صنعتا» قال :ثم يبسط يديه مجيع ًا قدّ ام وجهه ويقول« :وهذه رقبتي
أضعة لك ملا أتت» قال :ثم يطأطي رأسه وخيضع برقبته ثم يقول« :وها أنا ذا بني
يديك ،فخذ لنفسك الرضا من نفيس حتى ترىض ،لك العتبى ال أعود ال أعود
ال أعود» .
 2353ـ  :12ابن أيب يعفور ،عن أيب عبداهلل قال عليه السالم« :استغفر اهلل
يف الوتر سبعني مرة ،تنصب يدك اليرسى وتعدّ باليمنى االستغفار .وكان رسول
اهلل| يستغفر يف الوتر سبعني مرة ويقول :هذا مقام العائذ بك من النار ،سبع
مرات» .
 2354ـ  :13زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :إذا أنت انرصفت يف
حي
الوتر فقل :سبحان ريب امللك القدوس العزيز ،ثالث مرات ،ثم تقول :يا ّ
إىل آخر الدعاء» .
( )1بحار األنوار269 / 84 :؛ من ال حيرضه الفقيه 491 / 1 :رقم .1411
( )2بحار األنوار276 / 84 :؛ من ال حيرضه الفقيه 491 / 1 :رقم .1410
( )3بحار األنوار287 / 84 :؛ من ال حيرضه الفقيه 489 / 1 :رقم .1406
( )4املصدر السابق؛ من ال حيرضه الفقيه 494 / 1 :رقم  .1422ويشار هنا إىل ّ
أن املذكور
برقم ( ) 80والذي ذكره الشيخ املحسني ضمن الروايات املعتربة ،تسلسله غري صحيح
من ناحية الرتقيم ،وتابع فيه املحسني طبعة البحار من دون أن يشري إىل اخلطأ ،فالحظ.
هذا والحظ :مرشعة بحار األنوار ،430 / 2 :الرواية املذكورة برقم .85

الباب السابع :نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها

 2355ـ  :1سليامن بن خالد ،قال :سألته عام أقول إذا اضطجعت عىل يميني

بعد ركعتي الفجر ،فقال أبو عبداهلل عليه السالم« :اقرأ اخلمس آيات من آل
عمران إىل :إنك ال ختلف امليعاد ،وقل :استمسكت بعروة اهلل الوثقى التي ال
رش فسقة العرب
انفصام هلا ،واعتصمت بحبل اهلل املتني ،وأعوذ باهلل من ّ
فوضت أمري إىل
والعجم .آمنت باهلل ،وتو ّكلت عىل اهلل ،أجلأت ظهري إىل اهللّ ،
إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل ّ
اهلل ،ومن يتو ّكل عىل اهلل فهو حسبه ّ
لكل يشء قدر ًا،
حسبي اهلل ونعم الوكيل ،اللهم من أصبحت حاجته إىل خملوق فإ ّن حاجتي
لرب الصباح احلمد لفالق اإلصباح ثالث ًا» .
ورغبتي إليك ،احلمد ّ
حممد بن حييى ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر .عن
 2356ـ  :2أبيه ،عن ّ
أخيه ،عن أبيه قال :قال عيل عليه السالم« :من ّ
صىل الفجر وقرأ قل هو اهلل أحد
مرة مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان» .
إحدى عرش ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )28رواية.
( )2بحار األنوار313 / 84 :؛ هتذيب األحكام 136 / 2 :رقم .298
( )3بحار األنوار326 / 84 :؛ ثواب األعامل.45 :

أبواب صالة اجلماعة
الباب األوّل :فضل اجلماعة وعللها

حممد بن عامر ،عن
حممد بن مرسور ،عن احلسني بن ّ
 2357ـ  :1جعفر بن ّ

عمه عبد اهلل ،عن حممد بن زياد ،عن إبراهيم بن زياد ،عن الصادق عليه السالم
ّ
قال« :من ّ
صىل مخس صلوات يف اليوم والليلة يف مجاعة فظنّوا به خري ًا ،وأجيزوا
شهادته» .
 2358ـ  :2أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد
اهلل بن ميمون القداح ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال« :اشرتط
لينتهني أقوام ال
رسول اهلل| عىل جريان املسجد شهود الصالة ،وقال:
ّ
ّ
آلمرن مؤ ّذن ًا يؤذن ثم يقيم ،ثم آمر رج ً
ال من أهل بيتي ـ
يشهدون الصالة ،أو
عيل ـ فليحرق ّن عىل أقوام بيوهتم بحزم احلطب؛ ألهنم ال يأتون الصالة» .
وهو ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.
( )2بحار األنوار8 / 85 :؛ األمايل للصدوق 418 :رقم .23
تلمس تفسري مستساغ هلذا
( )3املصدر السابق؛ األمايل للصدوق 573 :رقم  .14والبدّ من ّ
احلديث ،من حيث استحباب صالة اجلامعة ،ومن حيث نوعية العقوبةّ ،
ولعل املراد بيان
األمه ّية ال قصد ذلك جدّ ًا ،فيكون يف التعبري نوع من الكناية ،أو هناك خصوصية زمن ّية
حبااَّلل).
( ّ

 2359ـ  :3جعفر بن حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
عمه عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن الصادق عليه السالم
ّ
قالّ « :
صىل رسول اهلل الفجر ،فلام انرصف أقبل بوجهه عىل أصحابه فسأل عن
أناس هل حرضوا؟ فقالوا :ال يا رسول اهلل ،فقال أغ ّيب هم؟ قالوا :ال ،فقال:
أما إنه ليس من صالة أشدّ عىل املنافقني من هذه الصالة والعشاء» .
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
 2360ـ  :4احلسني بن إبراهيم بن ناتانة ،عن ّ

محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :من ترك اجلامعة
رغب ًة عنها وعن مجاعة املسلمني من غري ع ّلة فال صالة له» .
 2361ـ  :5أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد الربقي ،عن ابن أيب نجران،
عن عبد اهلل بن سنان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :الصالة يف اجلامعة
تفضل عىل صالة املفرد بثالث وعرشين درجة ،تكون مخس ًا وعرشين صالة» .

الباب الثاني :أحكام اجلماعة

 2362ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن ميمون

القداح ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه عليهم السالم قال« :ك ّن يؤمرن النساء يف
زمن رسول اهلل| أن ال يرفعن رؤسه ّن إال بعد الرجال ،لقرص أزره ّن
(أزرهم) .قال :وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يسمع صوت الصبي يبكي
وهو يف الصالة فيخ ّفف الصالة فتصري إليه أ ّمه» .
( )1بحار األنوار9 / 85 :؛ األمايل للصدوق 573 :رقم .15
( )2بحار األنوار11 / 85 :؛ األمايل للصدوق 573 :رقم .13
( )3بحار األنوار12 / 85 :؛ ثواب األعامل.37 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )86رواية.
( )5بحار األنوار 41 / 85 :ـ 42؛ علل الرشائع 344 / 2 :رقم .1

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2363ـ ّ :2
يعقوب بن يزيد ،عن محاد بن عيسى ،عن حريز ،عن زرارة وحممد بن مسلم،
عن أيب جعفر عليه السالم قال« :كان أمري املؤمنني عليه السالم يقول :من قرأ
يأتم به فامت ،بعث [ه اهلل] عىل غري الفطرة» .
خلف إمام ّ
 2364ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن اهليثم النهدي ،عن احلسن بن
حمبوب ،عن عيل بن رئاب ،عن أيب عبيدة احلذاء قال :بعضنا سأل أبا عبد اهلل
عليه السالم عن القوم جيتمعون فتحرض الصالة ،فيقول بعضهم لبعض :تقدّ م يا
فالن ،فقال :قال رسول اهلل|« :يتقدّ م القوم أقرؤهم ،فإن كانوا يف القراءة
سواء فأقدمهم هجر ًة ،فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنّ ًا ،فإن كانوا يف
الس ّن سواء فليؤ ّمهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم يف الدين ،وال يتقدّ م أحدهم
الرجل يف منزله ،وال صاحب سلطان يف سلطانه» .
حممد بن عيل بن الشاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل النيسابوري ،عن
 2365ـ ّ :4
عبد اهلل بن أمحد الطائي ،عن أبيه .وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن إبراهيم
بن مروان ،عن جعفر بن حممد بن زياد ،عن أمحد بن عبد اهلل اهلروي ،عن
احلسني بن حممد األشناين ،عن عيل بن حممد بن مهرويه ،عن داود بن سليامن
مجيع ًا عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول
اهلل|ّ « :إين أخاف عليكم استخفاف ًا بالدين ،وبيع احلكم ،وقطيعة الرحم،
وأن تتخذوا القرآن مزامري :تقدّ مون أحدكم وليس بأفضلكم يف الدين» .
 2366ـ  :5حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
( )1بحار األنوار47 / 85 :؛ ثواب األعامل.230 :
( )2بحار األنوار62 / 85 :؛ علل الرشائع 326 / 2 :رقم .2
( )3بحار األنوار72 / 85 :؛ عيون أخبار الرضا 46 / 1 :رقم .140

العباس بن معروف ،عن عيل بن مهزيار قال :كتبت إىل أيب جعفر الثاين عليهام
السالم :جعلت فداك أ ّ
صيل خلف من يقول باجلسم ومن يقول بقول يونس،
يعني ابن عبد الرمحن؟ فكتب عليه السالم« :ال تص ّلوا خلفهم ،وال تعطوهم من
الزكاة ،وابرؤوا منهم ،برئ اهلل منهم» .
 2367ـ  :6أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل وأمحد بن إدريس مع ًا ،عن حممد بن
عبد اجلبار ،عن صفوان بن حييى ،عن عبد الرمحن بن احلجاج قال :سألت أبا
عبد اهلل عليه السالم عن الصالة خلف اإلمام أيقرأ خلفه؟ قال« :أما الصالة
التي ال جيهر فيها بالقراءة فإ ّن ذلك جعل إليه ،وال يقرأ خلفه ،وأما الصالة التي
جيهر فيها بالقراءة فإ ّنام أمر باجلهر لينصت من خلف ،فإن سمعت فأنصت وإن
مل تسمع القراءة فاقرأ» .
 2368ـ  :7أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو بن
سعيد ،عن مصدق ،عن عامر قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل
ّ
متوشح فوق
يؤ ّم بقوم جيوز له أن يتوشح؟ قال« :ال يصيل الرجل بقوم وهو
ثيابه ،وإن كانت عليه ثياب كثرية؛ أل ّن اإلمام ال جيوز له الصالة وهو
ّ
متوشح» .
 2369ـ  :8احلسني بن إبراهيم بن ناتانة ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
ابن أيب عمري ،عن أيب زياد النهدي ،عن عبد اهلل بن بكري ،عن الصادق عليه
الصف األ ّول فكأ ّنام ّ
السالم قال« :من ّ
صىل مع رسول اهلل|
صىل معهم يف
ّ
( )1بحار األنوار79 / 85 :؛ األمايل للصدوق 352 :رقم .3
( )2بحار األنوار83 / 85 :؛ علل الرشائع 325 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار84 / 85 :؛ علل الرشائع 329 / 2 :رقم .1

الصف األ ّول» .
يف
ّ
وقريب منه خرب الكليني بسنده الصحيح إىل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
الصف األ ّول كان كمن ّ
السالم« :من ّ
صىل خلف رسول
صىل معهم يف
ّ
اهلل|» .
 2370ـ  :9بإسناده ،عن السيد املرتىض رضوان اهلل عليه ،عن املفيد ،عن ابن
قولويه ،عن الكليني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
أذينة ،عن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :ما يروي الناس ّ
إن الصالة
يف مجاعة أفضل من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة؟ فقال:
«صدقوا» ،فقلت :الرجالن يكونان مجاعة؟ فقال« :نعم ،ويقوم الرجل عن يمني
اإلمام» .
 2371ـ  :10وباإلسناد عن الكليني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،وحممد
بن إسامعيل ،عن الفضل بن شاذان ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال :كنت
جالس ًا عند أيب عبد اهلل عليه السالم ذات يوم ،فدخل عليه رجل فقال له:
جعلت فداك ّإين رجل جار مسجد لقوم ،فإذا أنا مل أ ّ
صل معهم وقعوا ّيف وقالوا
هو كذا وهو كذا ،فقال« :أما إن قلت ذاك لقد قال أمري املؤمنني عليه السالم :من
سمع النداء فلم جيبه من غري ع ّلة فال صالة له ،ال تدع الصالة خلفهم وخلف
( )1بحار األنوار87 / 85 :؛ األمايل للصدوق 449 :رقم  .16قال الشيخ املحسني (/ 2
أن احلسني بن ناتانة شيخ إجازة ال شيخ روايةّ ،
 :)431بنا ًء عىل ّ
وأن كتب عيل بن
صح ذلك فيدخل مجلة
الدس يف زمان الصدوق ،وإن ّ
إبراهيم كانت مشهورة مأمونة عن ّ
من الروايات املعتربة.
( )2بحار األنوار98 / 85 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 77 :رقم .35
( )3بحار األنوار97 / 85 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األ ّول 74 :رقم .32

ّ
عيل قولك هلذا الرجل حني
كل إمام» .فلام خرج قلت له :جعلت فداك كرب ّ
استفتاك ،فإن مل يكونوا مؤمنني؟ قال :فضحك أبو جعفر عليه السالم ثم قال:
يؤتم به» .
«ما أراك بعد إال ههنا ،يا زرارة فأ ّية علة تريد أعظم من أنه ال ّ
 2372ـ  :11أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن احلسني بن أيب
اخلطاب ،عن وهيب بن حفص ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال :قال رسول اهلل|« :يا أهيا الناس أقيموا صفوفكم ،وامسحوا بمناكبكم
لئال يكون فيكم خل ً
ال ،وال ختالفوا فيخالف اهلل بني قلوبكم ،أال وإين أراكم من
خلفي» .
 2373ـ  :12حممد بن احلسن بن الوليد ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي،
عن هارون بن مسلم ،عن أيب احلسن الليثي ،عن الصادق ،عن آبائه ،عن
النبي| قالّ « :
إن أئمتكم قادتكم إىل اهلل ،فانظروا بمن تقتدون يف دينكم
وصالتكم» .

الباب الثالث :حكم النساء يف الصالة

 2374ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن إسامعيل ،عن عيسى بن

( )1بحار األنوار97 / 85 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 77 :رقم  .34ويف احلديث
غرابة ،فلو كان اإلمام ال يتقي من ذاك الرجل السائل فلامذا أضاف مجلة (خلف ّ
كل
فورط نفسه هبا ،وإذا كان يتقي ـ وفرض ّ
أن القوم من املخالفني ـ فام قيمة إضافة
إمام)ّ ،
مجلة (من غري ع ّلةّ ،
صل خلفهم) ،مع رجوع الضمري يف خلفهم لنفس القوم الذين يقول
بأهنم من املخالفني ،وهل يكون احلديث عن الع ّلة خمرج ًا لإلمام من
الرجل عنهم ّ
حبااَّلل).
إشكال ّية الكذب نحو التورية؟ املسألة بحاجة إىل تأ ّمل ( ّ
( )2بحار األنوار99 / 85 :؛ ثواب األعامل.230 :
( )3املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة 221 :رقم .7
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

حممد ،عن حممد بن أيب عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر
عليه السالم قال :قلت له :املرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال« :إن كانت تسمع أذان
القبيلة فليس عليها يشء ،وإال فليس عليها أكثر من الشهادتني؛ ّ
ألن اهلل تبارك
وتعاىل قال للرجال :أقيموا الصالة ،وقال للنساء :وأقمن الصالة وآتني الزكاة
وأطعن اهلل ورسوله» .قال :ثم قال« :وأما إذا قامت املرأة يف الصالة مجعت بني
تفرج بينهام ،وتضم يدهيا إىل صدرها ،ملكان ثدييها ،فإذا ركعت
قدميها ،وال ّ
وضعت يدهيا فوق ركبتيها عىل فخذهيا ،لئال تطاطئ كثري ،فرتتفع عجيزهتا ،وإذا
جلست فعىل أليتيها ،ليس كام يقعد الرجل ،وإذا سقطت إىل السجود بدأت
بالقعود بالركبتني قبل اليدين ،ثم تسجد الطئة باألرض ،فإذا كانت يف جلوسها
ضمت فخذهيا ورفعت ركبتيها من األرض ،وإذا هنضت انسلت انسالالً ال
ّ
ترفع عجيزهتا أوالً».
وهذا اخلرب مذكور يف الكايف والتهذيب بسند صحيح .

الباب الرابع :أحكام الشك والسهو

 2375ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

احلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم
قال« :ال تعاد الصالة إال من مخسة :الطهور ،والوقت ،والقبلة ،والركوع،
( )1بحار األنوار128 / 85 :؛ الكايف 335 / 3 :رقم 2؛ هتذيب األحكام 94 / 2 :رقم
 .118قال الشيخ املحسني ( :)432 / 2وليس السند بموقوف ظاهر ًا ،خالف ًا للشهيد
رمحه اهلل؛ ّ
رصح به يف سند
فإن الظاهر من السابق أنّه من أيب جعفر عليه السالم ،كام ّ
لكن فيه عيسى بن حممد وهو جمهول ،واملؤ ّلف استظهر أنّه حممد بن عيسى فيكون
العللّ ،
صحيح ًا.

( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )41رواية.

والتشهد سنّة ،والتكبري سنّة ،وال تنقض السنّة
والسجود» ثم قال« :القراءة سنّة،
ّ
الفريضة» .

( )1بحار األنوار136 / 85 :؛ اخلصال 284 :رقم .35

أبواب ما حيصل من األنواع للصلوات اليومية حبسب ما يعرض
هلا من خصوص األحوال واألزمان ،وأحكامها وآدابها وما
يتبعها من النوافل والسنن ،وفيها أنواع من األبواب

أبواب القضاء
الباب األوّل :أحكام قضاء الصلوات

 2376ـ  :1أبيه عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

زرارة ،قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :أربع صلوات يص ّليها الرجل يف ّ
كل
ساعة :صالة فاتتك فمتى ذكرهتا أ ّديتها ،وصالة ركعتي طواف الفريضة،
وصالة الكسوف ،والصالة عىل امليت ،هؤالء يص ّليهن الرجل يف الساعات
ك ّلها» .
 2377ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن العباس بن معروف ،عن عيل بن
مهزيار ،عن احلسني بن سعيد ،عن محاد بن عيسى ،عن عمر بن أذينة ،عن زرارة
وبكري وفضيل وحممد بن مسلم وبريد بن معاوية ،عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )2بحار األنوار299 / 85 :؛ اخلصال 247 :رقم .107

عليهام السالم أهنام قاال يف الرجل يكون يف بعض هذه األهواء احلرورية واملرجئة
والعثامنية والقدرية ،ثم يتوب ويعرف هذا األمر وحيسن رأيه ،أيعيد ّ
كل صالة
صالها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال« :ليس عليه إعادة يشء من ذلك غري
الزكاة؛ فإ ّنه البدّ أن يؤ ّدهيا؛ أل ّنه وضع الزكاة يف غري موضعها ،وإ ّنام موضعها
أهل الوالية» .

( )1بحار األنوار300 / 85 :؛ علل الرشائع 373 / 2 :رقم .1

أبواب القصر وأسباب حكمه
الباب األوّل :مواضع التخيري

 2378ـ  :1جعفر بن حممد بن إبراهيم ،عن عبيد اهلل بن هنيك ،عن ابن أيب

التطوع عند قرب احلسني عليه
عمري ،عن أيب احلسن عليه السالم قال :سألته عن
ّ
مقرص ما شئت،
مقرص ،قالّ « :
تطوع عنده وأنت ّ
السالم وبم ّكة واملدينة وأنا ّ
ويف املسجد احلرام ويف مسجد الرسول ،ويف مشاهد النبي فإ ّنه خري».
وعن عيل بن احلسني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن ابن أيب عمري وإبراهيم ابن
عبد احلميد مجيع ًا ،عن أيب احلسن عليه السالم مثله .
 2379ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن عيل
بن إسامعيل ،عن صفوان ،عن إسحاق بن عامر ،عن أيب احلسن عليه السالم
التطوع عند قرب احلسني عليه السالم ومشاهد النبي|
قال :سألته عن
ّ
تطوع ما قدرت
مقرصون؟ قال« :نعم ّ
واحلرمني و ّ
التطوع فيه ّن بالصالة ونحن ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )2بحار األنوار79 / 86 :؛ كامل الزيارات 427 :رقم  .3قال الشيخ املحسني (/ 2
صحة رواية ابن أيب عمري عن الكاظم بحث.
 :)434يف ّ

عليه فهو خري» .
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن
 2380ـ ّ :3
احلسن بن عيل بن النعامن ،عن حممد بن خالد الربقي ،عن عيل بن مهزيار وأيب
عيل بن راشد ،عن محاد بن عيسى ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من خمزون
عز وجل ،وحرم
عز وجل اإلمتام يف أربعة مواطن :حرم اهلل ّ
علم اهلل ّ
رسوله| ،وحرم أمري املؤمنني ،وحرم احلسني عليهام السالم» .

( )1بحار األنوار79 / 86 :؛ كامل الزيارات 428 :رقم .6
( )2بحار األنوار81 / 86 :؛ اخلصال 252 :رقم .123

أبواب فضل يوم اجلمعة ،وفضل ليلتها وصلواتهما
وآدابهما ،وأعمال سائر أيّام األسبوع
الباب األوّل :وجوب صالة اجلمعة ،وفضلها وشرايطها ،وآدابها
وأحكامها
حممد بن احلسن الصفار ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
 2381ـ ّ :1

حممد بن عيسى ،عن عبد الرمحن بن أيب نجران واحلسني بن سعيد ،عن
أمحد بن ّ
محاد بن عيسى ،عن حريز بن عبد اهلل ،عن زرارة بن أعني ،عن أيب جعفر عليه
عز وجل من اجلمعة إىل اجلمعة مخس ًا وثالثني صالة،
السالم قال« :إ ّنام فرض اهلل ّ
فيها صالة واحدة فرضها اهلل يف مجاعة ،وهي اجلمعة ،ووضعها عن تسعة :عن
الصغري ،والكبري ،واملجنون ،واملسافر ،والعبد ،واملرأة ،واملريض ،واألعمى،
ومن كان عىل رأس فرسخني ،والقراءة فيها جهار ،والغسل فيها واجب ،وعىل
اإلمام فيها قنوتان :قنوت يف الركعة األوىل قبل الركوع ،ويف الثانية بعد
الركوع» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )76رواية.
( )2بحار األنوار153 / 86 :؛ اخلصال 422 :رقم .21

وعن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،إىل قوله :عىل رأس
فرسخني .
وعن أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم مثله ،إىل قوله:
وهي اجلمعة .
إن اهلل فرض يف ّ
 2382ـ  :2قال الصادق عليه السالمّ « :
كل سبعة أ ّيام مخس ًا
وثالثني صالة ،منها صالة واجبة عىل ّ
كل مسلم أن يشهدها إال مخسة :املريض،
واململوك ،واملسفار ،واملرأة ،والصبي».
وهذا اخلرب رواه الكليني .
عيل بن احلسني السعد آبادي،
 2383ـ  :3حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن زرعة ،عن سامعة ،عن الصادق ،عن أبيه
عليهم السالم أنه قال« :أ ّيام مسافر ّ
عز
صىل اجلمعة رغب ًة فيها وح ّب ًا هلا أعطاه اهلل ّ
ّ
وجل أجر مائة مجعة للمقيم».
وعن أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل مثله .
 2384ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن
أمحد بن حممد بن أيب نرص ،عن عاصم بن محيد ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر
عليه السالم قال« :ال تكون اجلامعة ّ
بأقل من مخسة» .
 2385ـ  :5جعفر بن أمحد ،عن العمركي ،عن العبيدي ،عن يونس ،عن
( )1املصدر السابق؛ األمايل للصدوق 474 :رقم .17
( )2املصدر السابق نفسه؛ اخلصال 533 :رقم .11
( )3بحار األنوار162 / 86 :؛ الكايف 418 / 3 :رقم .1
( )4بحار األنوار166 / 86 :؛ ثواب األعامل.37 :
( )5بحار األنوار169 / 86 :؛ اخلصال 288 :رقم .46

عيل بن جعفر ،عن أيب إبراهيم عليه السالم قالّ « :
لكل صالة وقتان ،ووقت يوم
اجلمعة زوال الشمس» .
حممد بن مرسور ،عن احلسني بن حممد بن عامر ،عن
 2386ـ  :6جعفر بن ّ
عمه عبد اهلل ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
ّ
السالم قال« :إذا قمت إىل الصالة إن شاء اهلل تعاىل فأهتا سعي ًا ،وليكن عليك
السكينة والوقار ،فام أدركت ّ
عز وجل يقول:
فصل ،وما سبقت به فأمت ّه ،فإ ّن اهلل ّ
ُودي الِلص ََل ِة ِامن ايو ِم ُْ ِ
﴿يا َاأُّيا اا َّل ِذين اآمنُوا اإِ َذا ان ِ
اس َع ْوا اإِ ََل ِاذك ِْر ااَّللَِّ﴾
َْ
َّ
ااْل ُم َعة ا َف ْ
َ َ
َ ُّ َ
ومعنى قوله :فاسعوا ،هو االنكفات» .
 2387ـ  :7إبراهيم بن هاشم ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه
السالم قال« :يكون بني اجلامعتني ثالثة أميال ،يعني ال تكون مجعة إال فيام بينه
وبني [ثالثة أميال ،فإذا كان بني اجلامعتني يف اجلمعة ثالثة أميال] فال بأس أن
جيمع هؤالء وجيمع هؤالء» .
 2388ـ  :8احلسني بن إبراهيم بن ناتانة ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
محاد ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :صالة اجلمعة
فريضة ،واالجتامع إليها فريضة مع اإلمام ،فإن ترك رجل من غري ع ّلة ثالث مجع
( )1بحار األنوار170 / 86 :؛ تفسري العيايش 354 / 1 :رقم  .4أشار املؤ ّلف إىل ّ
أن
الرواية التي بذيل رقم ( )9من رواية عيل بن جعفر هي املعتربة ،وبالفعل رجعنا إىل
فرجحنا احتامل أن تكون املعتربة
األخري ،فلم نجد هناك غري رواية البزنطي يف جامعهّ .
بذيل رقم ( ،)10فالحظ.
( )2بحار األنوار175 / 86 :؛ علل الرشائع 357 / 2 :رقم  ،1وفيه :االنكفاء.
( )3بحار األنوار182 / 86 :؛ هتذيب األحكام 23 / 3 :رقم  .79وحيتمل جدّ ًا أن يكون
من قوله (يعني ال تكون ))..من كالم الشيخ الطويس أو أحد الرواة توضيح ًا وإفتا ًء؛
ألنّه لو كان من كالم اإلمام لناسب أكثر أن يقول ً
حبااَّلل).
لغة :أعني ،وليس يعنيّ ( .

فقد ترك ثالث فرائض ،وال يدع ثالث فرائض من غري ع ّلة إال منافق» .
 2389ـ  :9أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السالم« :القنوت يف الوتر كقنوتك يوم اجلمعة تقول يف دعاء
تم نورك فهديت فلك احلمد ر ّبنا ،وبسطت يدك فأعطيت فلك
القنوت :اللهم ّ
احلمد ر ّبنا ،وعظم حلمك فعفوت فلك احلمد ر ّبنا ،وجهك أكرم الوجوه،
وجهتك خري اجلهات ،وعط ّيتك أفضل العط ّيات وأهنأها ،تطاع ر ّبنا فنشكر
الرض وتشفي
املضطر وتكشف
(فتشكر) ،وتعيص ر ّبنا فتغفر ملن شئت ،جتيب
ّ
ّ
السقيم وتنجي من الكرب العظيم ،ال جيزي بآالئك أحد ،وال حييص نعامءك
قول قائل .اللهم إليك رفعت األبصار ،ونقلت األقدام ،ومدّ ت األعناق،
ورفعت األيدي ودعيت باأللسن ،وحتوكم إليك يف األعامل ،ر ّبنا اغفر لنا
باحلق وأنت خري الفاحتني .اللهم إ ّنا نشكو غيبة
وارمحنا وافتح بيننا وبني خلقك
ّ
عدونا ،وق ّلة
نب ّينا ،وشدّ ة الزمان علينا( ،و) وقوع الفتن ،وتظاهر األعداء ،وكثرة ّ
تعزه ،وإمام عدل
تعجله ،ونرص منك ّ
رب بفتح منك ّ
عددنا ،فافرج ذلك يا ّ
رب العاملني» .
تظهره ،إله ّ
احلق ّ
 2390ـ  :10أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن محاد ،عن
حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم ـ يف حديث طويل ـ يقول« :اقرأ
سورة اجلمعة واملنافقني ،فإ ّن قراءهتام سنّة يوم اجلمعة يف الغداة والظهر والعرص،
وال ينبغي لك أن تقرأ بغريمها يف صالة الظهر ،يعني يوم اجلمعة ،إمام ًا كنت أو
( )1بحار األنوار184 / 86 :؛ األمايل للصدوق 573 :رقم  .13قال الشيخ املحسني (/ 2
أن األخري شيخ إجازةّ ،
 :)434بنا ًء عىل ّ
عيل يف زمان الصدوق كانت شائعة
وأن ُك ُتب ّ
عند الناس.

( )2بحار األنوار190 / 86 :؛ األمايل للصدوق 474 :رقم .18

غري إمام» .
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن حممد بن
 2391ـ ّ :11
عيسى اليقطيني ،عن النرض بن سويد ،عن عاصم بن محيد ،عن أيب بصري وحممد
بن مسلم قاال :سمعنا أبا جعفر عليه السالم يقول« :من ترك اجلمعة ثالث ًا
متواليات بغري ع ّلة طبع اهلل عىل قلبه» .

الباب الثاني :فضل يوم اجلمعة وليلتها وساعاتها

 2392ـ  :1حممد بن احلسن بن الوليد ،عن سعيد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن

أيب عبد اهلل الربقي ،عن ابن أيب نجران واحلسني بن سعيد ،عن محاد عن حريز،
عن أبان بن تغلب ،عن الصادق عليه السالم قال« :من مات ما بني زوال
الشمس يوم اخلميس إىل زوال الشمس من يوم اجلمعة أعاذه اهلل من ضغطة
القرب» .
 2393ـ  :2أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب
عمري ،عن غري واحد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :السبت لنا ،واألحد
لشيعتنا ،واالثنني ألعدائنا ،والثلثاء لبني أمية ،واألربعاء يوم رشب الدواء،
واخلميس تقىض فيه احلوائج ،واجلمعة للتن ّظف والتطيّب ،وهو عيد املسلمني،
وهو أفضل من الفطر واألضحى ،ويوم الغدير أفضل األعياد ،وهو الثامن عرش
احلجة ،وكان يوم اجلمعة ،وخيرج قائمنا أهل البيت يوم اجلمعة ،وتقوم
من ذي ّ
( )1بحار األنوار192 / 86 :؛ علل الرشائع 355 / 2 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ ثواب األعامل.232 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )33رواية.
( )4بحار األنوار265 / 86 :؛ األمايل للصدوق 355 :رقم .11

حممد
القيامة يوم اجلمعة ،وما من عمل أفضل يوم اجلمعة من الصلوات عىل ّ
وآله» .
حممد العطار ،عن أمحد بن حممد ،عن موسى بن
 2394ـ  :3أبيه ،عن ّ
القاسم ،عن ابن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل،
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :الشاهد يوم اجلمعة ،واملشهود يوم عرفة،
واملوعود يوم القيامة» .

الباب الثالث :أعمال ليلة اجلمعة وصالتها وأدعيتها
 2395ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب
عمري ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال يف آخر
سجدة من النافلة بعد املغرب ليلة اجلمعة ،وإن قال يف ّ
كل ليلة فهو أفضل:
اللهم ّإين أسألك بوجهك الكريم ،واسمك العظيم ،أن ّ
تصيل عىل حممد وآل
حممد ،وأن تغفر يل ذنبي العظيم ،سبع مرات انرصف وقد غفر اهلل له».
قال :وقال أبو عبد اهلل عليه السالم« :إذا كانت عشية اخلميس وليلة اجلمعة
نزلت مالئكة من السامء معهم أقالم الذهب وصحف الفضة ،ال يكتبون عش ّية
اخلميس وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة إىل أن تغيب الشمس إال الصالة عىل النبي
وآله|» .
( )1بحار األنوار268 / 86 :؛ اخلصال 394 :رقم .1
( )2بحار األنوار270 / 86 :؛ معاين األخبار 299 :رقم .3
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )39رواية.
( )4بحار األنوار309 / 86 :؛ اخلصال 393 :رقم .95

الباب الرابع :أعمال يوم اجلمعة وآدابه ووظائفه

حممد بن أمحد األشعري ،عن معاوية
حممد العطار ،عن ّ
 2396ـ  :1أبيه ،عن ّ

بن حكيم ،عن معمر بن خالد ،عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال« :ال
ينبغي للرجل أن يدع الطيب يف ّ
كل يوم ،فإن مل يقدر عليه فيوم ويوم ال ،فإن مل
يقدر ففي ّ
كل مجعة وال يدع ذلك» .
 2397ـ  :2أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب
عمري وعيل بن احلكم مع ًا ،عن هشام بن احلكم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف
الرجل يريد أن يعمل شيئ ًا من اخلري مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ،قال:
يستحب أن يكون ذلك يوم اجلمعة؛ فإ ّن العمل يوم اجلمعة يضاعف» .
«
ّ
 2398ـ  :3أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أيوب بن نوح ،عن أبن أيب
عمري ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا كانت عش ّية
اخلميس وليلة اجلمعة ،نزلت مالئكة من السامء معها أقالم الذهب وصحف
الفضة ال يكتبون عشية اخلميس ،وليلة اجلمعة ،ويوم اجلمعة ،إىل أن تغيب
الشمس ،إال الصالة عىل النبي وآلهّ ،
صىل اهلل عليهم ،ويكره السفر والسعي يف
ربك
احلوائج يوم اجلمعة بكرة ،من أجل الصالة ،فأما بعد الصالة فجايز يت ّ
به» .
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن يعقوب بن
 2399ـ ّ :4
يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب أيوب اخلزاز قال :سألت أبا عبد اهلل عليه
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )68رواية.
( )2بحار األنوار346 / 86 :؛ اخلصال 392 :رقم .90
( )3بحار األنوار346 / 86 :؛ اخلصال 392 :رقم .93
( )4بحار األنوار347 / 86 :؛ اخلصال 393 :رقم .95

ِ ِ
االص ََلةُا َفانت َِِّش ِ
ااْلَ ْر ِ
وااِف ْ
ض َاوا ْب َتغُواا
السالم عن قول اهلل ّ
عز وجلَ ﴿ :فإِ َذاا ُقض َيت َّ
ُ
ِمنا َف ْض ِلااَّللَِّ﴾ قال« :الصالة يوم اجلمعة ،واالنتشار يوم السبت» .وقال أبو عبد
ف للرجل املسلم أن ال يفرغ نفسه يف األسبوع يوم اجلمعة
اهلل عليه السالم« :أ ّ
ألمر دينه فيسأل عنه» .
حممد بن عيل بن الشاه ،عن أيب بكر بن عبد اهلل النيشابوري ،عن
 2400ـ ّ :5
عبد اهلل بن أمحد بن عامر ،عن أبيه .وعن أمحد بن إبراهيم اخلوزي ،عن إبراهيم
بن مروان ،عن جعفر بن حممد الفقيه ،عن أمحد بن عبد اهلل اهلروي .وعن
احلسني بن حممد األشناين العدل ،عن عيل بن حممد بن مهرويه ،عن داود بن
سليامن ك ّلهم ،عن الرضا ،عن أبيه ،عن الصادق عليه السالم قال« :السبت لنا،
واألحد لشيعتنا ،واالثنني لبني أم ّية ،والثلثا لشيعتهم ،واألربعا لبني العباس،
واخلميس لشيعتهم ،واجلمعة هلل تعاىل ولساير الناس مجيع ًا ،وليس فيه سفر ،قال
ض اواب َتغ ِ
ِ ِ
االص ََل ُة ا َفانت َِِّش ِ
وااِف ْ
ُواامنا َف ْض ِلا
ااْلَ ْر ِ َ ْ
اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :فإِ َذاا ُقض َيت َّ
ُ
اَّللَِّ﴾ يعني يوم السبت» .
 2401ـ  :6أبيه ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن
ابن حمبوب ،عن أيب حممد الوابيش وابن بكري وغريه رووه ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قال« :كان أيب عليه السالم ّ
أقل أهل بيته ماالً وأعظمهم مؤنة ،قال:
وكان يتصدّ ق ّ
كل مجعة بدينار ،وكان يقول :الصدقة يوم اجلمعة تضاعف؛
( )1املصدر السابق؛ اخلصال 393 :رقم  .96وحتتاج الرواية إىل بحث يف ّ
أن ظاهرها خيالف
ظاهر اآلية التي جعلت جواز االنتشار بعد انقضاء الصالة ال بعد انقضاء يوم اجلمعة ك ّله
حبااَّلل).
( ّ
( )2بحار األنوار347 / 86 :؛ عيون أخبار الرضا 46 / 1 :رقم  .146قال الشيخ
املحسني ( :)435 / 2بنا ًء عىل كفاية ثالثة أسانيد حلصول االطمئنان بالصدور.

لفضل يوم اجلمعة عىل غريه من األيام» .
حممد بن موسى بن املتو ّكل ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن
 2402ـ ّ :7
أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن الثاميل،
قال :ص ّليت مع عيل بن احلسني عليه السالم الفجر باملدينة يف يوم مجعة ،فلام فرغ
تسمى سكينة فقال
من صالته وتسبيحه هنض إىل منزله وأنا معه ،فدعا موال ًة له ّ
هلا :ال يعرب عىل بايب سائل إال أطعمتموه ،فإ ّن اليوم يوم اجلمعة» اخلرب .

الباب اخلامس :صالة احلوائج واألدعية هلا يوم اجلمعة

 2403ـ  :1أيب الفرج ،حدّ ث العيايش ،عن احلسني بن أشكيب ،عن موسى

بن القاسم البجيل ،عن صفوان بن حييى وحممد بن سهل ،عن أشياخه وعدّ ة من
مهمة إىل
أصحابنا ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا حرضت لك حاجة ّ
عز وجل ،فصم ثالثة أيام متوالية أربع ًا ومخيس ًا ومجعة ،فإذا كان يوم اجلمعة
اهلل ّ
إن شاء اهلل فاغتسل ،والبس ثوب ًا جديد ًا نظيف ًا ،ثم اصعد إىل أعال موضع يف
ّ
فصل فيه ركعتني ،وارفع يديك إىل السامء وقل :اللهم إين حللت
دارك،
بساحتك ،ملعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك ،وأنه ال قادر عىل قضاء حاجتي
عيل اشتدّ ت فاقتي إليك،
غريك ،وقد علمت يا ّ
رب أنه ك ّلام تظاهرت نعمتك ّ

وقد طرقني هم كذا وكذا ،وأنت بكشفه عامل ٌ غري معلم ،واسع غري متك ّلف،

فأسألك باسمك الذي وضعته عىل اجلبال فنسفت ،ووضعته عىل الساموات
باحلق
فانش ّقت ،وعىل النجوم فانترشت ،وعىل األرض فسطحت ،وأسألك
ّ
( )1بحار األنوار350 / 86 :؛ ثواب األعامل.185 :
( )2بحار األنوار362 / 86 :؛ علل الرشائع 45 / 1 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

ئمة واحد ًا
الذي جعلته عند حممد وآل حممد ،وعند فالن وفالن ـ وتذكر األ ّ
واحد ًا عليهم السالم ـ أن ّ
تصيل عىل حممد وأهل بيته ،وأن تقيض يل حاجتي،
مهمها فإن فعلت فلك احلمد ،وإن مل تفعل فلك
وتيرس يل عسريها ،وتكفيني ّ
ّ
احلمد ،غري جائر يف حكمك ،وال م ّتهم يف قضائك ،وال حائف يف عدلك .ثم
يلصق خدّ ه باألرض ويقول :اللهم ّ
إن يونس بن متى عبدك دعاك يف بطن
احلوت وهو عبدك فاستجبت له ،وأنا عبدك أدعوك فاستجب يل .قال أبو عبد
اهلل عليه السالم :ربام كانت يل احلاجة فأدعو هبا فأرجع وقد قضيت» .

الباب السادس :أدعية زوال يوم اجلمعة ،وآداب التوجّه إىل الصالة
وأدعيته ،وما يتعلّق بتعقيب صالة اجلمعة من األدعية واألذكار
والصلوات

حممد بن أمحد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن ابن
 2404ـ ّ :1

املغرية ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال بعد اجلمعة حتى
مرة وقل هو اهلل أحد سبع ًا وقل أعوذ
ينرصف جالس ًا من قبل أن يركع احلمد ّ
برب الفلق سبع ًا وقل أعوذ برب الناس سبع ًا وآية الكريس وآية السخرة وقوله:
ّ
اجاءك ُْم َار ُس ٌ
ُم﴾ إىل آخرها ،كان ك ّفارة ما بني اجلمعة إىل
ول ِّام ْن َاأن ُف ِسك ْا
﴿ َل َقدْ َ
اجلمعة» .

( )1بحار األنوار33 / 87 :؛ مجال األسبوع.208 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )15رواية.
( )3بحار األنوار63 / 87 :؛ مجال األسبوع.258 :

أبواب سائر الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها من
املستحبّات والنوافل والفضائل
الباب األوّل :وجوب صالة العيدين وشرائطهما وآدابهما
وأحكامهما

 2405ـ  :1أمحد بن زياد اهلمداين واحلسني بن إبراهيم املكتب وعيل بن عبد

اهلل الوراق مجيع ًا ،عن عيل بن إبراهيم ،عن يارس اخلادم قال :وحدّ ثني الريان بن
الصلت ،وحدّ ثني أيب ،عن حممد بن عرفة وصالح بن سعيد ك ّلهم قالوا :ملا
استقدم املأمون الرضا عليه السالم وعقد له البيعة وحرض العيد ،بعث إىل الرضا
عليه السالم يسأله أن يركب وحيرض العيد وخيطب ويطمئن قلوب الناس،
تقر قلوهبم عىل هذه الدولة املباركة .فبعث إليه الرضا عليه
ويعرفوا فضله ،و ّ
السالم وقال« :قد علمت ما كان بيني وبينك من الرشوط يف دخويل يف هذا
األمر» ،فقال املأمون :إنام أريد هبذا أن يرسخ يف قلوب العا ّمة واجلند والشاكرية
فضلك اهلل تعاىل به ،فلم يزل يرا ّد الكالم
ويقروا بام ّ
هذا األمر فتطمئ ّن قلوهبمّ ،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.

أحب إ ّيل
ألح إليه قال« :يا أمري املؤمنني ،إن أعفيتني من ذلك فهو
ّ
يف ذلك .فلام ّ
وإن مل تعفني خرجت كام كان خيرج رسول اهلل| وكام خرج أمري املؤمنني عيل
القواد
حتب ،وأمر املأمون ّ
بن أيب طالب عليه السالم» ،قال املأمون :اخرج كام ّ
والناس أن يب ّكروا إىل باب أيب احلسن عليه السالم .فقعد الناس أليب احلسن يف
القواد عىل باب
الطرقات والسطوح من الرجال والنساء والصبيان واجتمع ّ
وتعمم
الرضا عليه السالم ،فلام طلعت الشمس قام الرضا عليه السالم فاغتسل
ّ
تشمر،
بعاممة بيضاء من قطن ،وألقى طرف ًا منها عىل صدره وطرف ًا بني كتفيه ،و ّ
ثم قال جلميع مواليه« :افعلوا مثل ما فعلت» ،ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن
شمر رساويله إىل نصف الساق ،وعليه ثيابه مشمرة .فلام
بني يديه وهو حاف قد ّ
وكرب أربع تكبريات ،فخ ّيل إلينا أن
قام ومشينا بني يديه رفع رأسه إىل السامء ّ
والقواد والناس عىل الباب قد تز ّينوا ولبسوا السالح
اهلواء واحليطان جتاوبه،
ّ
تشمرنا وطلع
وهت ّيؤوا بأحسن هيئة ،فلام طلعنا عليهم هبذه الصور حفا ًة قد ّ
الرضا عليه السالم ووقف وقفة عىل الباب وقال« :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب عىل
ما هدانا ،اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة األنعام ،واحلمد هلل عىل ما أبالنا»،
ورفع بذلك صوته ورفعت أصواتنا .فتزعزعت مرو من البكاء والصياح ،فقاهلا
القواد عن دواهبم ورموا بخفافهم ملا نظروا إىل أيب احلسن
ثالث مرات ،فسقط ّ
ضجة واحدة ومل يتاملك الناس من البكاء والصيحة،
عليه السالم وصارت مرو ّ
فكان أبو احلسن عليه السالم يميش ويقف يف ّ
كل عرش خطوات وقفة ،فيكرب اهلل
أربع مرات فيتخ ّيل ّ
أن السامء واألرض واحليطان جتاوبه.
وبلغ املأمون ذلك ،فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستني :يا أمري املؤمنني إن
بلغ الرضا املصىل عىل هذا السبيل افتتن به الناس ،فالرأي أن تسأله أن يرجع،
فبعث إليه املأمون فسأله أن يرجع فدعا أبو احلسن عليه السالم بخ ّفه فلبسه

ورجع .

الباب الثاني :عمل ليليت العيدين ويومهما وفضلهما والتكبريات
فيهما ويف أيام التشريق
حممد بن احلسن ،عن الصفار ،عن العباس بن معروف ،عن عيل
 2406ـ ّ :1

بن مهزيار ،عن محاد بن عيسى ،عن حريز ،عن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل
عليه السالم :التكبري يف أيام الترشيق يف دبر الصلوات؟ قال« :التكبري بمنى يف
وأول التكبري يف دبر
دبر مخس عرشة صالة وباألمصار يف دبر عرش صلواتّ ،
صالة الظهر يوم النحر تقول :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل واهلل أكرب واهلل أكرب
اهلل أكرب وهلل احلمد اهلل أكرب عىل ما هدانا واهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة
األنعام .وإنام جعل يف ساير األمصار يف دبر عرش صلوات التكبري ،إنه إذا نفر
وكرب أهل منى ما داموا
الناس يف النفر األ ّول أمسك أهل األمصار عن التكبريّ ،
بمنى إىل النفر األخري» .
وأبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن يزيد ،عن حممد بن احلسني وعيل
بن إسامعيل ك ّلهم ،عن محاد بن عيسى مثله .
حممد بن احلسني ،عن صفوان ،عن العالء،
حممد بن حييى ،عن ّ
 2407ـ ّ :2

حممد بن مسلم ،عن أحدمها عليه السالم قال :سألته عن التكبري بعد ّ
كل
عن ّ
( )1بحار األنوار360 / 87 :؛ عيون أخبار الرضا 160 / 1 :رقم .21
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )34رواية.
( )3بحار األنوار124 / 88 :؛ اخلصال 502 :رقم .4

( )4بحار األنوار125 / 88 :؛ علل الرشائع 447 / 2 :رقم  ،1وفيه :عن يعقوب بن يزيد
وحممد بن احلسني وعيل بن إسامعيل.

صالة ،فقال« :كم شئت ،إنه ليس يشء موقت» ،يعني يف الكالم .

الباب الثالث :صالة الكسوف واخلسوف والزلزلة واآليات

 2408ـ  :1أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

زرارة قال :قال أبو جعفر عليه السالم« :أربع صلوات يص ّليها الرجل يف ّ
كل
ساعة :صالة فاتتك فمتى ذكرهتا أ ّديتها ،وصالة ركعتي طواف الفريضة،
وصالة الكسوف ،والصالة عىل امليت ،هؤالء يص ّليه ّن الرجل يف الساعات
ك ّلها» .
حممد بن احلسن الصفار ،عن العباس بن
حممد بن احلسن ،عن ّ
 2409ـ ّ :2
معروف ،عن احلسن بن حمبوب ،عن عيل بن رئاب وهشام بن سامل مع ًا ،عن أيب
بصري قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن الرياح األربع :الشامل واجلنوب
إن الناس يذكرون ّ
والدبور والصبا ،وقلت لهّ :
أن الشامل من اجلنّة ،واجلنوب من
النار ،فقالّ « :
عز وجل جنود ًا من رياح ،يعذب هبا من يشاء ممن عصاه،
إن هلل ّ
ّ
عز وجل أن ّ
يعذب قوم ًا بنوع من
ولكل ريح منها ملك مو ّكل هبا ،فإذا أراد اهلل ّ
العذاب أوحى إىل امللك املو ّكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذهبم هبا،
ّ
ولكل ريح منها
قال :فيأمرها امللك فتهيج كام هييج األسف (األسد) املغصب،
ت ا َعا ٌد ا َف َك ْي َ
َان ا َع َذ ِاِب َاون ُُذ ِار﴾» ،وذكر
عز وجل﴿ :ك ََّذ َب ْ
اسم ،أما تسمع قوله ّ
ف اك َ
رياح ًا يف العذاب ثم قال« :فالريح الشامل وريح الصبا وريح اجلنوب وريح
الدبور أيض ًا تضاف إىل املالئكة املو ّكلني هبا» .
( )1بحار األنوار126 / 88 :؛ الكايف 517 / 4 :رقم .5
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.
( )3بحار األنوار147 / 88 :؛ اخلصال 247 :رقم .107
( )4بحار األنوار148 / 88 :؛ اخلصال 260 :رقم .138

 2410ـ  :3أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :الغسل يف سبعة عرش موطن ًا،
إىل أن قال :وغسل الكسوف ،إذا احرتق القرص ك ّله فاستيقظت ومل ّ
تصل
فاغتسل واقض الصالة» .
حممد بن عيسى ،عن عيل بن
 2411ـ  :3باإلسناد ،عن األشعري ،عن ّ
مهزيار قال :كتبت إىل أيب جعفر عليه السالم وشكوت إليه كثرة الزالزل يف
تتحول عنها ،وصوموا
التحول عنها؟ فكتب« :ال
األهواز ،وقلت :ترى لنا
ّ
ّ
األربعاء واخلميس واجلمعة ،واغتسلوا وط ّهروا ثيابكم وابرزوا يوم اجلمعة،
وادعوا اهلل؛ فإ ّنه يرفع عنكم» ،قال :ففعلنا فأمسكت الزالزل ،قال« :ومن كان
عز وجل ودعا هلم بخري» .
منكم مذنب فيتوب إىل اهلل ّ
 2412ـ  :4أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل وحممد بن حييى مجيع ًا ،عن أمحد بن
حممد بن عيسى ،عن احلجال ،عن سليامن اجلعفري قال :قال الرضا عليه
ّ
السالم« :جاءت ريح وأنا ساجد ،فجعل ّ
كل إنسان يطلب موضع ًا وأنا ساجد
عز وجل حتى سكنت» .
لريب ّ
ملح يف الدعاء ّ
ّ

( )1املصدر السابق؛ اخلصال 508 :رقم .1
( )2بحار األنوار150 / 88 :؛ علل الرشائع 555 :رقم .6
( )3بحار األنوار165 / 88 :؛ عيون أخبار الرضا 10 / 1 :رقم .17

أبواب سائر الصلوات املسنونات واملندوبات سوى ما مرّ يف
تضاعيف األبواب ،وهى أيضاً تشتمل على أنواع من األبواب
أبواب الصلوات املنسوبة إىل املكرّمني وما يهدى إليهم وإىل
سائر املؤمنني
الباب األوّل :صالة النيبّ واألئمة عليهم السالم

 2413ـ  :1عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من توضأ

فأسبغ الوضوء ،وافتتح الصالة ّ
فصىل أربع ركعات يفصل بينه ّن بتسليمة ،يقرأ
يف ّ
[مرة] ،وقل هو اهلل أحد مخسني مرة ،انفتل حني ينفتل
كل ركعة فاحتة الكتاب ّ
عز وجل ذنب إال غفر له» .
وليس بينه وبني اهلل ّ

الباب الثاني :فضل صالة جعفر بن أبي طالب عليه السالم،
وصفتها وأحكامها

 2414ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )2بحار األنوار171 / 88 :؛ من ال حيرضه الفقيه 564 / 1 :رقم .1556
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

عيل بن أسباط ،عن إبراهيم بن أيب البالد قال :قلت أليب احلسن عليه السالم:
أي يشء ملن ّ
صىل صالة جعفر؟ قال« :لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر
ّ
خاصة» ،قال:
ذنوب ًا ،لغفرها اهلل» ،قلت :هذه لنا؟ قال« :فلمن هي؟ أال لكم
ّ
فأي يشء يقرأ فيها أعرتض القرآن؟ قال« :ال إقرأ فيها إذا زلزلت ،وإذا
قلتّ :
جاء نرص اهلل ،وإنا أنزلناه يف ليلة القدر ،وقل هو اهلل أحد» .

( )1بحار األنوار204 / 88 :؛ ثواب األعامل.40 :

أبواب اإلستخارات وفضلها وكيفياتها وصلواتها
ودعواتها
الباب األوّل :االستخارة بالدعاء فقط من غري استعمال عمل يظهر
به اخلري أو استشارة أحد ،ثم العمل مبا يقع يف قلبه أو انتظار ما
يرد عليه من اهلل ع ّز وجلّ
 2415ـ  :1باإلسناد إىل شيخ الطائفة ،عن املفيد ،عن ابن قولويه ،عن

حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن خالد ،عن النرض
الكليني ،عن ّ
بن سويد ،عن حييى احللبي ،عن عمرو بن حريث قال :قال أبو عبد اهلل عليه
السالمّ « :
صل ركعتني واستخر اهلل ،فواهلل ما استخار اهلل مسلم إال خار اهلل له
البتة» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )39رواية.
( )2بحار األنوار266 / 88 :؛ فتح األبواب البن طاوس.164 :

أبواب الصلوات اليت يتوصّل بها إىل حصول املقاصد
واحلاجات سوى ما مرّ يف أبواب اجلمعة واالستخارات
الباب األوّل :صالة االستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها

 2416ـ  :1أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن أيب محزة الثاميل ،عن أيب جعفر عليه
السالم قال« :أما إنه ليس من سنة أقل مطر ًا من سنة ،ولك ّن اهلل يضعه حيث
إن اهلل ّ
يشاءّ ،
جل جالله إذا عمل قو ٌم باملعايص رصف عنهم ماكان قدر هلم من
وإن اهلل ّ
املطر يف تلك السنة إىل غريهم ،وإىل الفيايف والبحار واجلبالّ ،
ليعذب
اجلعل يف جحرها بحبس املطر من األرض التي هي بمح ّلتها ،خلطايا من
بحرضهتا ،وقد جعل اهلل هلا السبيل إىل مسلك سوى حم ّلة أهل املعايص».
قال :ثم قال أبو جعفر عليه السالم« :فاعتربوا يا أويل األبصار» .ثم قال:
«وجدنا يف كتاب عيل عليه السالم قال :قال رسول اهلل| :إذا كثر الزنا كثر
موت الفجأة ،وإذا طفف املكيال أخذهم اهلل بالسنني والنقص ،وإذا منعوا الزكاة
منعت األرض بركاهتا من الزرع والثامر واملعادن ك ّلها ،وإذا جاروا يف األحكام
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.

عدوهم ،وإذا
تعاونوا عىل الظلم والعدوان ،وإذا نقضوا العهود س ّلط اهلل عليهم ّ
قطعت األرحام جعلت األموال يف أيدي األرشار ،وإذا مل يأمروا بمعروف ومل
ينهوا عن منكر ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي س ّلط اهلل عليهم رشارهم ،فيدعو
عند ذلك خيارهم فال يستجاب هلم» .
حممد بن عبد اهلل بن جعفر ،عن
 2417ـ  :2عيل بن احلسن بن شاذويه ،عن ّ
حممد بن عيسى ،عن العباس بن معروف ،عن عيل بن احلكم،
أبيه ،عن أمحد بن ّ
حممد بن مطرف ،عن مسمع ،عن ابن نباتة ،عن عيل عليه
عن مندل بن عيل ،عن ّ
السالم قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :إذا غضب اهلل تبارك وتعاىل عىل
جتارها ،ومل
أ ّمة ومل ينزل هبا العذاب غلت أسعارها ،وقرصت أعامرها ،ومل تربح ّ
تزك ثامرها ،ومل تغزر أهنارها ،وحبس عنها أمطارها ،وس ّلط عليها رشارها».
وأبيه ،عن املفيد ،عن أمحد بن الوليد ،عن أبيه ،عن الصفار ،عن أيوب بن
نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن إبراهيم بن زياد ،عن الصادق عليه السالم
مثله .
حممد بن احلسن ،عن حممد بن احلسن الصفار ،عن عبد اهلل بن
 2418ـ ّ :3
الصلت ،عن أنس بن عياض الليثي ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه عليهام
السالمّ « :
وحيول رداءه عن
أن رسول اهلل| كان إذا استسقى ينظر إىل السامء ّ
يمينه إىل يساره وعن يساره إىل يمينه» ،قال :قلت له :ما معنى ذلك؟ «عالمة بينه
( )1بحار األنوار327 / 88 :؛ األمايل للصدوق 384 :رقم .2
( )2بحار األنوار328 / 88 :؛ األمايل للطويس 201 :رقم  .343قال الشيخ املحسني (2
حسن بنا ًء عىل ّ
ّ :)440 /
أن الراوي األول هو إبراهيم بن زياد ،وهو أبو
فإن سندها
ٌ
ترض بحسنها
أيوب الثقة؛ ألجل رواية صفوان بن حييى عنه .وأما جهالة مصدرها فال ّ
بعد وجود الرواية يف خصال الصدوق وجمالسه ولو بسند ضعيف ،كام ال خيفى.

وبني أصحابه حتول اجلدب خصب ًا» .
 2419ـ  :4أمحد بن زياد اهلمداين ،عن عيل بن إبراهيم عن أبيه ،عن ابن أيب
عمري ،عن حممد بن محران ،عن أبيه ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :ثالثة من
عمل اجلاهلية :الفخر باألنساب ،والطعن باألحساب ،واالستسقاء باألنواء» .

الباب الثاني :صالة احلاجة ،ودفع العلل واألمراض يف سائر
األوقات
عيل بن عبد اهلل الوراق واحلسني بن إبراهيم املكتب ومحزة
 2420ـ ّ :1
العلوى وأمحد بن زياد اهلمداين مجيع ًا ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل
بن صالح اهلروي .قال :وحدّ ثنا جعفر بن نعيم بن شاذان ،عن أمحد بن إدريس،
عن إبراهيم بن هاشم ،عن اهلروي قال :رفع إىل املأمون ّ
أن الرضا عليه السالم
حممد بن عمرو الطويس حاجب
يقعد جمالس الكالم والناس يفتنون بعلمه ،فأمر ّ
واستخف
املأمون فطرد الناس عن جملسه وأحرضه .فلام نظر إليه املأمون زبره
ّ
به ،فخرج أبو احلسن عليه السالم من عنده مغضب ًا وهو يدمدم شفتيه ،ويقول:
عز وجل بدعائي عليه ما
«وحق املرتىض وسيدة النساء ،الستنزل ّن من حول اهلل ّ
وبخاصته
يكون سبب ًا لطرد (كالب) أهل هذه الكورة إياه واستخفافهم به،
ّ
وعامته» .ثم إنه عليه السالم انرصف إىل مركزه واستحرض امليضاة وتوضأ
ّ
وصىل ركعتني ،وقنت يف الثانية فقال« :اللهم يا ذا القدرة اجلامعة ،والرمحة
( )1بحار األنوار330 / 88 :؛ علل الرشائع 346 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار338 / 88 :؛ معاين األخبار 326 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)440بنا ًء عىل ّ
أن حممد بن محران هو ابن محران النهدي ،دون حممد بن محران بن أعني؛
فإنّه جمهول.

( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.

الواسعة ،واملنن املتتابعة ،واآلالء املتوالية ،واأليادي اجلميلة ،واملواهب اجلزيلة،
يا من ال يوصف بتمثيل ،وال يمثل بنظري ،وال يغلب بظهري ،يا من خلق فرزق،
واحتج
وصور فأتقن،
وأهلم فأنطق ،وابتدع فرشع وعال فارتفع ،وقدر فأحسن،
ّ
ّ
العز ففات خواطر األبصار
فأبلغ ،وأنعم فأسبغ ،وأعطى فأجزل .يا من سام يف ّ
تفرد بامللك فال ندّ له يف ملكوت
ودنا يف اللطف فجاز هواجس األفكار ،يا من ّ
وتوحد بالكربياء فال ضدّ له يف جربوت شأنه ،يا من حارت يف كربياء
سلطانه،
ّ
هيبته دقايق لطائف األوهام ،وحرست دون إدراك عظمته خطائف أبصار
األنام ،يا عامل خطرات قلوب العاملني ،وشاهد حلظات أبصار الناظرين .يا من
عنت الوجوه هليبته ،وخضعت الرقاب جلاللته ،ووجلت القلوب من خيفته،
عيل يا رفيع،
وارتعدت الفرائص من فرقه ،يا بدئ يا بديع ،يا قوي يا منيع ،يا ّ

ّ
واستخف يب
رشفت الصالة بالصالة عليه ،انتقم يل مم ّن ظلمني
ّ
صل عىل من ّ

وطرد الشيعة عن بايب ،وأذقه مرارة ّ
الذل واهلوان كام أذاقنيهام ،واجعله طريد

األرجاس ،ورشيد األنجاس.
استتم موالي عليه السالم
قال أبو الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي :فام
ّ
والضجة »..احلديث .
دعاءه حتى وقعت الرجفة يف املدينة ،وارتفعت الزعقة
ّ
 2421ـ  :2موسى بن جعفر عليهام السالم قال« :إذا فدحك أمر عظيم
فتصدّ ق يف هنارك عىل ستني مسكين ًا ،عىل ّ
كل مسكني نصف صاع بصاع
النبي| من متر أو ّبر أو شعري ،فإذا كان بالليل ،اغتسلت يف ثلث الليل
األخري ،ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب ،إال ّ
أن عليك يف تلك
الثياب إزار ًا ،ثم ّ
تصيل ركعتني تقرأ فيهام بالتوحيد وقل يا أهيا الكافرون .فإذا
وضعت جبينك يف الركعة األخرية للسجود ،ه ّللت اهلل ،وقدّ سته وعظمته
( )1بحار األنوار344 / 88 :؛ عيون أخبار الرضا 184 / 1 :رقم .1

وجم ّدته ،ثم ذكرت ذنوبك وأقررت بام تعرف منها مسمى ،وما ال تعرف أقررت
به مجلة ثم رفعت رأسك ،فإذا وضعت جنب يف السجدة الثانية ،استخرت اهلل
مائة مرة تقول :اللهم إين أستخريك بعلمك ،ثم تدعو اهلل بام شئت من أسامئه
كل يشء ،يا كائن بعد ّ
مكون ّ
كل يشء ،افعل
وتقول :يا كائن قبل كل يشء ،ويا ّ
يب كذا وكذا ،وأعطني كذا وكذا ،وكلام استخرت فأفض بركبتيك إىل األرض
وترفع اإلزار حتى تكشف اإلزار من خلفك بني إليتك وباطن ساقيك ،فإ ّين
أرجو أن تقىض حاجتك إن شاء اهلل ،وابدأ بالصالة عىل النبي وأهل بيته صلوات
عليهم أمجعني» .

( )1بحار األنوار352 / 88 :؛ من ال حيرضه الفقيه 555 / 1 :رقم .1542

(أبواب) كتاب القرآن
الباب األوّل :فضل القرآن وإعجازه ،وأنّه ال يتبدل بتغيّر األزمان،
وال يتكرّر بكثرة القراءة ،والفرق بني القرآن والفرقان
 2422ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن حممد بن عبد احلميد ،عن ابن أيب نجران،

عن ابن محيد ،عن الثاميل ،عن عكرمة ،عن ابن عباس قالّ :
عز وجل
إن هلل ّ
حرمات ثالث ًا ليس مثله ّن يشء :كتابه وهو نوره وحكمته ،وبيته الذي جعله
للناس قبلة ،ال يقبل اهلل من أحد وجه ًا إىل غريه ،وعرتة نب ّيكم حممد|» .
 2423ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
كأين قد ُدعيت فأجبت ،وإين تارك فيكم الثقلني ،أحدمها أكرب
رسول اهلل|ّ « :
من اآلخر :كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت
أهل بيتي ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام» .
( )1يبلغ جمموع ما يف الباب ( )36رواية.
سهو أم يشء
( )2بحار األنوار12 / 89 :؛ اخلصال 146 :رقم  .174وال أدري هل حصل ٌ
آخر ،فهذه الرواية غري مرو ّية ـ بحسب هذه الصيغة ـ عن النبي أو أحد من أهل بيته
عليهم مجيع ًا أفضل الصالة والسالم ،ولع ّلها وردت يف مكان آخر منسوبة إىل أحد منهم،
حبااَّلل).
واألمر حيتاج ملراجعة ( ّ
( )3بحار األنوار13 / 89 :؛ عيون أخبار الرضا 34 / 1 :رقم .40

الباب الثاني :كتّاب الوحي ،وما يتعلّق بأحواهلم

 2424ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن

أيب جعفر عليه السالم قال« :قال رسول اهلل| ومعاوية يكتب بني يديه
ّ
فليبقرن خارصته
وأهوى بيده إىل خارصته بالسيف :من أدرك هذا يوم ًا أمري ًا
بالسيف ،فرآه ٌ
رجل مم ّن سمع ذلك من رسول اهلل| يوم ًا وهو خيطب بالشام
عىل الناس فاخرتط سيفه ثم مشى إليه فحال الناس بينه وبينه ،فقالوا :يا عبد اهلل
ما لك؟ فقال :سمعت رسول اهلل| يقول :من أدرك هذا يوم ًا أمري ًا فليبقر
خارصته بالسيف ،قال :فقالوا :أتدري من استعمله؟ قال :ال ،قالوا :أمري
املؤمنني عمر ،فقال الرجل :سمع ًا وطاعة ألمري املؤمنني» .
 2425ـ  :2احلسني بن سعيد ،عن أحدمها قال :سألته عن قول اهللَ ﴿ :أ ْوا َق َالا
ِ
ِ
اَش ٌاء﴾ ،قال :نزلت يف ابن رسح الذي كان عثامن بن عفان
ُأ ْوح َياإِ َ ََّل َاو ََلْا ُي َ
وحاإِ َل ْيه َ ْ
استعمله عىل مرص ،وهو مم ّن كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يوم فتح م ّكة

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.
( )2بحار األنوار36 / 89 :؛ معاين األخبار 346 :رقم  ،1وفيه :عن ابن حمبوب ،عن أيب
األول مبني عىل رواية ابن
محزة الثاميل .قال الشيخ املحسني ( :)441 / 2واعتبار السند ّ
حمبوب عن اجلواد عليه السالم ،وإين مل أقف عىل كالم من ذكر ذلك من الرجاليني.
وعليه :فكنية أيب جعفر مر ّددة بني اجلواد والباقر عليهام السالم ،فيكون السند حمتمل
اإلسناد واإلرسال .انتهى كالم الشيخ املحسني( .بل املتن فيه نظر؛ فكيف يمكن أن
يصدر هذا من النبي ومعاوية بجنبه يكتب؟ أمل يثر ذلك األمر شيئ ًا؟ أمل حيدث جدالً يف
ثم هذا الذي سمع هذه الرواية ال يعرف ّ
أن عمر بن
تلك اللحظة؟ أليس أمر ًا غريب ًا؟ ّ
اخلطاب هو الذي ّ
وىل معاوية؟ فكيف ّملا ُاخرب بذلك سكت والتزم؟ ومن هو هذا
الشخص؟ أال يفرتض أن يكون من الصحابة حيث يقول بأنّه سمع هذا الكالم من النبي
نفسه؟ كيف غابت عنه هذه األشياء ك ّلها وقام ليقتله ،ثم أخرب بتولية عمر بن اخلطاب له
حبااَّلل).
فسكت؟ العلم عند اهللّ /

هدر دمه ،وكان يكتب لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فإذا أنزل اهلل عليه :فإ ّن اهلل
عزيز حكيم ،كتب :فإ ّن اهلل عليم حكيم [فيقول له رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله :دعها فإ ّن اهلل عليم حكيم]» .وقد كان ابن أيب رسح يقول للمنافقني :إين
ألقول اليشء مثل ما جييء به هو فام يغري عيل فأنزل اهلل فيه الذي أنزل».
وأبو عيل األشعري ،عن حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان بن حييى ،عن ابن
مسكان ،عن أيب بصري ،عن أحدمها عليهام السالم مثله .

الباب الثالث :عزائم القرآن

 2426ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن داود بن

رسحان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن العزائم أربع ،اقرأ باسم ر ّبك
الذي خلق ،والنجم ،وتنزيل السجدة ،وحم السجدة» .

الباب الرابع :ما جاء يف كيفية مجع القرآن ،وما يدل على
تغيريه
 2427ـ  :1حممد ،عن أمحد ،عن ابن فضال .عن الرضا عليه السالم :فأنزل

اهلل سكينته عىل رسوله وأ ّيده بجنود مل تروها ،قلت :هكذا؟ قال« :هكذا نقرؤها
( )1بحار األنوار38 / 89 :؛ الكايف 200 / 8 :رقم  .242هذا ،وال بد من التنبيه عىل ّ
أن
املحقق أشار إىل ّ
ّ
أن رقم ( ) 3هي املعتربة ،ولكن حينام رجعنا إليها وجدناها مرسلة من
فتعني بعد ذلك أن تكون املرقمة بـ ( ) 4هي املعتربة ،فالحظ( .هذا،
رواية العيايشّ ،
حبااَّلل).
ولكن املوجود بني معقوفتني غريب جدّ ًاّ /
ّ
( )2يبلغ جمموع ما يف الباب (رواية واحدة).
( )3بحار األنوار40 / 89 :؛ اخلصال 252 :رقم .124
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.

وهكذا تنزيلها» .

الباب اخلامس :تفسري القرآن بالرأي وتغيريه

عيل ،عن أبيه ،عن الريان ،عن الرضا ،عن آبائه،
 2428ـ  :1املتو ّكل ،عن ّ

عن أمري املؤمنني عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|« :قال اهلل ّ
جل جالله:
فرس برأيه كالمي ،وما عرفني من ش ّبهني بخلقي ،وما عىل ديني
ما آمن يب من ّ
من استعمل القياس يف ديني» .

الباب السادس :القرآن خملوق

 2429ـ  :1ابن مرسور ،عن حممد احلمريي ،عن أبيه ،عن ابن هاشم ،عن

الريان قال :قلت للرضا عليه السالم :ما تقول يف القرآن؟ فقال« :كالم اهلل ال
تتجاوزوه ،وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتض ّلوا» .
 2430ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن اليقطيني قال :كتب أبو احلسن الثالث عليه
( )1بحار األنوار59 / 89 :؛ الكايف 378 / 8 :رقم  .571وواقع اآلية يف املصحف اليوم
ِ
اُ ِ
اِّن اا ْثن ْ ِ
ااِف اا ْلغ ِ
َار اإِ ْذا
هكذا﴿ :إِ َّ ا
ََ ُه ااَّللَُّاإِ ْذ َاأ ْخ َر َج ُه اا َّلذ َ
َني اإِ ْذ ُ َ
ين ا َك َف ُرواا َث ِ َ
ل ا َتن ُْص ُررو ُه ا َف َقدْ ان َ َ
احبِ ِه َال َاَتْزَ ْن اإِ َّن ااَّللََّامعنَاا َف َأ ْنزَ َل ااَّللَُّاسكِينَ َته اع َلي ِه او َأيدَ ه ابِجن ٍ
ول الِص ِ
ااو َج َع َلا
ُود َاَل ْ ات َاَر ْو َه َا
ُ َ ْ َ َّ ُ ُ
َ َ
َي ُق ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حبا
ُاع ِزيزٌ ا َحكِ ٌا
ين ا َك َف ُر
يم﴾ (التوبةّ ( )40 :
ااواَّللَّ َ
وااالس ْف ََل َاوكَل َم ُة ااَّللَِّاه َي اا ْل ُع ْل َي َ
كَل َم َة اا َّلذ َ
ُّ
اَّلل).
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )3بحار األنوار107 / 89 :؛ عيون أخبار الرضا 107 / 2 :رقم 4؛ األمايل للصدوق:
 55رقم .3
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )11رواية.
( )5بحار األنوار117 / 89 :؛ التوحيد 223 :رقم 2؛ عيون أخبار الرضا 61 / 1 :رقم
209؛ األمايل للصدوق 639 :رقم .13

السالم إىل بعض شيعته ببغداد« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،عصمنا اهلل وإياك من
الفتنة ،فإن يفعل فأعظم هبا نعمة ،وإال يفعل فهي اهللكة ،نحن نرى ّ
أن اجلدال
يف القرآن بدعة ،اشرتك فيها السائل واملجيب ،فتعاطى السائل ما ليس له
وتك ّلف املجيب ما ليس عليه ،وليس اخلالق إال اهلل ،وما سواه خملوق ،والقرآن
كالم اهلل ،ال جتعل له اس ًام من عندك ،فتكون من الضا ّلني ،جعلنا اهلل وإياك من
الذين خيشون رهبم بالغيب ،وهم من الساعة مشفقون» .

الباب السابع :فضل حامل القرآن وحافظه والعامل به ولزوم
إكرامهم وإرزاقهم ،وبيان أصناف القراء
 2431ـ  :1ابن إدريس ،عن أبيه ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن مجيل

بن صالح ،عن الفضيل ،عن الصادق عليه السالم قال« :احلافظ للقرآن ،العامل
به ،مع السفرة الكرام الربرة» .
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،قال :حدّ ثنا ّ
 2432ـ ّ :2
الصفار ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن إسامعيل بن مهران ،عن عبيس بن
قراء القرآن ثالثة:
عمن ذكره ،عن أيب جعفر عليه السالم قالّ « :
هشام النارشيّ ،
واستدر به امللوك واستطال به عىل الناس ،ورجل
رجل قرأ القرآن فاختذه بضاعة
ّ
قرأ القرآن فحفظ حروفه وض ّيع حدوده ،ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن
عىل داء قلبه ،فأسهر به ليله ،وأظمأ به هناره .وقام به يف مساجده ،وجتاىف به عن
فراشه ،فبأولئك يدفع اهلل العزيز اجلبار البالء ،وبأولئك يديل اهلل من األعداء،
( )1بحار األنوار118 / 89 :؛ التوحيد 224 :رقم 4؛ األمايل للصدوق 639 :رقم .14
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )25رواية.
( )3بحار األنوار177 / 89 :؛ األمايل للصدوق 115 :رقم .6

أعز من الكربيت
قراء القرآن ّ
وبأولئك ينزل اهلل الغيث من السامء ،فواهلل هؤالء ّ
األمحر» .
 2433ـ  :3أيب ،عن احلمريي ،عن هارون ،عن ابن زياد ،عن الصادق ،عن
أن عليا عليه السالم قالّ :
آبائه عليهم السالمّ « :
إن يف جهنم رحى تطحن أفال
تسألوين ما طحنها؟ فقيل له :فام طحنها يا أمري املؤمنني؟ قال :العلامء الفجرة،
والقراء الفسقة واجلبابرة الظلمة ،والوزراء اخلونة ،والعرفاء الكذبة» اخلرب .
ّ

الباب الثامن :ثواب تعلّم القرآن وتعليمه ،ومن يتعلّمه مبشقّة،
وعقاب من حفظه ثم نسيه
 2434ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن أيب املغرا،

عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سمعته يقول« :من نيس سورة
من القرآن م ّثلت له يف صورة حسنة ،ودرجة رفيعة ،فإذا رآها قال :من أنت ما
أحسنك؟ ليتك يل ،فتقول :أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا ،لو مل تنسني
لرفعتك إىل هذا املكان» .

الباب التاسع :قراءة القرآن بالصوت احلسن

 2435ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

( )1بحار األنوار178 / 89 :؛ اخلصال 142 :رقم  .164كيف تكون معتربة واحلال ّ
أن
(عمن ذكره)؟!
عرب عنه ّ
فيها من ّ

( )2بحار األنوار180 / 89 :؛ اخلصال 296 :رقم .65
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )4بحار األنوار188 / 89 :؛ ثواب األعامل.238 :
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.

رسول اهلل|« :إين أخاف عليكم استخفاف ًا بالدين ،وبيع احلكم ،وقطيعة
الرحم ،وأن تتخذوا القرآن مزامري ،تقدّ مون أحدكم وليس بأفضلكم يف
الدين» .

الباب العاشر :فضل قراءة القرآن عن ظهر قلب ويف املصحف،
وثواب النظر إليه وآثار القراءة وفوائدها
 2436ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

املروة ثالثة منها يف احلرض ،وثالثة منها يف السفر،
رسول اهلل|« :ستة من ّ
فأما التي يف احلرض فتالوة كتاب اهلل تعاىل ،وعامرة مساجد اهلل ،واختاذ اإلخوان
عز وجل ،وأما التي يف السفر فبذل الزاد ،وحسن اخللق ،واملزاح يف غري
يف اهلل ّ
املعايص» .
 2437ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
أمري املؤمنني عليه السالم« :ثالثة يزدن يف احلفظ ،ويذهبن بالبلغم :قراءة
القرآن ،والعسل ،واللبان» .

( )1بحار األنوار194 / 89 :؛ عيون أخبار الرضا 46 / 1 :رقم .140
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.
( )3بحار األنوار196 / 89 :؛ عيون أخبار الرضا 30 / 1 :رقم .16
( )4بحار األنوار199 / 89 :؛ عيون أخبار الرضا 42 / 1 :رقم .111

أبواب فضائل سور القرآن وآياته ،وما يناسب ذلك من
املطالب
الباب األوّل :فضل سورة الفاحتة وتفسريها وفضل البسملة
وتفسريها ،وكونها جزءاً من الفاحتة ومن كلّ سورة ،وفيه فضل
املعوذتني
 2438ـ  :1أيب ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن حريز ،عن أيب عبد اهلل عليه

السالم .وأيب عن محاد ،عن ابن أيب نجران وابن فضال ،عن عيل بن عقبة .وأيب،
عن النرض والبزنطي مع ًا ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر ،عن أيب جعفر عليه
السالم .وأيب ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي وهشام بن سامل .وعن
كلثوم بن اهلدم ،عن عبد اهلل بن سنان وعبد اهلل بن مسكان ،وعن صفوان وابن
عمرية والثاميل ،وعن عبد اهلل بن جندب واحلسني بن خالد ،عن أيب احلسن
الرضا عليه السالم .وأيب ،عن حنان والقداح وأبان بن عثامن ،عن عبد اهلل بن
رشيك ،وعن املفضل وأيب بصري ،عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم.
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.

وأيب ،عن عمرو بن إبراهيم الراشدي وصالح بن سعيد وحييى بن أيب عمران
وإسامعيل بن مرار وأبو طالب عبد اهلل بن الصلت ،عن عيل بن حييى ،عن أيب
بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن تفسري بسم اهلل الرمحن
الرحيم فقال« :الباء هباء اهلل والسني سناء اهلل ،وامليم ملك اهلل ،واهلل إله ّ
كل يشء،
خاصة» .
والرمحن بجميع خلقه والرحيم باملؤمنني ّ
 2439ـ  :2الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن
أبيه قال :سألت الرضا عليه السالم عن بسم اهلل ،قال« :معنى قول القائل بسم
عز وجل ،وهو العبودية» ،قال :فقلت له :ما
اهلل ،أي أسم نفيس بسمة من سامت ّ
السمة؟ قال« :العالمة» .

الباب الثاني :فضائل سورة الكهف

 2440ـ  :1ابن املتوكل ،عن حممد العطار ،عن األشعري ،عن حممد بن

حسان ،عن ابن مهران ،عن ابن البطائني ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :من قرأ سورة الكهف ّ
كل ليلة مجعة مل يمت إال شهيد ًا ،وبعثه اهلل مع
الشهداء ،ووقف يوم القيامة مع الشهداء» .
القمي .27 / 1 :قال الشيخ املحسني
( )1بحار األنوار228 / 89 :؛ تفسري عيل بن إبراهيم
ّ
( :)445 / 2وذلك ل ُبعد احتامل وضع األسانيد الكثرية ملتن واحد .انتهى كالم الشيخ
يصح إطالق القول باستبعاد تك ّثر األسانيد
املحسني (أقول :بل املسألة فيها تفصيل ،وال ّ

حبااَّلل).
حلديث موضوع ،والتفصيل يف حم ّله نرتكه ملناسبة أخرىّ /

( )2بحار األنوار230 / 89 :؛ التوحيد 229 :رقم 1؛ معاين األخبار 3 :رقم 1؛ عيون
أخبار الرضا 235 / 2 :رقم .19
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )2اثنتني.
( )4بحار األنوار282 / 89 :؛ ثواب األعامل.107 :

الباب الثالث :فضائل سورة الرمحن

 2441ـ  :1احلسني بن حممد ،عن عبد اهلل بن عامر ،عن عيل بن مهزيار ،عن

حممد بن حييى ،عن محاد بن عثامن ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول:
فبأي آالء
«
يستحب أن يقرأ يف دبر الغداة يوم اجلمعة الرمحن ك ّلها ،ثم ك ّلام قلتّ :
ّ
رب أ ّ
كذب» .
ربكام تكذبان ،قلت :ال بيشء من آالئك ّ

الباب الرابع :فضائل سورة التوحيد ،وفيه :فضل آية الكرسي،
وسور أخرى
 2442ـ  :1النهدي ،عن أبان بن عثامن ،عن قيس بن الربيع ،عن عامر بن

زياد ،عن عبد اهلل بن حجر ،عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه ،قال« :من قرأ
مرة يف دبر الفجر ،مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب ،وإن
قل هو اهلل أحد إحدى عرش ّ
رغم أنف الشيطان».
حممد الع ّطار ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى،
وأيب ،عن ّ
عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه مثله .

الباب اخلامس :النوادر ،وفيه تفسري بعض اآليات أيضاً

 2443ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.
( )2بحار األنوار306 / 89 :؛ الكايف 329 / 3 :رقم .6
( )3يبلغ جمموع روايات الباب حوايل (.)102
( )4بحار األنوار349 / 89 :؛ ثواب األعامل.45 :
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )15رواية.

عيل عليه السالم« :ليس يف القرآن يا أهيا الذين آمنوا إال وهي يف التورية يا أهيا
الناس» ،ويف خرب آخر« :يا أهيا املساكني» .

( )1بحار األنوار142 / 90 :؛ عيون أخبار الرضا 43 / 1 :رقم .19

أبواب الذكر وفضلها
الباب األوّل :ذكر اهلل تعاىل

 2444ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن الشحام،

قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ما ابتيل املؤمن بيشء أشدّ عليه من خصال
ثالث حيرمها» ،قيل :وما ه ّن؟ قال« :املواساة يف ذات اهلل ،واإلنصاف من نفسه
[يف ذات يده] ،وذكر اهلل كثري ًا ،أما وإين ال أقول لكم :سبحان اهلل واحلمد هلل،
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،ولكن ذكر اهلل عند ما ّ
حرم
أحل له وذكر اهلل عند ما ّ
عليه» .
عمه ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن املغرية ،عن
 2445ـ  :2ماجيلويه ،عن ّ
الكناين ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :ثالث من أشدّ ما عمل
العباد :إنصاف املرء من نفسه ،ومواساة املرء أخاه ،وذكر اهلل عىل ّ
كل حال ،وهو
هيم هبا فيحول ذكر اهلل بينه وبني تلك
أن يذكر اهلل ّ
عز وجل عند املعصية ّ
ِ
االش ْي َط ِ
اام َّس ُه ْما َطائِ ٌ
ف ِّام َن َّ
انا
املعصية ،وهو قول اهلل ّ
عز وجل﴿ :إِ َّناا َّلذ َ
يناا َّت َقو ْااإِ َذ َ
ِ
ون﴾ .
َ َا
ت ََذك َُّرو ْاا َفإِ َذ ُ
ااه ُّ
مام ْب ُ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )43رواية أو يزيد.
( )2بحار األنوار151 / 90 :؛ اخلصال 128 :رقم .130
( )3املصدر السابق؛ اخلصال 131 :رقم .138

 2446ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن عيل بن
عقبة ،عن أيب جارود املنذر الكندي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أشدّ
األعامل ثالثة :إنصاف الناس من نفسك ،حتى ال ترىض هلا منهم بيشء إال
رضيت هلم منها بمثله ،ومواساتك األخ يف املال ،وذكر اهلل عىل ّ
كل حال ،ليس
سبحان اهلل واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب فقط ،ولكن إذا ورد عليك
يشء أمر اهلل به أخذت به ،وإذا ورد عليك يشء هنى عنه تركته» .
 2447ـ  :4ابن الوليد ،عن الصفار ،عن هارون ،عن ابن زياد ،عن
الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال النبي|« :من أطاع اهلل فقد ذكر
اهلل ،وإن ق ّلت صالته وصيامه وتالوته ،ومن عىص اهلل فقد نيس اهلل ،وإن كثرت
صالته وصيامه وتالوته» .
 2448ـ  :5باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|ّ « :
رب أبعيدٌ
إن موسى بن عمران سأل ر ّبه ّ
عز وجل فقال :يا ّ
عز وجل إليه :يا موسى بن
أنت منّي فاناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى اهلل ّ
عمران :أنا جليس من ذكرين» .
 2449ـ  :6أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان ،عن معاوية بن
عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :الصاعقة تصيب املؤمن والكافر ،وال
تصيب ذاكر ًا» .
( )1بحار األنوار155 / 90 :؛ معاين األخبار 193 :رقم .4
( )2بحار األنوار156 / 90 :؛ معاين األخبار 399 :رقم .56
( )3املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 51 / 1 :رقم .175
( )4بحار األنوار157 / 90 :؛ علل الرشائع 463 / 2 :رقم .7

الباب الثاني :فضل التسبيحات األربع ،ومعناها

 2450ـ  :1العطار ،عن سعد ،عن النهدي ،عن ابن حمبوب ،عن ابن عط ّية،

عن رضيس ،عن الباقر ،عن آبائه عليهم السالمّ « :
مر برجل
أن رسول اهلل| ّ
يغرس غرس ًا يف حائط له فوقف عليه فقال :أال أد ّلك عىل غرس أثبت أص ً
ال
وأرسع إيناع ًا وأطيب ثمر ًا وأتقا؟ قال :بىل فداك أيب وأ ّمي يا رسول اهلل فقال :إذا
أصبحت وأمسيت فقل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فإ ّن
لك بذلك إن قلته ّ
بكل تسبيحة عرش شجرات يف اجلنة من أنواع الفاكهة وه ّن
من الباقيات الصاحلات .قال :فقال الرجل :أشهدك يا رسول اهلل ّ
أن حائطي هذا
صدقة مقبوضة عىل فقراء املسلمني من أهل الصفة ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:
ِ
اام َ
ىاوا َّت َقىا*ا َو َصدَّ َقابِ ُْ
ِّسى﴾» .
ناأ ْع َط َ
﴿ َف َأ َّم َ
ِّس ُهال ْل ُي ْ َ
اَل ْسنَىا*ا َف َسنُ َي ِّ ُ

الباب الثالث :التسبيح وفضله ومعناه ،وأنواع التسبيحات
وفضلها ،وفيه تسبيحات األنبياء واملالئكة
 2451ـ  :1أيب ،عن عيل بن إبراهيم ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن هشام

بن احلكم قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن سبحان اهلل ،قال« :أنفة
اهلل» .
 2452ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري،
عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال :سبحان اهلل
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )2بحار األنوار167 / 90 :؛ األمايل للصدوق 270 :رقم .19
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.
( )4بحار األنوار176 / 90 :؛ التوحيد 312 :رقم2؛ معاين األخبار 9 :رقم .1

وبحمده سبحان اهلل العظيم وبحمده كتب اهلل له ثالثة آالف حسنة ،وحما عنه
ثالث آالف سيئة ،ورفع له ثالثة آالف درجة ،وخلق منها طائر ًا يف اجلنّة يس ّبح
وكان أجر تسبيحه له» .

الباب الرابع :الكلمات األربع اليت يفزع إليها ومعناها ،والقصص
املتعلّقة بها
عمه ،عن ابن أيب عمري قال:
 2453ـ  :1ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ

حدّ ثني مجاعة عن مشاخينا ـ منهم أبان بن عثامن وهشام بن سامل وحممد بن محران
ـ عن الصادق عليه السالم قال« :عجبت ملن فزع من أربع كيف ال يفزع إىل
يل﴾،
أربع :عجبت ملن خاف كيف ال يفزع إىل قولهَ ﴿ :ح ْس ُبنَا ااَّللُّ َاون ِ ْع َم اا ْل َوكِ ُ ا
ن ااَّللِّ َاو َف ْض ٍل َّاَلْا
عز وجل يقول بعقبهاَ ﴿ :فان َق َل ُبو ْا ابِن ِ ْع َم ٍة ِّام َا
فإ ّين سمعت اهلل ّ
نتا
َي ْم َس ْس ُه ْم ُاس ٌا
اغتم كيف ال يفزع إىل قولهَّ ﴿ :ل اإِ َل َه اإِ َّل َاأ َ
وء﴾ ،وعجبت ملن ّ
ُس ْب َحان َ
عز وجل يقول بعقبها:
ُنت ِام َن االظَّاَل ِ َا
َك اإِ ِِّّن اك ُ
ني﴾ ،فإ ّين سمعت اهلل ّ
كان ِ
﴿ َون ََّج ْينَا ُه ِام َناا ْلغ َِّم َاوك ََذلِ َ
ني﴾ ،وعجبت ملن مكر به كيف ال يفزع
ُنجياا َُْل ْؤ ِمن ِ َا
عز وجل
إىل قولهُ ﴿ :أ َف ِّو ُض َاأ ْم ِرياإِ ََلااَّللَِّاإِ َّنااَّللََّا َب ِص ٌْيابِا ْل ِع َب ِا
اد﴾ ،فإ ّين سمعت اهلل ّ
ِ
اامك َُروا﴾ ،وعجبت ملن أراد الدنيا وزينتها
ُاس ِّيئَات َام َ
يقول بعقبهاَ ﴿ :ف َو َقا ُه ااَّللَّ َ
كيف ال يفزع إىل قولهَ ﴿ :م َ
عز وجل
ااشاءااَّللَّ َُالا ُق َّوةَاإِ َّلابِاَّللَِّ﴾ ،فإ ّين سمعت اهلل ّ
ىار ِِّب َاأنا ُي ْؤتِ َ ِ
يقول بعقبها﴿ :إِنات َُر ِن َاأن َ
َااأ َق َّل ِام َ
اامنا
ني َ
اخ ْ ًْي ِّ
نك َام ًال َاو َو َلدً اا* ا َف َع َس َ
ك﴾ ،وعسى موجبة» .
َجنَّتِ َ ا
( )1بحار األنوار182 / 90 :؛ ثواب األعامل.12 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )35رواية.
( )3بحار األنوار184 / 90 :؛ اخلصال 218 :رقم 43؛ األمايل للصدوق 54 :رقم .9

 2454ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان بن
حييى ،عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم قال :قال رسول
اهلل|ّ « :
عز وجل ما يلقى من حديث النفس واحلزن،
إن آدم شكا إىل اهلل ّ
قوة إال باهلل ،فقاهلا ،فذهب
فنزل عليه جربئيل فقال له :يا آدم قل :ال حول وال ّ
عنه الوسوسة واحلزن» .
حممد
 2455ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن عمرو بن عثامن ،عن ّ
بن عذافر ،عن عمر بن يزيد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال يف ّ
كل
مرة :ال حول وال قوة إال باهلل ،دفع اهلل هبا عنه سبعني نوع ًا من البالء
يوم مائة ّ
اهلم» .
أيرسها ّ
 2456ـ  :4باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
قوة إال باهلل» .
أمر فليقل :ال حول وال ّ
رسول اهلل|« :من حزنه ٌ

الباب اخلامس :التهليل وفضله ،ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهلل،
ومن قال :ال إله إال اهلل خملصاً ،وفضل الشهادتني زائداً على ما مرّ
ويأتي يف األبواب السابقة واآلتية
 2457ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

رسول اهلل|ّ « :
عز وجل عمود ًا من ياقوت أمحر رأسه حتت العرش،
إن هلل ّ
وأسفله عىل ظهر احلوت يف األرض السابعة السفىل ،فإذا قال العبد :ال إله إال
( )1بحار األنوار186 / 90 :؛ األمايل للصدوق 637 :رقم .5
( )2بحار األنوار188 / 90 :؛ ثواب األعامل.162 :
( )3بحار األنوار187 / 90 :؛ عيون أخبار الرضا 50 / 1 :رقم .171
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )43رواية.

وحترك احلوت ،فيقول اهلل ّ
جل جالله :اسكن
اهلل ،اهتز العرش وحت ّرك العمودّ ،
يا عريش ،فيقول :كيف أسكن وأنت مل تغفر لقائلها؟ فيقول اهلل تبارك وتعاىل:
اشهدوا س ّكان ساموايت أين قد غفرت لقائلها» .
 2458ـ  :2هبذا الغسناد قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه اله« :من قال :ال
إله إال اهلل يف ساعة من ليل أو هنار طلست ما يف صحيفته من السيئات» .
 2459ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن حممد بن
محران ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال :ال إله إال اهلل خملص ًا دخل
حرم اهلل ع ّز وجل» .
عام ّ
اجلنّة ،وإخالصه أن حيجزه ال إله إال اهلل ّ

الباب السادس :أنواع التهليل ،وفضل كلّ نوع منه ،وأعداده

 2460ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن

هشام بن سامل وأيب أيوب اخلزاز ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال :ال
إله إال اهلل مائة مرة ،كان أفضل الناس ذلك اليوم عم ً
ال إال من زاد» .
( )1بحار األنوار193 / 90 :؛ عيون أخبار الرضا 34 / 1 :رقم  .43وحتتاج الرواية
لدراسة وتأويل مستساغ ،وفهم ملديات اإلطالق ّية املوجودة فيها ّ
لكل من قال ال إله إال
حبااَّلل).
اهلل ( ّ
( )2بحار األنوار194 / 90 :؛ التوحيد 23 :رقم .19
( )3بحار األنوار197 / 90 :؛ ثواب األعامل5 :؛ معاين األخبار 370 :رقم 1؛ التوحيد:
ّ
ولعل هذه الرواية تساعد عىل فهم الروايات املتقدّ مة يف نفس الباب،
 27رقم .26
حبااَّلل).
ملوافقتها لروح القرآن الكريم ( ّ
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )5بحار األنوار205 / 90 :؛ ثواب األعامل4 :؛ التوحيد 30 :رقم 33؛ اخلصال594 :
رقم .5

الباب السابع :التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر

 2461ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن صفوان ،عن العيص ،عن أيب عبد

اهلل عليه السالم قال« :من نظر إىل ذي عاهة أو من قد م ّثل به أو صاحب بالء
رس ًا يف نفسه من غري أن يسمعه :احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به ،ولو
فليقل ّ
شاء لفعل يب ذلك ،ثالث مرات ،فإ ّنه ال يصيبه ذلك البالء أبد ًا» .

الباب الثامن :فضل التمجيد ،وما ميجّد اهلل به نفسه كلّ يوم
وليلة
حممد ،عن ابن فضال ،عن ابن بكري،
 2462ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ

يمجد نفسه يف ّ
عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
كل يوم
إن اهلل ّ
حول إىل
وليلة ثالث مرات ،فمن جم ّد اهلل بام جم ّد به نفسه ،ثم كان يف حال شقوة ّ
رب
سعادة» فقلت له :كيف هو التمجيد؟ قال« :تقول :أنت اهلل ال إله إال أنت ّ
العيل
العاملني ،أنت اهلل ال إله إال أنت الرمحن الرحيم ،أنت اهلل ال إله إال أنت
ّ
الكبري ،أنت اهلل ال إله إال أنت ملك يوم الدين ،أنت اهلل ال إله إال أنت الغفور
الرحيم ،أنت اهلل ال إله إال أنت العزيز احلكيم ،أنت اهلل ال إله إال أنت منك بدء
ّ
كل يشء وإليك يعود ،أنت اهلل ال إله إال أنت مل تزل وال تزال ،أنت اهلل ال إله إال
والرش ،أنت اهلل ال إله أنت خالق اجلنّة والنار ،أنت اهلل ال إله إال
أنت خالق اخلري
ّ
أنت االحد الصمد [الذي] مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد ،أنت اهلل ال إله
إال أنت امللك القدّ وس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهلل
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )2بحار األنوار217 / 90 :؛ األمايل للصدوق 339 :رقم .12
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.

املصور لك األسامء احلسنى يس ّبح لك ما يف
عام يرشكون ،أنت اهلل اخلالق البارئ
ّ
الساموات واالرض وأنت العزيز احلكيم ،أنت اهلل ال إله إال أنت الكبري،
والكربياء رداؤك» .

الباب التاسع :االستغفار وفضله وأنواعه

عمه ،عن الربقي ،عن ابن حمبوب ،عن هشام بن
 2463ـ  :1ماجيلويه ،عن ّ

سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ما من مؤمن يقرتف يف يوم أو ليلة
احلي القيوم بديع
أربعني كبرية فيقول وهو نادم :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو ّ
عيل ،إال غفرها اهلل له»،
الساموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام وأسأله أن يتوب ّ

ثم قال« :وال خري فيمن يقارف يف ك ّل يوم أو ليلة أربعني كبرية» .

 2464ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن احلسن بن عيل ،عن عبيس بن هشام ،عن
سالم اخلياط ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قال :أستغفر اهلل ،مائة مرة
حني ينام ،بات وقد حتات الذنوب ك ّلها عنه ،كام تتحات الورق من الشجر،
ويصبح وليس عليه ذنب» .

( )1بحار األنوار220 / 90 :؛ ثواب األعامل.13 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )34رواية.
( )3بحار األنوار277 / 90 :؛ اخلصال 540 :رقم .12
( )4بحار األنوار279 / 90 :؛ ثواب األعامل.164 :

أبواب الدعاء
الباب األوّل :فضله واحلث عليه

حممد العطار ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن
 2465ـ  :1أيب ،عن ّ

أخيه موسى عليه السالم قال« :قال رسول اهلل| :أال أد ّلكم عىل سالح
ويدر رزقكم؟ قالوا :نعم ،قال :تدعون بالليل والنهار،
عدوكم،
ينجيكم من ّ
ّ
فإ ّن سالح املؤمن الدعاء» .

الباب الثاني :املنع عن سؤال ما ال حيلّ وما ال يكون ،ومنع الدعاء
على الظامل ،وسائر ما ال ينبغي من الدعاء
حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن هشام
 2466ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ

بن سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن العبد ليكون مظلوم ًا فام زال
يدعو حتى يكون ظامل ًا» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )39رواية ويزيد.
( )2بحار األنوار291 / 90 :؛ ثواب األعامل.26 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )11رواية.
( )4بحار األنوار325 / 90 :؛ ثواب األعامل.274 :

الباب الثالث :فضل البكاء ،وذمّ مجود العني

عمه ،عن هارون ،عن ابن زياد ،عن الصادق،
 2467ـ  :1ماجيلويه ،عن ّ

تكف لسانك،
عن أبيه عليهام السالم قال :قال النبي|« :ثالث منجيات:
ّ
وتبكي عىل خطيئتك ،وتلزم بيتك» .
 2468ـ  :2ابن املتوكل ،عن احلمريي ،عن ابن هاشم ،عن القداح ،عن
الصادق ،عن آبائه ،عن عيل عليهم السالم قال« :قال عيسى بن مريم عليه
السالم :طوبى ملن كان صمته فكر ًا ،ونظره عرب ًا ،ووسعه بيته ،وبكى عىل
خطيئته ،وسلم الناس من يده ولسانه» .
 2469ـ  :3أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن قال :حدّ ثنا عبد اهلل بن
عيل بن احلكم ،عن هشام بن
جعفر احلمريي قال :حدّ ثنا أمحد بن ّ
حممد ،عن ّ
سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:
«طويب لشخص نظر إليه اهلل يبكي عىل ذنب من خشية اهلل ،مل ي ّطلع عىل ذلك
الذنب غريه» .
حممد ،عن ابن حمبوب ،عن أيب
 2470ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
أيوب ،عن الوصايف ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :كان فيام ناجى اهلل به
يتقرب إ ّيل
موسى عليه السالم عىل الطور أن :يا موسى أبلغ قومك أ ّنه ما ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )2بحار األنوار329 / 90 :؛ اخلصال 85 :رقم .13
( )3بحار األنوار330 / 90 :؛ اخلصال 295 :رقم .62
لكن الشيخ املحسني مل يعتمد
( )4بحار األنوار331 / 90 :؛ األمايل للمفيد 67 :رقم ّ .2
نصه( :يف االعتامد
عىل أمايل املفيد ،بل قال يف كتابه :بحوث يف علم الرجال ،511 :ما ّ
عليه وجل) ،وهذه الرواية مصدرها الرئيس هو أمايل املفيد ،فال أدري كيف أدرجها يف
املعترب؟ ّ
حبااَّلل).
ولعل هناك سهو ًا أو تعاضد ًا سند ّي ًا ،والعلم عند اهلل ( ّ

املتقربون بمثل البكاء من خشيتي .قال موسى :يا أكرم األكرمني ،فامذا أثبتهم
ّ
عىل ذلك؟ قال :هم يف الرفيق األعىل ال يرشكهم فيه أحد» .

الباب الرابع :من يستجاب دعاؤه ،ومن ال يستجاب

 2471ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن عبد اهلل بن

سنان ،عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :كنت عنده،
وعنده جفنة من رطب ،فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ،ثم جاء
وسع اهلل عليك» ،ثم قالّ « :
إن رجال لو كان له
آخر فأعطاه ،ثم جاء آخر فقالّ « :

حق
مال يبلغ ثالثني أو أربعني ألف ًا ،ثم شاء أن ال يبقى منه يشء إال قسمه يف ّ

فعل ،فيبقى ال مال له ،فيكون من الثالثة الذين ير ّد دعاؤهم عليهم» .قال:
ثم
قلت :جعلت فداك من هم؟ قال« :رجل رزقه اهلل ماالً فأنفقه يف وجوههّ ،
رب ارزقني ،ورجل دعا عىل امرأته وهو ظامل هلا فيقال له :أمل أجعل
قال :يا ّ
رب ارزقني،
أمرها بيدك؟ ورجل جلس يف بيته وترك الطلب ،ثم يقول :يا ّ
عز وجل :أمل أجعل لك السبيل إىل الطلب للرزق» .
فيقول ّ
حممد بن أمحد بن عيل الكويف
 2472ـ  :2ابن املتوكل ،عن حممد العطار ،عن ّ
وحممد بن احلسني ،عن حممد بن محاد احلارثي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
قال رسول اهلل|« :مخسة ال يستجاب هلمٌ :
رجل جعل اهلل بيده طالق امرأته
فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ومل ُخيل سبيلها ،ورجل أبق مملوكه ثالث مرات ومل
مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ومل يرسع امليش حتى سقط عليه،
يبعه ،ورجل ّ
ورجل أقرض رج ً
ال ماالً فلم يشهد عليه ،ورجل جلس يف بيته وقال :اللهم

( )1املصدر السابق؛ ثواب األعامل.172 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.
( )3بحار األنوار354 / 90 :؛ اخلصال 160 :رقم .208

ارزقني ومل يطلب» .

الباب اخلامس :الدعاء لإلخوان بظهر الغيب واالستغفار هلم،
والعموم يف الدعاء
 2473ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عبد اجلبار ،عن ابن أيب عمري،

عن غري واحد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من قدّ م أربعني رج ً
ال من
إخوانه فدعا هلم ،ثم دعا لنفسه ،استجيب له فيهم ويف نفسه» .
 2474ـ  :2ابن ناتانة ،عن عيل ،عن أبيه قال :رأيت عبد اهلل بن جندب
باملوقف فلم أر موقف ًا أحسن من موقفه ،ما زال ما ّد ًا يديه إىل السامء ،ودموعه
حممد ،ما
تسيل عىل خدّ يه حتى تبلغ األرض ،فلام صدر الناس قلت له :يا أبا ّ

رأيت موقف ًا أحسن من موقفك ،قال :واهلل ما دعوت إال إلخواين ،وذلك ّ
أن أبا
احلسن موسى بن جعفر عليه السالم أخربين أ ّنه« :من دعا الخيه بظهر الغيب
نودي من العرش :ولك مائة ألف ضعف» ،فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف
مضمونة ،لواحدة ال أدري يستجاب أم ال؟» .
 2475ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن ابن سنان
يدر الرزق
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :دعاء الرجل ألخيه بظهر الغيب ّ
ويدفع املكروه» .
( )1بحار األنوار356 / 90 :؛ اخلصال 299 :رقم  .71قال الشيخ املحسني (:)450 /2
لكن يف رواية حممد بن محاد احلارثي عن الصادق عليه السالم بال واسطة نظر ،كام يفهم
من ترمجته يف فهرست النجايش.
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.
( )3بحار األنوار383 / 90 :؛ اخلصال 537 :رقم .3
( )4بحار األنوار384 / 90 :؛ األمايل للصدوق 540 :رقم .2
( )5بحار األنوار385 / 90 :؛ األمايل للصدوق 540 :رقم .1

 2476ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن صفوان بن حييى ،عن أيب
احلسن عليه السالم أنه كان يقول« :من دعا إلخوانه من املؤمنني و ّكل اهلل به عن
ّ
كل مؤمن ملك ًا يدعو له» .
 2477ـ  :5هبذا اإلسناد ،عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال« :ما من
مؤمن يدعو للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت األحياء منهم واألموات،
إال ر ّد اهلل عليه من ّ
كل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث اهلل آدم إىل أن تقوم
الساعة» .
 2478ـ  :6أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن القداح ،عن أيب عبد اهلل عليه
فليعم؛ فإ ّنه أوجب
السالم ،قال :قال رسول اهلل|« :إذا دعا أحدكم
ّ
للدعاء» .

الباب السادس :االستشفاع مبحمّد وآل حممد يف الدعاء ،وأدعية
التوجّه إليهم والصلوات عليهم والتوسّل بهم صلوات اهلل عليهم
 2479ـ  :1أيب ،عن حم ّمد العطار ،عن األشعري ،عن احلسن بن عيل

الكويف ،عن العباس بن عامر ،عن أمحد بن رزق ،عن حييى بن أيب العال ،عن
جابر ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قالّ « :
إن عبد ًا مكث يف النار سبعني
حممد وأهل بيته
عز وجل ّ
خريف ًا واخلريف سبعون سنة قال :ثم إنه سأل اهلل ّ
بحق ّ
ملا رمحتني قال :فأوحى اهلل ّ
جل جالله إىل جربئيل عليه السالم أن اهبط إىل
( )1بحار األنوار386 / 90 :؛ ثواب األعامل ،161 :وفيه :من املؤمنني واملؤمنات
واملسلمني واملسلامت.
( )2املصدر السابق؛ ثواب األعامل.161 :
( )3املصدر السابق نفسه؛ ثواب األعامل.162 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.

رب وكيف يل باهلبوط يف النار؟ قال :إين قد أمرهتا أن
عبدي فأخرجه ،قال :يا ّ
رب فام علمي بموضعه؟ قال :إ ّنه يف جب من
تكون عليك برد ًا وسالم ًا ،قال :يا ّ
عز
سجني قال :فهبط يف النار ،فوجده وهو معقول عىل وجهه ،فأخرجه ،فقال ّ
ّ
رب ،قال :أما
وجل :يا عبدي كم لبثت تناشدين يف النار؟ قال :ما أحيص يا ّ
حتم عىل نفيس أن ال
ّ
وعزيت لوال ما سألتني به ألطلت هوانك يف النار ،ولكنّه ٌ
بحق حممد| وأهل بيته إال غفرت له ،ما كان بيني وبينه ،وقد
يسألني عبدٌ ّ
غفرت لك اليوم» .

الباب السابع :فضل الصالة على النيب وآله صلّى اهلل عليهم
أمجعني واللعن على أعدائهم ،زائداً على ما يف الباب السابق
 2480ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

أبيه قال :قال الرضا عليه السالم« :من مل يقدر عىل ما يك ّفر به ذنوبه فليكثر من
حممد وآله؛ فإ ّهنا هتدم الذنوب هدم ًا» ،وقال عليه السالم« :الصالة
الصالة عىل ّ
عز وجل التسبيح والتهليل والتكبري» .
حممد وآله تعدل عند اهلل ّ
عىل ّ
 2481ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا كانت عشية اخلميس وليلة اجلمعة
نزلت مالئكة من السامء ،معها أقالم الذهب ،وصحف الفضة ،ال يكتبون عش ّية
اخلميس وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة إىل أن تغيب الشمس إال الصالة عىل النبي
وآله|» .
( )1بحار األنوار1 / 91 :؛ اخلصال 584 :رقم 9؛ األمايل للصدوق 770 :رقم .4
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )67رواية.
( )3بحار األنوار47 / 91 :؛ عيون أخبار الرضا 265 / 2 :رقم 52؛ األمايل للصدوق:
 131رقم .8
( )4بحار األنوار50 / 91 :؛ اخلصال 393 :رقم .95

 2482ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن غري واحد،
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ما من عمل أفضل يوم اجلمعة من الصالة
حممد وآله» .
عىل ّ
 2483ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن عبد احلميد ،عن
أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من ذكر اهلل كتبت له عرش حسنات ،ومن ذكر
عز وجل قرن رسوله
رسول اهلل| كتبت له عرش حسنات؛ أل ّن اهلل ّ
بنفسه» .
عمه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
 2484ـ  :5ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ
سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :قال رسول اهلل| ذات يوم لعيل
برشك؟ فقال :بىل بأيب أنت وأ ّمي فإنك مل تزل مبرش ًا ّ
بكل خري،
عليه السالم :أال أ ّ
فقال :أخربين جربئيل آنف ًا بالعجب ،فقال له عيل عليه السالم :وما الذي أخربك
يا رسول اهلل؟ فقال :أخربين ّ
أن الرجل من أ ّمتي إذا ّ
عيل وأتبع بالصالة عىل
صىل ّ

أهل بيتي فتحت له أبواب السامء ،وص ّلت عليه املالئكة سبعني صالة ،وإن كان

يتحات الورق من الشجر ،ويقول اهلل
مذنب ًا خ ّطاء ،ثم تتحات عنه الذنوب كام
ّ
تبارك وتعاىل :لبيك يا عبدي وسعديك ،ويقول اهلل ملالئكته :يا مالئكتي أنتم
صيل عليه سبعامئة صالة ،وإذا ّ
تص ّلون عليه سبعني صالة ،وأنا أ ّ
عيل ومل
صىل ّ

ُيتبع بالصالة عىل أهل بيتي كان بينها وبني السامء سبعون حجاب ًا ،ويقول ّ
جل
جالله :ال ل ّبيك وال سعديك ،يا مالئكتي ال تصعدوا دعاءه إال أن يلحق بنب ّيي
عرتته ،فال يزال حمجوب ًا حتى يلحق يب أهل بيتي» .
( )1املصدر السابق؛ اخلصال 394 :رقم .101
( )2بحار األنوار54 / 91 :؛ علل الرشائع 579 / 2 :رقم .7
( )3بحار األنوار56 / 91 :؛ األمايل للصدوق 675 :رقم .18

الباب الثامن :عوذة احلمّى وأنواعها

حممد ،عن عبد العزيز بن املهتدي،
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
 2485ـ ّ :1

عن يونس بن عبد الرمحن ،عن داود بن زريب قال :مرضت باملدينة مرض ًا شديد ًا
فبلغ ذلك أبا عبد اهلل عليه السالم فكتب إ ّيل« :قد بلغني ع ّلتك ،فاشرت صاع ًا من
ُبر ،ثم استلق عىل قفاك ،وانثره عىل صدرك كيف ما انتثر ،وقل :اللهم إين
رض ،وم ّكنت له يف
أسألك باسمك الذي إذا سألك به
ّ
املضطر كشفت ما به من ّ
األرض ،وجعلته خليفتك عىل خلقك أن ّ
حممد وعىل أهل بيته ،وأن
تصيل عىل ّ
رب من حولك ،وقل مثل ذلك،
تعافيني من ع ّلتي ،ثم استو جالس ًا وامجع ال ّ
واقسمه ُمد ًا مد ًا ّ
لكل مسكني ،وقل مثل ذلك» .قال داود :ففعلت ذلك فكأ ّنام
نشطت من عقال ،وقد فعله غري واحد فانتفع به» .

الباب التاسع :معنى جهد البالء واالستعاذة منه ،ومن ضلع الدين،
وغلبة الرجال ،وبوار األيم ،وطلب متام النعمة ،ومعناه ،وفضل
قول :يا ذا اجلالل واإلكرام
 2486ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
أمري املؤمنني عليه السالم« :إذا أراد أحدكم احلاجة فليب ّكر يف طلبها يوم
اخلميس ،وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران ،وآية الكريس ،وإنا
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )2بحار األنوار35 / 91 :؛ الكايف 564 / 2 :رقم  .2قال الشيخ املحسني :عىل تر ّدد يف
وثاقة دواد بن زريب.
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )7روايات.

أنزلناه يف ليلة القدر ،وأ ّم الكتاب ،فإ ّن فيها قضاء حوائج الدنيا واآلخرة» .

الباب العاشر :األدعية واألحراز لدفع كيد األعداء ،زائداً على ما
سبق ،وما يناسب هذا املعنى ،وفيه :دعاء احلرز اليماني املعروف
بالدعاء السيفي أيضاً ،ودعاء العلوي املصري ،وحنوهما
 2487ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن عيل ،عن أبيه ،عن احلسن بن عيل بن يقطني،

عن أخيه احلسني ،عن أبيه قال :وقع اخلرب إىل موسى بن جعفر عليه السالم
وعنده مجاعة من أهل بيته بام عزم عليه موسى بن املهدي يف أمره ،فقال ألهل
بيته« :بم تشريون؟» قالوا :نرى أن تتباعد عن هذا الرجل ،وأن تغيب شخصك
فتبسم أبو احلسن عليه السالم ثم قال:
رشهّ ،
منه ،فإ ّنه ال يؤمن ّ
عدو شحذ يل ظ ّبة
ثم رفع عليه السالم يده إىل السامء فقال« :إهلي كم من ّ
مديته ،وأرهف يل سنان حدّ ه وداف يل قواتل سمومه ،ومل تنم عنّي عني حراسته،
فلام رأيت ضعفي عن احتامل الفوادح ،وعجزي عن ملامت اجلوائح ،رصفت
بقويت ،فألقيته يف احلفري الذي احتفره
وقوتك ،ال بحويل وال ّ
ذلك عنّي بحولك ّ
يل خائب ًا مما أمله يف دنياه متباعد ًا مما رجاه يف آخرته ،فلك احلمد عىل ذلك قدر
استحقاقك سيدي ،اللهم فخذه بعزتك ،وافلل حدّ ه عنّي بقدرتك ،واجعل له
شغ ً
عمن يناويه ،اللهم وأعدين عليه عدوى حارضة تكون
ال فيام يليه ،وعجز ًا ّ
من غيظي شفاء ،ومن ح ّقي عليه وفاء ،وصل اللهم دعائي باإلجابة ،وانظم
شكايت بالتغيري ،وعرفه عام قليل ما وعدت الظاملني ،وعرفني ما وعدت يف إجابة
( )1بحار األنوار135 / 92 :؛ عيون أخبار الرضا 44 / 1 :رقم .125
( )2يبلغ جمموع ما يف الباب ( )34رواية.

تفرق القوم فام
املضطرين ،إنك ذو الفضل العظيم ،وامل ّن الكريم» .قال :ثم ّ
ّ
اجتمعوا إال لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن املهدي .

الباب احلادي عشر :ما ينبغي أن يُدعى به يف زمان الغيبة

 2488ـ  :1مجاعة ،بإسنادهم إىل جدّ ي أيب جعفر الطويس ،عن ابن أيب جيد،

عن حممد بن احلسن بن سعيد بن عبد اهلل واحلمريي وعيل بن إبراهيم والصفار
ك ّلهم ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن إسامعيل بن مولد وصالح بن السندي ،عن
يونس بن عبد الرمحن .ورواه جدّ ي أبو جعفر الطوسى فيام يرويه عن يونس بن
عبد الرمحن بعدّ ة طرق تركت ذكرها كراهي ًة لإلطالة يف هذا املكان ،يروي عن
يونس بن عبد الرمحن ّ
أن الرضا عليه السالم كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر
املعرب
هبذا« :اللهم ادفع عن ول ّيك وخليفتك،
ّ
وحجتك عىل خلقك ،ولسانك ّ
عنك بإذنك ،الناطق بحكمك ،وعينك الناظرة عىل بر ّيتك ،وشاهدك عىل
رش مجيع ما خلقت
عبادك ،اجلحجاح املجاهد ،العائذ بك عندك ،وأعذه من ّ
وصورت ،واحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن
وبرأت ،وأنشأت
ّ
شامله ومن فوقه ومن حتته ،بحفظك الذي ال يضيع من حفظته به ،واحفط فيه
رسولك وآباءه أئمتك ،ودعائم دينك ،واجعله يف وديعتك التي ال تضيع ،ويف
وعزك الذي ال يقهر ،وآمنه بأمانك الوثيق
جوارك الذي ال خيفر ،ويف منعك ّ
الذي ال خيذل من آمنته به ،واجعله يف كنفك الذي ال يرام من كان فيه ،وأ ّيده
بقوتك واردفه بمالئكتك ،ووال من
وقوه ّ
بنرصك العزيز وأ ّيده بجندك الغالبّ ،
واله ،وعاد من عاداه ،وألبسه درعك احلصينة ،وح ّفه باملالئكة ح ّف ًا .اللهم
( )1بحار األنوار209 / 92 :؛ األمايل للصدوق 459 :رقم .2
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

وب ّلغه أفضل ما ب ّلغت القائمني بقسطك من أتباع النبيني ،اللهم اشعب به
الصدع ،وارتق به الفتق ،وأمت به اجلور ،وأظهر به العدل ،وز ّين بطول بقائه
وقو نارصيه ،واخذل خاذليه ودمدم
األرض ،وأ ّيده بالنرص ،وانرصه بالرعبّ ،
عىل من نصب له ،ود ّمر من غشه ،واقتل به جبابرة الكفر وعمده ودعائمه،
واقصم به رؤوس الضاللة ،وشارعة البدع ،ومميتة السنّة ،ومقوية الباطل ،وذ ّلل
به اجلبارين ،وأبر به الكافرين ،ومجيع امللحدين يف مشارق األرض ومغارهبا
وب ّرها وبحرها ،وسهلها وجبلها ،حتى ال تدع منهم د ّيار ًا وال تبقي هلم آثار ًا.
وأعز به املؤمنني ،وأحي به سنن
طهر منهم بالدك ،واشف منهم عبادك،
ّ
اللهم ّ
املرسلني ودارس حكمة النبيني ،وجدّ د به ما امتحى من دينك ،وبدّ ل من
غض ًا حمض ًا صحيح ًا ال عوج فيه
حكمك حتى تعيد دينك به وعىل يديه جديد ًا ّ
وال بدعة معه ،وحتى تنري بعدله ظلم اجلور ،وتطفئ به نريان الكفر ،وتوضح به
احلق ،وجمهول العدل ،فإ ّنه عبدك الذي استخلصته لنفسك ،واصطفيته
معاقد ّ
من خلقك ،واصطنعته عىل عينك ،وائتمنته عىل غيبك ،وعصمته من الذنوب،
وطهرته من الرجس ،وس ّلمته من الدنس .اللهم فإنا نشهد
وبرأته من العيوبّ ،
ّ
له يوم القيامة ،ويوم حلول الطامة ،أنه مل يذنب ذنب ًا وال أتى حوب ًا ،ومل يرتكب
يغري
معصية ،ومل يض ّيع لك طاعة ،ومل هيتك لك حرمة ،ومل يبدّ ل لك فريضة ،ومل ّ
لك رشيعة ،وإ ّنه اهلادي املهدي الطاهر التقي النقي الريض الزكي.
تقر به عينه،
اللهم أعطه يف نفسه وأهله وولده وذريته وأ ّمته ومجيع رع ّيته ما ّ

وترس به نفسه ،وجتمع له ملك اململكات ك ّلها ،قريبها وبعيدها ،وعزيزها
ّ
كل حكم ،ويغلب بح ّقه ّ
وذليلها ،حتى جيريى حكمه عىل ّ
كل باطل .اللهم
واملحجة العظمى ،والطريقة الوسطى التي
اسلك بنا عىل يديه منهاج اهلدى،
ّ
يرجع إليها القايل ،ويلحق هبا التايل ،وقوف ًا عىل طاعته ،وث ّبتنا عىل مشايعته وامنن
القوامني بأمره ،الصابرين معه ،الطالبني رضاك
علينا بمتابعته ،واجعلنا يف حزبه ّ

ومقوية سلطانه .اللهم
بمناصحته ،حتى حترشنا يوم القيمة يف أنصاره وأعوانه
ّ
واجعل ذلك لنا خالص ًا من ّ
كل شك وشبهة ،ورياء وسمعة ،حتى ال نعتمد به
غريك ،وال نطلب به إال وجهك ،وحتى حت ّلنا حم ّله ،وجتعلنا يف اجلنّة معه ،وأعذنا
وتعز به نرص وليك،
من السأمة والكسل والفرتة واجعلنا ممن تنترص به لدينكّ ،
وال تستبدل بنا غرينا ،فإ ّن استبدالك بنا غرينا عليك يسري ،وهو علينا عسري.
اللهم ّ
ئمة من بعده ،وب ّلغهم آماهلم ،وزد يف آجاهلم،
صل عىل والة عهده ،واأل ّ
وأعز نرصهم ،ومت ّم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم ،وث ّبت دعاءهم واجعلنا
ّ
هلم أعوان ًا ،وعىل دينك أنصار ًا ،فإ ّهنم معادن كلامتك ،وأركان توحيدك ودعائم
دينك ،ووالة أمرك ،وخالصتك بني عبادك ،وصفوتك من خلقك ،وأولياؤك
وسالئل أوليائك ،وصفوة أوالد رسلك ،والسالم عليهم ورمحة اهلل وبركاته» .

الباب الثاني عشر :باب نادر ،وفيه :ذكر الدعاء إذا مسع نباح
الكلب ،ونهيق احلمار ،وعند مساع صوت الرعد ،وما يناسب ذلك
أيضاً

 2489ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن
عز وجلَ ﴿ :ر َّبنَااآتِن ِ
َااِفا
مجيل بن صالح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،يف قوله ّ
مبني عىل
( )1بحار األنوار330 / 92 :؛ مجال األسبوع .307 :وتصحيح سند هذا احلديث ٌّ
حتديد طريق السيد ابن طاوس رمحه اهلل إىل الشيخ الطويس ،مع ّ
أن هذا الطريق مل يذكر
هنا يف السند كام هو واضح ،وإنّام ذكر منه وجود مجاعة أخربوا السيد ابن طاوس ،لكن مل
يرد ذكر من أخرب هذه اجلامعة ،نق ً
ال عن الشيخ الطويس ،ما مل يكن هناك تصحيح عام
ّ
لكل ما ينقله السيد ابن طاوس عن الطويس ،أو يقال ّ
بأن قوله (بإسنادهم) كاف يف
حتقيق التعاضد السندي املوجب للوثوق بالصدور وتصحيح السند ،واملسألة بحاجة
حبااَّلل).
لبحث وتأ ّمل ( ّ
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.

ااح َس َن ًاة﴾ ،قال« :رضوان اهلل يف اجلنّة ،والسعة يف الرزق واملعاش ،وحسن
الدُّ ْن َي َ
اخللق يف الدنيا» .

( )1بحار األنوار348 / 92 :؛ معاين األخبار 174 :رقم .1

أبواب الزكاة وبعض ما يتعلّق بها
الباب األوّل :وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها ،وفيه:
فضل الصدقة أيضاً
 2490ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن محاد،

عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إ ّنام الشحيح من منع
عز وجل» .
حق اهلل وأنفق يف غري ّ
ّ
حق اهلل ّ
حممد الربقي ،عن خلف بن محاد،
 2491ـ  :2أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ّ
عن حريز قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع
عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر ،وس ّلط عليه شجاع ًا
زكاة ماله إال حبسه اهلل ّ
أقرع يريده وهو حييد عنه ،فإذا رأى أ ّنه ال يتخ ّلص منه أمكنه من يده فيقضمها
ون َاماا
كام يقضم الفجل ،ثم يصري طوق ًا يف عنقه ،وذلك قوله ّ
عز وجلَ ﴿ :س ُي َط َّو ُق َ
ب ِ
خ ُلو ْاابِ ِها َي ْو َماا ْل ِق َي َام ِاة﴾ا» .
َ
 2492ـ  :3ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عيل بن مهزيار،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.
( )2بحار األنوار16 / 93 :؛ معاين األخبار 246 :رقم .6
( )3املصدر السابق؛ معاين األخبار 335 :رقم .1

عن احلسن بن سعيد ،عن النرض بن سويد ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد
عز وجل فرض الزكاة كام فرض الصالة ،فلو ّ
اهلل عليه السالم قالّ « :
أن
إن اهلل ّ
ال محل الزكاة فأعطاها عالنية مل يكن عليه يف ذلك عتب ،وذلك ّ
رج ً
عز
أن اهلل ّ
وجل فرض للفقراء يف أموال األغنياء ما يكتفون به ،ولو علم ّ
أن الذي فرض
هلم مل يكفهم لزادهم ،فإ ّنام يؤتى الفقراء فيام ُاتوا من منع من منعهم حقوقهم ،ال
من الفريضة» .
 2493ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن مسكان،
عز وجل:
عن حممد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول اهلل ّ
ونامااب ِ
خ ُلو ْاابِ ِها َي ْو َماا ْل ِق َي َام ِاة﴾ ،فقال« :ما من عبد منع زكاة ماله شيئ ًا إال
﴿ َس ُي َط َّو ُق َ َ َ
جعل اهلل ذلك له يوم القيامة ثعبان ًا من نار طوق ًا يف عنقه ينهش من حلمه حتى
ون امااب ِ
خ ُلو ْا ابِ ِه ا َي ْو َم اا ْل ِق َي َام ِاة﴾،
يفرغ من احلساب ،وهو قوله ّ
عز وجلَ ﴿ :س ُي َط َّو ُق َ َ َ
قال :ما بخلوا به من الزكاة» .
 2494ـ  :5باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
أمري متس ّلط مل يعدل ،وذو ثروة من املال
رسول اهلل|ّ « :أول من يدخل النار ٌ
مل يعط املال حقه ،وفقري فخور» .
 2495ـ  :6هبذا اإلسناد ،قال :قال رسول اهلل|« :ال تزال أ ّمتي بخري ما
حتا ّبوا وهتادوا ،وأ ّدوا األمانة ،واجتنبوا احلرام ،وقروا الضيف ،وأقاموا الصالة،
وآتوا الزكاة ،فإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني» .
( )1بحار األنوار18 / 93 :؛ علل الرشائع 368 / 2 :رقم .2
( )2بحار األنوار20 / 93 :؛ ثواب األعامل.234 :
( )3بحار األنوار13 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 31 / 1 :رقم .20
( )4بحار األنوار14 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .25

الباب الثاني :من جتب عليه الزكاة ،وما جتب فيه ،وما تستحبّ
فيه ،وشرائط الوجوب من احلول وغريه ،وزكاة القرض ،واملال
الغائب
 2496ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن مجيل قال:
سألت أبا عبد اهلل عليه السالم :يف كم الزكاة؟ فقال« :يف تسعة أشياء وضعها
رسول اهلل| وعفا عام سوى ذلك» ،فقال الط ّيار :إن عندنا حب ًا يقال له:
حب كثري» ،فقال له :عليه
األرز ،فقال له أبو عبد اهلل|« :وعندنا أيض ًا ّ
يشء؟ قال« :أمل أقل لك ّ
إن رسول اهلل| عفا عام سوى ذلك ،منها الذهب
والفضة ،وثالثة من احليوان :اإلبل والغنم والبقر ،وما أنبتت األرض :احلنطة
والشعري والزبيب والتمر» .
حممد بن موسى ،عن احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن
 2497ـ ّ :2
حمبوب ،عن عبد اهلل بن سنان قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :باع
أيب عليه السالم من هشام بن عبد امللك أرض ًا له بكذا وكذا ألف دينار ،واشرتط
عليه زكاة ذلك املال عرش سنني ،وإ ّنام فعل ذلك؛ أل ّن هشام ًا كان هو الوايل» .

الباب الثالث :زكاة األنعام
 2498ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )18رواية.
( )2بحار األنوار30 / 93 :؛ اخلصال 422 :رقم .20
( )3بحار األنوار32 / 93 :؛ علل الرشائع 375 / 2 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )7روايات.

وحممد بن مسلم وأيب بصري وبريد العجيل والفضيل ،عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل
عليهام السالم قاال« :يف صدقة اإلبل يف ّ
كل مخس شاة ،إىل أن تبلغ مخسة
وعرشين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة خماض ،ثم ليس فيها يشء حتى تبلغ مخسة
وثالثني ،فإذا بلغت مخسة وثالثني ففيها ابنة لبون ،ثم ليس فيها يشء حتى تبلغ
مخسة وأربعني ،فإذا بلغت مخسة وأربعني ففيها ح ّقة طروقة الفحل ،ثم ليس فيها
يشء حتى تبلغ ستني ،فإذا بلغت ستني ففيها جذعة ،ثم ليس فيها يشء حتى
تبلغ مخسة وسبعني ،فإذا بلغت مخسة وسبعني ففيها بنتا لبون ،ثم ليس فيها يشء
حتى تبلغ تسعني ،فإذا بلغت تسعني ففيها حقتان طروقتا الفحل ،ثم ليس فيها
شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عرشين ومائة ،فإذا بلغت عرشين ومائة ففيها
حقتان طروقتا الفحل ،فإذا زادت واحدة عىل عرشين ومائة ففي ّ
كل مخسني
حقة ،ويف كل أربعني ابنة لبون .ثم ترجع اإلبل عىل أسناهنا وليس عىل النيف
يشء ،وال عىل الكسور يشء ،وليس عىل العوامل يشء ،إنام ذلك عىل السائمة
الراعية» .قال :قلت :ما يف البخت السائمة؟ قال« :مثل ما يف اإلبل العرب ّية»

الباب الرابع :أصناف مستحقّي الزكاة وأحكامهم

احلر قال:
 2499ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن هارون بن مسلم ،عن أيوب بن ّ

قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :مملوك يعرف هذا األمر الذي نحن عليه ،أشرتيه
من الزكاة فأعتقه؟ قال :فقال« :اشرته وأعتقه» ،قلت :فإن هو مات وترك ماالً.
قال :فقال« :مرياثه ألهل الزكاة؛ أل ّنه اشرتي بسهمهم» ،ويف حديث آخر:
( )1بحار األنوار47 / 93 :؛ معاين األخبار 327 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.

«بامهلم» .
 2500ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف عن عيل بن مهزيار،
عن احلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن ابن ُاذينة ،عن زرارة وبكري وفضيل وحممد
بن مسلم وبريد بن معاوية ،عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم أهنام قاال
يف الرجل يكون يف بعض هذه األهواء احلرورية واملرجئة والعثامنية والقدرية ،ثم
يتوب ويعرف هذا األمر وحيسن رأيه ،أيعيد ّ
كل صالة صالها أو صوم أو زكاة
حج؟ قال« :ليس عليه إعادة يشء من ذلك غري الزكاة؛ فإ ّنه البد أن يؤ ّدهيا؛
أو ّ
أل ّنه وضع الزكاة يف غري موضعها ،وإنام موضعها أهل الوالية» .
 2501ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز،
عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :قال رسول اهلل| :ال ّ
حتل
لقوي» ،قلت :ما معنى هذا؟
سوي وال ملحرتف وال
مرة
ّ
ّ
لغني وال لذي ّ
الصدقة ّ
قال« :ال ّ
يكف نفسه عنها» .
حيل له أن يأخذها وهو يقدر عىل أن ّ

الباب اخلامس :حرمة الزكاة على بين هاشم

 2502ـ  :1ابن شاذويه وابن مرسور مع ًا ،عن حممد احلمريى ،عن أبيه ،عن

احتج الرضا عليه السالم عىل العا ّمة بحرضة املأمون يف فضل العرتة
الريان ،فيام
ّ
ونزه
ونزه رسوله ّ
قصة الصدقة ّنزه نفسه ّ
الطاهرة قال عليه السالم« :ملا جاءت ّ
ِِ
ات الِ ْل ُف َق َراء َاواَلَْ َساكِ ِ
ني ا َع َل ْي َها َاواَلُْا َؤ َّل َف ِةا
االصدَ َق ُ
ني َاوا ْل َعامل َ
أهل بيته ،فقال﴿ :إِن ًََّم َّ
( )1بحار األنوار65 / 93 :؛ علل الرشائع 372 / 2 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 374 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار66 / 93 :؛ معاين األخبار 262 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

اب اوا ْلغ ِ ِ
االسبِ ِ
ني َاو ِِف َاسبِ ِ
يض ًة ِّام َن ااَّللِّ﴾ ،فهل
يل ا َف ِر َ
َارم َ
االر َق ِ َ
يل ااَّللّ َِاوا ْب ِن َّ
وِّب ْم َاو ِِف ِّ
ُق ُل ُ ُ
عز وجل سه ًام لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟
جتد يف يشء من ذلك أ ّنه جعل ّ
حرم عليهم؛ أل ّن
أل ّنه ملا ّنزه نفسه عن الصدقة ّ
ونزه رسوله ّنزه أهل بيته ،ال بل ّ
حمرمة عىل حممد وآله عليهم السالم وهي أوساخ أيدي الناس ،ال ّ
حتل
الصدقة ّ
طهروا من ّ
طهرهم اهلل واصطفاهم ريض هلم ما
كل دنس ووسخ ،فلام ّ
هلم؛ أل ّهنم ّ
عز وجل» .
ريض لنفسه ،وكره هلم ما كره لنفسه ّ
حممد بن
 2503ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد
اهلل عليه السالم أنه ذكر « ّ
أن بريرة كانت عند زوج هلا وهي مملوكة ،فاشرتهتا
تقر عند زوجها ،وإن شاءت
فخريها رسول اهلل إن شاءت أن ّ
عائشة فأعتقتها ّ
فارقته ،وكان مواليها الذين باعوها قد اشرتطوا عىل عائشة ّ
أن هلم والءها ،فقال
رسول اهلل| :الوالء ملن أعتق ،وصدّ ق عىل بريرة بلحم فأهدته إىل رسول
اهلل| فع ّلقته عائشة ،وقالتّ :
إن رسول اهلل| ال يأكل الصدقة ،فجاء
رسول اهلل| واللحم مع ّلق ،فقال :ما شأن هذا اللحم مل يطبخ؟ قالت :يا
رسول اهلل| :صدق به عىل بريرة فأهدته لنا وأنت ال تأكل الصدقة ،فقال:
هو هلا صدقة ،ولنا هدية ،ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثالث من السنن» .
 2504ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|« :إ ّنا أهل بيت ال ّ
حتل لنا الصدقة» .
( )1بحار األنوار72 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 207 / 2 :ـ  215رقم .1
( )2بحار األنوار74 / 93 :؛ اخلصال 190 :رقم .262
( )3املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .32

الباب السادس :كيفية قسمتها وآدابها ،وحكم ما يأخذه اجلائر
منها ،ووقت إخراجها ،وأقلّ ما يعطى الفقري منها
حممد بن موسى ،عن احلمريى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن
 2505ـ ّ :1

حمبوب ،عن ابن سنان ،عن الصادق عليه السالم قال« :باع أيب عليه السالم من
هشام بن عبد امللك أرض ًا له بكذا وكذا ألف دينار ،واشرتط عليه زكاة ذلك
املال عرش سنني ،وإنام فعل ذلك؛ أل ّن هشام ًا كان هو الوايل» .

الباب السابع :وجوب زكاة الفطرة وفضلها

 2506ـ  :1ابن املتوكل ،عن السعد آبادي ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن حممد

بن زياد األزدي ،عن أبان وغريه ،عن الصادق جعفر بن حممد عليه السالم قال:
«من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح ،تق ّبل اهلل منه صيامه» فقيل له :يا
ابن رسول اهلل ،ما القول الصالح؟ قال« :شهادة أن الإله إال اهلل ،والعمل
الصالح إخراج الفطرة» .
 2507ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عبد اجلبار ،عن صفوان بن حييى ،عن
إسحاق بن عامر ،عن معتب ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :اذهب فأعط
عن عيايل الفطرة ،وأعط عن الرقيق بأمجعهم وال تدع منهم أحد ًا ،فإ ّنك إن
ختوفت عليه الفوت» فقلت :وما الفوت؟ قال« :املوت» .
تركت منهم إنسان ًا ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )2بحار األنوار78 / 93 :؛ علل الرشائع 375 / 2 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )4بحار األنوار103 / 93 :؛ التوحيد 22 :رقم 16؛ معاين األخبار 235 :رقم 1؛ األمايل
له 110 :رقم .6
( )5بحار األنوار104 / 93 :؛ علل الرشائع 389 / 2 :رقم .1

الباب الثامن :قدر الفطرة ،ومن جتب عليه أن يؤدّى عنه،
ومستحقّ الفطرة
 2508ـ  :1أيب ،عن عيل بن إبراهيم ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن

إسحاق ،عن أيب إبراهيم عليه السالم قال :سألته عن صدقة الفطرة ،أعطيها غري
أحق هبا ملكان الشهرة» .
أهل واليتي من فقراء جرياين؟ قال« :نعم اجلريان ّ
 2509ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن هاشم وأيوب بن نوح وحممد
بن عبد اجلبار وابن يزيد مجيع ًا ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن احلكم ،عن أيب
عبد اهلل عليه السالم قال« :التمر يف الفطرة أفضل من غريه؛ أل ّنه أرسع منفعة،
وذلك أ ّنه إذا وقع يف يد صاحبه أكل منه وقال :نزلت هذه الزكاة وليس للناس
أموال وإنام كانت الفطرة» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )2بحار األنوار105 / 93 :؛ علل الرشائع 391 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار106 / 93 :؛ علل الرشائع 390 / 2 :رقم .1

أبواب الصدقة
الباب األوّل :فضل الصدقة وأنواعها وآدابها

 2510ـ  :1أيب وابن الوليد مع ًا ،عن حم ّمد العطار ،عن ابن عيسى ،عن

البزنطي قال :قرأت كتاب أيب احلسن الرضا عليه السالم إىل أيب جعفر عليه
السالم« :يا أبا جعفر بلغني ّ
أن املوايل إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغري،
وإ ّنام ذلك من بخل هلم لئال ينال منك أحد خري ًا ،فأسألك بح ّقي عليك ال يكن
مدخلك وخمرجك إال من الباب الكبري ،وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة،
ربه فال تعطه ّ
أقل من
ثم ال يسألك أحد إال أعطيته من سألك من عمومتك أن ت ّ
عامتك فال تعطها ّ
أقل من مخسة
مخسني دينار ًا ،والكثري إليك ،ومن سألك من ّ
وعرشين دينار ًا ،والكثري إليك ،إين إنام أريد أن يرفعك اهلل ،فأنفق وال ختش من
ذي العرش إقتار ًا» .
 2511ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن احلسن بن عيل بن
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )72رواية.
( )2بحار األنوار121 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 11 / 1 :رقم .20

يقطني ،عن أخيه احلسن ،عن أبيه ،عن أيب احلسن األ ّول عليه السالم ،يف الرجل
أحب
يكون عنده اليشء أيتصدّ ق به أفضل أم يشرتي به نسمة؟ فقال« :الصدقة
ّ
إ ّيل» .
 2512ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|« :استنزلوا الرزق بالصدقة» .

الباب الثاني :مصارف اإلنفاق ،والنهي عن التبذير فيه،
والصدقة باملال احلرام
 2513ـ  :1ماجيلويه ،عن أبيه ،عن الربقي ،عن ابن حمبوب ،عن أيب أ ّيوب،

حممد بن مسلم ومنهال القصاب مجيع ًا ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم
عن ّ
قال« :من أصاب ماالً من أربع مل يقبل منه يف أربع :من أصاب ماالً من غلول أو
حج وال يف
رياء أو خيانة أو رسقة مل يقبل منه يف زكاة وال يف صدقة وال يف ّ
حج ًا وال عمرة من
عمرة» ،وقال أبو جعفر عليه السالم« :ال يقبل اهلل ّ
عز وجل ّ
مال حرام» .
 2514ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري والبزنطي مع ًا،
عن أبان بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أربع ال جيزن يف أربعة:
حج وال عمرة وال جهاد وال
اخليانة والغلول والرسقة والربا ،ال جتوز يف ّ
( )1بحار األنوار124 / 93 :؛ ثواب األعامل.140 :
( )2بحار األنوار121 / 93 :؛ التوحيد 68 :رقم 24؛ عيون أخبار الرضا 38 / 1 :رقم
.75
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )4بحار األنوار163 / 93 :؛ األمايل للصدوق 527 :رقم .4

صدقة» .
 2515ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن عبد اهلل بن
سنان ،عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :كنت عنده،
وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ،ثم جاء سائل آخر فأعطاه ،ثم جاء
وسع اهلل عليك» ،ثم قالّ « :
إن رج ً
ال لو كان له
آخر فأعطاه ،ثم جاء آخر فقالّ « :
حق
مال يبلغ ثالثني أو أربعني ألف ًا ،ثم شاء أن ال يبقى منه يشء إال قسمه يف ّ
فعل فيبقى ال مال له ،فيكون من الثالثة الذين ير ّد دعاؤهم عليهم» ،قال :قلت:
جعلت فداك من هم؟ قال« :رجل رزقه اهلل ماالً فأنفقه يف وجوهه ،ثم قال :يا
رب ارزقني ،ورجل دعا عىل امرأته وهو ظامل هلا ،فيقال له :أمل أجعل أمرها
ّ
عز
رب ارزقني فيقول ّ
بيدك؟ ورجل جلس يف بيته وترك الطلب ثم يقول :يا ّ
وجل :أمل أجعل لك السبيل إىل الطلب للرزق» .

الباب الثالث :كراهية ردّ السائل ،وفضل إطعامه وسقيه ،وفضل
صدقة املاء
عمه
 2516ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن سليامن بن سامعة ،عن ّ

عاصم الكويف ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه عليهام السالم قال :قال رسول
عز وجل
اهلل|« :إذا تصامت أ ّمتي عن سائلها ومشت بتبخرت ،حلف ريب ّ
وعزيت ألعذب ّن بعضهم ببعض» .
بعزته ،فقالّ :
ّ
( )1بحار األنوار166 / 93 :؛ اخلصال 216 :رقم .38
( )2املصدر السابق؛ اخلصال 160 :رقم .208
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )19رواية.
( )4بحار األنوار174 / 93 :؛ ثواب األعامل.251 :

الباب الرابع :يف أنواع الصدقة وأقسامها ،من صدقة الليل
والنهار والسرّ واجلهار وغريها ،وأفضل أنواع الصدقة
 2517ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن ابن أيب عمري ،عن برش

بن مسلمة ،عن مسمع أيب سيار ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من تصدّ ق
حني يصبح بصدقة أذهب اهلل عنه نحس ذلك اليوم» .
حممد بن
 2518ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن بزيع ،عن ّ
عذافر ،عن عمر بن يزيد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سئل عن الصدقة
عىل من يسأل عىل األبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته فقال« :ال،
بل يبعث هبا إىل من بينه وبينه قرابة ،فهو أعظم لألجر» .
 2519ـ  :3هبذا اإلسناد ،عن عمر بن يزيد ،عن الصادق عليه السالم قال:
الرس تطفئ غضب
«صدقة العالنية تدفع سبعني نوع ًا من البالء ،وصدقة ّ
الرب» .
ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )2بحار األنوار176 / 93 :؛ األمايل للصدوق 528 :رقم .7
( )3بحار األنوار179 / 93 :؛ ثواب األعامل.142 :
( )4بحار األنوار179 / 93 :؛ ثواب األعامل.143 :

(أبواب) كتاب اخلمس
أبواب اخلمس وما يناسبه
الباب األوّل :وجوب اخلمس ،وعقاب تاركه ،وحكمه يف زمان
الغيبة ،وحكم ما وقف على اإلمام
حممد بن جعفر األسدي ،فيام ورد عليه من الناحية املقدّ سة عىل
 2520ـ ّ :1
حممد بن عثامن« :أما ما سألت عنه من أمر الوقف عىل ناحيتنا ،وما جيعل لنا
يد ّ
فكل ما مل يسلم فصاحبه فيه باخليارّ ،
ثم حيتاج إليه صاحبهّ ،
وكل ما سلم فال
خيار لصاحبه فيه ،احتاج أو مل حيتج ،افتقر إليه أو استغنى عنه .وأما ما سألت
ّ
ترصفه يف ماله من غري
يستحل ما يف يده من أموالنا
عنه من أمر من
ويترصف فيه ّ
ّ
أمرنا ،فمن فعل ذلك فهو ملعون ،ونحن خصامؤه يوم القيامة ،وقد قال
حرم اهلل ملعون عىل لساين ولسان ّ
ّ
كل نبي
النبي|:
املستحل من عرتيت ما ّ
عز
جماب ،فمن ظلمنا كان يف مجلة الظاملني لنا ،وكانت لعنة اهلل عليه؛ لقوله ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.

ني﴾ .
وجلَ ﴿ :ألَا َل ْعنَ ُةااَّللِّا َع ََلاال َّظاَل ِ َا
 2521ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن محاد ،عن حريز،
عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم أنه قالّ « :
إن أمري املؤمنني عليه السالم
ح ّللهم من اخلمس ،يعني الشيعة؛ ليطيب مولدهم» .
 2522ـ  :3هبذا اإلسناد ،عن زرارة وحممد بن مسلم وأيب بصري ،عن أيب
جعفر عليه السالم قال :قال أمري املؤمنني عليه السالم« :هلك الناس يف بطوهنم
وفروجهم؛ أل ّهنم ال يؤ ّدون إلينا ح ّقنا ،أال ّ
وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم يف
حل» .
 2523ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن ابن بكري،
قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :إين آلخذ من أحدكم الدرهم ،وإين
تطهروا» .
ملن أكثر أهل املدينة ماالً ،ما أريد بذلك إال أن ّ
حممد العطار ،عن اليقطيني قال:
 2524ـ  :5ابن عصام ،عن الكليني ،عن ّ
عيل بن حممد عليه السالم :رجل جعل لك ـ جعلني اهلل فداك ـ شيئ ًا
كتبت إىل ّ
من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث إليك؟ فقال« :هو باخليار يف ذلك
ما مل خيرجه عن يده ،ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه» .
( )1بحار األنوار184 / 93 :؛ كامل الدين 520 :رقم .49
( )2بحار األنوار186 / 93 :؛ علل الرشائع 377 / 2 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 377 / 2 :رقم .2
( )4املصدر السابق نفسه؛ علل الرشائع 377 / 2 :رقم .1
( )5بحار األنوار187 / 93 :؛ كامل الدين 522 :رقم  .52قال الشيخ املحسني (/ 2
وترضيه عليه ،كام ا ّدعاها السيد
ترحم الصدوق
ّ
 :)456بناء ً عىل ُحسن ابن عصام بكثرة ّ
الداماد.

الباب الثاني :ما جيب فيه اخلمس ،وسائر أحكامه

 2525ـ  :1اهلمداين ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن غري واحد،

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :اخلمس عىل مخسة أشياء :عىل الكنوز واملعادن
والغوص والغنيمة» ،ونيس ابن أيب عمري اخلامس .
 2526ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن النهدي ،عن ابن علوان ،عن عمرو بن
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|:
«العجامء ج ّبار ،والبئر ج ّبار ،واملعدن جبار ،ويف الركاز اخلمس» .
حممد بن مسعود ،عن إبراهيم بن حممد بن فارس ،عن ابن يزيد،
 2527ـ ّ :3
عن ابن أيب عمري ،عن شهاب بن عبد ر ّبه ،عن أيب بصري قالّ :
إن علباء األسدي
ّ
ويل البحرين ،فأفاد سبعامئة ألف دينار ودواب ورقيق ًا ،قال :فحمل ذلك ك ّله
حتى وضعه بني يدي أيب عبد اهلل عليه السالم ،ثم قالّ :إين و ّليت البحرين لبني
أميّة ،وأفدت كذا وكذا وقد محلته ك ّله إليك ،وعلمت ّ
عز وجل مل جيعل
أن اهلل ّ
هلم من ذلك شيئ ًا ،وأ ّنه ك ّله لك ،فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم« :هاته» قال:
فوضع بني يديه ،فقال له« :قد قبلنا منك ،ووهبناه لك ،وأحللناك منه ،وضمنّا
لك عىل اهلل اجلنّة» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.
( )2بحار األنوار189 / 93 :؛ اخلصال 291 :رقم .53
( )3بحار األنوار190 / 93 :؛ معاين األخبار 303 :رقم 1؛ قال الشيخ املحسني (/2
 :)456عىل تأ ّمل.

( )4بحار األنوار194 / 93 :؛ اختيار معرفة الرجال 453 / 2 :رقم  .352يف الرواية
غرابة ،البدّ من فهمها وفق ًا لظروفها التارخي ّية ،فكيف هيبه هذا املبلغ اخليايل ،سبعامئة
ألف دينار ذهب ،غري الرقيق والدواب؟ وكيف مل يطلب منه توزيعه عىل الفقراء؟ ولع ّلها

الباب الثالث :أصناف مستح ّقي اخلمس ،وكيفية القسمة بينهم

حممد احلمريي ،عن أبيه ،عن
 2528ـ  :1ابن شاذويه وابن مرسور مع ًا ،عن ّ

احتج الرضا عليه السالم عىل علامء العا ّمة يف فضل العرتة الطاهرة
الريان قال:
ّ
عز وجل:
بحرضة املأمون فقال عليه السالم فيام قال« :وأما الثامنة فقول اهلل ّ
﴿ َوا ْع َلمو ْا َاأنًَّم اغَنِمتُم امن َاَش ٍء ا َف َأ َّن اَّللِّ ُاُخُس ُه َاولِلرس ِ
ول َاولِ ِذي اا ْل ُق ْر َبى﴾ ،فقرن
َّ ُ
َ
ْ ِّ
ُ
ْ
َ
سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله ،فهذا فصل أيض ًا بني اآلل واأل ّمة؛
أل ّن اهلل جعلهم يف ح ّيز وجعل الناس يف ح ّيز دون ذلك ،وريض هلم ما ريض
لنفسه ،واصطفاهم فيه ،فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى ّ
بكل ما كان من
عز وجل لنفسه ورضيه هلم ،فقال وقوله
الفيء والغنيمة وغري ذلك مما رضيه ّ
ِ
ُس ُه َاولِلرس ِ
َ
ول َاولِ ِذي اا ْل ُق ْر َبى﴾،
اَش ٍء ا َف َأ َّن اَّللِّ ُاُخ َ ا
َّ ُ
احلقَ ﴿ :وا ْع َل ُمو ْا اأن ًََّم اغَن ْمتُم ِّامن َ ْ
فهذا تأكيد مؤ ّكد وأثر قائم هلم إىل يوم القيامة يف كتاب اهلل الناطق الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد .وأما قولهَ ﴿ :وا ْل َيت ََامىا
ني﴾ ،فإ ّن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ومل يكن له فيها نصيب،
َواَلَْ َساكِ ِا
وكذلك املسكني إذا انقطع مسكنته مل يكن له نصيب من الغنم ،وال ّ
حيل له
للغني والفقري منهم؛ أل ّنه ال
قائم هلم
ّ
أخذه ،وسهم ذي القربى إىل يوم القيامة ٌ
عز وجل ،وال من رسوله ،فجعل لنفسه معهام سه ًام ولرسوله
أحد أغنى من اهلل ّ
سه ًام ،فام رضيه لنفسه ولرسوله رضيه هلم ،وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه
ولنب ّيه| رضيه لذي القربى كام أجراهم يف الغنيمة ،فبدأ بنفسه ّ
جل جالله ثم
برسوله ثم هبم ،وقرن سهمهم بسهم اهلل وسهم رسوله.
حبااَّلل).
مكيدة لإليقاع باإلمام عليه السالم ،وهلذا فعل ذلك بنحو التق ّية واهلل العامل ( ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.

ِ
ِ
ِ
االر ُس َ
ولا
وكذلك يف الطاعة قالَ ﴿ :يا َاأ ُّ َُّيا اا َّلذ َ
اآمنُو ْا َاأطي ُعو ْا ااَّللَّ َاو َأطي ُعو ْا َّ
ين َ
ُم﴾ ،فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته ،وكذلك آية الوالية:
َو ُأ ْو َِل ااْلَ ْم ِر ِامنك ْا
ِ
اآمنُوا﴾ ،فجعل واليتهم مع طاعة الرسول
﴿إِن ًََّم َاولِ ُّيك ُا
ُم ااَّللُّ َاو َر ُسو ُل ُه َاوا َّلذ َ
ين َ
مقرون ًة بطاعته ،كام جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرون ًا بسهمه يف الغنيمة
والفيء فتبارك اهلل وتعاىل ما أعظم نعمته عىل أهل هذا البيت.
ونزه أهل بيته فقال﴿ :إِن ًََّما
ونزه رسوله ّ
قصة الصدقة ّنزه نفسه ّ
فلام جاءت ّ
ِ
ِِ
ات الِ ْل ُف َق َراء َاواَلَْ َساكِ ِ
االر َق ِ
ابا
الصدَ َق ُ
ني َاوا ْل َعامل َ
َّ
وِّب ْم َاو ِِف ِّ
ني ا َع َل ْي َها َاواَلُْ َؤ َّل َفة ا ُق ُل ُ ُ
وا ْلغ ِ ِ
االسبِ ِ
ني َاو ِِف َاسبِ ِ
يض ًة ِّام َن ااَّللِّ﴾ ،فهل جتد يف يشء من
يل ا َف ِر َ
َارم َ
َ
يل ااَّللِّ َاوا ْب ِن َّ

عز وجل سه ًام لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ أل ّنه ملا ّنزه نفسه
ذلك أنه جعل ّ
حمرمة
عن الصدقة ّ
ونزه رسوله ّنزه أهل بيته ،ال بل ح ّرم عليهم؛ أل ّن الصدقة ّ
طهروا من ّ
حممد وآله ،وهي أوساخ أيدي الناس ال ّ
كل دنس
حتل هلم؛ أل ّهنم ّ
عىل ّ
طهرهم اهلل واصطفاهم ريض هلم ما ريض لنفسه ،وكره هلم ما كره
ووسخ ،فلام ّ
عز وجل فهذه الثامنة» .
لنفسه ّ
حممد بن
 2529ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيداهلل احللبي ،عن أيب عبد
اهلل عليه السالم قالّ « :
إن نجدة احلروري كتب إىل ابن عباس يسأله عن أربعة
أشياء :هل كان رسول اهلل| يغزو بالنساء وكان يقسم هل ّن شيئ ًا؟ ومن
موضع اخلمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه
هلن
ابن عباس :أما قولك يف النساء ،فإ ّن رسول اهلل| كان حيذهي ّن وال يقسم ّ
شيئ ًا ،وأما اخلمس فإ ّنا نزعم أ ّنه لنا وزعم قوم أ ّنه ليس لنا ،فصربنا ،وأما اليتيم
( )1بحار األنوار196 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 207 / 2 :رقم 1؛ األمايل له 615 :رقم .1

فانقطاع ُيتمه أشدّ ه وهو االحتالم ،إال أن ال تونس منه رشد ًا ،فيكون عندك
سفيه ًا أو ضعيف ًا ،فيمسك عليه ول ّيه ،وأما الذراري فلم يكن النبي| يقتلها،
وكان اخلرض عليه السالم يقتل كافرهم ويرتك مؤمنهم ،فإن كتب تعلم منهم ما
يعلم اخلرض فأنت أعلم» .

الباب الرابع :باب األنفال

 2530ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن حفص بن

البخرتي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن جربئيل كرى برجله مخسة أهنار
ولسان املاء يتبعه :الفرات ،ودجلة ،ونيل مرص ،ومهران ،وهنر بلخ ،فام سقت أو
سقي منها فلإلمام ،والبحر املطيف بالدنيا» .

الباب اخلامس :فضل صلة اإلمام عليه السالم

 2531ـ  :1أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن عمران بن موسى ،عن ابن يزيد،

عن البزنطي ،عن محاد بن عثامن ،عن إسحاق بن عامر قال :قلت للصادق عليه
ِ
اح َسنًاا
السالم :ما معنى قوله تبارك وتعاىلَّ ﴿ :من ا َذا اا َّلذي ا ُي ْق ِر ُض ااَّللَّ ا َق ْر ًضا َ
َفي َض ِ
اع َف ُها َل ُه َاأ ْض َعا ًفااكَثِ َْي ًاة﴾؟ قال« :صلة اإلمام» .
ُ
( )1بحار األنوار198 / 93 :؛ اخلصال 235 :رقم .75
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )3بحار األنوار214 / 93 :؛ اخلصال 291 :رقم .54
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )5بحار األنوار215 / 93 :؛ ثواب األعامل .99 :قال الشيخ املحسني ( :)457 / 2بنا ًء
عىل ّ
أن عمران بن موسى املذكور فيه هو الزيتوين الثقة.

حممد بن أمحد بن عيل بن الصلت ،عن عبد اهلل بن الصلت ،عن
وأيب ،عن ّ
يونس ،عن إسحاق عنه عليه السالم مثله .

( )1بحار األنوار215 / 93 :؛ ثواب األعامل.99 :

(أبواب) كتاب الصوم
الباب األوّل :فضل الصيام

عمه ،عن الربقي ،عن األهوازي ،عن فضالة،
 2532ـ  :1ماجيلويه ،عن ّ

عن عبد اهلل بن سنان ،عن الصادق عليه السالم قال« :خلوف فم الصائم أفضل
عند اهلل من رائحة املسك» .

الباب الثاني :أنواع الصوم وأقسامه ،واأليّام اليت يستحبّ فيها
الصوم ،واأليّام اليت حيرم فيها ،وأقسام صوم األذن
 2533ـ  :1محاد بن عيسى قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :قال

أيب :قال عيل عليه السالم« :بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بديل بن ورقاء
فإهنا
اخلزاعي عىل مجل أورق أيام منى ،فقال :تنادي يف الناس :أن ال تصومواّ ،
أيام أكل ورشب وبعال».
حممد بن عبد اهلل بن
وبإسناده ،عن الصدوق ،عن جعفر بن احلسني ،عن ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )42رواية.
( )2بحار األنوار253 / 93 :؛ ثواب األعامل.51 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.

جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن حممد بن عيسى األشعري ،عن محاد مثله .ثم قال:
خيتص بالناسك ال ّ
واعلم ّ
بكل من حرض منى .
أن هذا النهي ّ

الباب الثالث :أحكام القضاء لنفسه ولغريه ،وحكم احلائض
واملستحاضة والنفساء
 2534ـ  :1ابن إدريس ،عن أبيه ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن

حممد بن حييى ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن امرأة
شوال فأوصتني أن أقيض عنها قال« :هل
مرضت يف شهر رمضان وماتت يف ّ
عز
برئت من مرضها؟» قلت :ال ،ماتت فيه .قال« :فال تقض عنها؛ فإ ّن اهلل ّ
وجل مل جيعله عليها» ،قلت :فإ ّين أشتهي أن أقضيه قال« :فإن اشتهيت أن تصوم
لنفسك فصم» .

( )1بحار األنوار264 / 93 :؛ األربعون حديث ًا للشهيد األول 35 :رقم  .10قال الشيخ
املحسني (ّ :)457 / 2
لكن الكالم يف سند الشهيد
فإن جعفر بن احلسني ثقة عىل وجهّ ،
رمحه اهلل إىل الصدوق ،فتأ ّمل.

( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )3بحار األنوار332 / 93 :؛ علل الرشائع 382 / 2 :رقم .4

أبواب صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه
الباب األوّل :وجوب صوم شهر رمضان ،وفضله

 2535ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

أبيه ،عن مروان بن مسلم ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
عز وجل ،فمن صام من
رسول اهلل|« :شعبان شهري ،ورمضان شهر اهلل ّ
شهري يوم ًا كنت شفيعه يوم القيامة ،ومن صام شهر رمضان أعتق من النار» .
 2536ـ  :2النقاش والقطان واملعاذي والطالقاين مجيع ًا ،عن أمحد اهلمداين،
عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن أبيه ،عن أيب احلسن الرضا ،عن أبيه ،عن
آبائه ،عن أمري املؤمنني عليهم السالم قالّ « :
إن رسول اهلل| خطبنا ذات يوم
شهر هو
فقال :أهيا الناس ،إ ّنه قد أقبل إليكم شهر اهلل بالربكة والرمحة واملغفرةٌ ،
عند اهلل أفضل الشهور ،وأ ّيامه أفضل األ ّيام ،ولياليه أفضل الليايل ،وساعاته
أفضل الساعات ،هو شهر دعيتم فيه إىل ضيافة اهلل ،وجعلتم فيه من أهل كرامة
اهلل ،أنفاسكم فيه تسبيح ،ونومكم فيه عبادة ،وعملكم فيه مقبول ،ودعاؤكم فيه
مستجاب .فسلوا اهلل ر ّبكم بن ّيات صادقة ،وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )64رواية.
( )2بحار األنوار364 / 93 :؛ األمايل للصدوق 726 :رقم .5

الشقي من ُحرم غفران اهلل يف هذا الشهر العظيم ،واذكروا
وتالوة كتابه ،فإ ّن
ّ
بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه ،وتصدّ قوا عىل فقرائكم
ومساكينكم ،وو ّقروا كباركم ،وارمحوا صغاركم ،وصلوا أرحامكم ،واحفظوا
حيل النظر إليه أبصاركم ،وعام ال ّ
وغضوا عام ال ّ
حيل االستامع إليه
ألسنتكم،
ّ
أسامعكم ،وحتنّنوا عىل أيتام الناس يتحنّن عىل أيتامكم ،وتوبوا إىل اهلل من
ذنوبكم .وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء يف أوقات صلواتكم ،فإ ّهنا أفضل
عز وجل فيها بالرمحة إىل عباده ،جييبهم إذا ناجوه ،ويل ّبيهم
الساعات ،ينظر اهلل ّ
إذا نادوه ،ويستجيب هلم إذا دعوه.
أهيا الناس ّ
إن أنفسكم مرهونة بأعاملكم فف ّكوها باستغفاركم ،وظهوركم
ثقيلة من أوزاركم فخ ّففوا عنها بطول سجودكم ،واعلموا ّ
أن اهلل تعاىل ذكره
بعزته أن ال ّ
يروعهم بالنار يوم يقوم
أقسم ّ
يعذب املص ّلني والساجدين ،وأن ال ّ
لرب العاملني .أهيا الناس من ف ّطر منكم صائ ًام مؤمن ًا يف هذا الشهر كان له
الناس ّ
بذلك عند اهلل عتق رقبة ،ومغفرة ملا مىض من ذنوبه ،قيل :يا رسول اهلل ،وليس
بشق مترة ،اتقوا النار ،ولو
ك ّلنا يقدر عىل ذلك ،فقال عليه السالم :اتقوا النار ولو ّ
حسن منكم يف هذا الشهر خلقه كان له جواز ًا عىل
برشبة من ماء .أهيا الناس من ّ
الرصاط يوم ّ
تزل فيه األقدام ،ومن خ ّفف يف هذا الشهر عام ملكت يمينه ،خ ّفف
كف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه ،ومن أكرم فيه
رشه ّ
اهلل عليه حسابه ،ومن ّ
كف فيه ّ

يتي ًام أكرمه اهلل يوم يلقاه ،ومن وصل فيه رمحه وصله اهلل برمحته يوم يلقاه ،ومن
تطوع فيه بصالة كتب اهلل له
قطع فيه رمحه قطع اهلل عنه رمحته يوم يلقاه ،ومن ّ
براءة من النار ،ومن أ ّدى فيه فرض ًا كان له ثواب من أ ّدى سبعني فريضة فيام
ختف
عيل ث ّقل اهلل ميزانه يوم ّ
سواه من الشهور ،ومن أكثر فيه من الصالة ّ
املوازين ،ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه من
الشهور.

أهيا الناسّ ،
إن أبواب اجلنان يف هذا الشهر مفتحة ،فسلوا ربكم أن ال يغلقها
عليكم ،وأبواب النريان مغلقة فسلوا ربكم أن ال يفتحها عليكم ،والشياطني
مغلولة فسلوا ر ّبكم أن ال يس ّلطها عليكم.
قال أمري املؤمنني عليه السالم :فقمت فقلت :يا رسول اهلل ،ما أفضل األعامل
يف هذا الشهر؟ فقال :يا أبا احلسن أفضل األعامل يف هذا الشهر الورع عن حمارم
عز وجل .ثم بكى .فقلت :يا رسول اهلل ،ما يبكيك؟ فقال :يا ع ّيل أبكي ملا
اهلل ّ

ّ
كأين بك وأنت ّ
تصيل لربك ،وقد انبعث أشقى
يستحل منك يف هذا الشهرّ ،
فخضب منها حليتك.
األ ّولني شقيق عاقر ناقة ثمود ،فرضبك رضب ًة عىل قرنك ّ
قال أمري املؤمنني عليه السالم :فقلت :يا رسول اهلل ،وذلك يف سالمة من ديني؟
فقال عليه السالم :يف سالمة من دينك .ثم قال :يا عيل ،من قتلك فقد قتلني،
ومن أبغضك فقد أبغضني ،ومن سبّك فقد س ّبني؛ أل ّنك منّي كنفيس ،روحك
من روحي ،وطينتك من طينتيّ ،
إن اهلل تبارك وتعاىل خلقني وإياك واصطفاين
نبويت .يا
للنبوة ،واختارك لإلمامة ،ومن أنكر إمامتك فقد أنكر ّ
وإياك ،واختارين ّ
عيل أنت وص ّيي ،وأبو ولدي ،وزوج ابنتي ،وخليفتي عىل أ ّمتي يف حيايت وبعد
بالنبوة ،وجعلني خري
مويت :أمرك أمري ،وهنيك هنيي ،أقسم بالذي بعثني
ّ
رسه ،وخليفته عىل عباده» .
الرب ّية ،إ ّنك ّ
حلجة اهلل عىل خلقه ،وأمينه عىل ّ
 2537ـ  :3الطالقاين ،عن أمحد بن اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال،
عن أبيه عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :
إن شهر
شهر عظيم يضاعف اهلل فيه احلسنات ،ويمحو فيه السيئات ،ويرفع فيه
رمضان ٌ
الدرجات ،من تصدّ ق يف هذا الشهر بصدقة غفر اهلل له ،ومن أحسن فيه إىل ما
( )1بحار األنوار356 / 93 :؛ عيون أخبار الرضا 265 / 2 :رقم .53

حسن فيه خلقه غفر اهلل له ،ومن كظم فيه غيظه
ملكت يمينه غفر اهلل له ،ومن ّ
غفر اهلل له ،ومن وصل فيه رمحه غفر اهلل له» .ثم قال عليه السالمّ « :
إن شهركم
هذا ليس كالشهور ،إنه إذا أقبل إليكم أقبل بالربكة والرمحة ،وإذا أدبر عنكم أدبر
بغفران الذنوب ،هذا شهر احلسنات فيه مضاعفة ،وأعامل اخلري فيه مقبولة ،من
ّ
يتطوع هبام غفر اهلل له» .ثم قال
صىل منكم يف هذا الشهر هلل ّ
عز وجل ركعتني ّ
الشقي من خرج عنه هذا الشهر ومل يغفر ذنوبه،
قي حق
ّ
عليه السالم« :إن الش ّ
الرب الكريم» .
فحينئذ خيرس حني يفوز املحسنون بجوائز ّ
 2538ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى عن األهوازي ،عن ابن علوان،
عن عمرو بن خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن عيل عليهم
السالم ،قال« :ملا حرض شهر رمضان قام رسول اهلل| فحمد اهلل وأثنى عليه،
وِّن َاأ ْست ِ
عدوكم من اجلن ،وقال﴿ :ا ْد ُع ِ
با
ثم قالّ :أهيا الناس كفاكم اهلل
َج ْ
ّ
ُم﴾ ،ووعدكم اإلجابة ،أال وقد و ّكل اهلل ّ
بكل شيطان مريد سبعة من املالئكة
َلك ْا
فليس بمحلول حتى ينقيض شهركم هذا ،أال وأبواب السامء مفتحة من ّأول ليلة
منه ،أال والدعاء فيه مقبول» .

مسي هذا الشهر رمضان؟
الباب الثاني :ملَ ّ

حممد العطار ،عن أمحد بن حممد ،وحممد بن احلسني،
 2539ـ  :1أيب ،عن ّ

عن حممد بن حييى اخلثعمي ،عن غياث بن إبراهيم ،عن الصادق ،عن آبائه
عليهم السالم قال :قال عيل صلوات اهلل« :ال تقولوا رمضان ،ولكن قولوا شهر
( )1بحار األنوار361 / 93 :؛ األمايل للصدوق 108 :رقم .2
( )2بحار األنوار371 / 93 :؛ ثواب األعامل.65 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )4روايات.

رمضان؛ فإ ّنكم ال تدرون ما رمضان» .

الباب الثالث :ليلة القدر وفضلها ،وفضل الليالي اليت حتتملها

 2540ـ  :1عبد اهلل بن بكري ،عن زرارة ،عن أحدمها عليهام السالم ،قال:

تحب فيها الغسل يف شهر رمضان فقال« :ليلة تسع
سألته عن الليايل التي يس ّ
عرشة ،وإحدى وعرشين ،وثالث وعرشين» ،وقال« :ليلة ثالث وعرشين هي
ليلة اجلهني» .
 2541ـ  :2أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم،
عن أيب جعفر عليه السالم قال« :الغسل يف سبعة عرش موطن ًا :ليلة سبع عرشة
من شهر رمضان ،وهي ليلة التقاء اجلمعني ليلة بدر ،وليلة تسع عرشة ،وفيها
يكتب الوفد وفد السنة ،وليلة إحدى وعرشين وهي الليلة التي مات فيها
أوصياء النب ّيني صلوات اهلل عليهم ،وفيها رفع عيسى بن مريم ،وقبض موسى
عليهام السالم ،وليلة ثالث وعرشين ترجى فيها ليلة القدر.
وقال عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل البرصي :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم:
«اغتسل يف ليلة أربعة وعرشين ،فام عليك أن تعمل يف الليلتني مجيع ًا» اخلرب .
 2542ـ  :3أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن،
عن الفضيل قال :كان أبو جعفر عليه السالم إذا كانت ليلة إحدى وعرشين،
وثالث وعرشين أخذ يف الدعاء حتى يزول الليل ،فإذا زال الليل ّ
صىل» .
( )1بحار األنوار377 / 93 :؛ معاين األخبار 315 :رقم .2
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )61رواية.
( )3بحار األنوار 3 / 94 :يف اهلامش؛ من ال حيرضه الفقيه 160 / 2 :رقم .2031
( )4بحار األنوار15 / 94 :؛ اخلصال 508 :رقم .1
( )5بحار األنوار16 / 94 :؛ اخلصال 519 :رقم .5

 2543ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن ابن
عمرية ،عن حسان بن مهران قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن ليلة القدر
فقال« :التمسها ليلة إحدى وعرشين وليلة ثالث وعرشين» .
 2544ـ  :5أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن األهوازي ،عن ابن أيب
عمري ،عن ابن أذينة ،عن الفضيل وزرارة وحممد بن مسلم ،عن محران ،أ ّنه سأل
عز وجل﴿ :إِن َ
َّااأن َز ْلنَا ُه ِاِفا َل ْي َل ٍة ُّام َب َارك ٍاَة﴾ ،قال:
أبا جعفر عليه السالم عن قول اهلل ّ
«نعم ،هي ليلة القدر ،وهي يف ّ
كل سنة يف شهر رمضان يف العرش األواخر ،فلم
ِ
احكِي ٍام﴾،
ينزل القرآن إال يف ليلة القدر ،قال اهلل ّ
عز وجل﴿ :ف َيهاا ُي ْف َر ُق اك ُُّل َاأ ْم ٍر َ
قال :يقدر يف ليلة القدر كل يشء يكون يف تلك السنة إىل مثلها من قابل ،من خري
رش أو طاعة أو معصية ،أو مولود أو أجل أو رزق ،فام قدّ ر يف تلك الليلة
أو ّ
اخْيامن َاأ ْل ِ
فا
وقيض فهو من املحتوم وهلل فيه املشية» .قال :قلت لهَ ﴿ :ل ْي َل ُةاا ْل َقدْ ِر َ ْ ٌ ِّ ْ
أي يشء عنى هبا؟ قال« :العمل الصالح فيها من الصالة والزكاة وأنواع
َش ْه ٍار﴾ ّ
خري من العمل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ،ولوال ما يضاعف اهلل
اخلري ٌ
عز وجل يضاعف هلم احلسنات» .
للمؤمنني ملا بلغوا ،ولك ّن اهلل ّ

الباب الرابع :فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه ،وفضل بعض
لياليه وأيامه
 2545ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

( )1املصدر السابق؛ اخلصال 519 :رقم  .8قال الشيخ املحسني ( :)458 / 2بنا ًء عىل ّ
أن
حسان بن مروان هو الثقة.

( )2بحار األنوار19 / 94 :؛ ثواب األعامل.67 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.

أبيه ،عن الرضا عليه السالم قال« :من صام ّأول يوم من رجب رغب ًة يف ثواب
عز وجل وجبت له اجلنة ،ومن صام يوم ًا يف وسطه شفع يف مثل ربيعة
اهلل ّ
عز وجل من ملوك اجلنّة وش ّفعه يف
ومرض ،ومن صام يوم ًا يف آخره جعله اهلل ّ
وعمته وخاله وخالته ومعارفيه
وعمه
أبيه وأ ّمه وابنه وابنته وأخيه وأخته
ّ
ّ
وجريانه ،وإن كان فيهم مستوجب للنار» .

الباب اخلامس :فضائل شهر شعبان وصيامه ،وفضل أوّل يوم منه

 2546ـ  :1أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن عبد اهلل

ذخر للعبد يوم
بن الفضل ،عن الصادق عليه السالم قال« :صيام شعبان
ٌ
القيامة ،وما من عبد يكثر الصيام يف شعبان إال أصلح اهلل له أمر معيشته ،وكفاه
رش عدوهّ ،
وإن أدنى ما يكون ملن يصوم يوم ًا من شعبان أن جتب له اجلنّة» .
ّ
 2547ـ  :2الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن
أبيه ،عن مروان بن مسلم ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
عز وجل ،فمن صام من
رسول اهلل|« :شعبان شهري ،ورمضان شهر اهلل ّ
شهري يوم ًا كنت شفيعه يوم القيامة ،ومن صام شهر رمضان أعتق من النار» .
عمه ،عن الربقي ،عن احلسني بن سعيد ،عن ابن
 2548ـ  :3ماجيلويه ،عن ّ
علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :كان رسول
( )1بحار األنوار32 / 94 :؛ األمايل للصدوق 29 :رقم 2؛ عيون أخبار الرضا261 / 2 :
رقم 40؛ فضائل األشهر الثالثة 17 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )56رواية.
( )3بحار األنوار68 / 94 :؛ فضائل األشهر الثالثة 43 :رقم  ،19وفيه :صيام شهر
رمضان ذخر .األمايل له 68 :رقم .1
( )4بحار األنوار71 / 94 :؛ األمايل للصدوق 726 :رقم .5

اهلل| يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهام ،وينهى الناس أن يصلومها ،وكان
يقول :مها شهر اهلل ،ومها كفارة ملا قبلهام وما بعدمها من الذنوب» .

الباب السادس :فضل ليلة النصف من شعبان وأعماهلا

 2549ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

أبيه قال :سألت الرضا عليه السالم عن ليلة النصف من شعبان ،قال« :هي ليلة
يعتق اهلل فيها الرقاب من النار ،ويغفر فيها الذنوب الكبار» ،قلت :فهل فيها
صالة زيادة عىل سائر الليايل؟ فقال« :ليس فيها يشء مو ّظف ،ولكن إن أحببت
تتطوع فيها بيشء فعليك بصالة جعفر بن أيب طالب عليه السالم ،وأكثر فيها
أن ّ
عز وجل ومن االستغفار والدعاء ،فإ ّن أيب عليه السالم كان يقول:
من ذكر اهلل ّ
الدعاء فيها مستجاب» .قلت لهّ :
إن الناس يقولون :إهنا ليلة الصكاك ،فقال
عليه السالم« :تلك ليلة القدر يف شهر رمضان» .

الباب السابع :الصدقة واالستغفار ،والدعاء يف شعبان

 2550ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

أبيه ،عن الرضا عليه السالم قال« :من استغفر اهلل تبارك وتعاىل يف شعبان سبعني
مرة غفر اهلل ذنوبه ،ولو كانت مثل عدد النجوم» .
ّ
( )1بحار األنوار76 / 94 :؛ ثواب األعامل.60 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )3بحار األنوار84 / 94 :؛ األمايل للصدوق 79 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )5بحار األنوار90 / 94 :؛ عيون أخبار الرضا 262 / 2 :رقم 42؛ األمايل له 68 :رقم

الباب الثامن :صوم الثالثة األيام يف كلّ شهر وأيام البيض ،وصوم
األنبياء

عمه ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2551ـ  :1ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ

محاد ،عن احللبي ،أنه سأل أبا عبد اهلل عليه السالم عن الصوم يف احلرض ،فقال:
«ثالثة أيام يف ّ
كل شهر :اخلميس من مجعة ،واألربعاء من مجعة ،واخلميس من
مجعة» ،فقال له احللبي :هذا من ّ
كل عرشة أيام يوم؟ قال« :نعم ،وقد قال أمري
املؤمنني عليه السالم :صيام شهر رمضان وثالثة أيام يف ّ
كل شهر يذهبن ببالبل
إن صيام ثالثة أيام يف ّ
كل شهر [يعدل] صيام الدهرّ ،
الصدرّ ،
عز وجل
إن اهلل ّ
اَلسن َِةا َف َلهاع ِّْش َاأم َث َ ِ
اَلا﴾» .
يقولَ ﴿ :م َ
ُ َ ُ ْ
ناجاءابِ َْ َ
 2552ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة
عن أبان ،عن أيب جعفر األحول ،عن بشار بن بشار قال :قلت أليب عبد اهلل عليه
السالم :أل ّي يشء يصام يوم األربعاء؟ قال« :أل ّن النار خلقت يوم األربعاء» .
 2553ـ  :3ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن
احلسني بن أيب محزة قال :قلت أليب جعفر عليه السالم أو أليب عبد اهلل عليه
السالم :صوم ثالثة أيام يف الشهر أ ّ
ؤخرها يف الصيف إىل الشتاء؟ فإ ّين أجده
عيل ،فقال« :نعم واحفظها» .
أهون ّ
 .2قال الشيخ املحسني ( :)469 / 2معتربة ،خالف ًا للنجايش رمحه اهلل ،وحيتمل سقوط
مجلة (يف ّ
كل يوم منه) كام يف تاليها.
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )49رواية.
( )2بحار األنوار94 / 94 :؛ األمايل 683 :رقم .10
( )3بحار األنوار95 / 94 :؛ اخلصال 387 :رقم .74
( )4بحار األنوار102 / 94 :؛ ثواب األعامل.81 :

الباب التاسع :فضل يوم الغدير

 2554ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن غري واحد،

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :يوم غدير أفضل األعياد ،وهو الثامن عرش
من ذي احلجة ،وكان يوم اجلمعة» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )2بحار األنوار110 / 94 :؛ اخلصال 394 :رقم .101

أبواب أعمال شهر رمضان من األدعية والصلوات،
وغريها ،وسائر ما يتعلّق بها
الباب األوّل :أدعية ليالي القدر واإلحياء يف هذا الشهر
وأعماهلا ،زائداً على ما مرّ يف حبث أبواب الصيام ،ويف األبواب
املاضية ،وما يناسب ذلك
 2555ـ  :1ابن أيب عمري ،عن هشام بن احلكم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم

قال« :ليلة القدر يف ّ
كل سنة ،ويومها مثل ليلتها» .

( )1وفيه جمموعة من األدعية.
( )2بحار األنوار121 / 95 :؛ هتذيب األحكام 331 / 4 :رقم .101

أبواب وجوب احلجّ والعمرة
الباب األوّل :وجوب احلجّ وفضله ،وعقاب تركه ،وفيه ذكر بعض
أحكام احلج أيضاً
 2556ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن احلجال ،عن صفوان

حج
بن حييى ،عن صفوان اجلامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من ّ
حجتني مل يزل يف خري حتى يموت» .
ّ
عمه ،عن الربقي ،عن ابن حمبوب ،عن عباد بن
 2557ـ  :2ماجيلويه ،عن ّ
عز
حممد عليهام السالم حيدّ ث أ ّن ضيفان اهلل ّ
صهيب قال :سمعت جعفر بن ّ
ٌ
وجلٌ :
ورجل كان يف
حج واعتمر فهو ضيف اهلل حتى يرجع إىل منزله،
رجل ّ
عز وجل
صالته فهو يف كنف اهلل حتى ينرصف ،ورجل زار أخاه املؤمن يف اهلل ّ
وهو زاير اهلل يف عاجل ثوابه وخزائن رمحته» .
 2558ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه عليهم
عز وجل إيامن ال
السالم قال :قال رسول اهلل|« :أفضل األعامل عند اهلل ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )111رواية.
( )2بحار األنوار6 / 96 :؛ اخلصال 60 :رقم .81
ّ
( )3بحار األنوار7 / 96 :؛ اخلصال 127 :رقم  ،127وفيهّ :
وجل.
إن ضيف اهلل عزّ

ّ
وحج مربور» .
وغزو ال غلول فيه،
شك فيه،
ّ
ٌ
 2559ـ  :4ابن الوليد ،عن ابن أبان ،عن احلسني بن سعيد ،عن النرض ،عن
ابن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :لو ع ّطل الناس احلج لوجب عىل
احلج إن شاؤوا وإن أبوا؛ أل ّن هذا البيت إنام وضع
اإلمام أن جيربهم عىل
ّ
للحج» .
ّ
 2560ـ  :5أيب ،عن سعد ،عن ابن حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن محاد،
عن ربعي ،عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم:
ّ
حجة ثم تصدّ ق ووصل
حج رجل ّ
القصاص يقولون :إذا ّ
إن أناس ًا من هؤالء ّ
كان خري ًا له ،فقال« :كذبوا لو فعل هذا الناس لع ّطل هذا البيتّ ،
عز وجل
إن اهلل ّ
جعل هذا البيت قيام ًا للناس» .
 2561ـ  :6أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن القداح ،عن الصادق ،عن أبيه عليهام
حج بيت ربكم
السالم قال« :كان يف وص ّية أمري املؤمنني عليه السالم :ال ترتكوا ّ
احلج حلاجة من حوائح الدنيا مل تقض حتى ينظر إىل
فتهلكوا ،وقال :من ترك ّ
املح ّلقني» .
 2562ـ  :7أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن
مجيل ،عن أيب عبد اهلل الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال« :قال رسول
اهلل|ّ :
إن احلاج إذا أخذ يف جهازه مل يرفع شيئ ًا ومل يضعه إال كتب اهلل له عرش
حسنات وحما عنه عرش سيئات ورفع له عرش درجات فإذا ركب بعريه مل يرفع
( )1بحار األنوار16 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 31 / 1 :رقم .20
( )2بحار األنوار18 / 96 :؛ علل الرشائع 396 / 2 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 452 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار19 / 96 :؛ ثواب األعامل.236 :

خ ّف ًا ومل يضعه إال كتب اهلل له مثل ذلك ،وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ،وإذا
سعى بني الصفا واملروة خرج من ذنوبه ،وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه،
وإذا وقف باملشعر احلرام خرج من ذنوبه ،فإذا رمى اجلامر خرج من ذنوبه ،فعدّ
رسول اهلل| كذا وكذا موطن ًا ك ّلها خترجه من ذنوبه ،قال :فأ ّنى لك أن تبلغ
احلاج» .
ما بلغ
ّ
عمه ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2563ـ  :8ماجيلويه ،عن ّ
أيب أيوب ،عن الثاميل قال :قال ٌ
لعيل بن احلسني عليه السالم :تركت اجلهاد
رجل ّ

احلج ولينته ،قال :وكان متكئ ًا فجلس فقال« :وحيك ما بلغك
وخشونته ولزمت ّ
مهت الشمس أن تغيب قال
ما قال رسول اهلل| يف ّ
حجة الوداع :إ ّنه ملا ّ
رسول اهلل| :يا بالل قل للناس فلينصتوا ،فلام أنصتوا قال رسول اهلل|:
ّ
تطول عليكم يف هذا اليوم فغفر ملحسنكم ،وش ّفع حمسنكم يف مسيئكم،
إن ربكم ّ
فأفيضوا مغفور ًا لكم ،وضمن ألهل التبعات من عنده الرضا» .

الباب الثاني :علل احلجّ وأفعاله ،وفيه حجّ األنبياء ،وسيأتي حجّ
األنبياء يف األبواب اآلتية أيضاً

عمه ،عن حممد بن زياد ،عن
 2564ـ  :1ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ

الفضل بن يونس ،قال :أتى ابن أيب العوجاء الصادق عليه السالم ،فجلس إليه
إن املجالس أمانات ،والبدّ ّ
يف مجاعة من نظرائه ،ثم قال له :يا أبا عبد اهللّ ،
لكل
من كان به سعال أن يسعل فتأذن يل يف الكالم؟ فقال الصادق عليه السالم:
( )1بحار األنوار25 / 96 :؛ ثواب األعامل.47 :
( )2املصدر السابق؛ ثواب األعامل.48 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )50رواية.

«تك ّلم بام شئت» ،فقال ابن أيب العوجاء :إىل كم تدوسون هذا البيدر ،وتلوذون
هبذا احلجر ،وتعبدون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر ،وهترولون حوله
هرولة البعري إذا نفر ،من ف ّكر يف هذا أو قدر ،علم ّ
أسسه غري حكيم
أن هذا فعل ّ
وال ذي نظر ،فقل فإ ّنك رأس هذا األمر وسنامه وأبوك أ ّسه ونظامه؟ فقال
الصادق عليه السالمّ « :
احلق فلم يستعذبه
إن من أض ّله اهلل وأعمى قلبه استوخم ّ
وصار الشيطان ول ّيه ،يورده مناهل اهللكة ثم ال يصدره ،وهذا بيت استعبد اهلل به
خلقه ليخترب طاعتهم يف إتيانه ،فحثهم عىل تعظيمه وزيارته ،وقد جعله ّ
حمل
األنبياء وقبل ًة للمص ّلني له ،فهو شعبة من رضوانه وطريق تؤ ّدي إىل غفرانه،
منصوب عىل استواء الكامل وجمتمع العظمة واجلالل ،خلقه اهلل قبل دحو
وأحق من أطيع فيام أمر وانتهى عام هنى عنه وزجر اهلل
األرض بألفي عام،
ّ
املنيشء لألرواح والصور» .
حممد بن سامعة،
 2565ـ  :2عيل بن حاتم ،عن محيد بن زياد ،عن احلسن بن ّ
عن احلسني بن هاشم ،عن ابن مسكان ،عن الثاميل قال :دخلت عىل أيب جعفر
عليه السالم وهو جالس عىل الباب الذي إىل املسجد وهو ينظر إىل الناس
يطوفون ،فقال« :يا أبا محزة ،بم أمروا هؤالء؟» قال :فلم أدر ما أر ّد عليه قال:
«إ ّنام أمروا أن يطوفوا هبذه األحجار ،ثم يأتونا فيعلمونا واليتهم» .

الباب الثالث :الكعبة ،وكيفية بنائها وفضلها

 2566ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن مهام ،عن الرضا عليه

( )1بحار األنوار28 / 96 :؛ األمايل للصدوق 714 :رقم .4
( )2بحار األنوار34 / 96 :؛ علل الرشائع 406 / 2 :رقم .8
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )48رواية.

أي يشء السكينة عندكم؟» فلم يدر القوم ما هي،
السالم أ ّنه قال لرجلّ « :
فقالوا :جعلنا اهلل فداك ما هي؟ قال« :ريح خترج من اجلنّة طيّبة هلا صورة
كصورة اإلنسان تكون مع األنبياء عليهم السالم ،وهي التي أنزلت عىل إبراهيم
عليه السالم حني بنى الكعبة ،فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني األساس
عليها» .
 2567ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن الوشا ،عن أمحد بن عائذ،
سمي البيت
عن أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :مل ّ
العتيق؟ قالّ « :
عز وجل أنزل احلجر األسود آلدم من اجلنّة ،وكان البيت
إن اهلل ّ
أسه ،فهو بحيال هذا البيت ،يدخله ّ
كل يوم
درة بيضاء فرفعه اهلل إىل السامء وبقي ّ
ّ
سبعون ألف ملك ال يرجعون إليه أبد ًا ،فأمر اهلل إبراهيم وإسامعيل يبنيان البيت
سمي البيت العتيق؛ أل ّنه أعتق من الغرق» .
عىل القواعد ،وإ ّنام ّ
 2568ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن عيل بن النعامن ،عن
سمي البيت العتيق؛ أل ّنه
سعيد األعرج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إ ّنام ّ
كف عنه املاء» .
أعتق من الغرق ،وأعتق احلرم معهّ ،
حممد ،عن حممد بن حييى ،عن محاد
 2569ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
بن عثامن قال :رأيت أبا عبد اهلل عليه السالم يكره االحتباء يف احلرم ،قال:
ويكره االحتباء يف املسجد احلرام إعظام ًا للكعبة .
( )1بحار األنوار53 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 278 / 2 :رقم  .80قال الشيخ املحسني
( :)471 / 2ولكن ال بدّ من تأويلها.
( )2بحار األنوار58 / 96 :؛ علل الرشائع 398 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار59 / 96 :؛ علل الرشائع 399 / 2 :رقم .4
( )4بحار األنوار60 / 96 :؛ علل الرشائع 446 / 2 :رقم .1

 2570ـ  :5أيب ،عن احلمريي ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن ابن سنان ،عن
أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
عز وجل حرمات ثالث ليس مثله ّن يشء:
إن هلل ّ
توجه ًا
كتابه وهو حكمه ونوره ،وبيته الذي جعله قبل ًة للناس ال يقبل من أحد ّ
إىل غريه ،وعرتة نب ّيكم|» .
حممد بن عبد احلميد ،عن ابن أيب نجران ،عن عاصم بن
وأيب ،عن سعد ،عن ّ
محيد ،عن الثاميل ،عن عكرمة ،عن ابن عباس مثله .

الباب الرابع :من نذر شيئاً للكعبة أو أوصى به ،وحكم أموال
الكعبة وأثوابها
 2571ـ  :1ابن الوليد ،عن احلسن بن متيل ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن

احلر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :جاء رجل إىل أيب
بشري ،عن أبان ،عن ابن ّ
جعفر عليه السالم فقالّ :إين أهديت جارية إىل الكعبة فأعطيت هبا مخس مائة
دينار فام ترى؟ قال« :بعها ،ثم خذ ثمنها ،ثم قم عىل هذا احلايط ـ يعني احلجر ـ
كل منقطع به ّ
ثم ناد وأعط ّ
احلاج» .
وكل حمتاج من
ّ

الباب اخلامس :علّة احلرم وأعالمه وشرفه وأحكامه

 2572ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن البزنطي قال :سألت الرضا عليه

السالم عن احلرم وأعالمه كيف صار بعضها أقرب من بعض؟ وبعضها أبعد
( )1املصدر السابق؛ معاين األخبار 117 :رقم .1
( )2املصدر السابق نفسه؛ اخلصال 146 :رقم .174
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )4بحار األنوار67 / 96 :؛ علل الرشائع 409 / 2 :رقم .4
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )15رواية.

من بعض؟ فقالّ « :
عز وجل ملا أهبط آدم من اجلنّة أهبطه عىل أيب قبيس،
إن اهلل ّ
عز وجل الوحشة وأ ّنه ال يسمع ما كان يسمع يف اجلنّة ،فأهبط اهلل
فشكا إىل ر ّبه ّ
عز وجل عليه ياقوتة محراء فوضعها يف موضع البيت ،فكان يطوف هبا آدم عليه
ّ
السالم وكان ضوؤها يبلغ موضع األعالم ،فع ّلمت األعالم عىل ضوئها فجعله
عز وجل حرم ًا» .
اهلل ّ
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن إسامعيل بن مهام ،عن الرضا
عليه السالم مثله .
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن صفوان ،عن الرضا عليه
السالم مثله .
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن صفوان بن حييى ،عن أيب
احلسن عليه السالم مثله .

الباب السادس :فضل مكّة وأمسائها وعللها ،وذكر بعض مواطنها،
وحكم املقام بها ،وحكم دورها
 2573ـ  :1أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد،

عن عيل بن النعامن ،عن سعيد بن عبد اهلل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
( )1بحار األنوار72 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 256 / 2 :رقم31؛ علل الشـرائع/ 2 :
 420رقم .1
( )2بحار األنوار72 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 257 / 2 :رقم 32؛ علــل الرشائع/ 2 :
 420رقم .2
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 422 / 2 :رقم .4
مسوغ إعادته.
( )4هكذا سيق هذا السند بعني اإلسناد السابق نفسه ،وال أعلم ما هو ّ
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )48رواية.

«موضع البيت ب ّكة ،والقرية م ّكة» .
 2574ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عيل بن مهزيار،
سميت
عن فضالة ،عن أبان ،عن الفضيل ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :إ ّنام ّ
م ّكة ب ّكة؛ أل ّنه يبك هبا الرجال والنساء ،واملرأة ّ
تصيل بني يديك وعن يمينك
وعن شاملك وعن يسارك ومعك وال بأس بذلك ،إنام يكره يف سائر البلدان» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2575ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم :مل
سميت م ّكة ب ّكة؟ قال« :أل ّن الناس ّ
يبك بعضهم بعض ًا فيها باأليدي» .
ّ
 2576ـ  :4عيل بن حاتم ،عن حممد بن جعفر وعيل بن سليامن مع ًا ،عن
سميت الطائف
حممد قال :قال الرضا عليه السالم« :أتدري مل ّ
أمحد بن ّ
عز وجل ملا دعاه إبراهيم عليه السالم أن
الطائف؟» قلت :ال .قال« :أل ّن اهلل ّ
يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من األردن فسارت بثامرها حتى طافت
سمي
سمي الطائف ،فلذلك ّ
بالبيت ،ثم أمرها أن تنرصف إىل هذا املوضع الذي ّ
الطائف» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2577ـ  :5أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن
عز وجلَ ﴿ :س َواءاا ْل َعاكِ ُ
اد﴾ ،قال :فقال« :مل يكن ينبغي أن
ف افِ ِيه َاوا ْل َب ِا
قول اهلل ّ
للحاج أن ينزل معهم يف دورهم يف ساحة الدار
يصنع عىل دور مكة أبواب ًا؛ أل ّن
ّ
( )1بحار األنوار78 / 96 :؛ علل الرشائع 397 / 2 :رقم .3
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 397 / 2 :رقم .4
( )3بحار األنوار79 / 96 :؛ علل الرشائع 398 / 2 :رقم .5
( )4بحار األنوار80 / 96 :؛ علل الرشائع 442 / 2 :رقم .2

حتى يقضوا مناسكهمّ ،
وإن ّأول من جعل لدور م ّكة أبواب ًا معاوية» .

الباب السابع :أنواع احلجّ ،وبيان فرائضها وشرائطها يف اجلملة

 2578ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن

حج
احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :خرج رسول اهلل| حني ّ
حجة الوداع ،خرج يف أربع بقني من ذي القعدة ،حتى أتى مسجد الشجرة ّ
فصىل
ّ
ّ
باحلج وساق مائة بدنة
وأهل
هبا ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء ،فأحرم منها
ّ
باحلج ،ال يريدون عمر ًة وال يدرون ما املتعة ،حتى إذا قدم
وأحرم الناس ك ّلهم
ّ
رسول اهلل| م ّكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ،ثم ّ
صىل ركعتني عند مقام
إبراهيم عليه السالم واستلم احلجر ،ثم أتى زمزم فرشب منها وقال :لوال أن
عز وجل
ّ
أشق عىل أ ّمتي الستقيت منها ذنوب ًا أو ذنوبني ثم قال :أبدأ بام بدأ اهلل ّ
به ،فأتى الصفا فبدأ به ،ثم طاف بني الصفا واملروة سبع ًا ،فلام قىض طوافه عند
املروة قام فخطب أصحابه وأمرهم أن حي ّلوا وجيعلوها عمرة ،وهو يشء أمر اهلل
ّ
فأحل الناس وقال رسول اهلل| :لو كنت استقبلت من أمري ما
عز وجل،
ّ
استدبرت لفعلت كام أمرتكم ـ ولكن مل يكن يستطيع أن ّ
حيل من أجل اهلدي
عز وجل يقول﴿ :ولَ َ ْ ِ
احتَّى ا َي ْب ُلغَ َْ
الذي معهّ ،
يا
إن اهلل ّ
ااَلدْ ُ
وسك ُْم َ
َ
اَتل ُقو ْا ُارؤُ َ
َ َِم َّل ُاه﴾ ـ فقام رساقة بن مالك بن جعشم الكناين فقال :يا رسول اهلل| ع ّلمنا
ديننا كأ ّنام خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم ّ
لكل عام؟ فقال
رسول اهلل| :ال ،بل ألبد األبدّ .
وإن رج ً
ال قام فقال :يا رسول اهلل|،
حجاج ًا ورؤوسنا تقطر؟! فقال رسول اهلل| :إ ّنك لن تؤمن هبذا أبد ًا.
نخرج ّ
( )1بحار األنوار81 / 96 :؛ علل الرشائع 396 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )18رواية.

احلج فوجد فاطمة عليها السالم
عيل عليه السالم من اليمن حتى واىف ّ
وأقبل ّ

وحمرش ًا عىل فاطمة
قد أح ّلت ،ووجد ريح الطيب فانطلق إىل رسول اهلل مستفتي ًا ّ

بأي يشء أهللت؟ فقال :أهللت بام
عيل ّ
عليها السالم ،فقال رسول اهلل| :يا ّ

أهل النبي| فقال :ال ّ
ّ
حتل أنت وأرشكه يف هديه ،وجعل له من اهلدي سبع ًا

وثالثني ،ونحر رسول اهلل| ثالث ًا وس ّتني نحرها بيده ،ثم أخذ من ّ
كل بدنة
بضعة فجعلها يف قدر واحد ،ثم أمر به فطبخ فأكال منها وحسوا من املرق فقال:
احلج
قد أكلنا اآلن منها مجيع ًا ،فاملتعة أفضل من القارن السائق اهلدي وخري من ّ
املفرد وقال :إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قىض ما عليه من الفريضة املتمتعة،
احلج إىل يوم القيامة» .
وقال ابن عباس :دخلت العمرة يف ّ
 2579ـ  :2ابن الوليد ،عن الص ّفار ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري
وصفوان مع ًا ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :قال
حجة الوداع ملا فرغ من السعي قام عند املروة فخطب الناس
رسول اهلل| يف ّ
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :يا معرش الناس هذا جربئيل وأشار بيده إىل خلفه:
يأمرين أن آمر من مل يسق هدي ًا أن ّ
حيل ،ولو استقبلت من أمري ما استدبرت
لفعلت كام أمرتكم ،ولكنّي سقت اهلدي ،وليس لسائق اهلدي أن ّ
حيل حتى يبلغ
اهلدي حم ّله ،فقام إليه رساقة بن مالك بن جعشم الكناين فقال :يا رسول اهلل،
ع ّلمنا ديننا فكأ ّنا خلقنا اليوم ،أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا؟ فقال رسول
اهلل| :ال ،بل ألبد األبدّ ،
وإن رج ً
ال قام فقال :يا رسول اهلل| نخرج
حجاج ًا ورؤوسنا تقطر؟! فقال له رسول اهلل| :إ ّنك لن تؤمن هبا أبد ًا» .
ّ
( )1بحار األنوار88 / 96 :؛ علل الرشائع 412 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار90 / 96 :؛ علل الرشائع 413 / 2 :رقم .2

 2580ـ  :3أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي،
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
عز وجل
احلج متصل بالعمرة؛ أل ّن اهلل ّ
إن ّ
يقولَ ﴿ :فإِ َذا َاأ ِمنت ُْم ا َف َمن اَتَ َت ََّع ابِا ْل ُع ْم َر ِة اإِ ََل َْ
ِّس ا ِم َن َْ
ي﴾ ،فليس
ااَلدْ ِ ا
ااس َت ْي َ َ ا
ااَل ِّج ا َف ًَم ْ
عز وجل أنزل ذلك يف كتابه وسنّه رسول
ينبغي ألحد إال أن يتمتع؛ أل ّن اهلل ّ
اهلل|» .

الباب الثامن :أحكام التمتّع

 2581ـ  :1ابن الوليد عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي قال :قلت

أليب احلسن عليه السالم :كيف صنعت يف عامك؟ فقال« :اعتمرت يف رجب،
ودخلت متمتع ًا ،وكذلك أفعل إذا اعتمرت» .
 2582ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،عن الرضا عليه
السالم قال« :إذا ّ
أهل هالل ذي احلجة ونحن باملدينة مل يكن لنا أن نحرم إال
باحلج؛ أل ّنا نحرم من الشجرة ،وهو الذي و ّقت رسول اهلل| ،وأنتم إذا
ّ
قدمتم من العراق ّ
فأهل اهلالل فلكم أن تعتمروا؛ أل ّن بني أيديكم ذات عرق
وغريها مما و ّقت لكم رسول اهلل|» ،فقال له الفضل :فيل اآلن أن أمتتع وقد
حممد بن جعفر إىل سفيان بن عيينة
طفت بالبيت؟ فقال له« :نعم» ،فذهب هبا ّ
وأصحاب سفيان فقال هلمّ :
إن فالنا قال كذا وكذا ،فشنّع عىل أيب احلسن عليه
السالم .
( )1بحار األنوار91 / 96 :؛ علل الرشائع 411 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.
( )3بحار األنوار96 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 19 / 1 :رقم .36
( )4بحار األنوار96 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 18 / 1 :رقم .35

 2583ـ  :3ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن
مجيل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من أدرك املشعر احلرام يوم النحر قبل
احلج ،ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد
زوال الشمس فقد أدرك ّ
أدرك املتعة» .
 2584ـ  :4محدويه ،عن اليقطيني ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن زرارة وحممد
بن قولويه واحلسني بن احلسن مع ًا ،عن سعد ،عن هارون ،عن احلسن بن
حمبوب ،عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة وابنيه احلسن واحلسني ،عن عبد اهلل بن
زرارة قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم« :اقرأ منّي عىل والدك السالم ،وقل
باحلج أن ّ
هتل باإلفراد وتنوي
له :عليك بالصالة الس ّتة واألربعني ،وعليك
ّ
احلج عمرة
الفسخ إذا قدمت م ّكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت ّ
باحلج مفرد ًا إىل منى وتشهد املنافع
أحللت إىل يوم الرتوية ،ثم استأنف اإلهالل
ّ
حج رسول اهلل| وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا،
بعرفات واملزدلفة ،فكذلك ّ
احلج عمرة ،وإنام أقام رسول اهلل| عىل
أن يفسخوا ما أه ّلوا به ويقلبوا
ّ
فإن السائق قارن ،والقارن ال ّ
إحرامه ليسوق الذي ساق معه ّ
حيل حتى يبلغ
هديه حم ّله ،وحم ّله املنحر بمنى ،فإذا بلغ ّ
حج املتمتع
أحل فهذا الذي أمرناك به ّ
فالزم ذلك ،وال يضيق ّن صدرك ،والذي أتاك به أبو بصري من صالة إحدى
ومخسني واإلهالل بالتمتع بالعمرة إىل احلج وما أمرنا به من أن ّ
هيل بالتمتع،
فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ،وال خيالف يشء منه
احلق وال يضا ّده» .
ّ
( )1املصدر السابق؛ علل الرشائع.451 / 2 :
( )2بحار األنوار97 / 96 :؛ اختيار معرفة الرجال 349 / 1 :رقم .221

الباب التاسع :أحكام سياق اهلدي

حممد بن عيسى ،عن ابن
 2585ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

أي رجل
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
ساق بدنة فانكرست قبل أن تبلغ حم ّلها أو عرض هلا موت أو هالك فلينحرها إن
مر هبا أهنا قد
قدر عىل ذلك ،ثم ليل ّطخ نعلها التي ق ّلدت به بدم ،حتى يعلم من ّ
ذ ّكيت فيأكل من حلمها إن أراد ،وإن كان اهلدي الذي انكرس أو هلك مضمون ًا
ّ
فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكرس أو هلك ،واملضمون :هو اليشء الواجب
تطوع به ،فليس عليه
عليك يف نذر أو غريه ،وإن مل يكن مضمون ًا وإنام هو يشء ّ
يتطوع» .
أن يبتاع مكانه إال أن يشاء أن ّ

الباب العاشر :حكم املشي إىل بيت اهلل ،وحكم من نذره

 2586ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن رفاعة بن موسى

احلج ماشي ًا أفضل أم راكب ًا ،قال:
النخاس ،أ ّنه سأل أبا عبد اهلل عليه السالم عن ّ
«بل راكب ًا؛ ّ
حج راكب ًا» .
فإن رسول اهلل| ّ

الباب احلادي عشر :أحكام االستطاعة وشرائطها

 2587ـ  :1باإلسناد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن حديد وابن أيب نجران،

حممد بن محران .عن أيب بصري ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت له:
عن ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9رواية.
( )2بحار األنوار101 / 96 :؛ علل الرشائع 435 / 2 :رقم .3
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.
( )4بحار األنوار104 / 96 :؛ علل الرشائع 446 / 2 :رقم .1
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.

احلج فاستحيى ،أهو ممن يستطيع احلج؟ قال« :نعم» .
رجل عرض عليه ّ
 2588ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن احلمريي وسعد مجيع ًا ،عن ابن عيسى ،عن ابن
عز وجل:
حمبوب ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،يف قول اهلل ّ
احج اا ْلبي ِ
﴿وَّللِِّاع ََل االن ِ ِ
َل﴾ ،قال« :هذا ملن كان عنده
اع اإِ َل ْي ِه َاسبِي ًا
ت َا
ااس َت َط َ
َ َ
ام ِن ْ
َّاس ُّ َ ْ
صحة» .
مال وله ّ
 2589ـ  :3أيب وابن املتوكل مع ًا ،عن سعد واحلمريي مع ًا ،عن ابن عيسى،
عن ابن حمبوب ،عن العال ،عن حممد قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
ِ
عز وجل﴿ :وَّللِِّاع ََل االن ِ ِ
َل﴾ ،قال:
اع اإِ َل ْي ِه َاسبِي ًا
قول اهلل ّ
ااس َت َط َ
َ َ
َّاس اح ُّج اا ْل َب ْيت َام ِن ْ
صحة» .
«هذا ملن كان عنده مال وله ّ
 2590ـ  :4أيب وابن املتو ّكل مع ًا ،عن سعد واحلمريي مع ًا ،عن ابن عيسى،
عن ابن حمبوب ،عن العال ،عن حممد قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
ِ
عز وجل﴿ :وَّللِِّاع ََل االن ِ ِ
َل﴾ ،قال:
اع اإِ َل ْي ِه َاسبِي ًا
قول اهلل ّ
ااس َت َط َ
َ َ
َّاس اح ُّج اا ْل َب ْيت َام ِن ْ
حيج به» ،قلت :فمن عرض عليه احلج فاستحيى؟ قال« :هو مم ّن
«يكون له ما ّ
يستطيع» .
حممد
 2591ـ  :5أيب وابن الوليد مع ًا ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ّ
الربقي ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن أيب بصري قال :سمعت أبا عبد
احلج ولو عىل محار أجدع مقطوع
اهلل عليه السالم يقول« :من عرض عليه
ّ
احلج» .
الذنب فأبى فهو مم ّن يستطيع ّ
( )1بحار األنوار108 / 96 :؛ التوحيد ،345 :يف اهلامش.
( )2املصدر السابق؛ التوحيد ،345 :يف اهلامش.
( )3بحار األنوار108 / 96 :؛ التوحيد :مل أقف عليه فيه.
( )4بحار األنوار109 / 96 :؛ التوحيد 349 :رقم .10
( )5املصدر السابق؛ التوحيد 350 :رقم .11

 2592ـ  :6أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن احلكم،
احج اا ْلبي ِ
عز وجل﴿ :وَّللِِّاع ََل االن ِ ِ
تا
عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل ّ
َ َ
َّاس ُّ َ ْ
َل﴾ ،ما يعني بذلك؟ قال« :من كان صحيح ًا يف بدنه ّ
خمىل
اع اإِ َل ْي ِه َاسبِي ًا
ااس َت َط َ
َم ِن ْ
رسبه له زاد وراحلة» .

الباب الثاني عشر :آداب التهيؤ للحج ،وآداب اخلروج

 2593ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري والبزنطي مع ًا،

عن أبان بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أربع ال جيزن يف أربعة:
حج وال يف عمرة وال جهاد وال
اخليانة والغلول والرسقة والربا ،ال جتوز يف ّ
صدقة» .

الباب الثالث عشر :املواقيت ،وحكم من أخّر اإلحرام عن امليقات أو
قدّمه عليه
 2594ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،عن الرضا عليه

السالم قال« :إذا ّ
باحلج؛
احلجة ونحن باملدينة مل يكن لنا أن نحرم
ّ
أهل هالل ذي ّ
أل ّنا نحرم من الشجرة وهو الذي و ّقت رسول اهلل| ،وأنتم إذا قدمتم من
العراق ّ
فأهل اهلالل فلكم أن تعتمروا؛ أل ّن بني أيديكم ذات عرق وغريها مما
و ّقت لكم رسول اهلل|» .فقال له الفضل :فيل اآلن أن أمتتع وقد طفت
بالبيت؟ فقال له« :نعم» ،فذهب هبا حممد بن جعفر إىل سفيان بن عيينة
( )1املصدر السابق نفسه؛ التوحيد 350 :رقم .14
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )3بحار األنوار120 / 96 :؛ اخلصال 216 :رقم .38
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.

وأصحاب سفيان فقال هلمّ :
إن فالنا قال كذا وكذا ،فشنّع عىل أيب احلسن عليه
السالم .
 2595ـ  :2أيب عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن
معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :اعلم ّ
احلج
أن من متام ّ
والعمرة أن حترم من الوقت الذي و ّقته رسول اهلل| ،ال تتجاوزه إال وأنت
حمرم ،فإ ّنه و ّقت ألهل العراق ـ ومل يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل
العراق ،ووقت ألهل الطائف قرن املنازل ،وو ّقت ألهل املغرب اجلحفة ،وهي
عندنا مكتوبة مهيعة ،وو ّقت ألهل املدينة ذا احلليفة ،وو ّقت ألهل اليمن يلملم،
ومن كان منزله بخلف هذه املواقيت مما ييل م ّكة فوقته منزله» .
 2596ـ  :3أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن صفوان بن حييى ،عن أيب أيوب
وقت وقته
اخلزاز قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :حدّ ثني عن العقيق
ٌ
رسول اهلل| أو يشء صنعه الناس؟ فقالّ « :
إن رسول اهلل| و ّقت ألهل
املدينة ذا احلليفة ،وو ّقت ألهل املعرب اجلحفة ،وهي عندنا مكتوبة مهيعة،
وو ّقت ألهل اليمن يلملم ،وو ّقت ألهل الطائف قرن املنازل ،وو ّقت ألهل نجد
العقيق وما أنجدت» .

الباب الرابع عشر :اإلحرام ومقدّماته من الغسل والصالة وغريها

 2597ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن عبد اهلل بن

( )1بحار األنوار127 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 18 / 1 :رقم .35
( )2بحار األنوار128 / 96 :؛ علل الرشائع 434 / 2 :رقم .2
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 434 / 2 :رقم .3
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )28رواية.

سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن الغسل يف أربعة عرش موطن ًا :غسل
امليت ،وغسل اجلنب ،وغسل من غسل امليت ،وغسل اجلمعة ،والعيدين ،ويوم
عرفة ،وغسل اإلحرام ،ودخول الكعبة ،ودخول املدينة ،ودخول احلرم،
والزيارة ،وليلة تسع عرشة وإحدى وعرشين وثالث وعرشين من شهر
رمضان» .
حممد بن مسلم،
عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن ّ
 2598ـ  :2أيب ،عن ّ
عن أيب جعفر عليه السالم قال« :الغسل يف سبعة عرش موطن ًا ـ إىل أن قال ـ :وإذا
دخلت احلرمني ،ويوم حترم ،ويوم الزيارة .ويوم تدخل البيت ،ويوم الرتوية،
ويوم عرفة» .

الباب اخلامس عشر :ما جيوز اإلحرام فيه من الثياب وما ال جيوز،
وما جيوز للمحرم لبسه من الثياب وما ال جيوز
 2599ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني حممد بن عيسى ،عن ابن

أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
مزرر ًا،
قال« :وجدنا يف كتاب جدّ ي عليه السالم :ال يلبس املحرم طيلسان ًا ّ
يزره عليه اجلاهل،
فذكرت ذلك أليب عليه السالم فقال :إ ّنام فعل ذلك كراهة أن ّ
فأ ّما الفقيه فال بأس به أن يلبسه» .
 2600ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
( )1بحار األنوار133 / 96 :؛ اخلصال 498 :رقم .5
( )2املصدر السابق؛ اخلصال 508 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )15رواية.
( )4بحار األنوار144 / 96 :؛ علل الرشائع 408 / 2 :رقم .1

احلسني بن سعيد ،عن النرض ،عن عاصم ،عن أيب بصري قال :سألت أبا عبد اهلل
عليه السالم عن املحرم يشدّ عىل بطنه املنطقة التي فيها نفقته؟ قال« :يستوثق
احلجة» .
فإهنا متام ّ
منها؛ ّ

الباب السادس عشر :الصيد وأحكامه

حممد العطار ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن
 2601ـ  :1أيب ،عن ّ

اضطر إىل أكل صيد وميتة،
أخيه موسى عليه السالم قال :سألته عن املحرم إذا
ّ
ّ
وقلتّ :
وأحل امليتة قال« :يأكل ويفديه؛ فإ ّنام يأكل
حرم الصيد
إن اهلل ّ
عز وجل ّ
ماله» .
 2602ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
فضالة ،عن أبان ،عن أيب أيوب قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رجل
اضطر وهو حمرم إىل صيد وميتة من ّأهيام يأكل؟ قال« :يأكل من الصيد» ،قلت:
ّ
ّ
ّ
وأحل له امليتة قال« :يأكل ويفدي؛ فإ ّنام يأكل من ماله» .
حرمه عليه
فإن اهلل قد ّ
 2603ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن
معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه سئل عن طري أهيل أقبل فدخل
َان ِ
اآمنًا﴾» .
يمس؛ أل ّن اهلل ّ
عز وجل يقولَ ﴿ :و َمنا َد َخ َل ُهاك َ
احلرم قال« :ال ّ
 2604ـ  :4ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
( )1بحار األنوار144 / 96 :؛ علل الرشائع 455 / 2 :رقم .13
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )107روايات.
( )3بحار األنوار151 / 96 :؛ علل الرشائع 445 / 2 :رقم.1
( )4املصدر السابق؛ علل الرشائع 445 / 2 :رقم .2
( )5بحار األنوا ر152 / 96 :؛ علل الرشائع 451 / 2 :رقم .1

احلسني بن سعيد ،عن صفوان ،عن عبد الرمحن بن احلجاج قال :سألت أبا عبد
اهلل عليه السالم عن رجل رمى صيد ًا يف ّ
احلل ،وهو يؤ ّم احلرم فيام بني الربيد
واملسجد ،فأصابه يف ّ
احلل ،فمىض برميه حتى دخل احلرم ،فامت من رميه ،فهل
عليه جزاء؟ فقال« :ليس عليه جزاء ،إ ّنام مثل ذلك مثل رجل نصب رشك ًا يف
ّ
احلل إىل جانب احلرم ،فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل احلرم فامت ،فليس
عليه جزاء؛ أل ّنه نصب وهو حالل ،ورمى حيث رمى وهو حالل ،فليس عليه
فيام كان بعد ذلك يشء» ،فقلت :هذا عند الناس القياس فقال« :إنام ش ّبهت لك
شيئ ًا بيشء لتعرفه» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2605ـ  :5أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل
عز وجل﴿ :يا َاأُّيا اا َّل ِذين اآمنُو ْا ا َليب ُلو َّنكُم ااَّللُّ ابِ َ ٍ
االص ْي ِد ا َتنَا ُل ُه َاأ ْي ِديك ُْما
ّ
َشء ِّام َن َّ
َْ َ ُ
َ َ
ْ
َ ُّ َ
ُم﴾ ،قال« :حرش عليهم الصيد من ّ
كل مكان ،حتى دنا منهم؛ ليبلوهم
احك ْا
َو ِر َم ُ
اهلل» .
 2606ـ  :6أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان ،عن معاوية بن
عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :الصاعقة ال تصيب املؤمن» ،فقال له
رجل :فإ ّنا قد رأينا فالن ًا ّ
يصيل يف املسجد احلرام فأصابته ،فقال أبو عبد اهلل عليه
السالم« :إنه كان يرمي محام احلرم» .
 2607ـ  :7أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي،
عيل قراد أو
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سأله رجل فقال :أرأيت إن كان ّ
( )1بحار األنوار153 / 96 :؛ علل الرشائع 454 / 2 :رقم .8
( )2بحار األنوار154 / 96 :؛ علل الرشائع 456 / 2 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 462 / 2 :رقم .6

حلمة أطرحهام عنّي؟ قال« :نعم ،وصغار ًا هلام؛ أل ّهنام رقيا يف غري مرتقامها» .

الباب السابع عشر :الطيب والدهن واالكتحال والتزيّن ،والتختّم
واالستحمام وغسل الرأس والبدن والدلك للمحرم

حممد بن عيسى ،عن ابن
 2608ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :ال تدّ هن حني تريد أن حترم بدهن فيه مسك وال عنرب؛ من أجل ّ
أن رحيه
يبقى يف رأسك من بعد ما حترم ،وا ّدهن بام شئت حني تريد أن حترم ،فإذا
أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى ّ
حتل» .
 2609ـ  :2باإلسناد ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
املرأة تكتحل وهي حمرمة؟ قال« :ال تكتحل» قلت :بسواد ليس فيه طيب؟ قال:
اضطرت إليه فلتكتحل» .
فكرهه من أجل أ ّنه زينة وقال« :إذا
ّ
 2610ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن محاد،
عن حريز ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ال تنظر يف املرآة وأنت حمرم؛ أل ّنه
من الزينة» .
 2611ـ  :4أمحد بن إدريس ،عن األشعري ،عن موسى بن عمر ،عن ابن
بزيع قال :رأيت عىل أيب احلسن الرضا عليه السالم وهو حمرم خامت ًا .
( )1بحار األنوار155 / 96 :؛ علل الرشائع 457 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )3بحار األنوار167 / 96 :؛ علل الرشائع 451 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار168 / 96 :؛ علل الرشائع 456 / 2 :رقم .1
( )5بحار األنوار168 / 96 :؛ علل الرشائع 458 / 2 :رقم .1
( )6املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 20 / 1 :رقم  .41قال الشيخ املحسني (/2

الباب الثامن عشر :اجتناب النساء للمحرم ،وفيه ذكر الفسوق
واجلدال وإفساد احلج

حممد بن عامر ،عن عبد اهلل بن عامر ،عن
 2612ـ  :1أيب ،عن احلسني بن ّ

ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
احلجّ « :
إن اهلل اشرتط عىل الناس رشط ًا ،ورشط هلم رشط ًا ،فمن
السالم قال يف ّ
وىف وىف اهلل له» قلت :فام الذي اشرتط عليهم؟ وما الذي رشط هلم؟ فقال« :أما
الذي اشرتط عليهم فإنه قالَ ﴿ :ف َمنا َف َر َضافِ ِ
يه َّن َْ
ث َاولَا ُف ُس َ
ااَل َّجا َفَل ََار َف َ
وق َاولَا
ج﴾ ،وأما الذي رشط هلم قالَ ﴿ :ف َمنا َت َع َّج َل ِاِفا َي ْو َم ْ ِ
جدَ َال ِاِف َْ
نيا َفَلَاإِ ْث َما َع َل ْي ِها
ااَل ِّا
ِا
َو َمنات ََأ َّخ َر ا َفَلاإِ ْث َم ا َع َل ْي ِه اَلَ ِ ِن اا َّت َقى﴾ قال :يرجع وال ذنب له» قلت :أرأيت من
ابتىل باجلامع ما عليه؟ قال« :عليه بدنة ،فإن كانت املرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الرجل فعليهام بدنتان ينحراهنام ،وإن كان استكرهها وليس هبوى منها فليس
يفرق بينهام حتى ينفر الناس ،وحتى يرجعا إىل املكان الذي أصابا
عليها يشء و ّ
فيه ما أصابا» قلت :أرأيت إن أخذا يف غري ذلك الطريق إىل أرض أخرى
أجيتمعان؟ قال« :نعم» ،قلت أرأيت إن ابتيل بالفسوق؟ فأعظم ذلك ومل جيعل له
حدّ ًا قال« :يستغفر اهلل ويل ّبي» قلت :أرأيت إن ابتيل باجلدال؟ قال« :فإذا جادل
مرتني ،فعىل املصيب دم هيريقه دم شاة ،وعىل املخطي أيض ًا د ٌم هيريقه دم
فوق ّ
بقرة» .
 2613ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة،
اجلارةّ ،
وأن عمر بن موسى بن بزيع
مبني عىل زيادة كلمة (عن) ّ
 :)472واعتبار األخرية ّ
روى عن اإلمام عليه السالم.

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )41رواية.
( )2بحار األنوار170 / 96 :؛ معاين األخبار 294 :رقم .1

عن أيب جعفر عليه السالم ،يف املحرم يأيت أهله ناسي ًا ،قال« :ال يشء عليه ،إ ّنام
هو بمنزلة من أكل يف شهر رمضان وهو ناس» .

الباب التاسع عشر :علّة التلبية وآدابها وأحكامها ،وفيه فداء
إبراهيم باحلجّ
عمه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن
 2614ـ  :1أيب ،عن ابن عامر ،عن ّ

عثامن ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته :مل جعلت
عز وجل أوحى إىل إبراهيم عليه السالم ﴿ َو َأ ِّذ ِ
ناِفاالن ِ
التلبية؟ فقالّ « :
َّاسا
إن اهلل ّ
بِ َْ
اَل ِّجا َي ْأت َ
ال﴾ ،فنادى ،فأجيب من ّ
فج عميق يل ّبون» .
ُوك ِار َج ً ا
كل ّ
 2615ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن عبد اهلل بن
عز وجل إبراهيم وإسامعيل
سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ملا أمر اهلل ّ
وتم بناؤه ،أمره أن يصعد ركن ًا ،ثم ينادي يف الناس:
عليهام السالم ببنيان البيت ّ
حيج إال من كان يومئذ إنس ّي ًا خملوق ًا،
هلموا إىل احلج مل ّ
هلم ّ
احلج ،فلو نادىّ :
أال ّ
هلم احلج فلبّى الناس يف أصالب الرجال :لبيك داعي اهلل ،لبيك
ولكن نادى ّ
حج مخس ًا ،ومن ل ّبى أكثر
حج عرش ًا ،ومن ل ّبى مخس ًا ّ
داعي اهلل ،فمن ل ّبى عرش ًا ّ

يلب مل حيج» .
حج واحد ًا ،ومن مل ّ
فبعدد ذلك ،ومن ل ّبى واحد ًا ّ

الباب العشرون :واجبات الطواف وآدابه

 2616ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن ابن فضال ،عن ثعلبة ،عن زرارة

( )1بحار األنوار171 / 96 :؛ علل الرشائع 455 :رقم .14
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )24رواية.
( )3بحار األنوار184 / 96 :؛ علل الرشائع 416 / 2 :رقم .1
( )4بحار األنوار187 / 96 :؛ علل الرشائع 419 :رقم .1
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.

حممد الطيار قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن الطواف أيرمل فيه
أو ّ
الرجل؟ فقالّ « :
إن رسول اهلل| ملا أن قدم م ّكة وكان بينه وبني املرشكني
الكتاب الذي قد علمتم ،أمر الناس أن يتج ّلدوا ،وقال :أخرجوا أعضادكم
وأخرج رسول اهلل| عضديه ،ثم رمل بالبيت لريهيم أهنم مل يصبهم جهد،
عيل بن احلسني عليه
فمن أجل ذلك يرمل الناس وإين ألميش مشي ًا ،وقد كان ّ
السالم يميش مشي ًا» .
 2617ـ  :2وباإلسناد ،عن ثعلبة ،عن يعقوب األمحر قال :قال أبو عبد اهلل
عليه السالم« :كان يف غزوة احلديبية وادع رسول اهلل| أهل م ّكة ثالث
فمر رسول اهلل| بنفر من أصحابه جلوس يف
سنني ،ثم دخل فقىض نسكه ّ
فناء الكعبة فقال :هؤالء قومكم عىل رؤوس اجلبال ال يرونكم فريوا فيكم ضعف ًا
قال :فقاموا فشدّ وا أزرهم وشدّ وا أيدهيم عىل أوساطهم ثم رملوا» .

الباب الواحد والعشرين :فضل احلجر ،وعلّة استالمه واستالم سائر
األركان
 2618ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي،

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته مل يستلم احلجر؟ قال« :أل ّن مواثيق
اخلاليق فيه» .
 2619ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن البزنطي ،عن عبد
( )1بحار األنوار195 / 96 :؛ علل الرشائع 412 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار195 / 96 :؛ علل الرشائع 412 / 2 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )4بحار األنوار219 / 96 :؛ علل الرشائع 423 / 2 :رقم .1

الكريم بن عمرو ،عن ابن أيب يعفور ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن
األرواح جنود جمنّدة ،فام تعارف منها يف امليثاق ائتلف ههنا ،وما تناكر منها يف
امليثاق اختلف ههنا ،وامليثاق هو يف هذا احلجر األسود ،أما واهلل ّ
إن له لعينني
وأذنني وف ًام ولسان ًا ذلق ًا ،ولقد كان أشدّ بياض ًا من اللبن ،ولك ّن املجرمني
يستلمونه واملنافقني فبلغ كمثل ما ترون» .
 2620ـ  :3ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن محاد ،عن حريز،
عن أيب بصري وزرارة وحممد بن مسلم ك ّلهم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
« ّ
عز وجل خلق احلجر األسود ،ثم أخذ امليثاق عىل العباد ،ثم قال
إن اهلل ّ
للحجر :التقمه ،واملؤمنون يتعاقدون ميثاقهم» .
 2621ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران واحلسني بن
سعيد مع ًا ،عن محاد ،عن حريز ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :كان احلجر
مسه ذو
مسه من أرجاس اجلاهلية ما ّ
األسود أشدّ بياض ًا من اللبن ،فلوال ما ّ
عاهة إال برء» .

الباب الثاني والعشرين :احلطيم وفضله ،وسائر املواضع املختارة
من املسجد

 2622ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن ثعلبة ،عن

معاوية بن عامر قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن احلطيم فقال« :هو ما
( )1بحار األنوار220 / 96 :؛ علل الرشائع 426 / 2 :رقم .7
( )2بحار األنوار221 / 96 :؛ علل الرشائع 424 / 2 :رقم .5
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 427 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

سمي احلطيم؟ قال« :أل ّن
بني احلجر األسود (و) باب البيت» ،قال :وسألته مل ّ
الناس حيطم بعضهم بعض ًا هنالك» .

الباب الثالث والعشرين :علل السعي وأحكامه

 2623ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن معاوية بن

عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن إبراهيم عليه السالم ملا خلف
إسامعيل بم ّكة عطش الصبي ،وكان فيام بني الصفا واملروة شجر ،فخرجت أ ّمه
حتى قامت عىل الصفا فقالت :هل بالوادي من أنيس؟ فلم جيبها أحد ،فمضت
حتى انتهيت إىل املروة فقالت :هل بالوادي من أنيس؟ فلم جيبها أحد ،ثم
رجعت إىل الصفا فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبع ًا ،فأجرى اهلل ذلك سنّ ًة،
فأتاها جربئيل عليه السالم فقال هلا :من أنت؟ فقالت :أنا أ ّم ولد إبراهيم فقال:
إىل من وكلكم؟ فقالت :أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب :يا
عز وجل ،فقال جربئيل :لقد وكلكم إىل
إبراهيم إىل من تكلنا؟ فقال :إىل اهلل ّ
كاف».
املمر بم ّكة ملكان املاء ،ففحص الصبي برجله
قال« :وكان الناس يتجنّبون ّ
فنبعت زمزم ،ورجعت من املروة إىل الصبي وقد نبع املاء ،فأقبلت جتمع الرتاب
حوله خمافة أن يسيح املاء ،ولو تركته لكان سيح ًا ،قال :فلام رأت الطري ح ّلقت
فمر ركب من اليمن فلام رأوا الطري ح ّلقت عليه قالوا :ما ح ّلقت إال
عليه قالّ :
عىل ماء ،فأتوهم فسقوهم من املاء ،وأطعموا هم الركب من الطعام ،وأجرى اهلل
متر بم ّكة فيطعموهنم من الطعام
ّ
عز وجل هلم بذلك رزق ًا ،فكانت الركب ّ
( )1بحار األنوار229 / 96 :؛ علل الرشائع 400 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )21رواية.

ويسقوهنم من املاء» .
 2624ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان ،عن معاوية بن
عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :صار السعي بني الصفا واملروة؛ أل ّن
إبراهيم عليه السالم عرض له إبليس ،فأمره جربئيل عليه السالم فشدّ عليه
فهرب منه ،فجرت به السنّة ،يعني به اهلرولة» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2625ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم :مل جعل
السعي بني الصفا واملروة؟ قال« :أل ّن الشيطان تراءى إلبراهيم عليه السالم يف
الوادي فسعى ،وهو منازل الشياطني» .
 2626ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن أيب عمري ،عن
أحب
معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ما هلل ّ
عز وجل منسك ّ
إىل اهلل تبارك وتعاىل من موضع السعي ،وذلك أنه يذل فيه ّ
كل جبار عنيد» .

الباب الرابع والعشرين :فضل املسجد احلرام وأحكامه ،وفضل
الصالة فيه وفيما بني احلرمني
 2627ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن الوشاء قال :سألت الرضا

عليه السالم عن الصالة يف املسجد احلرام ويف مسجد الرسول| يف الفضل
( )1بحار األنوار233 / 96 :؛ علل الرشائع 432 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار234 / 96 :؛ علل الرشائع 432 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار237 / 96 :؛ علل الرشائع 433 / 2 :رقم .2
( )4بحار األنوار241 / 96 :؛ علل الرشائع 433 / 2 :رقم .1
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.

سواء؟ قال« :نعم ،الصالة فيام بينهام تعدل ألف صالة» .

الباب اخلامس والعشرين :فضل زمزم وعلله وأمسائه وأحكامه،
وفضل ماء امليزاب
 2628ـ  :1عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن

حجة
احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :خرج رسول اهلل| إىل ّ
ّ
وصىل ركعتني عند مقام إبراهيم عليه السالم
الوداع فلام قدم مكة طاف بالبيت
أشق عىل أ ّمتي
واستلم احلجر ،ثم أتى زمزم فرشب منها وقال :لوال أن ّ
ألستقيت منها ذنوب ًا أو ذنوبني» .

الباب السادس والعشرين :الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه
واإلفاضة منه
حممد بن
 2629ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي قال :قال أبو عبد اهلل عليه
ُ
فادن من اهلضبات ،وهي اجلبال؛ فإ ّن رسول
السالم« :إذا وقفت بعرفات
حج هلم ،يعني الذين يقفون عند األراك» .
اهلل| قال :أصحاب األراك ال ّ
وحممد بن عيل بن
 2630ـ  :2أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن األشعري
ّ
حمبوب ،عن اليقطيني ،عن صفوان بن حييى ،عن إسامعيل بن جابر ،عن رجاله،
( )1بحار األنوار241 / 96 :؛ ثواب األعامل :ما وقفت عليه فيه.
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )3بحار األنوار242 / 96 :؛ علل الرشائع 412 / 2 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )44رواية.
( )5بحار األنوار252 / 96 :؛ علل الرشائع 455 / 2 :رقم .1

َّاسا
عز وجلَ ﴿ :ذلِ َ ا
ك ا َي ْو ٌم َّ ْ
عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،يف قول اهلل ّ
وع ا َّل ُه االن ُ
اَّم ُم ٌ
َو َذلِ َ
ك ا َي ْو ٌم َّام ْش ُهو ٌاد﴾ قال :املشهود يوم عرفة ،واملجموع له الناس يوم
القيامة» .
 2631ـ  :3محزة العلوي ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن معاوية
سمي [سميت]
بن عامر قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن عرفات :مل ّ
عرفات؟ فقالّ « :
إن جربئيل عليه السالم خرج بإبراهيم صلوات اهلل عليه يوم
عرفة ،فلام زالت الشمس قال له جربئيل عليه السالم :يا إبراهيم اعرتف بذنبك
فسميت عرفات لقول جربئيل عليه السالم له :اعرتف
واعرف مناسكك،
ّ
فاعرتف» .
 2632ـ  :4أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي،
سمي يوم الرتوية يوم الرتوية؟ قال:
قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم :مل ّ
رهيم ،وكان يقول
«أل ّنه مل يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من م ّكة من املاء ّ
فسمي يوم الرتوية لذلك» .
ترويتم؟ ّ
بعضهم لبعضّ :
ترويتم؟ ّ
 2633ـ  :5ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن
صفوان ،عن ابن مسكان ،عن عبد اهلل بن سليامن قال :كان أبو جعفر عليه
السالم إذا كان يوم عرفة مل ير ّد سائ ً
ال .
لكن هذا التفسري خالف ظاهر (اإلشارة)
( )1املصدر السابق؛ معاين األخبار 298 :رقم ّ .1
ِ
ِ
ِ
اب ْ
وعا
اخ َ
يف اآلية الكريمة ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ِاِف ا َذلِ َك َاْلَ َي ًة َاَل ِ ْن َ
ااْلَخ َرة ا َذل َك ا َي ْو ٌم َاَّم ُْم ٌ
اع َذ َ
اف َ
َّاس َاو َذلِ َك ا َي ْو ٌم َام ْش ُهو ٌد﴾ا(هود)103 :؛ ّ
فإن (ذلك) ترجع ليوم القيامة ،وال إشارة
َل ُه االن ُ
حبااَّلل).
يف السياق ك ّله إىل احلج أو مواقفه ،واهلل العامل ( ّ

( )2بحار األنوار253 / 96 :؛ علل الرشائع 436 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار254 / 96 :؛ علل الرشائع 435 / 2 :رقم .1
( )4املصدر السابق؛ ثواب األعامل.142 :

الباب السابع والعشرين :الوقوف باملشعر احلرام وفضله وعلله
وأحكامه واإلفاضة منه
 2634ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن

صفوان وابن أيب عمري وفضالة ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قال« :كان أهل اجلاهلية يقولون :أرشق ثبري ـ يعنون الشمس ـ كيام نغري،
وإ ّنام أفاض رسول اهلل| من املشعر؛ أل ّهنم كانوا يفيضون بإجياف اخليل
وإيضاع اإلبل ،فأفاض رسول اهلل| بالسكينة والوقار والدعة ،وأفاض بذكر
عز وجل واالستغفار وحركة لسانه» .
اهلل ّ
حممد بن مسعود ،قال :كتب إليه الفضل يذكر عن ابن أيب عمري
 2635ـ ّ :2
لشحام
عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن عيسى بن أيب منصور وأيب أسامة ا ّ
ويعقوب األمحر قالوا :كنّا جلوس ًا عند أيب عبد اهلل عليه السالم ،فدخل عليه
إن احلكم بن عيينة حدّ ث عن أبيك أ ّنه قالّ :
زرارة فقالّ :
صل املغرب دون
املزدلفة ،فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم« :أنا تأ ّملته ،ما قال أيب هذا ّ
قط ،كذب
احلكم عىل أيب» ،قال :فخرج زرارة وهو يقول :ما أرى احلكم كذب عىل
أبيه» .

الباب الثامن والعشرين :نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله

حممد العطار ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن
 2636ـ  :1أيب ،عن ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )2بحار األنوار267 / 96 :؛ علل الرشائع 444 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار268 / 96 :؛ اختيار معرفة الرجال 377 / 1 :رقم .262
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.

أخيه موسى عليه السالم قال :سألته عن رمي اجلامر مل جيعل؟ قال« :أل ّن إبليس
اللعني كان يرتاءى إلبراهيم عليه السالم يف موضع اجلامر ،فرمجه إبراهيم عليه
السالم ،فجرت السنّة بذلك» .
 2637ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن صفوان ،عن معاوية بن
عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :أول من رمى اجلامر آدم عليه السالم،
وقال :أتى جربئيل إبراهيم عليهام السالم وقال :إرم يا إبراهيم ،فرمى مجرة
العقبة ،وذلك أ ّن الشيطان متثل له عندها» .

الباب التاسع والعشرين :اهلدي ووجوبه على املتمتع ،وسائر
الدماء وحكمها
 2638ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران ،عن

حممد بن محران ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قالّ « :
إن
ّ
النبي| هنى أن ُحتبس حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام من أجل احلاجة ،فأما
اليوم فال بأس به» .
 2639ـ  :2العطار ،عن أبيه ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن بزيع ،عن
يونس ،عن مجيل قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن حبس حلوم األضاحي
فوق ثالثة أيام بمنى قال« :ال بأس بذلك اليومّ ،
إن رسول اهلل| إ ّنام هنى عن
( )1بحار األنوار273 / 96 :؛ علل الرشائع 437 / 2 :رقم .1
( )2بحار األنوار273 / 96 :؛ علل الرشائع 473 / 2 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )65رواية.
( )4بحار األنوار285 / 96 :؛ علل الرشائع 438 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)474بنا ًء عىل ّ
النهدي.
حممد بن محران فيه هو
ّ
أن ّ

ذلك أوالً؛ أل ّن الناس كانوا يومئذ جمهودين ،فأما اليوم فال بأس به» .
 2640ـ  :3ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
فضالة ،عن أبان بن عثامن ،عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ،عن أيب عبد اهلل عليه
ُوِّبا﴾ قال« :إذا وقعت عىل
عز وجلَ ﴿ :فإِ َذا َاو َج َب ْ
السالم ،يف قول اهلل ّ
ت ُ
اجن ُ َ
ِ
َت﴾ قال« :القانع الذي يرىض بام
ااو َأ ْط ِع ُموااا ْل َقانِ َع َاواَلُْ ْع َ َّا
األرض»َ ﴿ ،ف ُك ُلواامن َْه َ
املار بك تطعمه» .
رت ّ
أعطيته وال يسخط وال يكلح وال يزبد شدقه غضب ًا ،واملع ّ
 2641ـ  :4باإلسناد ،عن ابن مهزيار ،عن احلسني بن سعيد ،عن صفوان،
عن سيف التامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالمّ « :
إن سعيد بن عبد امللك قدم
حاج ًا فلقي أيب عليه السالم فقالّ :إين سقت هدي ًا فكيف أصنع؟ فقال :أطعم
ّ
أهلك ثلث ًا ،وأطعم القانع ثلث ًا ،وأطعم املسكني ثلث ًا» قلت :املسكني هو السائل؟
رت يعرتيك ال
قال« :نعم ،والقانع يقنع بام أرسلت إليه من البضعة فام فوقها ،واملع ّ
يسألك» .

الباب الثالثون :سائر أحكام منى من املبيت والتكبري وغريهما،
وفيه تفسري األيّام املعدودات واأليام املعلومات ،وأحكام النفرين
 2642ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن

محاد بن عيسى ،عن حريز ،عن زرارة قال :قلت أليب جعفر عليه السالم :التكبري
ّ
يف أ ّيام الترشيق يف دبر الصلوات؟ قال« :التكبري بمنى يف دبر مخس عرشة صالة،
( )1بحار األنوار285 / 96 :؛ علل الرشائع 439 / 2 :رقم .2
( )2بحار األنوار287 / 96 :؛ معاين األخبار 208 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ معاين األخبار 208 :رقم  .2قال الشيخ املحسني ( :)474 / 2بنا ًء عىل
ّ
أن سيف التامر فيه هو ابن سليامن دون ابن املغرية.
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )47رواية.

وأول التكبري يف دبر صالة الظهر يوم النحر
وباألمصار يف دبر عرش صلواتّ ،
تقول :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد ،اهلل أكرب عىل
ما هدانا واهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة األنعام ،وإ ّنام جعل يف ساير األمصار
يف دبر عرش صلوات التكبري ،إنه إذا نفر الناس يف النفر األ ّول أمسك أهل
وكرب أهل منى ما داموا بمنى إىل النفر األخري» .
األمصار عن التكبريّ ،
وحممد بن احلسني وعيل بن إسامعيل مجيع ًا ،عن
وأيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ّ
محاد ،عن حريز ،عن زرراة مثله .

الباب الواحد والثالثني :الرجوع من منى إىل مكّة للزيارة ،وفيه:
أحكام النفرين أيضاً ،وتفسري قوله تعاىل :فمن تعجّل يف يومني،
ومعنى قضاء التفث
 2643ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى عن البزنطي قال :قال أبو احلسن

ور ُه ْام﴾ ،قال:
عليه السالم ،يف قول اهلل ّ
عز وجلُ ﴿ :ث َّما ْل َي ْق ُضواا َات َف َث ُه ْم َاو ْل ُيو ُفواان ُُذ َ
«التفث تقليم األظفار ،وطرح الوسخ ،وطرح اإلحرام عنه» .

الباب الثاني والثالثني :معنى احلجّ األكرب

 2644ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن صفوان ،عن ذريح املحاريب،

( )1بحار األنوار307 / 96 :؛ اخلصال 502 :رقم .4
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 447 / 2 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )34رواية.
( )4بحار األنوار317 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا279 / 2 :؛ معاين األخبار 339 :رقم
.4
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :احلج األكرب يوم النحر» .
 2645ـ  :2أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن املغرية ،عن عبد اهلل بن سنان،
احلج األكرب يوم األضحى» .
عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :

الباب الثالث والثالثني :الوقوف الذي إذا أدركه اإلنسان يكون
مدرك ًا للحج
 2646ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن

مجيل بن دراج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من أدرك املشعر احلرام يوم
احلج ،ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال
النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك
ّ
الشمس فقد أدرك املتعة» .
حممد بن مسعود ،عن حممد بن نصري ،عن حممد بن عيسى ،عن
 2647ـ ّ :2
يونس قال :مل يسمع حريز بن عبد اهلل عن أيب عبد اهلل عليه السالم إال حديث ًا أو
حديثني ،وكذلك عبد اهلل بن ُمسكان مل يسمع إال حديث« :من أدرك املشعر فقد
احلج» ،وكان من أروى أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم ،وكان أصحابنا
أدرك ّ
يقولون :من أدرك املشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك احلج ،فحدّ ثني حممد بن
أيب عمري ،وأحسبه أ ّنه رواه له :من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك
احلج» .
ّ
( )1بحار األنوار322 / 96 :؛ معاين األخبار 295 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ معاين األخبار 295 :رقم .3
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.
( )4بحار األنوار324 / 96 :؛ علل الرشائع.451 / 2 :
( )5املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال 680 / 2 :رقم  .716وهذا احلديث يشكّك يف

الباب الرابع والثالثني :العمرة وأحكامها ،وفضل عمرة رجب
 2649ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
احلسن بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ومحاد وصفوان وفضالة مجيع ًا ،عن معاوية
بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :العمرة واجبة عىل اخللق ،بمنزلة
عز وجل يقولَ ﴿ :و َأ َِتُّو ْا َْ
ااَل َّج َاوا ْل ُع ْم َر َة اَّللِّ﴾ ،وإنام
احلج من استطاع؛ أل ّن اهلل ّ
ّ
نزلت العمرة باملدينة ،وأفضل العمرة عمرة رجب» .
 2650ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن
عز
ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل ّ
ِ
وجل﴿ :وَّللِِّاع ََلاالن ِ ِ
احلج دون
اعاإِلَ ْي ِه َاسبِي ًا
َل﴾ ،يعني به ّ
َّاساح ُّجاا ْل َب ْيت َام ِنا ْاس َت َط َ
َ َ
احلج والعمرة مجيع ًا؛ أل ّهنام مفروضان» .
العمرة؟ فقال« :ال ،ولكنّه يعني ّ
رواية حريز عن اإلمام الصادق ممّا يس ّبب مشكلة حديثية كبرية ،ولكنّه ال يعتمد عليه يف
هذا املقطع كام بحثناه يف حم ّله؛ وذلك ّ
ألن الرواية أعاله التي نقلت لنا هذا اخلرب ال ُيعتمد
عليها من وجهة نظري ،وذلك من جهة أنّه رواها حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس،
وهذا السند فيه شبهة إرسال ال يعتمد عليه ،حتى مع وثاقة هذين الرجلني ،خالف ًا
ال عن احتامل ّ
لكثريين ،ومنهم الشيخ املحسني نفسه ،هذا فض ً
أن يونس بن عبد الرمحن مل
تصله روايات حريز عن الصادق ،فيام وصلتنا هذه الروايات عرب رواة آخرين ،وقسم
منها بطريق صحيح السند ،فهناك  215رواية يف الكتب األربعة فقط ـ وبعضها بأسانيد
صحيح ة ـ يروي فيها حريز عن الصادق ،فمن الصعب التشكيك برواية حريز ألجل
(حبااَّلل).
مثل هذه الرواية هنا ،خالف ًا لبعض املعارصينا ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )2بحار األنوار331 / 96 :؛ علل الرشائع 408 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار331 / 96 :؛ علل الرشائع 453 / 2 :رقم .2

الباب اخلامس والثالثني :دخول الكعبة وآدابه

حممد بن
 2651ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه
السالم :أيغتسلن النساء إذا أتيت(ن) البيت؟ قال« :نعمّ ،
عز وجل يقول:
إن اهلل ّ
ِِ
ِ ِ ِِ
ود﴾ ،فينبغي للعبد أن ال
االس ُج ِا
ني َاوا ْل َعاكف َ
﴿ َأن ا َط ِّه َرا ا َب ْيت َي الل َّطائف َ
الر َّك ِع ُّ
ني َاو ُّ
وتطهر» .
يدخل إال وهو طاهر قد غسل عنه العرق واألذى
ّ

الباب السادس والثالثني :وداع البيت ،وما يستحبّ عند اخلروج
من مكّة ،وسائر ما يستحبّ من األعمال يف مكّة
 2652ـ  :1ابن الوليد ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن إبراهيم بن حممود،

خر
قال :رأيت الرضا عليه السالم و ّدع البيت أراد أن خيرج من باب املسجد ّ
ساجد ًا ثم قام فاستقبل الكعبة وقال« :اللهم ّإين أنقلب عىل أن ال إله إال اهلل» .

الباب السابع والثالثني :أ ّن من متام احلجّ لقاء اإلمام وزيارة النيب
واألئمة
 2653ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة ،عن

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )2بحار األنوار369 / 96 :؛ علل الرشائع 411 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)474لكن يف متنها كالم.
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.
( )4بحار األنوار370 / 96 :؛ عيون أخبار الرضا 21 / 1 :رقم  .43قال الشيخ املحسني
( :)474 / 2وأصل حممود :أيب حممود ،سقطت كلمة أيب من السند.
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.

زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :إ ّنام أمر الناس أن يأتوا هذه األحجار
فيطوفوا هبا ،ثم يأتونا فيخربونا بواليتهم ،ويعرضوا علينا نرصهم» .

( )1بحار األنوار374 / 96 :؛ علل الرشائع 459 / 2 :رقم 4؛ عيون أخبار الرضا/ 1 :
 293رقم .30

أبواب ما يتعلّق بأحوال املدينة وغريها
الباب األوّل :مسجد النيب باملدينة

 2654ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن هاشم وابن نوح مع ًا ،عن ابن املغرية،

عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سمعته يقولّ « :
إن
رسول اهلل| كان بنى مسجده بالسميط ،ثم ّ
إن املسلمني كثروا فقالوا :يا
رسول اهلل لو أمرت باملسجد فزيد فيه؟ فقال :نعم ،فأمر به فزيد فيه وبنى
بالسعيدة ،ثم ّ
إن املسلمني كثروا فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فزيد
احلر
فيه؟ فقال :نعم ،فزاد فيه وبنى جداره باألنثى والذكر ،ثم اشتدّ عليهم ّ
فقالوا :يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فظ ّلل؟ قال :فأمر به ،فأقيمت فيه سواري
جذوع النخل ،ثم طرحت عليه العوارض واخلصف واإلذخر ،فعاشوا فيه حتى
يكف عليهم فقالوا :يا رسول اهلل ،لو أمرت
أصابتهم األمطار ،فجعل املسجد
ّ
ٌ
عريش كعريش موسى ،فلم يزل كذلك
فطني؟ فقال هلم رسول اهلل| :ال،
به ّ
حتى قبض رسول اهلل| وكان جداره قبل أن يظ ّلل قدر قامة ،فكان إذا كان
الفيء ذراع ًا ـ وهو قدر مربض عنز ـ ّ
صىل الظهر ،فإذا كان الفيء ذراعني ـ وهو
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.

ضعف ذلك ـ ّ
صىل العرص قال :وقال :السميط لبنة لبنة ،والسعيدة لبنة ونصف،
واألنثى والذكر لبنتان خمالفتان» .
 2655ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن الوشا ،قال :سألت الرضا
عليه السالم عن الصالة يف املسجد احلرام ويف مسجد الرسول| يف الفضل
سواء؟ قال« :نعم ،والصالة فيام بينهام تعدل ألف صالة» .
 2656ـ  :3أيب وابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو بن
سعيد ،عن مصدّ ق بن صدقة ،عن الساباطي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
سألته عن الصالة باملدينة هي مثل الصالة يف مسجد رسول اهلل|؟ قال« :ال،
ّ
إن الصالة يف مسجد رسول اهلل| ألف صالة ،والصالة يف املدينة مثل
الصالة يف ساير البلدان» .

الباب الثاني :النوادر ،وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكّة ،وآداب
لقائه أيضاً ،زائداً على ما تقدّم يف بابه

 2657ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن يونس بن يعقوب ،عن

الصادق عليه السالم قال :قال عيل بن احلسني عليه السالم البنه حممد عليه
حجة،
السالم حني حرضته الوفاة« :إ ّنني قد حججت عىل ناقتي هذه عرشين ّ
فلم أقرعها بسوط قرعة ،فإذا نفقت فادفنها ،ال تأكل حلمها السباع؛ فإ ّن رسول
اهلل| قال :ما من بعري يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إال جعله اهلل من
( )1بحار األنوار380 / 96 :؛ معاين األخبار 159 :رقم .1
( )2بحار األنوار381 / 96 :؛ ثواب األعامل :مل أقف عليه.
( )3املصدر السابق؛ كامل الزيارات 59 :رقم .58
()4يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.

نعم اجلنّة وبارك يف نسله ،فلام نفقت حفر هلا أبو جعفر عليه السالم ودفنها» .
 2658ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أيب يزيد ،عن حممد بن مرازم ،عن
أبيه ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل|« :ما من دا ّبة عرف
هبا مخس وقفات إال كانت من نعم اجلنّة» .

( )1بحار األنوار385 / 96 :؛ ثواب األعامل.50 :
( )2بحار األنوار386 / 96 :؛ ثواب األعامل.191 :

أبواب اجلهاد واملرابطة وما يتعلّق بذلك من املطالب
الباب األوّل :وجوب اجلهاد وفضله

 2659ـ  :1باإلسناد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن وهب بن وهب ،عن

الصادق ،عن أبيه ،عن جدّ ه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :
إن
حممد ،من
قرت به عيني وفرح به قلبي قال :يا ّ
جربئيل عليه السالم أخربين بأمر ّ
غزا غزو ًة يف سبيل اهلل من أ ّمتك فام أصابته قطرة من السامء أو صداع إال كانت
له شهادة يوم القيامة» .
 2660ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن عبد
زوجه اهلل من
اهلل بن سنان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ثالث من ك ّن فيه ّ
عز وجل ،ورجل
احلور العني كيف شاء :كظم الغيظ ،والصرب عىل السيوف هلل ّ
عز وجل» .
أرشف عىل مال حرام فرتكه هلل ّ
 2661ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )39رواية.
( )2بحار األنوار8 / 97 :؛ األمايل للصدوق 673 :رقم  .7قال املحسني ( :)475 / 2بنا ًء
عىل ّ
حممد بن إسامعيل ،هو حفيد ابن بزيع.
أن ّ
( )3بحار األنوار10 / 97 :؛ اخلصال 85 :رقم .14

عز وجل ٌ
وغزو ال
إيامن ال شك فيه،
رسول اهلل|« :أفضل األعامل عند اهلل ّ
ٌ
وأول من يدخل اجلنّة شهيد ،وعبدٌ مملوك أحسن عبادة
غلول فيه،
وحج مربورّ ،
ٌ
ٌ
ورجل عفيف متع ّفف ذو عبادة» .
ر ّبه ونصح لس ّيده،

الباب الثاني :أقسام اجلهاد وشرائطه وآدابه

 2662ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري والبزنطي مع ًا،

عن أبان بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :أربع ال جيزن يف أربعة:
حج وال عمرة وال جهاد وال
اخليانة والغلول والرسقة والرباء ،ال جتوز يف ّ
صدقة» .
 2663ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن معاوية بن حكيم ،عن ابن أيب
عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن حييى بن أيب العال ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
عيل عليه السالم ال يقاتل حتى تزول الشمس ،ويقول :تفتح أبواب
قال« :كان ّ
السامء وتقبل التوبة وينزل النرص ،ويقول :هو أقرب إىل الليل وأجدر أن ّ
يقل
القتل ،ويرجع الطالب ويفلت املهزوم» .
حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن أيب احلسن
 2664ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ّ
ال من مواليك بلغه ّ
عليه السالم قال :قلت له :جعلت فداك ّ
أن رج ً
إن رج ً
ال
يعطي السيف والفرس يف السبيل ،فأتاه فأخذمها منه ،ثم لقيه أصحابه فأخربوه
ّ
أن السبيل مع هؤالء ال جيوز وأمروه بر ّدمها ،قال« :فليفعل» ،قال :قلت :قد
( )1بحار األنوار11 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 31 / 1 :رقم .20
( )2يبلغ جمموع ما يف الباب ( )36رواية.
( )3بحار األنوار21 / 97 :؛ اخلصال 216 :رقم .38
( )4بحار األنوار22 / 97 :؛ علل الرشائع 603 / 2 :رقم .70

طلب الرجل فلم جيده ،وقيل له :قد شخص الرجل ،قال« :فلريابط وال يقاتل»،
قال :قلت له :ففي مثل قزوين والديلم وعسقالن وما أشبه هذه الثغور؟ فقال:
«نعم» ،فقال له :جياهد؟ فقال« :ال ،إال أن خياف عىل ذراري املسلمني ،أرأيتك
لو ّ
أن الروم دخلوا عىل املسلمني مل ينبغ هلم أن يتابعوهم قال :يرابط وال يقاتل،
فإن خاف عىل بيضة اإلسالم واملسلمني قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس
ٌ
مرابط كيف
العدو إىل املوضع الذي هو فيه
للسلطان» .قال :قلت :فإن جاء
ّ
يصنع؟ قال« :يقاتل عن بيضة اإلسالم ال عن هؤالء؛ أل ّن يف دروس اإلسالم
حممد|» .
دروس ذكر ّ

الباب الثالث :أحكام اجلهاد ،وفيه أيضاً بعض ما ذكر يف السابق

حممد بن
 2665ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قالّ « :
إن نجدة احلروري كتب إىل ابن عباس ريض اهلل عنه يسأله عن
أربعة أشياء :أهل كان رسول اهلل| يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم هل ّن شيئ ًا؟
وعن موضع اخلمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب
إليه ابن عباس ريض اهلل عنه :أما قولك يف النساء ،فإ ّن رسول اهلل| كان
حيذهين وال يقسم هل ّن شيئ ًا ،وأما اخلمس فإ ّنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أ ّنه ليس لنا
فصربنا ،وأما اليتيم فانقطاع ُيتمه أشدّ ه وهو االحتالم إال أن ال تونس منه رشد ًا
فيكون عندك سفيه ًا أو ضعيف ًا فيمسك عليه ول ّيه ،وأما الذراري فلم يكن
النبي| يقتلها ،وكان اخلرض عليه السالم يقتل كافرهم ويرتك مؤمنهم ،فإن
( )1بحار األنوار22 / 97 :؛ علل الرشائع 603 / 2 :رقم .72
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )54رواية.

كنت تعلم منهم ما يعلم اخلرض فأنت أعلم» .

الباب الرابع :العهد واألمان وشبهه

 2666ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن البزنطي ،عن محاد بن عثامن ،عن

ابن أيب يعفور ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :خطب رسول اهلل| الناس
نرض اهلل
حجة الوداع يف مسجد اخليف فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قالّ :
بمنى يف ّ
فرب حامل فقه غري فقيه،
عبد ًا سمع مقالتي فوعاها ثم ب ّلغها إىل من مل يسمعهاّ ،
ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ثالث ال ّ
يغل عليه ّن قلب امرئ مسلم:
ّ
إخالص العمل هلل ،والنصيحة ألئمة املسلمني ،واللزوم جلامعتهم ،فإ ّن دعوهتم
حميطة من ورائهم ،املسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذ ّمتهم أدناهم ،هم يد
عىل من سواهم» .

الباب اخلامس :اجلزية وأحكامها

 2667ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن

ابن رئاب ،عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن رسول اهلل|
قبل اجلزية من أهل الذ ّمة عىل أن ال يأكلوا الربا وال حلم اخلنزير وال ينكحوا
األخوات وال بنات األخ وال بنات األخت ،فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذ ّمة
اهلل وذ ّمة رسوله ،وقال :ليست هلم ذ ّمة» .
( )1بحار األنوار31 / 97 :؛ اخلصال 235 :رقم .75
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )35رواية.
( )3بحار األنوار46 / 97 :؛ اخلصال 149 :رقم .182
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )5بحار األنوار65 / 97 :؛ علل الرشائع 376 / 2 :رقم .3

أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما يتعلّق بهما
من األحكام
الباب األوّل :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفضلهما

 2668ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن مالك بن

عطية ،عن الثاميل ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :سمعته يقول« :أما إ ّنه ليس
إن اهلل ّ
من سنة ّ
أقل مطر ًا من سنة ،ولك ّن اهلل يضعه حيث يشاءّ ،
جل جالله إذا
عمل قوم باملعايص رصف عنهم ما كان قدّ ر هلم من املطر يف تلك السنة إىل
وإن اهلل ّ
غريهم وإىل الفيايف والبحار واجلبالّ ،
ليعذب اجلعل يف حجرها بحبس
املطر عن األرض التي هي بمح ّلتها خلطايا من بحرضهتا ،وقد جعل اهلل هلا
السبيل إىل مسلك سوى حم ّلة أهل املعايص .قال :ثم قال أبو جعفر عليه السالم:
فاعتربوا يا أويل األبصار ،ثم قال :وجدنا يف كتاب عيل عليه السالم قال :قال
رسول اهلل| :إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة ،وإذا ط ّفف املكيال أخذهم اهلل
بالسنني والنقص ،وإذا منعوا الزكاة منعت األرض بركاهتا من الزرع والثامر
واملعادن ك ّلها ،وإذا جاروا يف األحكام تعاونوا عىل الظلم والعدوان ،وإذا نقضوا
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )96رواية.

عدوهم ،وإذا قطعوا األرحام جعلت األموال يف أيدي
العهود س ّلط اهلل عليهم ّ
األرشار ،وإذا مل يأمروا بمعروف ومل ينهوا عن منكر ومل ي ّتبعوا األخيار من أهل
بيتي س ّلط اهلل عليهم رشارهم ،فيدعو عند ذلك خيارهم فال يستجاب هلم» .
 2669ـ  :2أيب ،عن احلمريي ،عن الريان بن الصلت قال :جاء قوم
بخراسان إىل الرضا عليه السالم فقالواّ :
إن قوم ًا من أهل بيتك يتعاطون أمور ًا
قبيحة فلو هنيتهم عنها ،فقال« :ال أفعل» ،فقيل :ومل؟ قال« :أل ّين سمعت أيب
عليه السالم يقول :النصيحة خشنة» .

( )1بحار األنوار72 / 97 :؛ األمايل للصدوق 384 :رقم .2
( )2بحار األنوار76 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 261 / 2 :رقم 38؛ علل الشـرائع/ 2 :
 581رقم  .17والبدّ من تأويل مستساغ وعريف هلذا الكالم؛ وقد محله بعض العلامء ـ
حبا
عىل ما يف بايل ـ عىل صورة الرضر ،وبعضهم عىل صورة إمكان التأثري ،واهلل العامل ( ّ
اَّلل).

(أبواب) كتاب املزار
الباب األوّل :ثواب تعمري قبور النيبّ واألئمة صلوات اهلل عليهم،
وتعاهدها وزيارتها ،وأنّ املالئكة يزورونهم عليهم السالم
 2670ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن الوشا قال :سمعت

إن ّ
لكل إمام عهد ًا يف عنق أوليائه وشيعتهّ ،
الرضا عليه السالم يقولّ « :
وإن من
وحسن األداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغب ًة يف زيارهتم
متام الوفاء بالعهد ُ
وتصديق ًا بام رغبوا فيه ،كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة» .

الباب الثاني :آداب الزيارة ،وأحكام الروضات ،وبعض النوادر

 2671ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن

احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ال ترشب وأنت قائم ،وال تطف
بقرب ،وال ت ُبل يف ماء نقيع؛ فإ ّنه من فعل ذلك فأصابه يشء فال يلوم ّن إال نفسه،
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )34رواية.
( )2بحار األنوار116 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 291 / 1 :رقم 24؛ علل الرشائع/ 2 :
 459رقم .3
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )26رواية.

ومن فعل شيئ ًا من ذلك مل يكن يفارقه إال ما شاء اهلل» .
 2672ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن زرارة،

عن أيب جعفر عليه السالم قال :قلت له :الصالة بني القبور قال« :ص ّل بني
خالهلا وال تتخذ شيئ ًا منها قبلة؛ فإ ّن رسول اهلل| هنى عن ذلك ،وقال :ال
عز وجل لعن الذين اختذوا قبور أنبيائهم
تتخذوا قربي قبلة وال مسجد ًا؛ فإ ّن اهلل ّ
مساجد» .
حممد بن حييى وغريه ،عن أمحد بن حممد ،عن
 2673ـ  :3أيب والكليني ،عن ّ
عيل بن احلكم ،عن زياد بن أيب احلالل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ما من
ويص نبي يبقى يف األرض أكثر من ثالثة أيام ،حتى يرفع روحه وعظمه
نبي وال
ّ
ّ

وحلمه إىل السامء ،فإ ّنام تؤتى مواضع آثارهم؛ أل ّهنم يبلغون من بعيد السالم
ويسمعوهنم يف مواضع آثارهم من قريب» .
 2674ـ  :4حممد بن أمحد بن داود ،عن أيب برش بن إبراهيم القمي ،عن أيب

حممد الثقفي قال :كان أبو عبد
حممد احلسن بن عيل الزعفراين ،عن إبراهيم بن ّ
اهلل عليه السالم يقول يف غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل« :اللهم اجعله يل نور ًا

كل داء وسقم ،ومن ّ
وطهور ًا وحرز ًا وكافي ًا من ّ
وطهر به قلبي
كل آفة وعاهةّ ،
وجوارحي وعظامي وحلمي ودمي وشعري وبرشي وخم ّي وعصبي وما أق ّلت
األرض منّي ،واجعله يل شاهد ًا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي» .
( )1بحار األنوار126 / 97 :؛ علل الرشائع 283 / 1 :رقم .1
( )2بحار األنوار128 / 97 :؛ علل الرشائع 358 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار129 / 97 :؛ كامل الزيارات 544 :رقم  .3قال الشيخ املحسني (/ 2
مر يف عظام يوسف عليه السالم ،وما ذكره املؤ ّلف رمحه اهلل يف
 :)476ولكن يعارضه ما ّ
وجه اجلمع بينهام ال شاهد له ،فاألحسن التو ّقف.

( )4بحار األنوار132 / 97 :؛ هتذيب األحكام 54 / 6 :رقم .7

أبواب زيارة النيب وسائر املشاهد يف املدينة
الباب األوّل :فضل زيارة النيب وفاطمة صلوات اهلل عليها واألئمة
بالبقيع صلوات اهلل عليهم أمجعني

 2675ـ  :1اهلمداين ،عن عيل ،عن أبيه ،عن اهلروي قال :قلت للرضا عليه

السالم :يا ابن رسول اهلل ،ما تقول يف احلديث الذي يرويه أهل احلديث ّ
أن
رهبم من منازهلم يف اجلنّة؟ فقال عليه السالم« :يا أبا الصلت،
املؤمنني يزورون ّ
ّ
فضل نبيه حممد ًا| عىل مجيع خلقه من النبيني واملالئكة،
إن اهلل تبارك وتعاىل ّ
وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايعته وزيارته يف الدنيا واآلخرة زيارته ،فقال اهلل
ِ
ِ
االر ُس َ
ين ا ُي َبايِ ُعون َ
َك اإِن ًََّما
ّ
اع ااَّللَّ﴾ وقال﴿ :إِ َّن اا َّلذ َ
ول ا َف َقدْ َاأ َط َ
عز وجلَّ ﴿ :م ْن ا ُيط ِع َّ
ون ااَّللََّا َيدُ ااَّللَِّا َف ْو َق َاأ ْي ِدُّيِ ْام﴾ ،وقال النبي| :من زارين يف حيايت أو بعد
ُي َبايِ ُع َ
مويت فقد زار اهلل تعاىل ،ودرجة النبي| يف اجلنّة أرفع الدرجات ،فمن زاره
يف درجته يف اجلنّة من منزله فقد زار اهلل تبارك وتعاىل» .
 2676ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران قال:
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.
( )2بحار األنوار139 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 105 /2 :رقم .3

قلت أليب جعفر الثاين عليه السالم :جعلت فداك ما ملن زار رسول اهلل|
متعمد ًا؟ قال« :له اجلنّة» .
ّ
والكليني ،عن عدّ ة من رجاله ،عن ابن عيسى مثله .
ومجاعة ،عن مشاخينا رمحهم اهلل ،عن حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن
متعمد ًا قاصد ًا .
معاوية بن حكيم ،عن ابن أيب نجران مثله وفيهّ :

الباب الثاني :زيارته من قريب ،وما يستحبّ أن يعمل يف املسجد،
وفضل مواضعه
حممد بن إسامعيل ،عن عيل بن
 2677ـ  :1العدّ ة عن أمحد بن حممد ،عن ّ

النعامن ،عن عبد اهلل بن مسكان ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :حدّ الروضة يف مسجد الرسول| إىل طرف الظالل ،وحدّ املسجد إىل
االسطوانتني عن يمني املنرب إىل الطريق مما ييل سوق الليل» .
 2678ـ  :2العدّ ة ،عن سهل ،عن أمحد بن حممد ،عن محاد بن عثامن ،عن
مجيل بن دراج قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :قال رسول اهلل|:
«ما بني منربى وبيويت روضة من رياض اجلنّة ،ومنربي عىل ترعة من ترع اجلنّة،
وصالة يف مسجدي تعدل ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام»،
عيل منها؟ قال« :نعم وأفضل» .
قال مجيل :قلت له :بيوت النبي| وبيت ّ
( )1بحار األنوار142 / 97 :؛ كامل الزيارات 42 :رقم .2
( )2بحار األنوار143 / 97 :؛ كامل الزيارات 44 :رقم .8
( )3املصدر السابق؛ كامل الزيارات 42 :رقم .3
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )46رواية.
( )5بحار األنوار146 / 97 :؛ الكايف 555 / 4 :رقم .6
ّ
أشك يف توثيق الشيخ املحسني
( )6املصدر السابق؛ الكايف 556 / 4 :رقم  .10لكنّني

 2679ـ  :3عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قال« :إذا دخلت املسجد فإن استطعت أن تقيم ثالثة أيام :األربعاء
واخلميس واجلمعةّ ،
فصل ما بني القرب واملنرب يوم األربعاء عند االسطوانة التي
تيل القرب ،فتدعو اهلل عندها وتسأله ّ
كل حاجة تريدها يف آخرة أو دنيا ،واليوم
الثاين عند اسطوانة ،ويوم اجلمعة عند مقام النبي| مقابل األسطوانة الكثرية
اخللوق ،فتدعو اهلل عنده ّن ّ
لكل حاجة وتصوم تلك الثالثة األيام» .
 2680ـ  :4ابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه
ّ
وصل ليلة األربعاء ويوم األربعاء
السالم« :صم األربعاء واخلميس واجلمعة،
عند األسطوانة التي تيل رأس النبي| ،وليلة اخلميس ويوم اخلميس عند
أسطوانة أيب لبابة ،وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة عند األسطوانة التي تيل مقام
وقوتك
النبي| ،وادع هبذا الدعاء حلاجتك وهو :اللهم ّإين أسألك ّ
بعزتك ّ
وقدرتك ومجيع ما أحاط به علمك ،أن ّ
حممد وعىل آل حممد ،وأن
تصيل عىل ّ
تفعل يب كذا وكذا» .
 2681ـ  :5عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،وحممد بن اسامعيل ،عن الفضل بن
شاذان ،عن صفوان بن حييى ،عن معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه
السالم« :ائت مقام جربئيل وهو حتت امليزاب ،فإ ّنه كان مقامه إذا استاذن عىل
رسول اهلل| ،وقل :أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ،أسألك أن ّ
تصيل
عيل نعمتك» قال« :وذلك مقام ال تدعو
عىل ّ
حممد وأهل بيته ،وأسألك أن تر ّد ّ
حبااَّلل).
لسهل بن زياد ،واألمر بحاجة ملراجعة ( ّ
( )1بحار األنوار147 / 97 :؛ الكايف 558 / 4 :رقم .4
( )2بحار األنوار147 / 97 :؛ الكايف 558 / 4 :رقم .5

فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إال رأت الطهر إن شاء اهلل» .
 2682ـ  :6احلسني بن سعيد ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه
صيل؟ فقالّ « :
السالم قال :سأله ابن أيب يعفور :كم أ ّ
صل ثامن ركعات عند زوال
الشمس؛ فإ ّن رسول اهلل| قال :الصالة يف مسجدي كألف صالة يف غريه إال
املسجد احلرام؛ فإ ّن الصالة يف املسجد احلرام تعدل ألف صالة يف مسجدي» .
 2683ـ  :7أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال قال :رأيت أبا
احلسن عليه السالم ،وهو يريد أن يو ّدع للخروج إىل العمرة ،فأتى القرب من
موضع رأس النبي| بعد املغرب ،فس ّلم عىل النبي| ولزق بالقرب ،ثم
انرصف حتى أتى القرب ،فقام إىل جانبه ّ
يصيل فألزق منكبه األيرس بالقرب قريب ًا من
ّ
فصىل ست
األسطوانة التي دون األسطوانة املخ ّلقة عند رأس النبي|،
ركعات أو ثامن ركعات يف نعليه قال :وكان مقدار ركوعه وسجوده ثالث
تسبيحات أو أكثر ،فلام فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى ّبل عر ُقه احلىص قال:
وذكر بعض أصحابنا أ ّنه ألصق خدّ يه بأرض املسجد .
وباإلسناد ،عن ابن فضال مثله .
 2684ـ  :8أيب عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران واألهوازي
وغري واحد ،عن محاد بن عيسى ،عن حممد بن مسعود قال :رأيت أبا عبد اهلل
عليه السالم انتهى إىل قرب النبي| فوضع يده عليه وقال« :أسأل اهلل الذي
يصيل عليك» ،ثم قالّ « :
اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن ّ
إن اهلل ومالئكته
( )1املصدر السابق؛ الكايف 557 / 4 :رقم .1
( )2بحار األنوار148 / 97 :؛ هتذيب األحكام 14 / 6 :رقم .10
( )3بحار األنوار149 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 20 / 1 :رقم .40
( )4بحار األنوار157 / 97 :؛ كامل الزيارات 69 :رقم .3

يص ّلون عىل النبي يا أهيا الذين آمنوا ص ّلوا عليه وس ّلموا تسلي ًام» .
 2685ـ  :9أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى وابن يزيد وموسى بن عمر مجيع ًا،
عن البزنطي ،عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال :قلت :كيف السالم عىل
رسول اهلل| عند قربه؟ فقال« :تقول :السالم عىل رسول اهلل| ،السالم
عليك ورمحة اهلل وبركاته ،السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا حممد بن
عبد اهلل ،السالم عليك يا خرية اهلل ،السالم عليك يا حبيب اهلل ،السالم عليك يا
صفوة اهلل ،السالم عليك يا أمني اهلل ،أشهد أنك رسول اهلل وأشهد أ ّنك حممد بن
عبد اهلل ،وأشهد أنك قد نصحت أل ّمتك وجاهدت يف سبيل اهلل وعبدته حتى
أتاك اليقني ،فجزاك اهلل أفضل ما جزى نب ّي ًا عن أ ّمته ،اللهم ّ
صل عىل حممد وآل
حممد أفضل ما ص ّليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد» .
حممد ،عن صفوان بن حييى قال:
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
 2686ـ ّ :10
املمر يف ّ
مؤخر مسجد رسول اهلل| وال
سألت أبا احلسن عليه السالم عن ّ
أس ّلم عىل النبي ،فقال« :مل يكن أبو احلسن عليه السالم يصنع ذلك» ،قلت:
فيدخل املسجد فيس ّلم من بعيد ال يدنو من القرب؟ فقال« :ال» ،قال« :س ّلم عليه
حني تدخل وحني خترج ومن بعيد» .
حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة،
 2687ـ  :11العدّ ة ،عن أمحد بن ّ
عن معاوية بن وهب قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ص ّلوا إىل جانب قرب
( )1بحار األنوار154 / 97 :؛ كامل الزيارات 53 :رقم  .4قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)477بنا ًء عىل ّ
األول هو الطائي.
أن الراوي ّ
( )2بحار األنوار155 / 97 :؛ كامل الزيارات 58 :رقم .10
( )3بحار األنوار156 / 97 :؛ الكايف 552 / 4 :رقم .6

النبي| وإن كانت صالة املؤمنني تبلغه أينام كانوا» .
 2688ـ  :12موسى بن القاسم ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه
السالم قال« :إذا كان لك مقام باملدينة ثالثة أيام صمت ّأول يوم يوم األربعاء،
ّ
وتصيل ليلة األربعاء عن(د) أسطوانة أيب لبابة ـ وهي أسطوانة التوبة التي كان
ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السامء ـ وتقعد عندها يوم األربعاء ،ثم تأيت
ليلة اخلميس األسطوانة التي تليها مما ييل مقام النبي صىل اهلل عليه وآله ليلتك
ويومك ،وتصوم يوم اخلميس ،ثم يأيت األسطوانة التي تيل مقام النبي صىل اهلل
ّ
فتصيل عندها ليلتك ويومك ،وتصوم يوم
عليه وآله ومصاله ليلة اجلمعة،
اجلمعة ،فإن استطعت أال تتك ّلم بيشء يف هذه األيام فافعل إال ما البدّ لك منه،
وال خترج من املسجد إال حلاجة وال تنام يف ليل وال هنار فافعل؛ أل ّن ذلك مما يعدّ
ّ
وصل عىل النبي صىل اهلل عليه
فيه الفضل ،ثم امحد اهلل يف يوم اجلمعة واثن عليه،
وآله وسل حاجتك ،وليكن فيام تقول :اللهم ما كانت يل إليك من حاجة
أتوجه
رشعت أنا يف طلبها والتامسها أو مل أرشع سألتكها أو مل أسألكها فإين
ّ
نبي الرمحة صىل اهلل عليه وآله يف قضاء حوائجي صغريها
حممد ّ
إليك بنب ّيك ّ
حري أن تقىض إليك حاجتك إن شاء اهلل» .
وكبريها ،فإ ّنك
ّ
 2689ـ  :13مجاعة مشاخيي ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن
يونس بن يعقوب قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن وداع قرب النبي|
فقال« :تقولّ :
صىل اهلل عليك ،السالم عليك ،ال جعله اهلل آخر تسليمي
عليك» .
( )1بحار األنوار156 / 97 :؛ الكايف 553 / 4 :رقم .7
( )2بحار األنوار157 / 97 :؛ هتذيب األحكام 232 / 4 :رقم .57
( )3املصدر السابق؛ كامل الزيارات 69 :رقم .2

حممد بن حييى ،عن ابن عيسى مثله .
و ّ
 2690ـ  :14حم ّمد بن احلسن ،عن أبيه ،عن جدّ ه عيل بن مهزيار ،عن
احلسن بن سعيد ،عن صفوان بن حييى وابن أيب عمري وفضالة ،عن معاوية بن
عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :إذا أردت أن خترج من املدينة فاغتسل
ثم ائت قرب النبي صىل اهلل عليه وآله بعد ما تفرغ من حوائجك فو ّدعه ،واصنع
مثل ما صنعت عند دخولك ،وقل :اللهم ال جتعله آخر العهد من زيارة قرب
نب ّيك ،فإن تو ّفيتني قبل ذلك فإ ّين أشهد يف ممايت عىل ما أشهد عليه يف حيايت أن ال
إله إال أنت ّ
حممد ًا عبدك ورسولك».
وأن ّ
وعيل بن إبراهيم ،عن ابن أيب عمري مثله .

الباب الثالث :زيارته من البعيد

 2691ـ  :1العدّ ة ،عن أمحد ،عن األهوازي ،عن فضالة ،عن ابن وهب،

قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ص ّلوا إىل جانب قرب النبي| ،وإن كانت
صالة املؤمنني تبلغه أينام كانوا» .

الباب الرابع :نادر فيما ظهر عند قربه

حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن
 2692ـ ّ :1
معاوية بن وهب قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ملا كان سنة

( )1املصدر السابق نفسه؛ الكايف 563 / 4 :رقم .2
( )2بحار األنوار158 / 97 :؛ الكايف 563 / 4 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )4بحار األنوار182 / 97 :؛ الكايف 553 / 4 :رقم .7
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )2اثنتني.

احلج ،فأرسل نجار ًا وأرسل باآللة ،وكتب إىل
إحدى وأربعني أراد معاوية
ّ
صاحب املدينة أن يقلع منرب رسول اهلل| وجيعلوه عىل قدر منربه بالشام ،فلام
هنضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت األرض ،فك ّفوا وكتبوا بذلك إىل
معاوية ،فكتب إليهم يعزم عليهم ملا فعلوه ففعلوا ذلك ،فمنرب رسول اهلل|
املدخل الذي رأيت» .

الباب اخلامس :زيارة فاطمة صلوات اهلل عليها ،وموضع قربها
 2693ـ  :1أيب وابن الوليد والعطار وماجيلويه وابن املتو ّكل مجيع ًا ،عن
حممد العطار وأمحد بن إدريس مع ًا ،عن سهل ،عن البزنطي .ورواه ابن شهر
آشوب أيض ًا يف املناقب عن البزنطي قال :سألت الرضا عليه السالم عن قرب
فاطمة عليها السالم فقال« :دفنت يف بيتها ،فلام زادت بنو أم ّية يف املسجد
صارت يف املسجد» .
حممد بن حييى ،عن حممد بن أمحد ،عن ابن فضال ،عن يونس بن
 2694ـ ّ :2
يعقوب ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم الصالة يف بيت فاطمة عليها
السالم أفضل أو يف الروضة؟ قال« :يف بيت فاطمة عليها السالم» .
حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
 2695ـ ّ :3
عيل وفاطمة عليها
معاوية بن وهب ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :بيت ّ
( )1بحار األنوار191 / 97 :؛ الكايف 554 / 4 :رقم .2
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )3بحار األنوار191 / 97 :؛ عيون أخبار الرضا 277 / 2 :رقم  .76قال الشيخ
املحسني ( :)477 / 2املعتربة من رواياته ما ذكرت برقم ( )1بقرينة تاليها.
( )4بحار األنوار193 / 97 :؛ الكايف 556 / 4 :رقم .13

السالم ما بني البيت الذي فيه النبي| إىل الباب الذي حياذي الزقاق إىل
البقيع» قال« :فلو دخلت من ذلك الباب واحلايط كأ ّنه أصاب منكبك
األيرس» .

الباب السادس :زيارة إبراهيم ابن رسول اهلل ،وفاطمة بنت أسد،
ومحزة ،وسائر الشهداء باملدينة ،وإتيان سائر املشاهد فيها
 2696ـ  :1حممد بن احلسن ،عن أبيه ،عن جدّ ه عيل بن مهزيار ،عن احلسني

بن سعيد ،عن صفوان بن حييى وابن أيب عمري وفضالة بن أيوب مجيع ًا ،عن
معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ال تدع إتيان املشاهد ك ّلها:
أسس عىل التقوى من ّأول يوم ،ومرشبة أ ّم
مسجد قبا فإ ّنه املسجد الذي ّ
إبراهيم ،ومسجد الفضيخ ،وقبور الشهداء ،ومسجد األحزاب وهو مسجد
الفتح ،وبلغنا ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال :السالم
عليكم بام صربتم فنعم عقبى الدار ،وليكن فيام تقول يف مسجد الفتح :يا رصيخ
وغمي وكريب كام كشفت عن
مهي ّ
املكروبني ،ويا جميب املضطرين ،اكشف عنّي ّ
عدوه يف هذا املكان».
وغمه وكربه ،وكفيته هول ّ
مهه ّ
نب ّيك صىل اهلل عليه وآله ّ
حممد بن يعقوب وعيل بن احلسني مع ًا ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب
و ّ
عمري ،قال حممد بن يعقوب :وحدّ ثني حممد بن إسامعيل ،عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان وابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر قال :قال أبو عبد اهلل عليه
السالم ،وذكر مثله .
( )1بحار األنوار193 / 97 :؛ الكايف 555 / 4 :رقم .8
( )2يبلغ جمموع ما يف الباب ( )21رواية.
( )3بحار األنوار215 / 97 :؛ كامل الزيارات 64 :رقم 1؛ والحظ :الكايف560 / 4 :

حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن النرض بن
 2697ـ  :2العدّ ة ،عن أمحد بن ّ
سويد ،عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سمعته يقول:
«عاشت فاطمة عليها السالم بعد رسول اهلل| مخس ًة وسبعني يوم ًا ،مل ُتر
كارشة وال ضاحكة ،تأيت قبور الشهداء يف ّ
مرتني :االثنني واخلميس،
كل مجعة ّ
فتقول :ههنا كان رسول اهلل| ،وههنا كان املرشكون» .
حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان بن
 2698ـ  :3أبو عيل األشعري ،عن ّ
حييى ،عن ابن مسكان ،عن احللبي قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :هل أتيتم
مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مرشبة أم إبراهيم؟» قال :نعم ،قال« :أما إ ّنه مل
غري غري هذا» .
يبق من آثار رسول اهلل| يشء إال وقد ّ

رقم .1
( )1بحار األنوار216 / 97 :؛ الكايف 228 / 3 :رقم .3
( )2بحار األنوار216 / 97 :؛ الكايف 561 / 4 :رقم .6

أبواب زيارة أمري املؤمنني علي بن ابي طالب صلوات اهلل
عليه وما يتبعها
الباب األوّل :موضع قربه صلوات اهلل عليه ،وموضع رأس احلسني
صلوات اهلل وسالمه عليه ،ومن دفن عنده من األنبياء عليهم
السالم
 2699ـ  :1أيب وأخي وعيل بن احلسني وابن الوليد مجيع ًا ،عن سعد ،عن

ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن صفوان بن اجلامل قال :كنت وعامر بن عبد
إن الناس يزعمون ّ
اهلل ابن جذاعة األزدي ،فقال له عامرّ :
أن أمري املؤمنني عليه
السالم دفن بالرحبة؟ فقال« :ال» ،قال :فأين دفن؟ قال« :إ ّنه ملا مات احتمله
احلسن فأتى به ظهر الكوفة قريب ًا من النجف ،يرسة من الغري يمنة عن احلرية،
فدفنه بني ذكوات بيض» ،قال :فلام كان بعدُ ذهبت إىل املوضع ّ
فتومهت موضع ًا
منه ثم أتيته فأخربته فقال يل« :أصبت رمحك اهلل ثالث مرات» .
 2700ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي قال :سألت الرضا
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )53رواية.
( )2بحار األنوار240 / 97 :؛ كامل الزيارات 81 :رقم .1

الغري» ،فقلت له:
عليه السالم فقلت :أين موضع قرب أمري املؤمنني؟ فقال« :
ّ
جعلت فداك ّ
إن بعض الناس يقول :دفن يف الرحبة ،قال« :ال ،ولكن بعض
الناس يقول :دفن يف املسجد» .

( )1بحار األنوار244 / 97 :؛ كامل الزيارات 88 :رقم .13

أبواب فضل زيارة سيّد شباب أهل اجلنّة أبي عبد اهلل
احلسني صلوات اهلل عليه ،وآدابها وما يتبعها
الباب األوّل :إ ّن زيارته صلوات اهلل عليه واجبة مفرتضة مأمور بها،
وما ورد من الذمّ والتأنيب والتوعّد على تركها ،وأنّها ال ترتك
للخوف
 2701ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن ابن فضال ،عن اخلزاز،

حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :مروا شيعتنا بزيارة احلسني
عن ّ
بن عيل عليه السالم؛ ّ
فإن زيارته تدفع اهلدم والغرق واحلرق وأكل السبع،
عز وجل» .
أقر للحسني باإلمامة من اهلل ّ
وزيارته مفرتضة عىل من ّ
 2702ـ  :2أيب وابن الوليد ،عن احلسن بن متيل .وقال ابن الوليد :وحدّ ثني
الصفار مجيع ًا ،عن الربقي ،عن ابن فضال ،عن أيب أيوب اخلزاز ،عن حممد بن
مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني بن عيل
عليه السالم؛ فإ ّن إتيانه مفرتض عىل ّ
يقر للحسني عليه السالم
كل مؤمن ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )40رواية.
( )2بحار األنوار1 / 98 :؛ األمايل للصدوق 206 :رقم .10

باإلمامة من اهلل ّ
وعز» .
جل ّ
 2703ـ  :3أيب وابن الوليد مع ًا ،عن احلسني بن سعيد ،عن عيل بن
السخت ،عن حفص املزين ،عن عمرو بن بياض ،عن أبان بن تغلب قال :قال يل
جعفر بن حممد عليهام السالم« :يا أبان ،متى عهدك بقرب احلسني عليه السالم؟»،
ريب العظيم
قلت :ال واهلل يا ابن رسول اهلل ما يل به عهد منذ حني .قال« :سبحان ّ
وبحمده ،وأنت من رؤساء الشيعة ترتك احلسني ال تزوره ،من زار احلسني كتب
بكل خطوة حسنة ،وحمي عنه ّ
اهلل له ّ
بكل خطوة سيئة ،وغفر له ما تقدّ م من ذنبه
وما ّ
تأخر ،يا أبان بن تغلب لقد قتل احلسني صلوات اهلل عليه فهبط عىل قربه
سبعون ألف ملك شعث غرب يبكون عليه وينوحون عليه إىل يوم القيامة» .

الباب الثاني :أقلّ ما يزار فيه احلسني ،وأكثر ما جيوز تأخري
زيارته
 2704ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن عامر بن

عمري وسعيد األعرج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إيتوا قرب احلسني عليه
السالم يف ّ
مرة» .
كل سنة ّ
 2705ـ  :2جعفر بن حممد املوسوي ،عن عبيد اهلل بن هنيك ،عن ابن أيب
عمري ،عن محاد ،عن احللبي قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن زيارة قرب
مرة ،إين أكره الشهرة».
احلسني عليه السالم ،قال« :يف السنة ّ
( )1بحار األنوار3 / 98 :؛ كامل الزيارات 236 :رقم .1
( )2بحار األنوار7 / 98 :؛ كامل الزيارات 546 :رقم .9
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )24رواية.
( )4بحار األنوار13 / 98 :؛ كامل الزيارات 490 :رقم .2

و أيب وابن الوليد ،عن ابن أبان ،عن األهوازي ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد
بن عثامن ،عن احللبي مثله .
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن األهوازي مثله .
عيل بن احلسني ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن فضال ،عن عيل بن
 2706ـ ّ :3
عقبة ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :إ ّنا نزور
مرتني أو ثالثة؟ فقال أبو عبد اهلل عليه السالم:
قرب احلسني عليه السالم يف السنة ّ
مرة» قلت :كيف أ ّ
صيل عليه؟ قال
«أكره أن تكثروا القصد إليه ،زوروه يف السنة ّ
ّ
تقوم خلفه عند كتفيه ،ثم ّ
وتصيل عىل احلسني صلوات اهلل
تصيل عىل النبي|
عليه» .

الباب الثالث :إ ّن زيارته صلوات اهلل عليه يوجب غفران الذنوب
ودخول اجلنّة والعتق من النار وحطّ السيئات ورفع الدرجات
وإجابة الدعوات
 2707ـ  :1الصدوق ،عن القطان ،عن السكري ،عن اجلوهري ،عن أمحد

عمه حممد بن عبد اهلل ،عن زيد بن عيل عليه السالم قال« :من
بن عيسى ،عن ّ
أتى قرب احلسني عليه السالم عارف ًا بح ّقه غفر اهلل له ما تقدّ م من ذنبه وما ّ
تأخر».
وأبو العباس ،عن حممد بن احلسني ،عن صفوان ،عن ابن مسكان عن أيب
عبد اهلل عليه السالم مثله.
( )1بحار األنوار13 / 98 :؛ كامل الزيارات 491 :رقم .6
( )2املصدر السابق؛ كامل الزيارات 492 :رقم .8
( )3بحار األنوار15 / 98 :؛ كامل الزيارات 494 :رقم .14
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.

وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن يزيد ،عن صفوان مثله.
وأبو العباس ،عن حممد بن احلسني ،عن أيب داود املسرتق ،عن بعض
أصحابنا ،عن مثنى احلناط ،عن أيب احلسن موسى عليه السالم مثله.
واحلسني بن عامر ،عن املعىل ،عن املسرتق مثله.
والقاسم بن حممد بن عيل ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن عبد اهلل بن محاد
األنصاري ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله.
وحممد بن جعفر ،عن حممد بن احلسني ،عن فائد ،عن أيب احلسن األول عليه
السالم مثله.
والكليني ،عن أمحد بن إدريس ،عن حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان ،عن
ابن مسكان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله.
وحممد بن حييى،
وأيب وحممد بن احلسن وعيل بن احلسني ومجاعة ،عن سعد
ّ
حممد بن احلسني ،عن حممد بن إسامعيل ،عن صالح بن عقبة ،عن حييى بن
عن ّ
القمي ،عن رجل ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل وعيل بن احلسني بن عيل ،عن
عيل ّ
أبيه عليهم السالم مثله.
وصالح بن عقبة ،عن حييى بن عيل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله.
حممد بن جعفر ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن حممد بن إسامعيل ،عن صالح بن
و ّ
عقبة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله .
( )1بحار األنوار22 / 98 :؛ ثواب األعامل86 :؛ وكامل الزيارات ،266 :رقم  .15هذا
والبدّ من فرض تفسري مستساغ وعريف ومقبول ملثل هذه الرواية ،حتى تنسجم مع
األصول اإلسالم ّية يف العمل الصالح ويف الغفران ،إ ّما بفرض اختصاصها بوضع زمني
تأخر) بمعنى ما أذنبته ّ
معني ،أو بجعل (ما ّ
مؤخر ًا ،ال ما ستذنبه بعد ذلك ،أو بتفسريها
ّ
كاملة ،أو القول ّ
ً
بأن ذلك مرشوط بمق ّيدات
عىل نحو املبالغة يف املغفرة ال حتقيق املغفرة

الباب الرابع :أنّ زيارته تعدل احلجّ والعمرة واجلهاد واإلعتاق

 2708ـ  :1أيب وعيل بن احلسني والكليني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه،

عمن أتى
عن البزنطي قال :سأل بعض أصحابنا أبا احلسن الرضا عليه السالم ّ
قرب احلسني صلوات اهلل عليه قال« :تعدل عمرة» .
حممد بن
 2709ـ  :2أيب وابن الوليد ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن موسى بن القاسم ،عن احلسني بن اجلهم قال :قلت أليب احلسن
عليه السالم :ما تقول يف زيارة قرب احلسني عليه السالم؟ فقال يل« :ما تقول أنت
حجة ،وبعضنا يقول عمرة ،فقال« :هي عمرة
فيه؟» فقلت :بعضنا يقول ّ
مقبولة» .
وأيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن موسى مثله ،إال ّ
أن فيه «عمرة
مربورة» .
 2710ـ  :3احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن عيسى ،عن أبيه ،عن ابن حمبوب،
خارج ّية بحيث جيتنب الكبائر الحق ًا مث ً
ال أو نحو ذلك ،وإال فال يمكن القبول بغفران
مجيع ذنوب ّ
كاملةّ ،
ً
فإن هذا
كل زائر للحسني سالم اهلل عليه ،بام يف ذلك ذنوبه املستقبل ّية
تأمني من مكر اهلل تعاىل ،كيف والتوحيد الذي هو أعظم الفرائض وأعالها ،وبه جاء
ّ
يتحقق معه الغفران هبذه الطريقة لو أردنا فهم هذه
األنبياء قاطبة والقرآن الكريم ال
الرواية بشكل سطحي ،فاجلمع بني النصوص يفرض تأوي ً
ال مستساغ ًا هلذه الرواية.
ّ
بحقه) ّ
ولعل ما يساعدنا أكثر يف فهم هذه الرواية فه ًام صحيح ًا ،هو قيد (عارف ًا ّ
فإن من
حبااَّلل).
حقوق اإلمام إطاعته وإطاعة اهلل تعاىل فيام يأمر وينهى ،واهلل العامل ( ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )84رواية.
( )2بحار األنوار28 / 98 :؛ كامل الزيارات 290 :رقم .1
( )3بحار األنوار29 / 98 :؛ كامل الزيارات 291 :رقم .4
( )4املصدر السابق؛ ثواب األعامل .86 :قال الشيخ املحسني ( :)479 / 2عىل وجه يف ابن
اجلهم.

عن مجيل بن دراج ،عن فضيل ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :زيارة قرب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قرب احلسني بن عيل
حجة مربورة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله».
عليه السالم تعدل ّ
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن حريز ،عن
فضيل مثله .
 2711ـ  :4أيب ومجاعة مشاخيي ،عن سعد ،عن احلسن بن عيل الكويف ،عن
العباس بن عامر ،عن أبان ،عن احلسن بن عطية قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه
حجة وعمرة أو
السالم وهو يقول« :من أتى قرب احلسني عليه السالم كتب اهلل له ّ
وحجة» اخلرب .
عمرة
ّ

الباب اخلامس :إ ّن زيارته صلوات اهلل عليه توجب طول العمر
وحفظ النفس واملال وزيادة الرزق ،وتنفّس الكرب وقضاء
احلوائج
حممد بن أمحد بن داود ،عن ابن الوليد ،عن احلسن بن متيل
 2712ـ ّ :1

وغريه من الشيوخ ،عن الربقي ،عن ابن فضال ،عن أيب أيوب اخلزاز ،عن حممد
بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني عليه
السالم؛ فإ ّن إتيانه يزيد يف الرزق ،ويمدّ يف العمر ،ويدفع مدافع السوء ،وإتيانه
مفرتض عىل ّ
يقر له باإلمامة من اهلل» .
كل مؤمن ّ
( )1بحار األنوار30 / 98 :؛ كامل الزيارات 295 :رقم .5
( )2بحار األنوار39 / 98 :؛ كامل الزيارات 299 :رقم .9
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )4بحار األنوار48 / 98 :؛ هتذيب األحكام 42 / 6 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2

الباب السادس :إنّ زيارته من أفضل األعمال

 2713ـ  :1أيب ومجاعة أصحابنا ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،عن

أمحد بن عائذ ،عن أيب خدجية ،عن أبى عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن
زيارة قرب احلسني عليه السالم قال« :إ ّنه أفضل ما يكون من األعامل» .
وأيب ومجاعة أصحابنا ،عن سعد ،عن أمحد بن عيسى ،عن الوشا ،عن أمحد
بن حممد ،عن أمحد بن عائذ مثله .
الربقي ،عن أيب اجلهم ،عن أيب
 2714ـ  :2حممد احلمريي ،عن أبيه ،عن
ّ
خدجية قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :ما يبلغ من زيارة قرب احلسني بن عيل
عليهام السالم؟ قال« :أفضل ما يكون من األعامل» .

الباب السابع :إ ّن األنبياء والرسل واألئمة واملالئكة صلوات اهلل
عليهم أمجعني يأتونه لزيارته ،ويدعون لزوّاره ويبشرونهم
باخلري ويستبشرون هلم
 2715ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن احلسن بن عيل بن عبد اهلل ،عن

العباس بن عامر ،عن أبان ،عن أيب محزة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن
وحممد بن أمحد بن داود.
 :)479بنا ًء عىل اعتبار الواسطة بني الشيخ رمحه اهلل ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.

( )2بحار األنوار49 / 98 :؛ كامل الزيارات 276 :رقم .1
( ) 3املصدر السابق؛ كامل الزيارات :مل أقف يف الباب الذي عقده ابن قولويه عىل مثل السند
املتقدّ م ،فالحظ.
( )4بحار األنوار94 / 98 :؛ كامل الزيارات 277 :رقم  .5قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)479ففيه بحث.
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )63رواية.

اهلل و ّكل بقرب احلسني عليه السالم أربعة آالف ملك شعث ًا غرب ًا ،يبكونه من طلوع
الفجر إىل زوال الشمس ،فإذا زالت هبط أربعة آالف ملك ،وصعد أربعة آالف
ملك فلم يزل يبكونه حتى يطلع الفجر ،ويشهدون ملن زاره بالوفاء ويش ّيعونه
إىل أهله ،ويعودونه إذا مرض ويص ّلون عليه إذا مات» .
 2716ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن أبيه ،عن ابن عمرية ،عن بكر
بن حممد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :و ّكل اهلل بقرب احلسني بن عيل بن أيب
طالب عليه السالم سبعني ألف ملك شعث ًا غرب ًا يبكونه إىل يوم القيامة يص ّلون
عنده ،الصالة الواحدة من صالة أحدهم تعدل ألف صالة اآلدميني ،يكون
ثواب صالهتم وأجر ذلك ملن زار قربه» .
 2717ـ  :3احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن عيسى ،عن أبيه ،عن ابن حمبوب،
عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سمعته يقول« :ليس من
ملك يف الساموات إال وهم يسألون اهلل ّ
جل وعال أن يأذن هلم يف زيارة قرب
ففوج ينزل وفوج يعرج».
احلسني عليه السالم،
ٌ
وابن املتوكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب مثله .
 2718ـ  :4أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن معروف ،عن محاد عن
ربعي قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم باملدينة :أين قبور الشهداء؟ فقال:
«أليس أفضل الشهداء عندكم احلسني؟ والذي نفيس بيده ّ
إن حوله أربعة آالف
ملك شعث ًا غرب ًا يبكونه إىل يوم القيامة» .
( )1بحار األنوار56 / 98 :؛ كامل الزيارات 352 :رقم .8
( )2بحار األنوار56 / 98 :؛ كامل الزيارات 176 :رقم .17
( )3بحار األنوار 61 / 98؛ ثواب األعامل.96 :
( )4بحار األنوار64 / 98 :؛ كامل الزيارات 174 :رقم .9

وابن الوليد ،عن الص ّفار ،عن ابن معروف مثله .

الباب الثامن :جوامع ما ورد من الفضل يف زيارته ونوادرها
 2719ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن أبيه عليهام السالم قال :سئل
الصادق عليه السالم ،عن زيارة قرب احلسني عليه السالم قال« :أخربين أيب عليه
السالم ّ
أن من زار قرب احلسني عليه السالم عارف ًا بح ّقه كتبه اهلل يف ع ّليني» ثم
قالّ « :
إن حول قرب احلسني عليه السالم سبعني ألف ملك شعث ًا غرب ًا يبكون عليه
إىل يوم القيامة» .
 2720ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن حممد بن احلسني ،عن أيب داود
املسرتق ،عن ابن مسكان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من أتى احلسني
عليه السالم عارف ًا بح ّقه كتب يف ع ّليني» .
وأيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم وابن فضال مع ًا ،عن ابن
مسكان مثله .
وأيب ،عن سعد ،عن احلسن بن عيل بن املغرية ،عن العباس بن عامر ،عن
أبان ،عن ابن مسكان مثله .
2721ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن حممد بن احلسني ،عن حممد بن إسامعيل ،عن
( )1املصدر السابق؛ ثواب األعامل.97 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )40رواية.
( )3بحار األنوار69 / 98 :؛ عيون أخبار الرضا 48 / 1 :رقم .159
( )4بحار األنوار70 / 98 :؛ ثواب األعامل.85 :
( )5املصدر السابق؛ كامل الزيارات 279 :رقم  ،5وليس فيه ابن فضال.
( )6بحار األنوار71 / 98 :؛ كامل الزيارات 280 :رقم .8

حنان بن سدير قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم« :زوروه ـ يعني احلسني
عليه السالم ـ وال جتفوه؛ فإ ّنه س ّيد الشهداء ،وس ّيد شباب أهل اجلنّة» .

الباب التاسع :فضل الصالة عنده صلوات اهلل عليه ،وكيفيتها

 2722ـ  :1عيل بن احلسني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن فضال،

عن عيل بن عقبة ،عن عبيد اهلل احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت:
إ ّنا نزور قرب احلسني عليه السالم كيف ّ
نصيل عليه؟ قال« :تقوم خلفه عند كتفيه،
ّ
ثم ّ
وتصيل عىل احلسني» .
تصيل عىل النبي|

الباب العاشر :فضل زيارته صلوات اهلل عليه يف يوم عاشوراء،
وأعمال ذلك اليوم ،وفضل زيارة األربعني
 2723ـ  :1الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن

أبيه ،عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال« :من ترك السعي يف حوائجه يوم
عاشورا قىض اهلل له حوائج الدنيا واآلخرة ،ومن كان يوم عاشورا يوم مصيبته
وقرت بنا يف
وحزنه وبكائه جعل اهلل ّ
عز وجل يوم القيامة يوم فرحه ورسوره ّ
سمى يوم عاشورا يوم بركة وا ّدخر فيه ملنزله شيئ ًا مل يبارك له
اجلنان عينه ،ومن ّ
فيام ا ّدخر ،وحرش يوم القيامة مع يزيد وعبيد اهلل بن زياد وعمر بن سعد لعنهم
اهلل إىل أسفل درك من النار» .
( )1بحار األنوار74 / 98 :؛ ثواب األعامل.97 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.
( )3بحار األنوار81 / 98 :؛ كامل الزيارات 425 :رقم .4
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )17رواية.
( )5بحار األنوار102 / 98 :؛ األمايل للصدوق 191 :رقم 4؛ علل الشـرايع 227 / 1 :رقم .2

والنقاش والطالقاين ،عن أمحد اهلمداين مثله .
 2724ـ  :2ماجيلويه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن الريان بن شبيب قال :دخلت
عىل الرضا عليه السالم يف ّأول يوم من املحرم فقال يل« :يا ابن شبيب أصائم
أنت؟» فقلت :ال فقالّ « :
عز
إن هذا اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السالم ر ّبه ّ
ْكا ُذري ًةا َطيب ًةاإِن َ ِ
ِ
يعاالدُّ َعاء﴾ ،فاستجاب
َّك َاسم ُ
ب ِاَلامنا َّلدُ ن َ ِّ َّ ِّ َ
وجل فقالَ ﴿ :ر ِّب َاه ْ
يصيل يف املحراب ّ
اهلل له ،وأمر املالئكة فنادت زكريا وهو قائم ّ
أن اهلل يبرشك
عز وجل استجاب اهلل له كام استجاب
بيحيى ،فمن صام هذا اليوم ثم دعا اهلل ّ
لزكريا عليه السالم» .ثم قال« :يا ابن شبيبّ ،
إن املحرم هو الشهر الذي كان
حيرمون فيه الظلم والقتال حلرمته ،فام عرفت هذه األ ّمة
أهل اجلاهلية فيام مىض ّ
حرمة شهرها وال حرمة نبيها صلوات اهلل عليه وآله ،لقد قتلوا يف هذا الشهر
ذر ّيته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقلة فال غفر اهلل هلم ذلك أبد ًا .يا ابن شبيب إن كنت
باكي ًا ليشء فابك للحسني بن عيل بن أيب طالب عليهام السالم؛ فإ ّنه ذبح كام
يذبح الكبش ،وقتل معه من أهل بيته ثامنية عرش رج ً
ال ما هلم يف األرض شبيه،
ولقد بكت السموات السبع واألرضون لقتله ،ولقد نزل إىل األرض من املالئكة
ٌ
رب إىل أن يقوم القائم
أربعة آالف لنرصه فوجدوه قد قتل ،فهم عند قربه
شعث غ ٌ
فيكونون من أنصاره ،وشعارهم :يا لثارات احلسني .يا ابن شبيب لقد حدّ ثني
أيب ،عن أبيه ،عن جدّ ه عليه السالم أنه ملا قتل جدّ ي احلسني صلوات اهلل عليه
أمطرت السامء دم ًا وتراب ًا أمحر.
يا ابن شبيب إن بكيت عىل احلسني عليه السالم حتى تصري دموعك عىل
خدّ يك غفر اهلل لك ّ
كل ذنب أذنبته صغري ًا كان أو كبري ًا ،قلي ً
ال كان أو كثري ًا .يا
( )1املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 267 / 2 :رقم .57

عز وجل وال ذنب عليك فزر احلسني عليه
رسك أن تلقى اهلل ّ
ابن شبيب ،إن ّ
رسك أن تسكن الغرف املبنية يف اجلنّة مع النبي وآله
السالم .يا ابن شبيب ،إن ّ
رسك أن
صلوات اهلل عليهم فالعن قتلة احلسني عليه السالم .يا ابن شبيب ،إن ّ
يكون لك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع احلسني عليه السالم فقل متى ما
رسك أن تكون
ذكرته :يا ليتني كنت معهم فأفوز فوز ًا عظي ًام .يا ابن شبيب ،إن ّ
معنا يف الدرجات العىل من اجلنان فاحزن حلزننا ،وافرح لفرحنا وعليك
بواليتنا ،فلو ّ
ال ّ
أن رج ً
توىل حجر ًا حلرشه اهلل معه يوم القيامة» .
حممد احلمريي ،عن أبيه ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2725ـ ّ :3
زيد الشحام ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من زار قرب احلسني بن عيل
عليهام السالم يوم عاشورا عارف ًا بح ّقه ،كان كمن زار اهلل يف عرشه» .

الباب احلادي عشر :احلائر وفضله ،ومقدار ما يؤخذ من الرتبة
املباركة ،وفضل كربالء واإلقامة فيها
 2726ـ  :1حممد بن جعفر ،عن حممد بن احلسني ،عن ابن حمبوب ،عن
إسحاق بن عامر قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولّ « :
إن ملوضع قرب
احلسني بن عيل عليهام السالم حرمة معلومة من عرفها واستجار هبا أجري»،
قلت :فصف يل موضعها جعلت فداك ،قال« :امسح من موضع قربه اليوم،
( )1بحار األنوار102 / 98 :؛ عيون أخبار الرضا 268 / 2 :رقم 58؛ األمايل للصدوق:
 192رقم .5
( )2بحار األنوار105 / 98 :؛ هتذيب األحكام 51 / 6 :رقم 35؛ كامل الزيارات324 :
رقم .4
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )45رواية.

فامسح مخسة وعرشين ذراع ًا من ناحية رجليه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا من
خلفه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا مما ييل وجهه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا من ناحية
رأسه ،وموضع قربه منذ يوم دفن روضة من رياض اجلنّة ،ومنه معراج يعرج فيه
نبي يف الساموات إال وهم يسألون اهلل
بأعامل ز ّواره إىل السامء ،فليس ملك وال ّ
ففوج ينزل وفوج يعرج».
أن يأذن هلم يف زيارة قرب احلسني عليه السالم،
ٌ
والعدّ ة ،عن سهل وأمحد بن حممد ،عن ابن حمبوب مثله .
وابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن حمبوب ،عن إسحاق
مثله ،إىل قوله« :من ناحية رأسه» .
وابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن حمبوب مثله .
وأيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن الوشاء ،عن إسحاق بن عامر ،عن
أيب عبد اهلل عليه السالم مثله ،مع بعض االختالف .
 2727ـ  :2عيل بن احلسني ومجاعة ،عن سعد ،عن حممد بن عيسى ،عن أيب
هاشم اجلعفري قال :دخلت أنا وحممد بن محزة عليه نعوده وهو عليل فقال لنا:
وجهوا قوم ًا إىل احلري من مايل» ،فلام خرجنا من عنده قال يل حممد بن محزة:
« ّ
املشري يوجهنا إىل احلري وهو بمنزلة من يف احلري ،قال :فعدت إليه فأخربته فقال
يل« :ليس هو هكذاّ ،
حيب أن يعبد فيها ،وحائر احلسني عليه
إن هلل مواضع ّ
السالم من تلك املواضع» .
( )1بحار األنوار110 / 98 :؛ الكايف 588 / 4 :رقم .6
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الباب الثاني عشر :تربته صلوات اهلل عليه ،وفضلها وآدابها
وأحكامها
 2728ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن

كرام ،عن ابن أيب يعفور قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :يأخذ اإلنسان من
طني قرب احلسني فينتفع به ويأخذ غريه فال ينتفع به؟ فقال« :ال ،واهلل الذي ال إله
إال هو ،ما يأخذه أحد وهو يرى ّ
أن اهلل ينفعه به إال نفعه اهلل به» .
والعدّ ة ،عن ابن عيسى مثله .
 2729ـ  :2أبيه ،عن حممد احلمريي ،قال :كتبت إىل الفقيه أسأله هل جيوز
أن يس ّبح الرجل بطني القرب؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه
نسخت« :تس ّبح به فام من يشء من التسبيح أفضل منه ،ومن فضله ّ
أن املس ّبح
ينسى التسبيح ويدير السبحة تكتب له ذلك التسبيح» .

الباب الثالث عشر :آداب زيارته صلوات اهلل عليه من الغسل
وغريها
 2730ـ  :1احلسن بن متويه ،عن أبيه متويه بن السندي ،عن ابن أيب

اخلطاب بالكوفة ،عن صفوان ،عن العيص قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم:
من زار احلسني بن عيل عليهام السالم عليه غسل؟ قال :فقال« :ال».
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )83رواية.
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حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان مثله .
وابن الوليد ،عن الصفار ،عن ّ
حممد بن أمحد بن يعقوب ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن
 2731ـ ّ :2
العباس بن عامر ،عن احلسن بن عطية بن أيب ناب قال :سألت أبا عبد اهلل عليه
السالم عن الغسل إذا أتيت قرب احلسني عليه السالم قال« :ليس عليك
غسل» .

الباب الرابع عشر :زيارته صلوات اهلل عليه وهي املطلقة ،وهي
عدّ ة زيارات منها مسندة ،ومنها مأخوذة من كتب األصحاب بغري
إسناد
 2732ـ  :1أيب ،عن سعد واحلمريي مع ًا ،عن أمحد بن احلسن ،عن عمرو

ابن سعيد ،عن مصدق ،عن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :تقول إذا
انتهيت إىل قربه عليه السالم :السالم عليك يا ابن رسول اهلل ،السالم عليك يا
ابن أمري املؤمنني ،السالم عليك يا أبا عبد اهلل ،السالم عليك يا س ّيد شباب أهل
اجلنّة ورمحة اهلل وبركاته .يا من رضاه من رىض الرمحن ،وسخطه من سخط
وحجة اهلل وباب اهلل ،والدليل عىل اهلل
الرمحن ،السالم عليك يا أمني اهلل
ّ
وحرمت حرام اهلل ،وأقمت
والدّ اعي إىل اهلل ،أشهد أنك قد ح ّللت حالل اهلل ّ
الصالة وآتيت الزكاة وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر ،ودعوت إىل سبيل
ر ّبك باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأشهد أ ّنك ومن قتل معك شهداء أحياء عند
( )1بحار األنوار144 / 98 :؛ هتذيب األحكام 53 / 6 :رقم 6؛ كامل الزيارات347 :
رقم .3
( )2بحار األنوار145 / 98 :؛ كامل الزيارات 348 :رقم .9
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )42رواية تقريب ًا.

ر ّبك ترزقون ،وأشهد ّ
أن قاتلك يف النار .أدين اهلل بالرباءة مم ّن قتلك ،وممن
قاتلك وشايع عليك ،ومم ّن مجع عليك ،ومم ّن سمع صوتك ومل يعنك ،يا ليتني
كنت معكم فأفوز فوز ًا عظي ًام» .
 2733ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن
صفوان بن حييى ،عن أيب الصباح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم أو عن أيب بصري،
عن أيب عبد اهلل قال :قلت :كيف السالم عىل احلسني بن عيل عليه السالم؟ قال:
«تقول :السالم عليك يا أبا عبد اهلل ،السالم عليك يا ابن رسول اهلل ،لعن اهلل من
قتلك ،ولعن اهلل من أعان عليك ،ومن بلغه ذلك فريض به ،أنا إىل اهلل منهم
بري» .
 2734ـ  :3باإلسناد ،عن ابن عيسى ،عن حممد بن إسامعيل ،عن أبان بن
عثامن ،عن أيب مهام ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :إذا أتيت قرب احلسني
عليه السالم فقل :السالم عليك يا أبا عبد اهلل ،لعن اهلل من قتلك ومن اشرتك يف
دمك ،ومن بلغه ذلك فريض به ،وأنا إىل اهلل منهم بري» .

الباب اخلامس عشر :كيفيّة زيارته صلوات اهلل عليه يوم
عاشوراء
 2735ـ  :1عبد اهلل بن سنان قال :دخلت عىل س ّيدي أيب عبد اهلل جعفر بن
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حممد عليهام السالم يف يوم عاشورا ،فألفيته كاسف اللون ظاهر احلزن ودموعه
مم بكاؤك ال أبكى
تنحدر من عينيه كاللؤلؤ املتساقط فقلت :يا ابن رسول اهللّ ،
اهلل عينيك؟ فقال يل« :أو يف غفلة أنت؟ أما علمت ّ
أن احلسني بن عيل عليه
السالم أصيب يف مثل هذا اليوم؟!» قلت :يا سيدي فام قولك يف صومه؟ فقال
يل« :صمه من غري تبييت وأفطره من غري تشميت ،وال جتعله يوم صوم كم ً
ال،
وليكن إفطارك بعد صالة العرص بساعة عىل رشبة من ماء ،فإ ّنه يف مثل ذلك
الوقت من ذلك اليوم جت ّلت اهليجاء عن آل رسول اهلل| ،وانكشفت امللحمة
يعز عىل رسول اهلل|
عنهم ،ويف األرض منهم ثالثون رصيع ًا يف مواليهمّ ،
املعزى
مرصعهم ،ولو كان يف الدنيا يومئذ ح ّي ًا لكان صلوات اهلل عليه وآله هو ّ
هبم» .قال :وبكى أبو عبد اهلل عليه السالم حتى اخض ّلت حليته بدموعه ثم قال:
« ّ
عز وجل ملا خلق النور خلقه يوم اجلمعة يف تقديره يف ّأول يوم من شهر
إن اهلل ّ
رمضان وخلق الظلمة يف يوم األربعاء يوم عاشورا يف مثل ذلك اليوم يعني
املحرم يف تقديره وجعل ّ
لكل منهام رشعة ومنهاج ًا .يا عبد اهلل
العارش من شهر
ّ
بن سنانّ ،
إن أفضل ما تأيت به يف هذا اليوم أن تعمد إىل ثياب طاهرة فتلبسها
وتتس ّلب» ،قال :وما التس ّلب؟ قال« :حت ّلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة
أصحاب املصايب ،ثم خترج إىل أرض مقفرة أو مكان ال يراك به أحد أو تعمد
ّ
فتصيل أربع ركعات
إىل منزل لك خال ،أو يف خلوة منذ حني يرتفع النهار،
حتسن ركوعها وسجودها وتس ّلم بني ّ
كل ركعتني ،تقرأ يف الركعة األوىل سورة
ّ
تصيل
احلمد وقل يا أهيا الكافرون ،ويف الثانية احلمد وقل هو اهلل أحد ،ثم
ركعتني تقرأ يف الركعة األوىل احلمد وسورة األحزاب ،ويف الثانية احلمد وسورة
وحتول وجهك نحو قرب
تيرس من القرآن .ثم تس ّلمّ ،
إذا جاءك املنافقون ،أو ما ّ
احلسني عليه السالم ومضجعه ،فتمثل لنفسك مرصعه ومن كان معه من ولده

ّ
عز وجل
وأهله وتس ّلم،
وتصيل عليه ،وتلعن قاتليه فتربأ من أفعاهلم ،يرفع اهلل ّ
ّ
وحيط عنك من السيئات.
لك يف اجلنّة من الدرجات
أي يشء كان
ثم تسعى من املوضع الذي أنت فيه إن كان صحراء أو فضاء أو ّ
خطوات تقول يف ذلك :إنا هلل وإنا إليه راجعون رض ًا بقضائه وتسلي ًام ألمره،
وليكن عليك يف ذلك الكآبة واحلزن ،وأكثر من ذكر اهلل سبحانه واالسرتجاع يف
ذلك .فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا فقف يف موضعك الذي ص ّليت فيه ثم
قل :اللهم ّ
عذب الفجرة الذين شا ّقوا رسولك ،وحاربوا أولياءك ،وعبدوا غريك
واستح ّلوا حمارمك ،والعن القادة واألتباع ،ومن كان منهم فخب وأوضع معهم
وعجل فرج آل حممد ،واجعل صلواتك
أو ريض بفعلهم لعن ًا كثري ًا ،اللهم
ّ
عليهم واستنقذهم من أيدي املنافقني واملض ّلني ،والكفرة اجلاحدين ،وافتح هلم
عدوك
فتح ًا يسري ًا ،وأتح هلم روح ًا وفرج ًا قريب ًا ،واجعل هلم من لدنك عىل ّ
عدوهم سلطان ًا نصري ًا.
و ّ
ثم ارفع يديك ،واقنت هبذا الدعاء ،وقل وأنت تومي إىل أعداء آل حممد
صلوات اهلل عليه :اللهم ّ
إن كثري ًا من األ ّمة ناصبت املستحفظني من األئمة،
وكفرت بالكلمة ،وعكفت عىل القادة الظلمة ،وهجرت الكتاب والسنّة،
احلق،
وعدلت عن احلبلني اللذين أمرت بطاعتهام،
والتمسك هبام ،فأماتت ّ
ّ
باحلق ّملا
وحرفت الكتاب ،وكفرت
ّ
وحادت عن القصد ،وماألت األحزابّ ،
ومتسكت بالباطل ملا اعرتضها ،فض ّيعت ّ
حقك ،وأض ّلت خلقك،
جاءها،
ّ
وقتلت أوالد نب ّيك ،وخرية عبادك ومحلة علمك ،وورثة حكمتك ووحيك،
اللهم فزلزل أقدام أعدائك ،وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك .اللهم
وفت يف أعضادهم،
وأخرب ديارهم ،وافلل سالحهم وخالف بني كلمتهمّ ،
وأوهن كيدهم ،وارضهبم بسيفك القاطع ،وارمهم بحجرك الدامغ وطمهم

وفمهم بالعذاب ق ًام ،وعذهبم عذاب ًا نكر ًا ،وخذهم بالسنني
بالبالء ط ًام،
ّ
واملثالت ،التي أهلكت هبا أعداءك ،إنك ذو نقمة من املجرمني .اللهم ّ
إن سنّتك
احلق
ضائعة ،وأحكامك مع ّطلة ،وعرتة نب ّيك يف األرض هائمة .اللهم فأعن ّ
وعجل
وأهله ،واقمع الباطل وأهله ،وم ّن علينا بالنجاة ،واهدنا إىل اإليامن،
ّ
فرجنا وانظمه بفرج أوليائك ،واجعلهم لنا ود ًا ،واجعلنا هلم وفد ًا ،اللهم
ّ
واستهل به فرح ًا ومرح ًا،
وأهلك من جعل يوم قتل ابن نبيك وخريتك عيد ًا،
وخذ آخرهم كام أخذت ّأوهلم ،وأضعف اللهم العذاب والتنكيل عىل ظاملي
وأبر محاهتم ومجاعتهم .اللهم
أهل بيت نب ّيك ،وأهلك أشياعهم وقادهتمّ ،
وضاعف صلواتك ورمحتك وبركاتك عىل عرتة نبيك ،العرتة الضائعة اخلائفة
املستذ ّلة ،بق ّي ة من الشجرة الطيبة الزاكية املباركة ،وأعل اللهم كلمتهم وأفلج
حجتهم ،واكشف البالء والألواء وحنادس األباطيل والعمى عنهم ،وث ّبت
ّ
قلوب شيعتهم وحزبك عىل طاعتك وواليتهم ونرصهتم ومواالهتم ،وأعنهم
وامنحهم الصرب عىل األذى فيك .واجعل هلم أيام ًا مشهودة ،وأوقات ًا حممودة
مسعودة ،يوشك فيها فرجهم وتوجب فيها متكينهم ونرصهم ،كام ضمنت
ِ
اآمنُواا
ألوليائك يف كتابك املنزل ،فإ ّنك قلت وقولك احلقَ ﴿ :و َعدَ ااَّللَُّ اا َّلذ َ
ين َ
ض اكًَم ااستَخْ َل َ ِ
اَل ِ
ِمنكُم اوع ِم ُلوااالص َِ
ات ا َل َي ْستَخْ لِ َفن َُّه ِ
ماِف ْ
ين ِامنا َق ْبلِ ِه ْما
ف اا َّلذ َ
َّ
ْ َ َ
ااْلَ ْر ِ َ ْ
ِ
ِ
اخ ْوفِ ِه ْم َاأ ْمنًااا َي ْعبُدُ ونَن ِ َ
يالا
مامنا َب ْع ِد َ
ياارت َََض َُاَل ْم َاولَ ُي َبدِّ َلن َُّه ِّ
َو َل ُي َم ِّكن ََّن َُاَل ْمادين َُه ُماا َّلذ ْ
ُي ْ ِ
غمتهم.
ِّشك َ
ُون ِاِب َاش ْيئًا﴾ ،اللهم اكشف ّ
حي يا قيوم ،وأنا يا
يا من ال يملك كشف الرض إال هو ،يا واحد يا أحد يا ّ
إهلي عبدك اخلائف منك ،والراجع إليك ،السائل لك املقبل عليك ،الالجي إىل
فنائك ،العامل بأنه ال ملجأ منك إال إليك ،فتق ّبل اللهم دعائي ،واستمع يا إهلي
ونجيته برمحتك،
عالنيتي ونجواي ،واجعلني مم ّن رضيت عمله وقبلت نسكهّ ،

ّ
حممد وآل حممد ،وبارك
إنك أنت العزيز الكريم .اللهم
وصل أوالً وآخر ًا عىل ّ
حممد ًا وآل حممد ،بأكمل وأفضل ما ص ّليت
حممد وآل حممد ،وارحم ّ
عىل ّ
وترمحت عىل أنبيائك ورسلك ومالئكتك ومحلة عرشك بال إله إال
وباركت
ّ
تفرق بيني وبني حممد وآل حممد صلواتك عليه وعليهم،
أنت ،اللهم وال ّ
وذريتهم
حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ّ
واجعلني يا موالي من شيعة ّ
التمسك بحبلهم ،والرضا بسبيلهم ،واألخذ
الطاهرة املنتجبة ،وهب يل
ّ
بطريقتهم إنك جواد كريم.
ثم ع ّفر وجهك يف األرض وقل :يا من حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد ،أنت
فعجل يا موالي فرجهم وفرجنا هبم،
حكمت فلك احلمد حممود ًا مشكور ًاّ ،
فإ ّنك ضمنت إعزازهم بعد الذ ّلة وتكثريهم بعد الق ّلة ،وإظهارهم بعد اخلمول،
مترضع ًا
يا أصدق الصادقني ،ويا أرحم الرامحني ،فأسألك يا إهلي وسيدي
ّ
إليك ،بجودك وكرمك بسط أميل ،والتجاوز عنّي ،وقبول قليل عميل وكثريه،
والزيادة يف أيامي وتبليغي ذلك املشهد ،وأن جتعلني مم ّن يدعى فيجيب إىل
طاعتهم ،ومواالهتم ونرصهم ،وتريني ذلك قريب ًا رسيع ًا يف عافية إنك عىل ّ
كل
يشء قدير .ثم ارفع رأسك إىل السامء وقل :أعوذ بك من أن أكون من الذين ال
يرجون أيامك ،فأعذين يا إهلي برمحتك من ذلك.
تطوعها
حجة وكذا وكذا عمرة ّ
فإ ّن هذا أفضل يا ابن سنان من كذا وكذا ّ
وتنفق فيها مالك ،وتنصب فيها بدنك ،وتفارق فيها أهلك وولدك .واعلم ّ
أن
اهلل تعاىل يعطي من ّ
صىل هذه الصالة يف هذا اليوم ودعا هبذا الدعاء خملص ًا،
وعمل هذا العمل موقن ًا مصدّ ق ًا ،عرش خصال ،منها أن يقيه اهلل ميتة السوء
عدو ًا إىل أن يموت ،ويقيه اهلل من
ويؤمنه من املكاره والفقر ،وال يظهر عليه ّ
اجلنون واجلذام والربص يف نفسه وولده إىل أربعة أعقاب له ،وال جيعل للشيطان

وال ألوليائه عليه وال عىل نسله إىل أربعة أعقاب سبي ً
ال».
عيل بمعرفتكم
قال ابن سنان :فانرصفت وأنا أقول :احلمد هلل الذي م ّن ّ
عيل من طاعتكم بمنّه ورمحته .
وح ّبكم ،وأسأله املعونة عىل املفرتض ّ
 2736ـ  :2عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن احلسن بن عيل الكويف ،عن
احلسن بن حممد احلرضمي ،عن عبد اهلل بن سنان قال :دخلت عىل موالي أيب
متغري اللون ودموعه
عبد اهلل جعفر بن حممد عليهام السالم يوم عاشوراء وهو ّ
تنحدر عىل خدّ يه كاللؤلؤ .فقلت له :يا سيدي مما بكاؤك ال أبكا اهلل عينيك؟
فقال يل« :أما علمت ّ
أن يف مثل هذا اليوم أصيب احلسني عليه السالم؟» فقلت:
بىل يا سيدي ،وإنام أتيتك مقتبس ًا منك فيه عل ًام ومستفيد ًا منك لتفيدين فيه ،قال:
«سل عام بدا لك وعام شئت» .قلت :ما تقول يا سيدي يف صومه؟ قال« :صمه
من غري تبييت ،وأفطره من غري تشميت ،وال جتعله يوم ًا كام ً
ال ،ولكن أفطر بعد
العرص بساعة ولو برشبة من ماء ،فإ ّن يف ذلك الوقت من ذلك اليوم جت ّلت
اهليجاء عن آل الرسول عليه وعليهم السالم ،وانكشفت امللحمة عنهم ويف
يعز عىل رسول اهلل| مرصعهم» ،قال :ثم
األرض منهم ثالثون رصيع ًاّ ،
أي يوم كان ذلك
بكى بكا ًء شديد ًا حتى اخض ّلت حليته بالدموع .وقال« :أتدري ّ
اليوم؟» قلت :أنت أعلم به منّي يا موالي قالّ « :
عز وجل خلق النور يوم
إن اهلل ّ
اجلمعة يف ّأول يوم من شهر رمضان ،وخلق الظلمة يف يوم األربعاء يوم
عاشورا ،وجعل ّ
لكل منهام رشيعة ومنهاج ًا .يا عبد اهلل بن سنان ،أفضل ما تأيت
ّ
وحتل أزرارك وتكشف عن
به هذا اليوم أن تعمد إىل ثياب طاهرة فتلبسها
ذراعيك وعن ساقيك ثم خترج إىل أرض مقفرة حيث ال يراك أحد أو يف دارك
املتهجد.782 :
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وتصيل أربع ركعات تس ّلم بني ّ
ّ
كل ركعتني تقرأ يف الركعة
حني يرتفع النهار
األوىل سورة احلمد وقل يا أهيا الكافرون ،ويف الثانية سورة احلمد وقل هو اهلل
أحد ،ويف الثالثة سورة احلمد وسورة األحزاب ،ويف الرابعة احلمد واملنافقني .ثم
وجهك نحو قرب أيب عبد اهلل عليه السالم ومتثل بني يديك مرصعه
وحتول ّ
تس ّلم ّ
مرة ،يكتب
وتفرغ ذهنك ومجيع بدنك ،وجتمع له عقلك ،ثم تلعن قاتله ألف ّ
لك ّ
بكل لعنة ألف حسنة ،ويمحى عنك ألف سيئة ويرفع لك ألف درجة يف
اجلنّة ،ثم تسعى من املوضع الذي ص ّليت فيه سبع مرات ،وأنت تقول يف ّ
كل مرة
من سعيك :إ ّنا هلل وإنا إليه راجعون ،رض ًا بقضاء اهلل وتسلي ًام ألمره سبع مرات،
وأنت يف ّ
كل ذلك عليك الكآبة واحلزن ثاك ً
متأسف ًا.
ال حزين ًا ّ
فإذا فرغت من ذلك وقفت يف موضعك الذي ص ّليت فيه ،وقلت سبعني
مرة :اللهم ّ
عذب الذين حاربوا رسلك وشاقوك وعبدوا غريك واستح ّلوا
ّ
حمارمك ،والعن القادة واألتباع ومن كان منهم ومن ريض بفعلهم لعن ًا كثري ًا .ثم
حممد صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني ،واستنقذهم من
تقول :اللهم ّفرج عن أهل ّ
أيدي املنافقني والك ّفار واجلاحدين ،وامنن عليهم وافتح هلم فتح ًا يسري ًا،
وعدوهم سلطان ًا نصري ًا .ثم اقنت بعد الدعاء
عدوك
ّ
واجعل هلم من لدنك عىل ّ
وقل يف قنوتك :اللهم ّ
إن األ ّمة خالفت األئمة ،وكفروا بالكلمة ،وأقاموا عىل
الضاللة والكفر والردى واجلهالة والعمى ،وهجروا الكتاب الذي أمرت
احلق ،وعدلوا عن القسط،
بمعرفته ،والويص الذي أمرت بطاعته ،فأماتوا ّ
احلق ،وخالفوا السنّة ،وبدّ لوا الكتاب وملكوا األحزاب،
وأض ّلوا األ ّمة عن ّ
احلق ،وأض ّلوا خلقك،
وك ّفروا
ومتسكوا بالباطل ،وض ّيعوا ّ
ّ
باحلق ملا جاءهمّ ،
وقتلوا أوالد نب ّيك| ،وخرية عبادك وأصفيائك ،ومحلة عرشك ،وخزنة
رسك ،ومن جعلتهم احل ّكام يف سامواتك وأرضك .اللهم فزلزل أقدامهم،
ّ

وأخرب ديارهم ،واكفف سالحهم وأيدهيم ،وألق االختالف فيام بينهم،
وأوهن كيدهم ،وارضهبم بسيفك الصارم ،وحجرك الدامغ ،وطمهم بالبالء
ط ًام .وارمهم بالبالء رمي ًاّ ،
وعذهبم عذاب ًا شديد ًا نكر ًا ،وارمهم بالغالء ،وخذهم
بالسنني الذي أخذت هبا أعداءك ،وأهلكهم بام أهلكتهم به .اللهم وخذهم أخذ
إن أخذها أليم شديد ،اللهم ّ
القرى وهي ظاملة ّ
إن سبلك ضائعة ،وأحكامك
احلق،
مع ّطلة ،وأهل نبيّك يف األرض هائمة ،كالوحش السائمة .اللهم أعل ّ
وعجل فرجنا بالقائم عليه
واستنقذ اخللق ،وامنن علينا بالنجاة ،واهدنا لإليامن
ّ
السالم ،واجعله لنا ردء ًا ،واجعلنا له رفد ًا ،اللهم وأهلك من جعل قتل أهل
بيت نب ّيك عيد ًا ،واستهل فرح ًا ورسور ًا ،وخذ آخرهم بام أخذت به ّأوهلم،
األولني واآلخرين،
اللهم أضعف البالء والعذاب والتنكيل عىل الظاملني من ّ
وعىل ظاملي آل بيت نبيك| نكاالً ولعنة ،وأهلك شيعتهم وقادهتم
ومجاعتهم.
اللهم ارحم العرتة الضائعة املقتولة الذليلة من الشجرة الط ّيبة املباركة ،اللهم
حجتهم ،وث ّبت قلوهبم وقلوب شيعتهم عىل مواالهتم
أعل كلمتهم ،وأفلج ّ
وصربهم عىل األذى يف جنبك ،واجعل هلم أيام ًا مشهورة،
وانرصهم وأعنهم،
ّ
وأيام ًا معلومة ،كام ضمنت ألوليائك يف كتابك املنزل ،فإ ّنك قلتَ ﴿ :او َعدَ ااَّللَُّا
اَل ِ
ا َّل ِذين اآمنُوا ِامنكُم اوع ِم ُلوا االص َِ
ااْلَ ْر ِ
ات ا َل َي ْستَخْ لِ َفن َُّهم ِاِف ْ
ااستَخْ َل َ
فا
َّ
ْ َ َ
ض اك ًََم ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذ ِ
اخ ْوفِ ِه ْاما
مامنا َب ْع ِد َ
َ
ياارت َََض َُاَل ْم َاو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ِّ
ين امنا َق ْبل ِه ْم َاو َل ُي َم ِّكن ََّن َُاَل ْم ادين َُه ُم اا َّلذ ْ

َأ ْمنًا﴾.

اللهم أعل كلمتهم ،يا ال إله إال أنت ،يا ال إله إال أنت ،يا ال إله إال أنت ،يا
حي يا قيوم ،فإ ّين عبدك اخلائف منك ،والراجع إليك
أرحم الرامحني ،يا ّ

والسائل لديك ،واملتو ّكل عليك ،والالجي بفنائك ،فتق ّبل دعائي ،واسمع
نجواي واجعلني مم ّن رضيت عمله وهديته وقبلت نسكه وانتجيته برمحتك،
تفرق بيني وبني
إنك أنت العزيز الوهاب .أسألك يا اهلل بال إله إال أنت ،أال ّ
حممد وآل
حممد وآل حممد األئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني ،واجعلني من شيعة ّ
ّ
حممد ـ وتذكرهم واحد ًا واحد ًا ـ بأسامئهم إىل القائم عليه السالم ،وأدخلني فيام
أدخلتهم فيه ،وأخرجني مما أخرجتهم منه.
ثم ع ّفر خديك عىل األرض وقل :يا من حيكم بام يشاء ويعمل ما يريد ،أنت
وعجل
حممد ما حكمت ،فلك احلمد حممود ًا مشكور ًا،
ّ
حكمت يف أهل بيت ّ
فرجهم وفرجنا هبم ،فإ ّنك ضمنت إعزازهم بعد الذ ّلة ،وتكثريهم بعد الق ّلة،
وإظهارهم بعد اخلمول ،يا أرحم الرامحني .أسألك يا إهلي وسيدي بجودك
وكرمك ،أن تبلغني أميل وتشكر قليل عميل ،وأن تزيدين يف أيامي وتبلغني ذلك
املشهد ،وجتعلني من الذين دعي فأجاب إىل طاعتهم ومواالهتم ،وأرين ذلك
قريب ًا رسيع ًا إنك عىل كل يشء قدير.
حجة وعمرة .واعلم ّ
عز
أن اهلل ّ
وارفع رأسك إىل السامء ،فإ ّن ذلك أفضل من ّ
وجل يعطي من ّ
صىل هذه الصالة يف ذلك اليوم ودعا هبذا الدعاء عرش خصال:
عدو ًا إىل أن يموت،
منها أن اهلل تعاىل يوقيه من ميتة السوء ،وال يعاون عليه ّ
ويوقيه من املكاره والفقر ،ويؤمنه اهلل من اجلنون واجلذام ،ويؤمن ولده من ذلك
إىل أربع أعقاب ،وال جيعل للشيطان وال ألوليائه عليه سبي ً
ال».
عيل بمعرفتكم ،ومعرفة ح ّقكم ،وأداء ما
قال :قلت :احلمد هلل الذي م ّن ّ

افرتض لكم برمحته ومنّه ،وهو حسبي ونعم الوكيل» .
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ال يبعد احلكم باعتبار الرواية السابقة؛ ألجل السند املذكور يف هذه الرواية األخريةّ ،
فإن
سند الشيخ رمحه اهلل إىل احلمريي ـ عبد اهلل بن جعفر ـ معترب .نعم ،يف كفاية اعتبار سند
الفهرست العتبار الروايات املذكورة يف التهذيبني واملصباح وسائر كتب الشيخ بحث
طويل الذيل ،ذكرناه يف كتابنا بحوث يف علم الرجال ـ الطبعة الرابعة ـ فراجعه إن شئت.
انتهى كالم الشيخ املحسني.
صححنا روايات الشيخ يف مثل املصباح عن راو له إليه طريق معترب يف الفهرست،
(أقول :إذا ّ
تعرضنا له يف بحوثنا
أمكن تصحيح الرواية السابقة ،وإن كان هذا األمر صعب ًا ،عىل ما ّ
املطولة حول نظرية التعويض ،ويبدو أن الشيخ املحسني ال يميل إليه أيض ًا ،وأ ّما إذا مل
ّ
فإن الرواية السابقة ال يكون هلا سند معترب ،وأ ّما هذه الروايةّ ،
نصححّ ،
فإن مصدرها
ّ
الوحيد هو السيد ابن طاوس (667هـ) يف اإلقبال ،وهو يبتدؤها بقوله« :ما رويناه
بإسنادنا عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي» ،ومل أعثر عىل وجه ملعرفة سند السيد ابن
صححنا
طاوس للحمريي املتوىف يف القرن الثالث اهلجري ،وبينهام ثالثة قرون ،إال إذا ّ
ّ
ألي راو للطويس سند معترب إليه ،وهذا مبنى استبعد جدّ ًا أن
كل روايات ابن طاوس ّ
يقول به الشيخ املحسني ،السيام ّ
وأن ابن طاوس مل يرش هنا إىل الشيخ الطويس ،وال إىل
رصح ابن طاوس بأنّه روى هذا احلديث
خصوص كتاب الدالئل للحمريي ،فلو ّ
بإسناده إىل الطويس عن احلمريي الحتمل ذلك ،كام فعل يف بعض الروايات األخرى،
لكنّه هنا مل يقل ذلك ،فال يمكن إحراز وصول هذه الرواية إليه عن طريق الطويس نفسه،
مقرص يف العثور عىل طريق ابن طاوس إ ىل احلمريي ،فهذه الرواية ضعيفة السند،
ولع ّلني ّ
حبااَّلل).
والعلم عند اهللّ /

[أبواب زيارة بقيّة األئمة ،وما يتعلّق بأماكنهم
والزيارات املشرتكة وزيارة أوالد األئمة وبعض اخلواصّ
واملؤمنني]
الباب األوّل :فضل زيارة اإلمامني الطاهرين املعصومني أبي احلسن
موسى بن جعفر وأبي جعفر حممد بن علي صلوات اهلل عليهم ببغداد،
وفضل مشهدهما
 2737ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن الوشا ،قال :قلت للرضا عليه

السالم :ما ملن زار قرب أيب احلسن عليه السالم؟ قال« :له مثل ما ملن زار قرب أيب
عبد اهلل عليه السالم» .
عيل بن احلسني مثله .
و ّ
عيل بن احلسني ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،قال:
 2738ـ ّ :2
سألت الرضا عليه السالم عن زيارة قرب أيب احلسن عليه السالم مثل زيارة قرب
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )28رواية.
( )2بحار األنوار3 / 99 :؛ ثواب األعامل.98 :
( )3املصدر السابق؛ كامل الزيارات 499 :رقم .10

احلسني عليه السالم؟ قال« :نعم» .
حممد بن حييى ،عن ابن عيسى مثله .
والكليني ،عن ّ
 2739ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران قال :سألت
عمن زار رسول اهلل| قاصد ًا؟ قال« :له اجلنّة ،ومن
أبا جعفر عليه السالم ّ
زار قرب أيب احلسن عليه السالم فله اجلنّة» .
عيل بن احلسني ،عن سعد مثله .
و ّ
 2740ـ  :4ابن الوليد ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،عن الرضا
عليه السالم قال« :زيارة قرب أيب مثل زيارة قرب احلسني عليه السالم» .

الباب الثاني :فضل زيارة إمام اإلنس واجلنّ أبي احلسن علي بن
موسى الرضا صلوات اهلل عليه وفضل مشهده
 2741ـ  :1الطالقاين ،عن اجللودي ،عن اجلوهري ،عن جعفر بن حممد بن

عامرة ،عن أبيه ،عن الصادق ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|:
عز وجل له
«ستدفن بضعة منّي بأرض خراسان ال يزورها مؤمن إال أوجب اهلل ّ
حرم جسده عىل النار» .
اجلنّة و ّ
( )1املصدر السابق نفسه؛ كامل الزيارات 497 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ كامل الزيارات 499 :رقم .8
( )3بحار األنوار5 / 99 :؛ كامل الزيارات 499 :رقم .9
( )4بحار األنوار5 / 99 :؛ كامل الزيارات 501 :رقم .14
( )5املصدر السابق؛ كامل الزيارات 499 :رقم .10
( )6يبلغ جمموع روايات الباب ( )51رواية.
( )7بحار األنوار31 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 286 / 1 :رقم  .4قال الشيخ املحسني(2
 :)481 /عىل إشكال يف متنه.

 2742ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن عيل ،عن أبيه ،عن اهلروي قال :سمعت الرضا
عليه السالم يقول« :واهلل ما منّا إال مقتول شهيد» ،فقيل له :فمن يقتلك يا ابن
بالسم ،ثم يدفنني يف دار مضيعة
رش خلق اهلل يف زماين يقتلني
ّ
رسول اهلل؟ قالّ « :
عز وجل له أجر مائة ألف شهيد
وبالد غربة ،أال فمن زارين يف غربتي كتب اهلل ّ
حاج ومعتمر ،ومائة ألف جماهد ،وحرش يف
ومائة ألف صدّ يق ،ومائة ألف ّ
زمرتنا ،وجعل يف الدرجات العىل من اجلنّة رفيقنا» .
 2743ـ  :3الطالقاين ،عن أمحد اهلمداين ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن
أبيه ،عن الرضا عليه السالم أنه قال له رجل من أهل خراسان :يا ابن رسول
اهلل ،رأيت رسول اهلل| يف املنام كأنه يقول يل :كيف أنتم إذا دفن يف أرضكم
بعيض فاستحفظتم وديعتي وغ ّيب يف ثراكم نجمي؟ فقال له الرضا عليه
السالم« :أنا املدفون يف أرضكم ،وأنا بضعة من نب ّيكم ،وأنا الوديعة والنجم ،أال
فمن زارين وهو يعرف ما أوجب اهلل تبارك وتعاىل من ح ّقي وطاعتي فأنا وآبائي
شفعاؤه يوم القيامة ،ومن كنّا شفعاءه يوم القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر
الثقلني اجل ّن واإلنس .ولقد حدّ ثني أيب ،عن جدّ ي ،عن أبيه ،عن آبائه عليهام
السالم ّ
أن رسول اهلل| قال :من رآين يف منامه فقد رآين؛ أل ّن الشيطان ال
يتم ّثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي ،وال يف صورة أحد من
شيعتهمّ ،
النبوة» .
وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء ًا من ّ
( )1بحار األنوار32 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 287 / 1 :رقم 9؛ األمايل للصدوق:
قوي يف متنه أيض ًا.
 120رقم  .8قال الشيخ املحسني ( :)481 / 2عىل إشكال ّ
( )2بحار األنوار32 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 287 / 1 :رقم 11؛ األمايل للصدوق:
 120رقم  .10ومسألة (من رآين فقد رآين) ،حتتاج لكالم طويل ،وقد ض ّعف هذا
احلديث بعض العلامء مثل السيد املرتىض عىل ما يف بايل ،كام حاول تأويله آخرون

 2744ـ  :4ابن وليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،قال :قرأت
كتاب أيب احلسن الرضا عليه السالم« :أبلغ شيعتي ّ
عز
أن زياريت تعدل عند اهلل ّ
حجة» قال :فقلت أليب جعفر عليه السالم :ألف حجة؟! قال عليه
وجل ألف ّ
حجة ملن زاره عارف ًا بح ّقه» .
السالم« :إي واهلل ألف ألف ّ
وأيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن البزنطي مثله ،وفيه :قال :فقلت
أليب جعفر ابنه عليهام السالم .
 2745ـ  :5باإلسناد ،عن البزنطي قال :سمعت الرضا عليه السالم يقول:
«ما زارين أحدٌ من أوليائي عارف ًا بح ّقي إال تش ّفعت فيه يوم القيامة» .
وأيب وابن الوليد مع ًا ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن البزنطي مثله .
 2746ـ  :6العطار ،عن سعد ،عن أيوب بن نوح ،عن أيب جعفر الثاين عليه
السالم قال« :من زار قرب أيب عليه السالم بطوس غفر اهلل له ما تقدّ م من ذنبه وما
ّ
تأخر ،فإذا كان يوم القيامة نصب له منرب بحذاء منرب رسول اهلل| حتى يفرغ
اهلل من حساب عباده» .
 2747ـ  :7الطالقاين ،عن ابن عقدة ،عن عيل بن احلسن بن فضال ،عن
حبااَّلل).
وختصيصه بحاالت مع ّينة مثل ما فعل العالمة املجليس نفسه واهلل العامل ( ّ
( )1بحار األنوار33 / 99 :؛ األمايل للصدوق 120 :رقم 9؛ ثواب األعامل 98 :وفيه:
واسطة بني الصفار والبزنطي؛ كامل الزيارات 510 :رقم 9؛ عيون أخبار الرضا/ 1 :
 287رقم  .10قال الشيخ املحسني ( :)481 / 2عىل مبالغة عظيمة يف متنها.
( )2بحار األنوار33 / 99 :؛ األمايل للصدوق 181 :رقم .3
( )3املصدر السابق؛ األمايل للصدوق 181 :رقم .4
( )4املصدر السابق نفسه؛ عيون أخبار الرضا 289 / 1 :رقم .16
( )5بحار األنوار34 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 290 / 1 :رقم 19؛ األمايل للصدوق:
 183رقم .7

أبيه ،قال :سمعت الرضا عليه السالم يقولّ « :إين مقتول ومسموم ومدفون
بأرض غربة أعلم ذلك بعهد عهده إ ّيل أيب ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن رسول
اهلل| ،أال فمن زارين يف غربتي كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة ،ومن كنّا
شفعاءه نجى ولو كان عليه مثل وزر الثقلني» .
 2748ـ  :8ماجيلويه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن اهلروي قال :سمعت الرضا
بالسم مسموم ًا ومظلوم ًا وأقرب إىل جنب هارون،
عليه السالم يقول« :إين سأقتل
ّ
عز وجل تربتي خمتلف شيعتي وأهل بيتي ،فمن زارين يف غربتي
وجيعل اهلل ّ
بالنبوة واصطفاه عىل
حممد ًا|
ّ
وجبت له زياريت يوم القيامة ،والذي أكرم ّ
مجيع اخلليقة ال ّ
عز
يصيل أحد منكم عند قربي ركعتني إال
ّ
استحق املغفرة من اهلل ّ
وخصنا بالوص ّية ّ
إن
حممد| باإلمامة
ّ
وجل يوم يلقاه .والذي أكرمنا بعد ّ
زوار قربي ألكرم الوفود عىل اهلل يوم القيامة ،وما من مؤمن يزورين فتصيب
ّ
عز وجل جسده عىل النار» .
حرم اهلل ّ
وجهه قطرة من السامء إال ّ
 2749ـ  :9ابن املتو ّكل ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن أيب هاشم
اجلعفري قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقولّ « :
إن بني جبيل طوس قبضة
قبضت من اجلنّة من دخلها كان آمن ًا يوم القيامة من النار» .
 2750ـ  :10ماجيلويه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن عبد العظيم احلسني ،عن أيب
جعفر عليه السالم قال« :ضمنت ملن زار أيب عليه السالم بطوس عارف ًا بح ّقه
اجلنّة عىل اهلل تعاىل» .
( )1بحار األنوار34 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 293 / 1 :رقم33؛ األمايل للصدوق:
 709رقم .9
( )2بحار األنوار36 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 248 / 1 :رقم .1
( )3بحار األنوار37 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 286 / 1 :رقم .6
( )4بحار األنوار37 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 286 / 1 :رقم .7

 2751ـ  :11باإلسناد ،عن عبد العظيم قال :قلت أليب جعفر عليه السالم:
حتريت بني زيارة قرب أيب عبد اهلل عليه السالم وبني قرب أبيك عليه السالم
قد ّ
بطوس فام ترى؟ فقال يل« :مكانك ،ثم دخل وخرج ودموعه تسيل عىل خدّ يه
وزوار قرب أيب عليه السالم
زوار قرب أيب عبد اهلل عليه السالم كثريون ّ
فقالّ :
بطوس قليل» .
 2752ـ  :12أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران قال :سألت
أبا جعفر عليه السالم :ما تقول ملن زار أباك؟ قال« :اجلنّة واهلل» .
 2753ـ  :13ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن أسباط،
قال :سألت أبا جعفر عليه السالم :ما ملن زار والدك بخراسان؟ قال« :اجلنّة
واهلل ،اجلنّة واهلل» .
 2754ـ  :14ابن املتوكل ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن معروف ،عن ابن
مهزيار قال :قلت أليب جعفر عليه السالم :جعلت فداك زيارة الرضا عليه
السالم أفضل أم زيارة أيب عبد اهلل عليه السالم؟ فقال« :زيارة أيب عليه السالم
أن أبا عبد اهلل عليه السالم يزوره ّ
أفضل؛ وذلك ّ
كل الناس ،وأيب عليه السالم ال
اخلواص من الشيعة» .
يزوره إال
ّ
و الكليني وعيل بن احلسني وغريمها ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن مهزيار
مثله .
( )1املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 287 / 1 :رقم .8
( )2املصدر السابق نفسه؛ عيون أخبار الرضا 288 / 1 :رقم .12
( )3املصدر السابق نفسه؛ عيون أخبار الرضا 288 / 1 :رقم .13
( )4بحار األنوار38 / 99 :؛ عيون أخبار الرضا 292 /1 :رقم .26
( )5بحار األنوار39 / 99 :؛ كامل الزيارات 510 :رقم .11

 2755ـ  :15ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عيل بن مهزيار،
قال ،قلت أليب جعفر عليه السالم :ما ملن أتى قرب الرضا عليه السالم؟ قال:
«اجلنّة واهلل» .

( )1املصدر السابق؛ كامل الزيارات 509 :رقم 8؛ ثواب األعامل.98 :

أبواب زيارات أوالد األئمّة ^ وأصحابهم وخواصّهم
وسائر املؤمنني ،وذكر سائر األماكن الشريفة
الباب األوّل :زيارة فاطمة بنت موسى عليها السالم بقم

 2756ـ  :1أيب وابن املتوكل ،عن عيل ،عن أبيه ،عن سعد بن سعد قال:

سألت أبا احلسن الرضا عليه السالم عن فاطمة بنت موسى بن جعفر عليها
السالم ،فقال عليه السالم« :من زارها فله اجلنّة» .
عيل بن بابويه ،عن عيل ،عن أبيه مثله .
و ّ

الباب الثاني :زيارة املؤمنني وآدابها

حممد بن حييى ،عن
 2757ـ  :1أيب والكليني ومجاعة مشاخيي ،عن ّ

األشعري ،قال :كنت بفيد فمشيت مع عيل بن بالل إىل قرب حممد بن إسامعيل بن
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )2بحار األنوار265 / 99 :؛ ثواب األعامل98 :؛ عيون أخبار الرضا 299 / 1 :رقم .1
( )3املصدر السابق؛ كامل الزيارات 536 :رقم .1
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )33رواية.

بزيع قال :فقال يل عيل بن بالل :قال يل صاحب هذا القرب ،عن الرضا عليه
السالم ،قال« :من أتى قرب أخيه املؤمن ثم وضع يده عىل القرب وقرأ إنا أنزلناه يف
ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع األكرب ،أو يوم الفزع» .
حممد احلمريي ،عن أبيه ،عن هارون بن مسلم ،عن مسعدة بن
 2758ـ ّ :2
عيل
زياد ،عن جعفر بن ّ
حممد ،عن أبيه ،عن آبائه عليهم السالم ،قال« :دخل ّ
أمري املؤمنني مقرب ًة ومعه أصحابه فنادى :يا أهل الرتبة ،ويا أهل الغربة ،ويا أهل
قسمت ،ونساؤكم قد
اخلمود ،ويا أهل اهلمود .أما أخبار ما عندنا فأموالكم قد ّ
نكحت ،ودوركم قد ُسكنت ،فام خرب ما عندكم؟ ثم التفت إىل أصحابه فقال:
يتزود مثل التقوى زاد» .
أما واهلل لو يؤذن هلم يف الكالم لقالوا :مل ّ

( )1بحار األنوار295 / 99 :؛ كامل الزيارات 528 :رقم .3
( )2بحار األنوار296 / 99 :؛ كامل الزيارات 530 :رقم .7

أبواب املكاسب
الباب األوّل :احلثّ على طلب احلالل ،ومعنى احلالل

 2759ـ  :1العدّ ة ،عن الربقي ،عن البزنطي قال :قلت للرضا عليه السالم:

عز وجل أن يرزقني احلالل فقال« :أتدري ما احلالل؟»
جعلت فداك ،ادع اهلل ّ
قلت :الذي عندنا الكسب الطيب فقال« :كان عيل بن احلسني عليه السالم
يقول :احلالل هو قوت املصطفني» ،ثم قال« :قل أسألك من رزقك الواسع» .
 2760ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
جعفر بن بشري ،عن سيف ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :من مل يستح من
طلب املعاش خ ّفت مؤنته ،ورخى باله ،ونعم عياله» .

الباب الثاني :اإلمجال يف الطلب

 2761ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن مرازم بن حكيم،

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )81رواية.
( )2بحار األنوار2 / 100 :؛ الكايف 552 / 2 :رقم  ،9و 89 / 5رقم .1
( )3بحار األنوار7 / 100 :؛ ثواب األعامل.166 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )89رواية.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل|:
« ّ
ريب تبارك وتعاىل أنه لن متوت نفس حتى
إن الروح األمني جربئيل أخربين عن ّ
تستكمل رزقها ،فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،واعلموا ّ
أن الرزق رزقان ،فرزق
تطلبونه ورزق يطلبكم ،فاطلبوا أرزاقكم من حالل فإ ّنكم آكلوها حالالً إن
طلبتموها من وجوهها ،وإن مل تطلبوها من وجوهها أكلتموها حرام ًا ،وهي
أرزاقكم البدّ لكم من أكلها» .
 2762ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن عبد اهلل بن
سنان وعبد العزيز ،عن ابن أيب يعفور ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال
مهه جعل اهلل له الغنا يف قلبه
رسول اهلل|« :من أصبح وأمسى واآلخرة أكرب ّ
ومجع له أمره ومل خيرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ،ومن أصبح وأمسى
مهه جعل اهلل الفقر بني عينيه وش ّتت عليه أمره ومل ينل من الدنيا إال
والدنيا أكرب ّ
ما قسم له» .

الباب الثالث :جوامع املكاسب احملرّمة واحمللّلة
 2763ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن أيب أيوب،
عن عامر بن مروان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :السحت أنواع كثرية منها
ما أصيب من أعامل الوالة الظلمة ،ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ،وثمن
اخلمر والنبيذ املسكر ،والربا بعد البينة ،فأما الرشا ـ يا عامر ـ يف األحكام ّ
فإن
( )1بحار األنوار28 / 100 :؛ األمايل للصدوق 369 :رقم .1
( )2بحار األنوار29 /100 :؛ ثواب األعامل.168 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )36رواية.

ذلك الكفر باهلل العظيم وبرسوله» .
 2764ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن حممد بن احلسني ،عن ابن
حمبوب ،عن أيب أيوب ،عن عامر بن مروان قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم
كل يشء ّ
عن الغلول فقالّ « :
غل من اإلمام فهو سحت ،وأكل مال اليتيم
مر .
سحت ،والسحت أنواع كثرية» إىل آخر ما ّ

الباب الرابع :احلجامة وفحل الضراب

 2765ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

رسول اهلل|« :إ ّنا أهل بيت ال ّ
حتل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الطهور ،وأن ال
ننزي محار ًا عىل عتيقه» .

الباب اخلامس :استحباب الزرع والغرس ،وحفر القلبان ،وإجراء
القنوات واألنهار ،وآداب مجيع ذلك
حممد بن حييى اخلزاز،
 2766ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ّ

عن غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن املرأة خلقت من
مهتها (يف) الرجال ،فأح ّبوا نساءكمّ ،
وإن الرجل خلق من األرض
الرجل ،وإ ّنام ّ
( )1بحار األنوار43 / 100 :؛ اخلصال 329 :رقم .26
( )2بحار األنوار43 / 100 :؛ معاين األخبار 211 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
عامر بن مروان إىل الثقة لكانت الروايتان املتقدّ متان معتربتني.
 :)483إن قلنا بانرصاف ّ
مع يشء من التغيري.

( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )2اثنتني.
( )4بحار األنوار59 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .32
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.

مهته (يف) األرض» .
وإ ّنام ّ

الباب السادس :ما نهي عنه من أنواع البيع ،والنهي عن الغش،
والدخول يف السوم والنجش ،ومبايعة املضطرّين ،والربح على
املؤمن
 2767ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه ،عن احلسني بن عيل
صلوات اهلل عليهم قال« :خطبنا أمري املؤمنني عليه السالم فقال :سيأيت عىل
يعض املؤمن عىل ما يف يده ومل يؤمر بذلك ،قال اهلل تعاىل:
الناس زمان عضوض ّ
ْي﴾ ،وسيأيت زمان يقدّ م فيه
ون ا َب ِص ٌا
َنس ُو ْا اا ْل َف ْض َل ا َب ْينَك ُْم اإِ َّن ااَّللَّ ابِ ًَم ا َت ْع َم ُل َ
﴿ َولَ ات َ
املضطر ،وقد هنى رسول اهلل| عن بيع
األرشار وينسئ فيه األخيار ويبايع
ّ
املضطر وعن بيع الغرر .فاتقوا اهلل يا أهيا الناس وأصلحوا ذات بينكم،
واحفظوين يف أهيل» .

الباب السابع :من يستحبّ معاملته ومن يكره

حممد ،عن ابن حمبوب،
 2768ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن أمحد بن ّ

عن العباس بن الوليد بن صبيح ،عن أبيه قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :يا
وليد ،ال تشرت (يل) من حمارف شيئ ًا؛ فإ ّن خلطته ال بركة فيها» .
( )1بحار األنوار66 / 100 :؛ علل الرشائع 498 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )3بحار األنوار81 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 50 / 1 :رقم .168
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )5بحار األنوار83 / 100 :؛ علل الرشائع 526 / 2 :رقم .1

 2769ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن فضال ،عن
ظريف بن ناصح قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ال ختالطوا وال تعاملوا إال
من نشأ يف خري» .

( )1بحار األنوار83 / 100 :؛ علل الرشائع 526 / 2 :رقم .2

أبواب التجارات والبيوع
الباب األوّل :آداب التجارة وأدعيتها ،وأدعية السوق وذمّه

 2770ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن ابن أيب نجران ،عن ابن محيد،

عن حممد بن قيس ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :كان عيل عليه السالم ّ
كل
الدرة عىل عاتقه ،وكان هلا
بكرة يطوف يف أسواق الكوفة سوق ًا سوق ًا ومعه ّ
التجار
طرفان ،وكانت تسمى السبيتة ،فيقف عىل سوق سوق فينادي :يا معرش ّ
ربكوا بالسهولة ،واقرتبوا من املبتاعني ،وتز ّينوا باحللم،
قدّ موا االستخارة وت ّ
وتناهوا عن الكذب واليمني وجتافوا عن الظلم ،وأنصفوا املظلومني ،وال تقربوا
الربا ،وأوفوا الكيل وامليزان ،وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض
مفسدين ،يطوف يف مجيع أسواق الكوفة فيقول هذا :ثم يقول:

 2771ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.
( )2بحار األنوار94 / 100 :؛ األمايل للصدوق 587 :رقم .6

رسول اهلل|« :املغبون ال حممود وال مأجور» .
 2772ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
رسول اهلل|« :من قال حني يدخل السوق :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال
حي ال يموت
اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت وهو ٌّ
بيده اخلري وهو عىل ّ
كل يشء قدير ،أعطي من األجر عدد ما خلق اهلل إىل يوم
القيامة» .

الباب الثاني :أقسام اخليار وأحكامها

حممد بن عيسى ،عن ابن حمبوب،
 2773ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ

عن مجيل ،عن فضيل بن يسار ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :ما
الرشط يف احليوان؟ قال« :ثالثة أيام للمشرتي» ،قلت :فام الرشط يف غري
احليوان؟ قال« :الب ّيعان باخليار ما مل يفرتقا ،فإذا افرتقا فال خيار بعد الرضا
منهام» .
 2774ـ  :2ماجيلويه ،عن حممد العطار ،عن األشعري ،عن اليقطيني ،عن
ابن فضال ،عن الرضا عليه السالم قال« :يف أربعة أشياء خيار سنة :اجلنون
واجلذام والربص والقرن» .
( )1بحار األنوار94 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 52 / 1 :رقم .184
( )2بحار األنوار97 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 34 / 1 :رقم .42
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )4بحار األنوار109 / 100 :؛ اخلصال 127 :رقم .128
( )5بحار األنوار110 / 100 :؛ اخلصال 245 :رقم .4

الباب الثالث :الربا وأحكامه
 2775ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن صفوان ،عن الكناين ،عن الصادق
رش الكسب كسب الربا» .
عليه السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :

الباب الرابع :بيع الثمار والزروع واألراضي واملياه

 2776ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن (ابن) عبد

اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :الرجل يبيع الثمر املسامة
من األرض املسامة فتهلك ثمرة تلك األرض ك ّلها فقال« :قد اختصموا يف ذلك
إىل رسول اهلل| كانوا يذكرون ذلك ك ّله ،فلام رآهم ال ينتهون عن اخلصومة
حيرمه ،ولكنه فعل ذلك من أجل
فيه هناهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ،ومل ّ
خصومتهم فيه» .

الباب اخلامس :بيع املماليك وأحكامها

 2777ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

إن اهلل غافر ّ
رسول اهلل|ّ « :
كل ذنب ،إال من أحدث دين ًا أو اغتصب أجري ًا
أجره أو رج ً
حر ًا» .
ال باع ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )41رواية.
( )2بحار األنوار116 / 100 :؛ األمايل للصدوق 576 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.
( )4بحار األنوار126 / 100 :؛ علل الرشائع 589 / 2 :رقم .35
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
ٌ
حديث خمالف
( )6بحار األنوار128 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 36 / 1 :رقم  .60وهو
لرصيح القرآن الكريم ّ
الدال عىل ّ
أن اهلل يغفر الذنوب مجيع ًا سوى الرشك ،وأنّه مع التوبة

الباب السادس :بيع احليوان

 2778ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه ،عن احلسني بن عيل عليه

عيل عليه السالم رجالن ،أحدمها باع األخر بعري ًا
السالم قال« :اختصم إىل ّ
واستثنى الرأس واجللد ثم بدا له أن ينحره قال :هو رشيكه يف البعري عىل قدر
الرأس واجللد» .

الباب السابع :متفرّقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع
الفضولي وغريه
 2779ـ  :1فضالة ،عن معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم:

جييئني الرجل يطلب منّي بيع احلرير وليس عندي منه يشء فيقاولني عليه
وأقاوله يف الربح واألجل حتى نجتمع عىل يشء ،ثم أذهب فأشرتي له احلرير
أحب إليه مما عندك أيستطيع أن
فأدعوه إليه؟ فقال« :أرأيت إن وجد بيع ًا هو
ّ
ينرصف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنرصف إليه وتدعه؟»
قلت :نعم قال« :ال بأس» .
ِ
ِ ِ
وااع ََل َاأ ْن ُف ِس ِه ْم َالا
ْس ُف َ
ي اا َّلذ َ
يغفرها ك ّلها بام يف ذلك الرشك ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ا َيااع َباد َ
ين َاأ ْ َ
االذنُوب اَجِيعا اإِ َّنه اهو اا ْل َغ ُفور ِ
ِ
َت ْقنَ ُطوا ِامن ار ِ
يم﴾ (الزمر،)53 :
ْحة ااَّللَِّ اإِ َّن ااَّللََّ ا َيغْف ُر ُّ َ َ ً ُ ُ َ
ْ َ َْ
االرح ُ
ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َاو َم ْنا ُي ْ ِ
ِّش ْكابِاَّللَِّا
ِّش َكابِه َاو َيغْف ُر َاماا ُد َ
وقال سبحانهَّ ﴿ :
ونا َذل َكاَلَ ْنا َي َش ُ
إنااَّللَّ ََالا َيغْف ُر َاأ ْنا ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّش َكابِه َاو َيغْف ُرا
اعظِي ًًم﴾ (النساء ،)48 :وقال سبحانهَّ :
َتىاإِ ْث ًًم َ
﴿إنااَّللَّ ََالا َيغْف ُر َاأ ْنا ُي ْ َ
َف َقداا ْف َ َ
ما اد َ ِ ِ
اء َاو َم ْن ا ُي ْ ِ
اض َّل َ
ِّش ْك ابِاَّللَِّ ا َف َقدْ َ
اض ََل ًل ا َب ِعيدً ا﴾ (النساء ،)116 :واهلل
َ ُ
ون ا َذل َك َاَل ْن ا َي َش ُ
حبااَّلل).
العامل ( ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.
( )2بحار األنوار134 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 47 / 1 :رقم .153
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )4بحار األنوار137 / 100 :؛ الكايف 200 / 5 :رقم .5

أبواب الدَّين والقرض
الباب األوّل :آداب الدَّين وأحكامه

 2780ـ  :1ابن الوليد ،عن عيل ،عن أبيه قال :كان ابن أيب عمري رج ً
ال بزاز ًا

وكان له عىل رجل عرشة آالف درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع دار ًا
له بعرشة آالف درهم ومحلها إليه ّ
حممد بن أيب عمري
فدق عليه الباب فخرج إليه ّ
عيل فخذه ،فقال ابن أيب عمري :فمن أين
فقال له الرجل :هذا مالك الذي لك ّ
لك هذا املال ورثته؟ قال :ال ،قال :وهب لك؟ قال ال ،ولكنّي بعت داري
الفالين ألقيض ديني ،فقال ابن أيب عمري :حدّ ثني ذريح املحاريب عن أيب عبد اهلل
عليه السالم أنه قال« :ال خيرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين» ،ارفعها فال
حاجة يل فيها ،واهلل ّإين حمتاج يف وقتي هذا إىل درهم ،وما يدخل ملكي منها
درهم» .

الباب الثاني :احلجر وفيه حدّ البلوغ وأحكامه

حممد بن
 2781ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )2بحار األنوار155 / 100 :؛ علل الرشائع 529 / 2 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )18رواية.

عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قالّ « :
إن نجدة احلروري كتب إىل ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء :هل كان
رسول اهلل| يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم هل ّن شيئ ًا؟ وعن موضع
اخلمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن
عباس :أما قولك يف النساء ّ
هلن
فإن رسول اهلل| كان حيذهي ّن وال يقسم ّ
شيئ ًا ،وأما اخلمس فإ ّنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصربنا ،وأما اليتيم
فانقطاع يتمه أشدّ ه ،وهو االحتالم إال أن ال تؤنس منه رشد ًا فيكون عندك
سفيه ًا أو ضعيف ًا فيمسك عليه ول ّيه ،وأما الذراري فلم يكن النبي| يقتلها،
وكان اخلرض عليه السالم يقتل كافرهم ويرتك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما
يعلم اخلرض فأنت أعلم» .
 2782ـ  :2أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن غري واحد ،عن أيب
عبد اهلل عليه السالم قال« :حدّ بلوغ املرأة تسع سنني» .
 2783ـ  :3أيب عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن أيب احلسني
اخلادم ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سأله أيب وأنا
حارض ،عن اليتيم متى جيوز أمره؟ قال« :حتى يبلغ أشدّ ه» ،قال :قلت :وما
أشدّ ه؟ قال« :احتالمه» ،قال :قلت :قد يكون الغالم ابن ثامن عرشة سنة أو ّ
أقل
( )1بحار األنوار161 / 100 :؛ اخلصال 235 :رقم  .75قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)485وإن كان سنده صحيح ًا إىل اإلمام الصادق عليه السالم لكنّه نقل كالم ًا عن ابن
واألول موقوف عىل إحراز وثاقة عبد اهلل بن
حيس ونظر حديس،
ّ
عباس ،وكالمه نقل ّ
حجة مطلق ًا ،لكن الظاهر رضا اإلمام بكالمه؛ فألجله نقبل املتن
عباس ،والثاين غري ّ
بتاممه.
( )2بحار األنوار162 / 100 :؛ اخلصال 421 :رقم .17

أو أكثر وال حيتلم؟ قال« :إذا بلغ وكتب عليه اليشء جاز أمره إال أن يكون
سفيه ًا أو ضعيف ًا» .
حممد العطار ،عن ابن عيسى ،عن الوشا ،عن عبد اهلل
 2784ـ  :4أيب ،عن ّ
بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم :قال« :إذا بلغ الغالم أشدّ ه ثالثة عرشة
سنة ،ودخل يف األربع عرشة سنة وجب عليه ما وجب عىل املحتلمني احتلم أم
مل حيتلم ،وكتبت عليه السيئات وكتبت له احلسنات ،وجاز له كل يشء من ماله
إال أن يكون ضعيف ًا أو سفيه ًا» .

الباب الثالث :اإلجارة والقبالة وأحكامهما

 2785ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه عليهم

إن اهلل غافر ّ
السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :
كل ذنب ،إال من أحدث دين ًا،

حر ًا» .
أو اغتصب أجري ًا أجره ،أو رجل باع ّ

( )1املصدر السابق؛ اخلصال 495 :رقم  .3قال الشيخ املحسني ( :)485 / 2إن كان املراد
بأيب احلسني اخلادم ،هو آدم بن املتوكل ،كام استظهره السيد األستاذ اخلوئي رمحه اهلل يف
معجم الرجال.
( )2بحار األنوار162 / 100 :؛ اخلصال 495 :رقم .4
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )27رواية.
( )4بحار األنوار166 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 36 / 1 :رقم .60

أبواب الوقوف والصدقات واهلبات
الباب األوّل :اهلبة

 2786ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب املغرا،

عن أيب بصري ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :اهلبة جائزة قبضت أو مل تقبض،
قسمت أو مل تقسم ،وإنام أراد الناس النحل فأخطأوا ،والنحل ال جتوز حتى
تقبض» .

الباب الثاني :السبق والرماية وأنواع الرهان

 2787ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن

غياث قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ال جنب وال جلب وال
شغار يف اإلسالم قال :اجللب الذي جيلب مع اخليل يركض معها ،واجلنب الذي
يزوج يف اجلاهلية ابنته
يقوم يف أعراض اخليل فيصيح هبا ،والشغار كان الرجل ّ
بأخته» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )2بحار األنوار188 / 100 :؛ معاين األخبار 392 :رقم .38
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )4بحار األنوار190 / 100 :؛ معاين األخبار 274 :رقم .1

أبواب الوصايا
الباب األوّل :فضل الوصيّة وآدابها ،وقبول الوصية ولزومها

 2788ـ  :1أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن

سعيد ،عن محاد بن عيسى ،عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :كان الرباء ابن معرور األنصاري باملدينة وكان رسول اهلل| بم ّكة،
وأ ّنه حرضة املوت فأوىص بثلث ماله فجرت به السنّة» .

الباب الثاني :الوصايا املبهمة

 2789ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن أبيه ،عن صفوان

بن حييى قال :سألت الرضا عليه السالم عن رجل أوىص بسهم من ماله وال
أي يشء هو؟ فقال« :ليس عندكم فيام بلغكم عن جعفر وأيب
يدرى السهم ّ
جعفر عليهام السالم فيها يشء؟» قلت له :جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا
يذكرون شيئ ًا يف هذا عن آبائك عليهم السالم فقال :السهم واحد من ثامنية»
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )37رواية.
( )2بحار األنوار198 / 100 :؛ علل الرشائع 301 / 1 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )25رواية.

عز
فقلت :جعلت فداك كيف صار واحد ًا من ثامنية؟ فقال« :أما تقرأ كتاب اهلل ّ
وجل؟» فقلت :جعلت فداك إ ّين ألقرأه ولكن ال أدري أين موضعه؟ فقال:
ِِ
عز وجل﴿ :إِنًَّم االصدَ َق ُ ِ
اءاواَلَْ َساكِ ِ
ااواَلُْ َؤ َّل َف ِةا
«قول اهلل ّ
ني َاوا ْل َعامل َ
ني ا َع َل ْي َه َ
ات ال ْل ُف َق َر َ
َ َّ
ب اوا ْلغ ِ ِ
ني َاو ِِف َاسبِ ِ
يل﴾» ،ثم عقد بيده ثامنية
االسبِ ِا
َارم َ
االر َقا ِ َ
يل ااَّللّ َِاوا ْب ِن َّ
وِّب ْم َاو ِِف ِّ
ُق ُل ُ ُ
قال« :وكذلك قسمها رسول اهلل| عىل ثامنية أسهم ،والسهم واحد من
ثامنية» .
 2790ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن أبان ،عن
عبد اهلل بن سنان قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن امرأة أوصت بثلثها
يقىض به دين ابن أخيها وجزء لفالن وفالنة فلم أعرف ذلك ،فقدمنا إىل ابن أيب
ليىل قال« :فام قال لك؟» قلت :قال :ليس هلام يشء فقال« :كذب واهلل وهلام
العرش من الثلث» .
 2791ـ  :3أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن األشعري ،عن اليقطيني ،عن
احلسن بن راشد قال :سألت أبا احلسن العسكري عليه السالم باملدينة عن رجل
أوىص بامله يف سبيل اهلل قال« :سبيل اهلل شيعتنا» .

( )1بحار األنوار209 / 100 :؛ معاين األخبار 216 :رقم .2
( )2بحار األنوار211 / 100 :؛ معاين األخبار 217 :رقم .2
( )3املصدر السابق؛ معاين األخبار 167 :رقم .3

أبواب النكاح
الباب األوّل :كراهة العزوبة ،واحلث على التزويج

 2792ـ  :1ابن الوليد ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن احلسن بن عيل بن

زياد ،عن احللبي قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ثالثة أشياء ال حياسب اهلل
عليها املؤمن :طعام يأكله ،وثوب يلبسه ،وزوجة صاحلة تعاونه وحتصن
فرجه» .

الباب الثاني :فضل حبّ النساء ،واألمر مبداراتهنّ ،وذمّهنّ،
والنهي عن طاعتهن

حممد بن حييى اخلزاز،
 2793ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ّ

عن غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن املرأة خلقت من
مهتها يف الرجال فأح ّبوا نساءكمّ ،
وإن الرجل خلق من األرض
الرجل ،وإ ّنام ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )42رواية.
( )2بحار األنوار217 / 100 :؛ اخلصال 80 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )31رواية.

مهته يف األرض» .
فإ ّنام ّ
 2794ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه قال :قال أمري املؤمنني
زوجت سرتت هلا عورة ،وإذا ماتت
عليه السالم« :للمرأة عرش عورات ،فإذا ّ
سرتت عوراهتا ك ّلها» .

الباب الثالث :أصناف النساء وصفاتهنّ ،وشرارهنّ وخيارهنّ،
والسعي يف اختيارهنّ ،والدعاء لذلك

 2795ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن ميمون ،عن أيب عبد اهلل

عليه السالم قال :قال رسول اهلل|« :الشوم يف ثالثة أشياء :يف الدا ّبة واملرأة
والدار :فأما املرأة فشومها غالء مهرها وعرس والدهتا ،وأما الدا ّبة فشومها كثرة
عللها وسوء خلقها ،وأما الدار فشومها ضيقها وخبث جرياهنا» .وقال« :من
بركة املرأة خ ّفة مؤنتها ويرس والدهتا ،ومن شومها شدّ ة مؤنتها وتعرس
والدهتا» .

الباب الرابع :أحوال الرجال والنساء ،ومعاشرة بعضهم مع بعض،
وفضل بعضهم على بعض ،وحقوق بعضهم على بعض
حممد بن
 2796ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن ّ
سامعة ،عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
عز وجل
إن اهلل ّ

( )1بحار األنوار226 / 100 :؛ علل الرشائع 498 / 2 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا 42 / 1 :رقم .116
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )54رواية.
( )4بحار األنوار231 / 100 :؛ معاين األخبار 152 :رقم .2
( )5يبلغ جمموع روايات الباب ( )60رواية.

قوة عرشة رجال» .
جعل للمرأة صرب عرشة رجال ،فإذا هاجت كان هلا ّ
 2797ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن إبراهيم بن
عبد احلميد ،عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول
اهلل|« :أ ّية امرأة تط ّيبت ،ثم خرجت من بيتها ،فهي تلعن حتى ترجع إىل
بيتها متى رجعت» .

الباب اخلامس :آداب اجلماع وفضله ،والنهي عن امتناع كلّ من
الزوجني منه ،وما حيلّ من االنتفاعات ،واحلدّ الذي جيوز فيه
اجلماع وسائر أحكامه
 2798ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

عيل عليه السالم« :من أراد البقاء ـ وال بقاء ـ فليباكر الغداء ،وجييد احلذاء،
وخي ّفف الرداء ،وليقل غشيان النساء» .
 2799ـ  :2ابن املتوكل ،عن حممد العطار ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي،
عن داود بن رسحان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ال ينبغي للمرأة أن
تع ّطل نفسها ولو أن تع ّلق يف عنقها قالدة ،وال ينبغي أن تدع يدها من اخلضاب
مس ًا وإن كانت مسنّة» .
متسها باحلناء ّ
ولو أن ّ
 2800ـ  :3ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن
( )1بحار األنوار241 / 100 :؛ اخلصال 439 :رقم  .32قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)486بنا ًء عىل ّ
أن حممد بن سامعة يف سندها هو حفيد موسى.
( )2بحار األنوار247 / 100 :؛ ثواب األعامل.259 :
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )52رواية.
( )4بحار األنوار286 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 42 / 1 :رقم .112
( )5بحار األنوار288 / 100 :؛ األمايل للصدوق 480 :رقم .6

محاد بن عثامن ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من وطي امرأته
قبل تسع سنني فأصاهبا عيب فهو ضامن» .

الباب السادس :وجوه النكاح ،وفيه :إثبات املتعة وثوابها ،ومجل
شرائط ك ّل نوع منه ،وأحكامها
 2801ـ  :1أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه ،عن أبيه ،عن سعد بن

عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن
حب
أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :
يتزوج املتعة ،وما ُا ّ
يستحب للرجل أن ّ
ّ
مرة» .
للرجل منكم أن خيرج من الدنيا حتى ّ
يتزوج املتعة ولو ّ
 2802ـ  :2باإلسناد عن ابن عيسى ،عن بكر بن حممد ،عن الصادق عليه
السالم ،حيث سئل عن املتعة فقال« :أكره للرجل أن خيرج من الدنيا وقد بقيت
خ ّلة من خالل رسول اهلل| مل تقض» .
 2803ـ  :3باإلسناد ،عن ابن عيسى ،عن ابن احلجاج ،عن العال ،عن حممد
بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال يل« :متتعت؟» قلت :ال ،قال« :ال
خترج من الدنيا حتى حتيي السنّة» .
 2804ـ  :4باإلسناد ،عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن سعد بن سعد ،عن
إسامعيل اجلعفي قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :يا إسامعيل متتعت العام؟»
( )1بحار األنوار288 / 100 :؛ اخلصال 420 :رقم .16
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )55رواية.
( )3بحار األنوار305 / 100 :؛ رسالة املتعة للشيخ املفيد 7 :رقم .1
( )4املصدر السابق؛ رسالة املتعة 7 :رقم .2
( )5بحار األنوار305 / 100 :؛ رسالة املتعة 7 :رقم .3

قلت :نعم قال« :ال أعني متعة احلج» قلت :فام؟ قال« :متعة النساء» ،قال :قلت:
يف جارية بربرية فارهة قال« :قد قيل يا إسامعيل :متتع بام وجدت ولو سند ّية» .
 2805ـ  :5باإلسناد ،عن ابن يعقوب ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
ابن حمبوب ،عن عيل السائي قال :قلت أليب احلسن عليه السالمّ :إين كنت
عز وجل عهد ًا بني الركن واملقام
أتزوج املتعة فكرهتها وسئمتها ،فأعطيت اهلل ّ
ّ
أتزوجها ،ثم ّ
عيل وندمت عىل
إن ذلك ّ
عيل كذا نذر ًا وصيام ًا أن ال ّ
شق ّ
وجعلت ّ
أتزوج يف العالنية قال :فقال يل« :عاهدت اهلل
لقوة ما ّ
يميني ومل يكن بيدي من ا ّ
أن ال تطيعه ،واهلل لئن مل تطعه لتعصينّه» .
 2806ـ  :6باإلسناد ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن عيل بن احلكم
وحمسن ،عن أبان ،عن زرارة ،عن محران ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
أتزوج املتعة بغري شهود؟ قال« :ال ،إال أن تكون مثلك» .
قلتّ :

الباب السابع :الرضاع وأحكامه

 2807ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قا ل :قال

رسول اهلل|« :ال تسرتضعوا احلمقاء وال العمشاء؛ فإ ّن اللبن يعدي» .
ويف صحيفة الرضا ،عنه عليه السالم مثله .
( )1بحار األنوار306 / 100 :؛ رسالة املتعة 8 :رقم .5
( )2بحار األنوار307 / 100 :؛ رسالة املتعة 10 :رقم .12
( )3بحار األنوار308 / 100 :؛ رسالة املتعة 12 :رقم .23
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.
( )5بحار األنوار323 / 100 :؛ عيون أخبار الرضا 39 / 1 :رقم .67
( )6املصدر السابق؛ صحيفة الرضا× 100 :رقم .41

الباب الثامن :أحكام تزويج اإلماء ،زائداً على ما تقدّم يف الباب
السابق
حممد بن
 2808ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم أ ّنه
ذكر « ّ
أن بريرة كانت عند زوج هلا وهي مملوكة ،فاشرتهتا عائشة ،فأعتقها فخريها
تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته ،وكان مواليها
رسول اهلل| إن شاءت أن ّ
الذين باعوها قد اشرتطوا عىل عائشة أن هلم والءها ،فقال رسول اهلل|:
الوالء ملن أعتق ،وصدّ ق عىل بريرة بلحم ،فأهدته إىل رسول اهلل| فع ّلقته
عائشة وقالتّ :
إن رسول اهلل| ال يأكل الصدقة ،فجاء رسول اهلل|
واللحم مع ّلق فقال :ما شأن هذا اللحم مل يطبخ؟ قالت :يا رسول اهلل صدّ ق به
عىل بريرة فأهدته لنا وأنت ال تأكل الصدقة فقال :هو هلا صدقة ولنا هدية ،ثم
أمر بطبخه فجرت فيها ثالث من السنني» .

الباب التاسع :املهور وأحكامها

حممد بن عيسى ،عن ابن
 2809ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

حمبوب عن مجيل( ،عن أيب عبيدة) ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،يف الرجل
يتزوج املرأة البكر أو الث ّيب فريخي عليه وعليها السرت ،أو غلق عليه وعليها
ّ
أمسها قال« :ال يصدّ قان؛
يمسني ،ويقول هو :مل ّ
الباب ،ثم يط ّلقها فتقول :مل ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )38رواية.
( )2بحار األنوار339 / 100 :؛ اخلصال 190 :رقم .262
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )68رواية.

أل ّهنا تدفع عن نفسها العدّ ة ،والرجل يدفع عن نفسه املهر» .

الباب العاشر :التدليس والعيوب املوجبة للفسخ

 2810ـ  :1حممد بن مسعود ،عن حممد بن نصري ،عن حممد بن عيسى ،عن

يونس ،عن ابن مسكان ،أنه كتب إىل الصادق عليه السالم مع إبراهيم بن ميمون
يفرق بينهام ،ويوجع ظهره» .
يسأله عن خيص د ّلس نفسه عىل امرأة قالّ « :

الباب احلادي عشر :ما نهي عنه من نكاح اجلاهلية

 2811ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن

غياث قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ال جلب وال جنب وال
شغار يف اإلسالم» .قال« :اجللب :الذي جيلب مع اخليل يركض معها ،واجلنب:
يزوج الرجل يف اجلاهلية
الذي يقوم يف أعراض اخليل فيصيح هبا ،والشغار :كان ّ
ابنته بأخته» .

الباب الثاني عشر :نكاح املشركني والكفّار واملخالفني والنصّاب

حممد بن مسعود قال :كتب إ ّيل الفضل :حدّ ثنا ابن أيب عمري ،عن
 2812ـ ّ :1

إبراهيم بن عبد احلميد ،عن إسامعيل بن جابر قال :قال داود بن عيل أليب عبد
( )1بحار األنوار355 / 100 :؛ علل الرشائع 517 / 2 :رقم .7
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )28رواية.
( )3بحار األنوار366 / 100 :؛ اختيار معرفة الرجال 680 / 2 :رقم .716
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )3روايات.
( )5بحار األنوار370 / 100 :؛ معاين األخبار 274 :رقم .1
( )6يبلغ جمموع روايات الباب ( )33رواية.

زوجت
اهلل عليه السالم :قد أتيت ذنب ًا ال يغفره اهلل لك ،قال« :وما ذاك؟» قالّ :
زوج رسول
موي فقد ّ
زوجت فالن ًا األ ّ
ابنتك فالن ًا األموي قال« :إن كنت ّ
اهلل| عثامن ،ويل برسول اهلل أسوة» .

الباب الثالث عشر :ما حيرم بالزنا أو اللواط أو يكره ،وما يوجب
من الزنا فسخ النكاح
 2813ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد،

عن ابن أيب عمري وفضالة مع ًا ،عن رفاعة قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم
أيفرق بينهام إذا
عن الرجل يزين قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال« :ال» ،قلتّ :
زنى قبل أن يدخل هبا؟ قال« :ال» ،وزاد فيه ابن أيب عمري :وال حيصن باألمة .

الباب الرابع عشر :ما حيرم باملصاهرة أو يكره ،وما هو مبنزلة
املصاهرة
 2814ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن فضال ،عن ابن بكري،
عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :ال تنكح ابنة األخ وال ابنة
العمة واخلالة عىل ابنة األخ
عمتها ،وال عىل خالتها .وتنكح
ّ
األخت عىل ّ
واألخت بغري إذهنام» .
( )1بحار األنوار379 / 100 :؛ اختيار معرفة الرجال 677 / 2 :رقم .711
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )45رواية.
( )3بحار األنوار7 / 101 :؛ علل الرشائع.502 / 2 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )45رواية.
( )5بحار األنوار18 / 101 :؛ علل الرشائع 499 / 2 :رقم .2

الباب اخلامس عشر :نوادر املناهي يف النكاح

حممد العطار ،عن أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن
 2815ـ  :1ماجيلويه ،عن ّ

ابن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن محاد قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم
يقول« :ال ّ
حيل ألحد أن جيمع بني اثنتني من ولد فاطمة عليها السالمّ ،
إن ذلك
فيشق عليها» ،قال :قلت :يبلغها؟ قال« :إي واهلل» .
يبلغها ّ

الباب السادس عشر :من حيلّ النظر إليه ومن ال حيلّ ،وما حيرم
من النظر واالستمتاع واللمس ،وما حيلّ منها ،وعقاب التقبيل
وااللتزام احملرّمني

 2816ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن صفوان ،عن ابن مسكان ،عن
ِ
نيا
زرارة قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول اهلل ّ
عز وجلَ ﴿ :أ ِو االتَّابِع َ
َْي ُاأو َِل ْ ِ ِ ِ
ال﴾ إىل آخر اآلية فقال« :األمحق الذي ال يأيت
االر َج ِا
غِْ ْ
ااْل ْر َابة ام َن ِّ
النساء» .
حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان ،عن ابن
 2817ـ  :2أمحد بن إدريس ،عن ّ
احلجاج قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن اجلارية التي مل تدرك متى ينبغي
هلا أن تغ ّطي رأسها مم ّن ليس بينه وبينها حمرم؟ ومتى جيب أن تقنّع رأسها
للصالة؟ قال« :ال تغ ّطي رأسها حتى حترم عليها الصالة» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب (رواية واحدة فقط).
( )2بحار األنوار27 / 101 :؛ علل الرشائع 590 / 2 :رقم .38
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )57رواية.
( )4بحار األنوار34 / 101 :؛ معاين األخبار 161 :رقم .1
( )5بحار األنوار35 / 101 :؛ علل الرشائع 565 / 2 :رقم .2

الباب السابع عشر :النظر إىل امرأةٍ يريد الرجل تزوجيها

 2818ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن يونس بن

يتزوج املرأة جيوز
يعقوب ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :الرجل يريد أن ّ
له أن ينظر إليها؟ قال« :نعم وتر ّقق له الثياب؛ أل ّنه يريد أن يشرتهيا بأغىل
الثمن» .

الباب الثامن عشر :حكم اإلماء والعبيد واخلصيان وأهل الذمّة،
وأشباههنّ يف النظر ،وحكم النظر إىل الغالم وما حيلّ من النظر ملن
يريد شراء اجلارية ،وفيه ذمّ اخلصيّ
 2819ـ  :1ابن املتوكل ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن

عباد بن صهيب قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :ال بأس بالنظر إىل
رؤوس أهل هتامة واألعراب وأهل السواد من أهل الذ ّمة؛ ألهن ّن إذا هنني ال
تتعمد
ينتهني» ،وقال« :املغلوبة ال بأس بالنظر إىل شعرها وجسدها ما مل
ّ
ذلك» .
 2820ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن حممد بن حييى ،عن محاد قال:
اخليص من أصحابنا عفيف ًا له
قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :جعلت فداك نرى
ّ

عبادة وال نكاد نراه إال فظ ًا غليظ ًا سفيه الغضب ،فقال« :إ ّنام ذلك أل ّنه مل يولد له
وال يزين» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )2بحار األنوار43 / 101 :؛ علل الرشائع 500 / 2 :رقم .1
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.
( )4بحار األنوار45 / 101 :؛ علل الرشائع 565 / 2 :رقم .1
( )5بحار األنوار46 / 101 :؛ علل الشـرايع 602 / 2 :رقم  .66قال الشيخ املحسني (2

الباب التاسع عشر :القسمة بني النساء والعدل فيها

 2821ـ  :1أيب ،عن أمحد بن إدريس ،عن ابن عيسى ،عن أبيه ،عن صفوان،

عن ابن مسكان ،عن احلسن بن زياد قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
يفضلها بيشء؟ قال:
الرجل له امرأتان إحدامها
أحب إليه من األخرى أله أن ّ
ّ
يتزوج أربع نسوة فليلته
«نعم ،له أن يأتيها ثالث ليال واألخرى ليلة؛ أل ّن له أن ّ
جيعلها حيث يشاء» .
 2822ـ  :2باإلسناد ،عن احلسن ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
يفضل بعض نسائه [عىل بعض ما مل يكن نساؤه] أربع ًا» .
«للرجل أن ّ

الباب العشرون :العزل ،وحكم األنساب ،وأنّ الولد للفراش

 2823ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن حممد بن احلسني ،عن صفوان بن حييى ،عن

عبد الرمحن بن احلجاج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن احلميل
وأي يشء احلميل؟» فقلت :املرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغري
فقالّ « :
فتقول :هو ابني ،والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول :هو أخي ليس هلام بينة إال
قوهلام قال« :فام يقول فيه الناس عندكم؟» قلت :ال يور ّثوهنم إذا مل يكن هلام عىل
والدهتام ب ّينة إنام كانت والدة يف الرشك فقال« :سبحان اهلل إذا جاءت بأبيها أو
 :)487 /بنا ًء عىل ّ
أن حممد بن حييى هو اخلزاز.

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.

( )2بحار األنوار51 / 101 :؛ علل الرشائع 503 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)487بنا ًء عىل ّ
أن احلسن بن زياد فيه هو الع ّطار.
( )3بحار األنوار51 / 101 :؛ علل الرشائع 503 / 2 :رقم .2
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )14رواية.

مقرين
مقرة به ،وإذا عرف أخاه كان ذلك يف ّ
صحة منهام مل يزالوا ّ
ابنتها مل تزل ّ
بذلك ورث بعضهم بعض ًا» .

( )1بحار األنوار62 / 101 :؛ معاين األخبار 273 :رقم .1

أبواب األوالد وأحكامهم
الباب األوّل :فضل األوالد ،وثواب تربيتهم ،وكيفيتها

 2824ـ  :1ماجيلويه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن

منصور ،عن هشام بن سامل ،عن الصادق جعفر بن حممد عليه السالم قال:
«ليس يتبع الرجل بعد موته من األجر إال ثالث خصال :صدقة أجراها يف
حياته فهي جتري بعد موته ،وسنّة هدى سنّها فهي تعمل هبا بعد موته ،وولد
صالح يستغفر له» .
 2825ـ  :2أيب ،عن احلمريي ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن ابن
رئاب ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ليس يتبع الرجل بعد
موته من األجر إال ثالث خصال :صدقة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موته
إىل يوم القيامة صدقة موقوفة ال تورث ،أو سنّة هدى سنّها فكان يعمل هبا
وعمل هبا من بعده غريه ،أو ولد صالح يستغفر له» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )110روايات.
( )2بحار األنوار99 / 101 :؛ األمايل للصدوق 87 :رقم  .7قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)488بنا ًء عىل ّ
أن منصور ًا فيه هو ابن حازم.
( )3بحار األنوار102 / 101 :؛ اخلصال 151 :رقم .184

الباب الثاني :اخلتان واخلفض ،وسنن احلمل والوالدة ،وسنن
اليوم السابع ،والعقيقة ،والدعاء لشدّة الطلق

عيل من الشيخ حممد بن عثامن
 2826ـ  :1األسدي ،قال :كان فيام ورد ّ
العمري يف جواب مسائل إىل صاحب الزمان عليه السالم« :أما ما سألت عنه
مر ًة أخرى؟ فإنه جيب أن
من أمر املولود الذي نبتت غلفته بعدما ُخيتن هل خيتن ّ
عز وجل من بول األغلف أربعني
تقطع غلفته؛ فإ ّن األرض
تضج إىل اهلل ّ
ّ
صباح ًا» .
 2827ـ  :2ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن ابن فضال ،عن احلسن
بن اجلهم قال :قال أبو احلسن موسى بن جعفر عليه السالم« :مخس من السنن
يف الرأس ومخس يف اجلسد ،أما التي يف الرأس :فالسواك ،وأخذ الشارب ،وفرق
الشعر ،واملضمضة ،واالستنشاق ،وأما التي يف اجلسد :فاخلتان ،وحلق العانة،
ونتف اإلبطني ،وتقليم األظفار ،واالستنجاء» .
 2828ـ  :3باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه ،عن عيل بن احلسني
صلوات اهلل عليهم قال :حدّ ثتني أسامء بنت عميس قالت :حدّ ثتني فاطمة عليها
السالم  ،ملا محلت باحلسن بن عيل عليهام السالم وولدته جاء النبي| فقال:
هلمي ابني ،فدفعته إليه يف خرقة صفراء فرمى هبا النبي| وأ ّذن يف
يا أسامء ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )91رواية.
( )2بحار األنوار107 / 101 :؛ كامل الدين ومتام النعمة 520 :رقم .49
( )3بحار األنوار109 / 101 :؛ اخلصال 271 :رقم .11
( ) 4هكذا يف املصدر ،لكنّه ال يتناسب مع سياق الرواية ،ويف بعض الكتب جاء :قبلت
جدّ تك فاطمة ،أي كنت قابلتها يف الوالدة ،وهذا يتناسب أكثر مع سياق احلديث
حبااَّلل).
فليالحظ ،وقد كنّا سابق ًا أثبتنا الصيغة األكثر تناسب ًا ( ّ

سميت ابني؟
أذنه اليمنى وأقام يف اليرسى ،ثم قال لعيل عليه السالمّ :
بأي يشء ّ
سميه حرب ًا،
قال :ماكنت أسبقك باسمه يا رسول اهلل| ،قد كنت أ ّ
حب أن أ ّ
فقال النبي| :وال أسبق أنا باسمه ر ّيب ،ثم هبط جربئيل عليه السالم فقال :يا
عيل منك بمنزلة هارون من موسى
حممد،
ّ
العيل األعىل يقرؤك السالم ويقولّ :
ّ
سم ابنك هذا باسم ابن هارون ،قال النبي| :وما اسم ابن
نبي بعدكّ ،
وال ّ
سمه
شرب ،قال النبي| لساين عريب ،قال جربئيل عليه السالمّ :
هارون؟ قالّ :
عق
فسامه احلسن عليه السالم ،فلام كان يوم سابعه ّ
احلسن ،قالت أسامءّ :
النبي| عنه بكبشني أملحني وأعطى القابلة فخذ ًا ودينار ًا وحلق رأسه
وتصدّ ق بوزن الشعر ورق ًا وطيل رأسه باخللوق ،ثم قال :يا أسامء الدم فعل
اجلاهلية.
قالت أسامء :فلام كان بعد حول ولد احلسني وجاءين النبي| فقال :يا
هلمي ابني ،فدفعته يف خرقة بيضاء فأ ّذن يف أذنه اليمنى وأقام يف اليرسى
أسامء ّ
ومم بكاؤك؟ قال :عىل
ووضعته يف حجره فبكى ،فقالت أسامء :فداك أيب وأ ّمي ّ
ابني هذا ،قلت :إ ّنه ولد الساعة يا رسول اهلل ،فقال :تقتله الفئة الباغية من بعدي
ال أناهلم اهلل شفاعتي ،ثم قال :يا أسامء ال ختربي فاطمة هبذا فإ ّهنا قريبة عهد
سميت ابني؟ قال :ما كنت ألسبقك
لعيل عليه السالمّ :
أي يشء ّ
بوالدته ،ثم قال ّ
سميه حرب ًا ،فقال النبي عليه السالم:
باسمه يا رسول اهلل وقد كنت
ّ
أحب أن أ ّ
العيل األعىل
حممد،
وال أسبق باسمه ريب ّ
عز وجل ،ثم هبط جربئيل فقال :يا ّ
ّ
سم ابنك هذا باسم
عيل منك كهارون من موسىّ ،
يقرؤك السالم ويقول لكّ :
ابن هارون ،قال النبي| :وما اسم ابن هارون؟ قال :شبري ،قال النبي :لساين
عق عنه
فسامه احلسني ،فلام كان يوم سابعه ّ
سمه احلسنيّ ،
عريب ،قال جربئيلّ :
ثم حلق رأسه
النبي| بكبشني أملحني وأعطى القابلة فخذ ًا ودينار ًاّ ،

وتصدّ ق بوزن الشعر ورق ًا ،وطىل رأسه باخللوق .فقال| :يا أسامء الدم فعل
اجلاهل ّية» .
 2829ـ  :4أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن معاوية بن عامر،
عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول سارة :اللهم ال تؤاخذين بام صنعت هباجر:
«إ ّهنا كانت خفضتها ،فجرت السنّة بذلك» .

الباب الثالث :األمساء والكنى

 2830ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال:

واشتق من اسم احلسن حسين ًا ،وذكر
سمى رسول اهلل| حسن ًا يوم السابع،
ّ
« ّ
أنه مل يكن بينهام إال احلمل» .
 2831ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
حممد ًا فأكرموه وأوسعوا له يف املجلس وال
سميتم الولد ّ
رسول اهلل|« :إذا ّ
تق ّبحوا له وجه ًا» .

( )1بحار األنوار110 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 28 / 1 :رقم .5
( )2بحار األنوار113 / 101 :؛ علل الرشائع 506 / 2 :رقم .2
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )30رواية.
( )4بحار األنوار127 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 46 / 1 :رقم .145
( )5بحار األنوار128 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 32 / 1 :رقم .28

أبواب الفراق
الباب األوّل :الطالق وأحكامه وشرائطه وأقسامه

 2832ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن

عثامن ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :مخس يطلقن عىل ّ
كل حال :احلامل،
والتي قد يئست من املحيض ،والتي مل يدخل هبا ،والغايب عنها زوجها ،والتي
مل تبلغ املحيض» .
حممد بن أمحد بن عيل الكويف
حممد العطار ،عن ّ
 2833ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن ّ
وحممد بن احلسني ،عن حممد بن محاد احلارثي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
قال رسول اهلل|« :مخسة ال يستجاب هلم :رجل جعل اهلل بيده طالق امرأته
فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ومل خيل سبيلها ،ورجل أبق مملوكه ثالث مرات ومل
مر بحايط مائل وهو يقبل إليه ومل يرسع امليش حتى سقط عليه،
يبعه ،ورجل ّ
ورجل أقرض رج ً
ال ماالً فلم يشهد عليه ،ورجل جلس يف بيته وقال :اللهم
ارزقني ومل يطلب» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )93رواية.
( )2بحار األنوار149 / 101 :؛ اخلصال 303 :رقم .81
( )3بحار األنوار151 / 101 :؛ اخلصال 299 :رقم  .71قال الشيخ املحسني (/ 2

الباب الثاني :العدد وأقسامها وأحكامها

 2834ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن البزنطي ،عن مجيل ،عن

زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :أمران ّأهيام سبق إليها بانت به :املطلقة
مرت هبا ثالثة أشهر بيض ليس هبا دم بانت
املسرتابة التي تسرتيب احليض إن ّ
مرت هبا ثالث حيض ليس بني احليضتني ثالثة أشهر بانت
هبا ،وإن ّ
باحليض» .

لكن حممد ًا ال يروي عن الصادق ،فكأنّه مرسل.
ّ :)488
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )49رواية.
( )2بحار األنوار184 / 101 :؛ اخلصال 47 :رقم .51

أبواب العتق والتدبري
الباب األوّل :فضل العتق

 2835ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن محاد ،عن ربعي ،عن

سامعة ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قال رسول اهلل|« :من أعتق مسل ًام
أعتق اهلل له ّ
بكل عضو منه عضو ًا من النار» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )16رواية.
( )2بحار األنوار194 / 101 :؛ ثواب األعامل.137 :

أبواب األميان والنذور
الباب األوّل :ما جيوز احللف به من أمسائه تعاىل ،وعقاب من
حلف باهلل كاذباً ،وثواب الوفاء بالنذر واليمني
 2836ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن ثعلبة،

عن يعقوب األمحر قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :من حلف عىل يمني وهو
عز وجل» .
يعلم أ ّنه كاذب فقد بارز اهلل ّ
 2837ـ  :2ماجيلويه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن أبن أيب عمري ،عن هشام بن
سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
إن يمني الصرب الكاذبة ترتك الديار
بالقع» .

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.
( )2بحار األنوار209 / 101 :؛ ثواب األعامل.226 :
( )3بحار األنوار209 / 101 :؛ ثواب األعامل :يظهر ّ
أن هناك سقط ًا يف املطبوع من النسخة
التي أمامي ،فريجع إىل نسخة أخرى.

أبواب القضايا واألحكام
الباب األوّل :الرشا يف احلكم وأنواعه

 2838ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن أيب أيوب،

أنواع كثرية،
عن عامر بن مروان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :السحت
ٌ
منها ما أصيب من أعامل الوالة الظلمة ،ومنها أجور القضاء ،وأجور الفواجر
وثمن اخلمر والنبيذ املسكر ،والربا بعد البينة ،فأما الرشا ـ يا عامر ـ يف األحكام
فإ ّن ذلك الكفر باهلل العظيم وبرسوله» .
 2839ـ  :2باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه ،عن عيل عليه السالم،
ِ
ت﴾ ،قال« :هو الرجل يقيض ألخيه
لس ْح ِ ا
يف قول اهلل ّ
عز وجلَ ﴿ :أكَّا ُلو َن ال ُّ
احلاجة ثم يقبل هديته» .

الباب الثاني :أحكام الوالة والقضاة وآدابهم

 2840ـ  :1اجلعايب ،عن ابن عقدة ،عن عيل بن احلسني بن عبد اهلل ،عن

( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )12رواية.
( )2بحار األنوار273 / 101 :؛ اخلصال 329 :رقم  .26قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)489عىل إشكال يف تعيني عامر فيها.
( )3بحار األنوار273 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 31 / 1 :رقم .16
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

حممد بن إسامعيل بن احلكم ،عن أيب جعفر عليه
أبيه ،عن معاوية بن سفيان ،عن ّ
السالم قال« :كان يف بني إرسائيل قاض وكان يقيض بينهم قال :فلام حرضه
مت فاغسليني وك ّفنيني وضعيني عىل رسيري وغ ّطي
املوت قال المرأته :إذا ّ
وجهي؛ فإ ّنك ال ترين سواء (سوء ًا) قال :فلام أن مات فعلت به ذلك ثم مكثت
حين ًا وكشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت
لذلك ،فلام كان الليل أتاها يف منامها فقال هلا :أفزعك ما رأيت؟ فقالت :أجل
لقد فزعت ،قال :أما إنك إن كنت فزعت ما كان ما رأيت إال يف أخيك فالن،
ووجه القضاء له
أتاين ومعه خصم له فلام جلسا إ ّيل قلت :اللهم اجعل ّ
احلق له ّ
فوجهت
عىل صاحبه ،فلام اختصام إ ّيل كان ّ
احلق له ورأيت ذلك ب ّين ًا يف القضاء ّ
القضاء له عىل صاحبه ،فأصابني ما رأيت ملوضع هواي كان معه وإن وافقه
احلق» .
ّ
وباإلسناد إىل الصدوق ،عن ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن أمحد بن حممد،
عن الثاميل ،عن أيب جعفر عليه السالم مثله .

الباب الثالث :عقاب من أكل أموال الناس ظلماً ،أو سعى إىل
السلطان بالباطل ،أو تولّى خصومة ظامل ،أو منع مسلماً حقّه
 2841ـ  :1ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن

حمبوب ،عن هشام بن سامل ،عن احلذاء قال :قال أبو جعفر عليه السالم :قال
( )1بحار األنوار276 / 101 :؛ األمايل للطويس 126 :رقم .12
( )2املصدر السابق؛ قصص األنبياء للراوندي 182 :رقم  .215قال الشيخ املحسني (/ 2
 :)489السندان يف املقام يكفيان العتبار املتن ،كام ال خيفى.
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )18رواية.

عز وجل
رسول اهلل|« :من اقتطع مال مؤمن غصب ًا بغري ح ّقه مل يزل اهلل ّ
رب واخلري ،ال يثبتها يف حسناته حتى
معرض ًا عنه ماقت ًا ألعامله التي يعملها من ال ّ
يتوب ،وير ّد املال الذي أخذه إىل صاحبه» .

( )1بحار األنوار294 / 101 :؛ ثواب األعامل.273 :

أبواب الشهادات وما يناسبها
الباب األوّل :شهادة الزور ،وكتمان الشهادة ،وحتمّلها وحتريفها
وتصحيحها ،وحكم الرجوع عن الشهادة
 2842ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن

سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :شاهد الزور ال تزول قدماه حتى جتب
له النار» .
 2843ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن احلمريي ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن ابن
حمبوب ،عن أيب أيوب ،عن سامعة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :شهود
الزور جيلدون جلد ًا ليس له وقت ،وذلك إىل اإلمام ،ويطاف هبم حتى يعرفوا
فال يعودوا» ،قال :فقلت له :فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادهتم بعده؟ قال« :إذا
تابوا تاب اهلل عليهم وقبلت شهادهتم بعد» .
 2844ـ  :3أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن صفوان ،عن العال ،عن
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )23رواية.
( )2بحار األنوار310 / 101 :؛ ثواب األعامل225 :؛ األمايل للصدوق 569 :رقم .2
( )3بحار األنوار311 / 101 :؛ ثواب األعامل.225 :

حممد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال له يف شاهد الزور :ما توبته؟ قال:
«يؤ ّدي املال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث،
إن كان شهد هو وآخر معه أ ّدى النصف» .

الباب الثاني :من جيوز شهادته ومن ال جيوز

حممد وحممد بن احلسني ،عن جعفر بن بشري ،عن
 2845ـ  :1السندي بن ّ

أبان بن عثامن ،عن أيب بصري قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن شهادة ولد
الزنا جتوز؟ قال« :ال» ،فقلتّ :
إن احلكم بن عتيبة يزعم ّأهنا جتوز فقال« :اللهم
ك َاولِ َق ْو ِم َ
ال تغفر له ذنبه ،ما قال اهلل للحكم﴿ :إِ َّن ُها َل ِذك ٌْرا َّل َ
ون﴾،
فات ُْس َأ ُل َا
ك َاو َس ْو َ
فليذهب احلكم يمين ًا وشامالً ،فواهلل ال يوجد العلم إال من أهل بيت نزل عليهم
جربئيل».
حممد بن مسعود ،عن ع ّيل بن احلسن بن فضال ،عن العباس بن عامر
و ّ
وجعفر بن حممد بن حكيم ،عن أبان مثله .

الباب الثالث :شهادة النساء

 2846ـ  :1باألسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال

عيل بن أيب طالب عليه السالم« :سئل النبي| عن امرأة قيلّ :إهنا زنت
ّ
فذكرت املرأة ّأهنا بكر ،فأمرين النبي| أن آمر النساء أن ينظرن إليها ،فنظرن
( )1املصدر السابق؛ ثواب األعامل.226 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )32رواية.
( )3بحار األنوار317 / 101 :؛ اختيار معرفة الرجال 469 / 2 :رقم .370
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )8روايات.

فوجدهتا بكر ًا ،فقال| :ما كنت ألرضب من عليه خاتم من اهلل ،وكان جييز
شهادة النساء يف مثل هذا» .

( )1بحار األنوار321 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 42 / 1 :رقم .17

أبواب املرياث
الباب األوّل :علل املواريث

حممد بن أمحد الكويف ،عن عبد اهلل بن أمحد
عيل بن حاتم ،عن ّ
 2847ـ ّ :1

النهيكي ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن ساملّ :
أن ابن أيب العوجاء قال
القوي املورس سهامن؟
لألحول :ما بال املرأة الضعيفة هلا سهم واحد وللرجل
ّ
قال :فذكرت ذلك أليب عبد اهلل عليه السالم فقالّ « :
إن املرأة ليس عليها عاقلة
وال نفقة وال جهاد ،وعدّ د أشياء غري هذا ،وهذا عىل الرجال ،فلذلك جعل له
سهامن وهلا سهم» .

الباب الثاني :سهام املواريث وجوامع أحكامها ،وإبطال العول
والتعصيب

 2848ـ  :1أيب ،عن حممد العطار ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري،

عن غري واحد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :سهام املواريث من س ّتة أسهم
ال تزيد عليها» ،فقيل له :يا ابن رسول اهلل ،ومل صارت ستة أسهم؟ قال« :أل ّن
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )10روايات.
( )2بحار األنوار327 / 101 :؛ علل الرشائع 570 / 2 :رقم .3
( )3يبلغ جمموع روايات الباب ( )20رواية.

اخ َل ْقن ْ ِ
ان ِامنا
عز وجلَ ﴿ :و َل َقدْ َ
اإلنسان خلق من س ّتة أشياء ،وهو قول اهلل ّ
نس َ
َاااْل َ
اج َع ْلنَا ُها ُن ْط َف ًة ِاِف ا َق َر ٍار َّامكِ ٍ
ُس ََل َل ٍة ِّامناطِ ٍ
اخ َل ْقنَااالنُّ ْط َف َة ا َع َال َق ًةا َفخَ َل ْقنَاا
ني ا*ا ُث َّم َ
ني ا* ا ُث َّم َ
ا ْلع َل َق َةام ْض َغ ًةا َفخَ َل ْقنَاااَلُْ ْض َغ َة ِ
اع َظ ًاماا َفك ََس ْونَااا ْل ِع َظا َم َْ
اَل ً اًم﴾» .
َ ُ

الباب الثالث :مرياث الزوجني

حممد بن عيسى ،عن عيل بن
حممد بن أيب القاسم ،عن ّ
 2849ـ  :1أيب ،عن ّ

احلكم ،عن أبان ،عن ميرس قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن النساء :ما
هل ّن من املرياث؟ فقال« :هل ّن قيمة الطوب والبناء واخلشب والقصب ،فأما
األرض والعقار فال مرياث هل ّن فيهام» ،قلت :الثياب هل ّن قال« :الثياب نصيبه ّن
مسمى؟ قال« :ألن املرأة ليس هلا
فيه» ،قلت :كيف هذا وهلذا الثمن والربع
ّ
تتزوج املرأة
نسب ترث به ،وإما هي دخلت عليهم ،وإنام صار هذا هكذا لئال ّ
فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزامحون هؤالء يف عقارهم» .

الباب الرابع :مرياث اخلنثى وسائر أحكامها ،ومرياث الغرقى
واملهدوم عليه وذي الرأسني
 2850ـ  :1أيب ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب نجران ،عن ابن محيد ،عن

( )1بحار األنوار333 / 101 :؛ علل الرشائع 567 / 2 :رقم .1
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )11رواية.
( )3بحار األنوار351 / 101 :؛ علل الرشائع 571 / 2 :رقم  .1يالحظ من يقرأ هذا
الكتاب ورواياته ،ومن يطالع يف مثل كتاب علل الرشائع وأحاديثه ،كيف ّ
أن مجلة من
األحكام جاءت العتبارات تارخي ّية تتناسب مع نمط احلياة يف تلك العصور ،ويفهم أكثر
مرت مجلة من النصوص تعطي هذا
طبيعة نصوص أهل البيت عليهم السالم ،وقد ّ
اإلحياء أيض ًا.
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.

حممد بن قيس ،عن أيب جعفر عليه السالم قال« :بعث معاوية رج ً
ال يسأل أمري
املؤمنني عليه السالم عن مسائل ،فقال عليه السالم :سل عن احلسن عليه
السالم ،فسأل :ما املؤنث؟ فقال احلسن عليه السالم :هو الذي ال يدري أذكر
هو أو أنثى ،فأن ينتظر به ،فإن كان ذكر ًا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا
ثدهيا ،وإال قيل له :بل عىل احلايط ،فإن أصاب بوله احلايط فهو ذكر ،وإن
انتكص بوله كام ينتكص بول البعري فهي امرأة» اخلرب .

الباب اخلامس :املرياث بالوالء وأحكام الوالء

حممد بن
 2851ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ

عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشرتطوا عىل عايشة ّ
قالّ « :
أن هلم والءها
فقال رسول اهلل| :الوالء ملن أعتق» اخلرب .
 2852ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن هارون بن مسلم ،عن أيوب بن احلر قال:
قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :مملوك يعرف هذا األمر الذي نحن عليه ،أشرتيه
من الزكاة فأعتقه؟ قال :فقال« :اشرته وأعتقه» ،قلت :فإن هو مات وترك ماالً،
قال :فقال« :مرياثه ألهل الزكاة؛ أل ّنه اشرتي بسهمهم» ،ويف حديث آخر:
«بامهلم» .
( )1بحار األنوار358 / 101 :؛ اخلصال 440 :رقم .33
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )13رواية.
( )3بحار األنوار361 / 101 :؛ اخلصال 190 :رقم .262
( )4املصدر السابق؛ علل الرشايع 372 / 2 :رقم  .1قال الشيخ املحسني (ّ :)489 / 2
كل
روايات هارون بن مسلم أو أكثرها حمتملة لإلرسال.

الباب السادس :مرياث من ال وارث له

 2853ـ  :1ابن املتوكل ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن

مالك بن عطية ،عن سليامن بن خالد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته
عن رجل مسلم ُقتل وله أب نرصاين ملن تكون ديته؟ قال« :تؤخذ ديته فتجعل
يف بيت مال املسلمني؛ أل ّن جنايته عىل بيت مال املسلمني» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2854ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
حمبوب ،عن حممد احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن رجل
مسلم قتل رج ً
ال مسل ًام عمد ًا ومل يكن للمقتول أولياء من املسلمني وله أولياء من
أهل الذ ّمة من قرابته ،قال« :عىل اإلمام أن يعرض عىل قرابته من أهل الذ ّمة
اإلسالم ،فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ،فإن شاء قتل وإن شاء عفا ،وإن شاء
أخذ الدية ،فإن مل يسلم من قرابته أحدٌ كان اإلمام و ّيل أمره ،فإن شاء قتل ،وإن
شاء أخذ الدية فجعلها يف بيت مال املسلمني؛ أل ّن جناية املقتول كانت عىل
اإلمام ،فكذلك تكون ديته لإلمام» .

الباب السابع :مرياث اململوك واحلميل ،واإلقرار بالنسب

 2855ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن حممد بن احلسني ،عن صفوان ،عن عبد

الرمحن بن احلجاج ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن احلميل فقال:
فأي يشء احلميل؟» فقلت :املرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغري فتقول:
« ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )2بحار األنوار363 / 101 :؛ علل الرشائع 583 / 2 :رقم .25
( )3املصدر السابق؛ علل الرشائع 581 / 2 :رقم .15
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )41رواية.

هو ابني ،والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول :هو أخي ،ليس هلام بينة إال قوهلام،
يورثوهنم إذا مل يكن عىل والدهتا
قال« :فام يقول الناس فيه عندكم؟» قلت :ال ّ
ب ّينة إنام كانت والدة يف الرشك ،فقال« :سبحان اهلل ،إذا جاءت بابنها أو ابنتها مل
مقرين بذلك،
مقرة به ،وإذا عرف أخاه وكان ذلك يف ّ
صحة منهام مل يزالوا ّ
تزل ّ
ورث بعضهم بعض ًا» .

( )1بحار األنوار364 / 101 :؛ معاين األخبار 273 :رقم .1

أبواب اجلنايات
الباب األوّل :عقوبة قتل النفس ،وعلّة القصاص ،وعقاب من قتل
نفسه ،وكفّارة قتل العمد واخلطأ
 2856ـ  :1ابن الوليد ،عن ابن أبان ،عن احلسني بن سعيد ،عن الوشاء،

قال :سمعت الرضا عليه السالم يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :لعن
اهلل من أحدث حدث ًا أو آوى حمدث ًا» ،قلت :وما احلدث؟ قال« :من قتل».
وأيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد مثله .
 2857ـ  :2باألسانيد الثالثة عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم قال :قال
أمري املؤمنني عليه السالم« :ورثت عن رسول اهلل| كتابني :كتاب اهلل وكتاب ًا
يف قراب سيفي ،قيل :يا أمري املؤمنني وما الكتاب الذي يف قراب سيفك؟ قال:
من قتل غري قاتله أو رضب غري ضاربه فعليه لعنة اهلل» .
 2858ـ  :3ابن الوليد ،عن ابن أبان ،عن احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب
عمري ،عن عيل بن عقبة ،عن أيب خالد القامط ،عن محران قال :قلت أليب جعفر
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )72رواية.
( )2بحار األنوار373 / 101 :؛ ثواب األعامل.279 :
( )3بحار األنوار373 / 101 :؛ عيون أخبار الرضا 43 /1 :رقم .122

ِ
ْسائِ َ
عليه السالم :قول اهلل عز وجلِ ﴿ :م ْن َاأ ْج ِل ا َذلِ َ
يل َاأ َّن ُه َامنا
ك ا َكتَ ْبنَاا َع ََل ا َبنياإِ ْ َ
س َاأو ا َفس ٍ
َقت ََل ا َن ْف ًسا ابِغ ْ ِ
اد ِاِف ااْلَ ْر ِ
َّاس َاَجِي ًعا﴾ ،وإ ّنام قتل
ض ا َفك ََأن ًََّم ا َقت ََل االن َ
َْي ا َن ْف ٍ ْ َ
واحد ًا فقال« :يوضع يف موضع من جهنّم إليه منتهى شدّ ة عذاب أهلها ،لو قتل
الناس مجيع ًا كان إ ّنام يدخل ذلك املكان ،ولو كان قتل واحد ًا كان إ ّنام يدخل
ذلك املكان» ،قلت :فإنه قتل آخر ،قال« :يضاعف عليه» ،قلت :فمن أحياها؟
عدو» ،ثم سكت ،ثم التفت إ ّيل فقال:
نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو ّ
قالّ « :
«تأويلها األعظم دعاها فاستجابت له».
وأيب ،عن احلمريي ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد مثله .
عمه ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2859ـ  :4ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ
محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل|ّ « :
إن
عز وجل من قتل غري قاتله ،ومن رضب من مل يرضبه» .
أعتى الناس عىل اهلل ّ
 2860ـ  :5أيب ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن
هشام ،عن سليامن بن خالد قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :أوحى
اهلل عز وجل إىل موسى بن عمران عليه السالم :أن يا موسى ،قل للمأل من بني
حق؛ فإ ّن من قتل منكم نفس ًا يف الدنيا
إرسائيل :إ ّياكم وقتل النفس احلرام بغري ّ
قتلته يف النار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه» .
عمه ،عن ابن أيب عمري ،عن
 2861ـ  :6ابن مرسور ،عن ابن عامر ،عن ّ
إن امرأ ًة ّ
حفص بن البخرتي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ « :
هرة
عذبت يف ّ
( )1بحار األنوار374 / 101 :؛ ثواب األعامل.277 :
( )2بحار األنوار377 / 101 :؛ ثواب األعامل.278 :
( )3املصدر السابق؛ ثواب األعامل.278 :

ربطنها حتى ماتت عطش ًا» .

الباب الثاني :من أعان على قتل مؤمن أو شرك يف دمه

 2862ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن

سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن غري واحد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :من
أعان عىل قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بني عينيه مكتوب :آيس من
رمحة اهلل» .

الباب الثالث :أقسام اجلنايات وأحكام القصاص

 2863ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن ابن رئاب،

عن أيب بصري قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن رجل قتل رج ً
ال جمنون ًا قال:
«إن كان املجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فال يشء عليه من قود وال دية،
وتعطى ورثته ديته من بيت مال املسلمني ،قال :وإن كان قتله من غري أن يكون
املجنون أراده فال قود ملن ال يقاد منه ،وأرى ّ
أن عىل قاتله الدية يف ماله يدفعها إىل
ورثة املجنون ،ويستغفر اهلل ويتوب إليه» .
حممد بن عيسى ،عن ابن
 2864ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
حمبوب ،عن حممد احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن رجل
( )1بحار األنوار377 / 101 :؛ ثواب األعامل.278 :
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )6روايات.
( )3بحار األنوار383 / 101 :؛ ثواب األعامل.276 :
( )4يبلغ جمموع روايات الباب ( )48رواية.
( )5بحار األنوار389 / 101 :؛ علل الرشائع 543 / 2 :رقم .1

مسلم قتل رج ً
ال مسل ًام عمد ًا ومل يكن للمقتول أولياء من املسلمني ،وله أولياء
من أهل الذ ّمة من قرابته ،قال« :عىل اإلمام أن يعرض عىل قرابته من أهل الذ ّمة
اإلسالم ،فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ،فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء
أخذ الدية ،فإن مل يسلم من قرابته أحد كان اإلمام و ّيل أمره فإن شاء قتل وإن
شاء أخذ الدية فجعلها يف بيت مال املسلمني؛ أل ّن جناية املقتول كانت عىل
اإلمام ،فكذلك تكون ديته لإلمام» .

الباب الرابع :القسامة
 2865ـ  :1أيب ،عن سعد ،عن حممد بن احلسني ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن
أذينة ،عن بريد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن القسامة فقال:
خاصة؛
«احلقوق ك ّلها ،البينة عىل املدّ عي واليمني عىل املدّ عى عليه ،إال يف الدماء ّ
ّ
ال منهم فوجدوه قتيالً
فإن رسول اهلل| بينام هو بخيرب إذ فقدت األنصار رج ً
فقالت األنصار :فالن اليهودي قتل صاحبنا ،فقال رسول اهلل| للطالبني:
أقيموا رجلني عدلني من غريكم أقده بر ّمته ،فإن مل جتدوا شاهدين فأقيموا قسامة
مخسني رج ً
ال أقده به برمته ،فقالوا :يا رسول اهلل| ما عندنا شاهدان من
غرينا وإ ّنا لنكره أن نقسم عىل ما مل نره ،فوداه رسول اهلل| من عنده» ،ثم قال
أبو عبد اهلل عليه السالمّ :
إن رسول اهلل| إ ّنام حقن دماء املسلمني بالقسامة
عدوه حجزه خمافة القسامة أو يقتل به
لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من ّ
فيكف عن قتله ،وإال حلف املدّ عى عليهم قسامة مخسني رج ً
ال ما قتلنا وال
ّ
( )1بحار األنوار390 / 101 :؛ علل الرشائع 581 / 2 :رقم .15
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )9روايات.

ال ،ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتي ً
علمنا قات ً
ال بني أظهرهم إذا مل يقسم
املدّ عون» .
 2866ـ  :2أيب ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن أيب نجران ،عن عبد اهلل
حق،
بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن القسامة قال« :هي ّ
ولوال ذلك لقتل الناس بعضهم بعض ًا ومل يكن بيشء ،وإ ّنام القسامة حوط حيتاط
هبا الناس» .

( )1بحار األنوار402 / 101 :؛ علل الرشائع 541 / 2 :رقم .1
( )2املصدر السابق؛ علل الرشائع 542 / 2 :رقم .3

أبواب الديات
الباب األوّل :الدية ومقاديرها وأحكامها ،وحكم العاقلة
 2867ـ  :1عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن أيب والد ،عن
أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ليس بني أهل الذ ّمة معاقلة فيام جينون من قتل أو
جراح ،إنام يؤخذ ذلك من أمواهلم ،فإن مل يكن هلم أموال رجعت اجلناية إىل إمام
املسلمني؛ أل ّهنم يؤ ّدون اجلزية إليه كام يؤ ّدي العبد الرضيبة إىل سيده» ،قال:
حر» .
«وهم مماليك لإلمام ،فمن أسلم منهم فهو ّ
 2868ـ  :2ابن املتو ّكل ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن
مالك بن عطية ،عن سليامن بن خالد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته
أب نرصاين ملن تكون ديته؟ قال« :تؤخذ ديته فتجعل
عن رجل مسلم ُقتل وله ٌ
يف بيت مال املسلمني؛ أل ّن جنايته عىل بيت مال املسلمني» .
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )22رواية.
( )2بحار األنوار406 / 101 :؛ علل الرشائع 541 / 2 :رقم .1
( )3بحار األنوار407 / 101 :؛ علل الرشائع 583 / 2 :رقم .25

الباب الثاني :دية اجلنني ،وقطع رأس امليت
 2869ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن ابن مهزيار ،عن
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قال:
فضالة ،عن أبان ،عن ّ
حي يقال هلم :بنو املصطلق من بني
«بعث رسول اهلل| خالد بن الوليد إىل ّ
جذيمة ،وكان بينهم وبينه وبني بني خمزوم إحنة يف اجلاهلية ،فلام ورد عليهم
كانوا قد أطاعوا رسول اهلل| وأخذوا منه كتاب ًا ،فلام ورد عليهم خالد أمر
ّ
فصىل وص ّلوا ،فلام كان صالة الفجر أمر مناديه فنادى
منادي ًا فنادى بالصالة
ّ
فصىل وص ّلوا ،ثم أمر اخليل فشنّوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتاهبم
فوجدوه ،فأتوا به النبي| وحدّ ثوه بام صنع خالد بن الوليد ،فاستقبل عليه
السالم القبلة ثم قال :اللهم ّإين أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد ،قال :ثم قدم
لعيل عليه السالم :يا ع ّيل ائت بني جذيمة
عىل رسول اهلل| ّبز ومتاع فقال ّ
من بني املصطلق فأرضهم مما صنع خالد ثم رفع عليه السالم قدميه فقال :يا عيل
عيل عليه السالم ،فلام انتهى
اجعل قضاء أهل اجلاهلية حتت قدميك ،فأتاهم ّ
عيل أخربين بام
إليهم حكم فيهم بحكم اهلل ،فلام رجع إىل النبي| قال :يا ّ
لكل دم دية ،و ّ
صنعت؟ فقال :يا رسول اهلل ،عمدت فأعطيت ّ
غرة،
لكل جنني ّ
ّ
ولكل مال ماالً وفضلت معي فضلة فأعطيتهم مليلغة كالهبم وجلة رعاهتم،
وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبياهنم ،وفضلت معي
فضلة فأعطيتهم ملا يعلمون وملا ال يعلمون ،وفضلت معي فضلة فأعطيتهم
عيل أعطيتهم لريضوا عنّي ريض اهلل
لريضوا عنك يا رسول اهلل ،فقال| :يا ّ
( )1يبلغ جمموع روايات الباب ( )11رواية.

عنك ،يا عيل إنام أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي» .

الباب الثالث :دية الكلب

 2870ـ  :1ابن الوليد ،عن الصفار ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري،

عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال« :دية الكلب السلوقي أربعون درمه ًا ،كام أمر رسول اهلل| به لبني
جذيمة» .
 2871ـ  :2أمحد بن إدريس ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن البزنطي ،عن
س ا در ِ
اه َما
الرضا عليه السالم ،يف قول اهلل ّ
َش ْو ُه ابِ َث َم ٍن ا َبخْ ٍ َ َ
عز وجلَ ﴿ :و َ َ
َم ْعدُ و َد ٍاة﴾ ،قال« :كانت عرشين درمه ًا ،والبخس النقص ،وهي قيمة كلب
الصيد إذا قتل ،كان قيمته عرشين درمه ًا» .

( )1بحار األنوار423 / 101 :؛ األمايل للصدوق 237 :رقم .8
( )2يبلغ جمموع روايات الباب ( )5روايات.
( )3بحار األنوار429 / 101 :؛ اخلصال 539 :رقم .10
( )4بحار األنوار430 / 101 :؛ تفسري عيل بن إبراهيم القمي341 / 1 :؛ قصص األنبياء
العيايش 172 / 2 :رقم  .12قال الشيخ املحسني
للراوندي 131 :رقم 129؛ تفسري
ّ

( :)490 / 2واألخري له مصادر ثالثة.

خامتة يف حديثَي
حمض اإلسالم ،واألربعمائة
أوّالً :حديث حمض اإلسالم وشرائع الدين

حممد بن عبدوس النيسابوري الع ّطار ،عن عيل
 2872ـ  :1عبد الواحد بن ّ

عيل بن
بن حممد بن قتيبة النيسابوري ،عن الفضل شاذان قال :سأل املأمون ّ
موسى الرضا عليهام السالم أن يكتب له حمض اإلسالم عىل سبيل اإلجياز
واالختصار ،فكتب عليه السالم له ّ
أن «حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له إهل ًا واحداً أحد ًا فرد ًا صمد ًا ،ق ّيوم ًا سميع ًا بصري ًا قدير ًا قدي ًام
قائ ًام باقي ًا ،عامل ًا ال جيهل ،قادر ًا ال يعجز ،غن ّي ًا ال حيتاج ،عدالً ال جيور ،وأ ّنه خالق
ّ
كل يشء ،وليس كمثله يشء ال شبه له وال ضدّ له وال ندّ وال كفؤ له ،وأ ّنه
املقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبةّ ،
حممد ًا عبده ورسوله وأمينه
وأن ّ
وصف ّيه وصفوته من خلقه ،وس ّيد املرسلني وخاتم النب ّيني وأفضل العاملني ،ال
نبي بعده وال تبديل مل ّلته وال تغيري لرشيعتهّ ،
حممد بن (عبد)
وأن مجيع ما جاء به ّ
ّ
احلق املبني ،والتصديق به وبجميع من مىض قبله من رسل اهلل وأنبيائه
اهلل هو ّ
وحججه والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
( )1قد أرشنا يف مقدّ مة هذا الكتاب إىل ّ
يصححهام العالمة املحسني
أن هذين احلديثني مل
ّ
وصححهام فيام بعد ،وهلذا أدرجنامها يف
حفظه اهلل يف مرشعة بحار األنوار ،لكنّه عاد
ّ
حبااَّلل).
اخلامتة ،فاقتىض التنويه ( ّ

حق من فاحتته
من خلفه تنزيل حكيم محيد ،وأنه املهيمن عىل الكتب ك ّلها ،وأ ّنه ّ
وخاصه وعا ّمه ووعده ووعيده وناسخه
إىل خامتته ،نؤمن بمحكمه ومتشاهبه
ّ
ومنسوخه وقصصه وأخباره ،ال يقدر أحد من املخلوقني أن يأيت بمثله.
ّ
واحلجة عىل املؤمنني والقائم بأمر املسلمني والناطق عن
وأن الدليل بعده
ّ
القرآن والعامل بأحكامه ،أخوه وخليفته ووص ّيه وول ّيه والذي كان منه بمنزلة
هارون من موسى عيل بن أيب طالب عليه السالم ،أمري املؤمنني وإمام املتقني
املحجلني وأفضل الوصيني ووارث علم النبيني واملرسلني .وبعده
الغر
ّ
وقائد ّ
عيل بن احلسني زين العابدين ،ثم
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،ثم ّ

حممد بن عيل باقر علم النبيني ،ثم جعفر بن حممد الصادق وارث علم الوص ّيني،
ّ
حممد بن عيل ،ثم عيل
عيل بن موسى الرضا ،ثم ّ
ثم موسى بن جعفر الكاظم ،ثم ّ
احلجة القائم املنتظر صلوات اهلل عليهم أمجعني،
حممد ،ثم احلسن بن عيل ،ثم ّ
بن ّ
أشهد هلم بالوص ّية واإلمامةّ ،
حجة اهلل تعاىل عىل خلقه
وأن األرض ال ختلو من ّ

يف ّ
واحلجة عىل أهل الدنيا،
وأهنم العروة الوثقى وأئمة اهلدى
ّ
كل عرص وأوانّ ،
ضال ّ
كل من خالفهم ّ
وأن ّ
إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليهاّ ،
مضل باطل تارك

املعربون عن القرآن ،والناطقون عن الرسول بالبيان ،ومن
ّ
وأهنم ّ
للحق واهلدىّ ،
مات ومل يعرفهم مات ميتة جاهل ّية.
ّ
وأن من دينهم الورع والع ّفة والصدق والصالح واالستقامة واالجتهاد
رب والفاجر ،وطول السجود وصيام النهار وقيام الليل،
وأداء األمانة إىل ال ّ
واجتناب املحارم وانتظار الفرج بالصرب وحسن العزاء وكرم الصحبة ،ثم
الوضوء كام أمر اهلل تعاىل يف كتابه غسل الوجه واليدين من املرفقني ومسح
مرة واحدة ،وال ينقض الوضوء إال غائط أو بول أو ريح أو
الرأس والرجلني ّ

نوم أو جنابةّ ،
وأن من مسح عىل اخل ّفني فقد خالف اهلل تعاىل ورسوله ،وترك
فريض ًة من كتابه ،وغسل يوم اجلمعة سنّة ،وغسل العيدين ،وغسل دخول م ّكة

وأول ليلة شهر رمضان وليلة سبعة
واملدينة ،وغسل الزيارة وغسل اإلحرامّ ،
عرشة ،وليلة تسعة عرشة وليلة إحدى وعرشين وليلة ثالث وعرشين من شهر
رمضان هذه األغسال سنّة .وغسل اجلنابة فريضة وغسل احليض مثله.
والصالة الفريضة الظهر أربع ركعات ،والعرص أربع ركعات واملغرب ثالث
ركعات والعشاء اآلخرة أربع ركعات والغداة ركعتان ،هذه سبع عرش ركعة،
والسنّة أربع وثالثون ركعة ،ثامن ركعات قبل فريضة الظهر وثامن ركعات قبل
العرص ،وأربع ركعات بعد املغرب وركعتان من جلوس العتمة تعدّ ان بركعة،
وثامن ركعات يف السحر ،والشفع والوتر ثالث ركعات يس ّلم بعد الركعتني،
وركعتا الفجر ،والصالة يف ّأول الوقت أفضل ،وفضل اجلامعة الفرد أربع
وعرشون ،وال صالة خلف الفاجر وال يقتدى إال بأهل الوالية ،وال ّ
يصىل يف
األول :السالم
جلود امليتة وال يف جلود السباع ،وال جيوز أن يقول يف
التشهد ّ
ّ
علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني؛ ّ
ألن حتليل الصالة التسليم ،فإذا قلت هذا فقد
قرصت أفطرت ،ومن مل يفطر
س ّلمت ،والتقصري يف ثامنية فراسخ وما زاد ،وإذا ّ
مل جيزء عنه صومه يف السفر ،وعليه القضاء؛ أل ّنه ليس عليه صوم يف السفر.
والقنوت سنّة واجبة يف الغداة والظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة،
والصالة عىل امل ّيت مخس تكبريات ،فمن نقص فقد خالف سنّة ،وامليت ّ
يسل من
قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قربه ،واإلجهار ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف مجيع
الصلوات سنّة ،والزكاة الفريضة ّ
كل مأيت درهم مخسة دراهم ،وال جيب فيام دون
يشء ،وال جتب الزكاة عىل املال حتى حيول عليه احلول ،وال جيوز أن يعطي
الزكاة غري أهل الوالية املعروفني ،والعرش من احلنطة والشعري والتمر والزبيب
إذا بلغ مخسة أوساق ،والوسق ستون صاع ًا ،والصاع أربعة أمداد ،وزكاة الفطر
فريضة عىل ّ
حر أو عبد ذكر أو أنثى ،من احلنطة والشعري
كل رأس صغري أو كبري ّ
والتمر والزبيب صاع ،وهو أربعة أمداد ،وال جيوز دفعها إال إىل أهل الوالية.

وأكثر احليض عرشة أيام وأق ّله ثالثة أيام ،واملستحاضة حتتيش وتغتسل
ّ
وتصيل ،واحلائض ترتك الصالة وال تقيض وترتك الصوم وتقيض ،وصيام شهر
رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية ،وال جيوز أن ّ
يصيل التطوع يف مجاعة؛
وكل بدعة ضاللة ّ
أل ّن ذلك بدعةّ ،
وكل ضاللة يف النار ،وصوم ثالثة أيام من
ّ
كل شهر سنّة يف كل عرشة أيام يوم أربعاء بني مخيسني ،وصوم شعبان حسن ملن
وحج البيت فريضة عىل
متفرقة أجزأ.
ّ
صامه ،وإن قضيت فوائت شهر رمضان ّ
من استطاع إليه سبي ً
الصحة ،وال جيوز احل ّج إال
ال ،والسبيل الزاد والراحلة مع
ّ
متتع ًا ،وال جيوز القران واإلفراد الذي يستعمله العا ّمة إال ألهل م ّكة وحارضهيا،
وال جيوز اإلحرام دون امليقات( ،قال) اهلل تعاىلَ ﴿ :و َأ َِتُّو ْا َْ
ااَل َّج َاوا ْل ُع ْم َر َة اَّللِّ﴾،
باخليص؛ ألنه ناقص ،وال جيوز املوجوء.
يضحي
وال جيوز أن
ّ
ّ

واجلهاد واجب مع اإلمام العدل ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد ،وال جيوز

والنصاب يف دار التق ّية إال قاتل أو ساع يف فساد؛ وذلك إذا
قتل أحد من الك ّفار
ّ
مل ختف عىل نفسك وعىل أصحابك ،والتق ّية يف دار التق ّية واجبة ،وال حنث عىل
من حلف تقية يدفع هبا ظل ًام عن نفسه ،والطالق للسنّة عىل ما ذكره اهلل تعاىل يف
كتابه وسنّة نب ّيه ،وال يكون طالق لغري سنّةّ ،
وكل طالق خيالف الكتاب فليس
أن ّ
بطالق ،كام ّ
كل نكاح خيالف الكتاب فليس بنكاح ،وال جيوز أن جيمع بني
أكثر من أربع حرائر ،وإذا طلقت املرأة للعدّ ة ثالث مرات مل ّ
حتل لزوجها حتى
تنكح زوج ًا غريه .وقال أمري املؤمنني عليه السالم :اتقوا تزويج املطلقات ثالث ًا
فإهنن ذوات أزواج ،والصلوات عىل النبي واجبة يف ّ
كل موطن،
يف موضع واحد ّ
وحب أولياء اهلل تعاىل واجب ،وكذلك
وعند العطاس والذبائح وغري ذلك،
ّ
بغض أعداء اهلل والرباءة منهم ومن أئمتهم ،وب ّر الوالدين واجب وإن كانا
مرشكني وال طاعة هلام يف معصية اهلل عز وجل وال لغريمها؛ فإ ّنه ال طاعة ملخلوق
يف معصية اخلالق.

وذكاة اجلنني ذكاة أ ّمه إذا أشعر وأوبر ،وحتليل املتعتني اللتني أنزهلام اهلل تعاىل
احلج ،والفرائض (عىل ما) ما عىل
يف كتابه وسنّهام رسول اهلل متعة النساء ومتعة ّ
أنزل اهلل تعاىل يف كتابه ،وال عول فيها ،ويرث مع الولد والوالدين أحد إال
أحق ممن ال سهم له ،وليست العصبة من دين اهلل
الزوج واملرأة ،وذو السهم ّ
تعاىل ،والعقيقة عن املولود للذكر واألنثى واجبة ،وكذلك تسميته وحلق رأسه
فضة ،واخلتان سنّة واجبة للرجال
يوم السابع ،ويتصدّ ق بوزن الشعر ذهب ًا أو ّ
وإن اهلل تبارك وتعاىل ال يك ّلف نفس ًا إال وسعهاّ ،
ومكرمة للنساءّ ،
وإن أفعال
العباد خملوقة هلل تعاىل خلق تقدير ال خلق تكوين ،واهلل خالق ّ
كل يشء ،وال
نقول باجلرب والتفويض ،وال يأخذ اهلل الربيء بالسقيم ،وال ّ
يعذب اهلل تعاىل
األطفال بذنوب اآلباء ،وال تزر وازرة وزر أخرى ،وأن ليس لإلنسان إال ما
منزه عن ذلك ،وال
سعى ،وهلل أن يعفو
ويتفضل ،وال جيور وال يظلم؛ ألنه تعاىل ّ
ّ
عز وجل طاعة من يعلم أ ّنه يض ّلهم ويغوهيم ،وال خيتار لرسالته وال
يفرض اهلل ّ
يصطفي من عباده من يعلم أ ّنه يكفر به وبعبادته ،ويعبد الشيطان دونهّ ،
وأن
اإلسالم غري اإليامن ومؤمن مسلم ،وليس ّ
كل مسلم مؤمن ،وال يرسق السارق
حني يرسق ومؤمن ،وال يزين الزاين حني يزنى وهو مؤمن ،وأصحاب احلدود
مسلمون ال مؤمنون وال كافرون.
واهلل تعاىل ال يدخل النار مؤمن ًا وقد وعده اجلنّة ،وال خيرج من النار كافر ًا
وقد أوعده النار واخللود فيها ،وال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن
يشاء ،ومذنبو أهل التوحيد ال خي ّلدون يف النار وخيرجون منها ،والشفاعة جائزة
هلمّ ،
وأن الدار اليوم دار تقية وهي دار اإلسالم ال دار كفر وال دار إيامن ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر واجبان إذا أمكن ومل يكن خيفة عىل النفس،
واإليامن هو أداء األمانة واجتناب مجيع الكبائر ،وهو معرف ٌة بالقلب وإقرار
واجب يف الفطر يف دبر مخس
باللسان وعمل باألركان ،والتكبري يف العيدين
ٌ

صلوات ،ويبدأ به يف دبر صالة املغرب ليلة الفطر ،ويف األضحى يف دبر عرش
صلوات ويبدأ به من صالة الظهر يوم النحر ،وبمنى يف دبر مخس عرشة صالة،
والنفساء ال تقعد عن الصالة أكثر من ثامنية عرش يوم ًا ،فإن طهرت ذلك ص ّلت،
وإن مل تطهر حتى جتاوز ثامنية عرش يوم ًا اغتسلت وص ّلت وعملت ما تعمل
املستحاضة ،ويؤمن بعذاب القرب ومنكر ونكري والبعث بعد املوت ،وامليزان
مهوا بإخراجهم وسنّوا ظلمهم،
حممد و ّ
والرصاط والرباءة من الذين ظلموا آل ّ
وغريوا سنّة نبيهم ،والرباءة من الناكثني والقاسطني واملارقني الذين هتكوا
ّ
حجاب رسول اهلل ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا املرأة وحاربوا أمري املؤمنني
عليه السالم ،وقتلوا الشيعة املتقني رمحة اهلل عليهم واجبة ،والرباءة مم ّن نفى
ورشدهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل األموال دولة بني األغنياء،
األخيار ّ
لعيني رسول اهلل ،والرباءة من
واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص
ّ
أشياعهم والذين حاربوا أمري املؤمنني عليه السالم وقتلوا األنصار واملهاجرين
وأهل الفضل والصالح من السابقني ،والرباءة من أهل االستيثار ومن أيب
موسى األشعري وأهل واليته الذين ّ
ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون
رهبم ،وبوالية أمري املؤمنني عليه السالم
أهنم حيسنون صنع ًا أولئك كفروا بآيات ّ
ولقائه ،كفروا بأن لقوا اهلل بغري إمامته فحبطت أعامهلم فال نقيم هلم يوم القيامة
وزن ًا ،فهم كالب أهل النار.
أئمة الضاللة وقادة اجلور ك ّلهم ّأوهلم
والرباءة من األنصاب واألزالم ّ
األولني واآلخرين ،وممن
وآخرهم ،والرباءة من أشباه عاقري الناقة أشقياء ّ
يتوالهم ،والوالية ألمري املؤمنني عليه السالم والذين مضوا عىل منهاج نب ّيهم،
يغريوا ومل يبدّ لوا مثل سلامن الفاريس وأيب ذر الغفاري واملقداد بن األسود
ومل ّ
وعامر بن يارس وحذيفة اليامين وأيب اهليثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة
بن الصامت وأيب أيوب األنصاري وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتني وأيب سعيد

اخلدري وأمثاهلم ريض اهلل عنهم ورمحة اهلل عليهم ،والوالية ألتباعهم
وأشياعهم واملهتدين هبداهم والسالكني منهاجهم رضوان اهلل عليهم.
وحتريم اخلمر قليلها وكثريها ،وحتريم ّ
كل رشاب مسكر قليله وكثريه ،وما
ألهنا تقتله ،وحتريم ّ
كل ذي
أسكر كثريه فقليله حرام،
واملضطر ال يرشب اخلمر؛ ّ
ّ

ناب من السباعّ ،
وكل ذي خملب من الطري ،وحتريم الطحال؛ فإ ّنه دم ،وحتريم
اجلري والسمك والطايف واملارماهي والزمريّ ،
وكل سمك ال يكون له فلس،
حرم اهلل تعاىل والزنا والرسقة ورشب
واجتناب الكبائر وهي :قتل النفس التي ّ
اخلمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظل ًام وأكل امليتة
والدم وحلم اخلنزير وما ّ
أهل لغري اهلل به من غري رضورة وأكل الربا بعد الب ّينة
والسحت وامليرس والقامر والبخس يف املكيال وامليزان وقذف املحصنات
واللواط وشهادة الزور واليأس من روح اهلل واألمن من مكر اهلل والقنوط من
رمحة اهلل ومعونة الظاملني والركون إليهم واليمني الغموس وحبس احلقوق من
باحلج
غري العرسة والكذب والكرب واإلرساف والتبذير واخليانة واالستخفاف
ّ
واملحاربة ألولياء اهلل تعاىل واالشتغال باملالهي واإلرصار عىل الذنوب» .
( )1عيون أخبار الرضا  129 :2ـ  .134وبرصف النظر عن مسألة السند ،يثري هذا احلديث
ً
وثيقة هبذه اخلطورة
مجلة تساؤالت أبرزها :كيف يس ّلم اإلمام الرضا عليه السالم
للمأمون؟ إذا كان املأمون رج ً
ال صاحل ًا ومتش ّيع ًا كام يراه بعضهم فقد ال تكون هناك
مشكلة يف هذه الوثيقة ،لكن بناء عىل الرأي املعروف عند الشيعة فيهّ ،
فإن أمر هذه
الوثيقة حيتاج لتفكري كثري ،ففيها ّ
األئمة حتى
حاق موقفه من اخللفاء الثالثة ،وفيها تسمية ّ
ّ
األقل للخطر ،هذا فض ً
ال عن معارضة
تعريض لنفسه وابنه عىل
من هم بعده ،ويف هذا
ٌ
العديد من فقرات هذا احلديث لنصوص صحيحة السند ،مع صعوبة احتامل التق ّية يف
النص هنا كام هو واضح بعد ّ
كل هذه الترصحيات ،فهذا احلديث حيتاج لتأ ّمل كبري،
هذا ّ
هذا فض ً
ال عن أنّني أتساءل :كيف عرف الفضل بن شاذان هبذا الكتاب ،وأين قرأه؟ هل
ً
نسخة ثانية منه؟ أم أنّه رآه عند املأمون؟ وظاهر خربه ال يفيد
س ّلمه اإلمام الرضا

ثانياً :حديث األربعمائة
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بن عيسى بن عبيد اليقطيني ،عن القاسم بن حييى ،عن جدّ ه احلسن بن راشد،
وحممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :حدّ ثني أيب،
عن أيب بصري
ّ
عن جدّ ي ،عن آبائه عليهم السالم « ّ
أن أمري املؤمنني عليه السالم ع ّلم أصحابه
يف جملس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم يف دينه ودنياه».
قال عليه السالمّ « :
تصحح البدن وتشدّ العقل ،والطيب يف
إن احلجامة
ّ
الشارب من أخالق النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وكرامة الكاتبني ،والسواك من
مرضات اهلل عز وجل وسنّة النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله ،ومطيبة للفم ،والدهن
ويسهل جماري املاء ،ويذهب بالقشف ،ويسفر
يلني البرشة ،ويزيد يف الدماغ
ّ
اللون ،وغسل الرأس يذهب بالدرن وينفي القذاء .واملضمضة واالستنشاق سنّة
مصحة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع
وطهور للفم واألنف .والسعوط
ّ
الرأس .والنورة نرشة وطهور للجسد.
استجادة احلذاء وقاية للبدن وعون عىل الطهور والصالة .وتقليم األظفار
ويدر الرزق ويورده ،ونتف اإلبط ينفي الرائحة املنكرة وهو
يمنع الداء األعظم
ّ
طهور وسنّة مما أمر به الط ّيب عليه السالم ،غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة
مصحة للبدن،
يف الرزق وإماطة للغمر عن الثياب وجيلو البرص .وقيام الليل
ّ
ومتسك بأخالق النبيني .أكل
وتعرض للرمحة،
للرب عز وجل،
ومرضات
ّ
ّ
ّ
التفاح نضوح للمعدة ،مضغ اللبان يشدّ األرضاس ،وينفي البلغم ويذهب بريح
الفم ،واجللوس يف املسجد بعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس أرسع يف طلب
مشاهدته أو حضوره شيئ ًاّ .
ً
أجوبة عىل تساؤاليت األول ّية املتواضعة
لعل لعالمتنا املحسني
هذه .هذا وهذه الرواية ضعيفة السند عند السيد اخلوئي؛ جلهالة ّ
كل من ابن عبدوس
حبااَّلل).
وابن قتيبة مع ًا عنده ( ّ

قوة للقلب الضعيف ،ويطيب
الرزق من الرضب يف األرض .وأكل السفرجل ّ
وحيسن الولد .أكل أحد وعرشون
ويشجع اجلبان،
املعدّ ة ،ويزيد يف قوة الفؤاد،
ّ
ّ
زبيبة محراء يف ّ
كل يوم عىل الريق يدفع مجيع األمراض إال مرض املوت.
يستحب للمسلم أن يأيت أهله ّأول ليلة من شهر رمضان؛ لقول اهلل تبارك
ِ
االر َف ُ
ُم﴾ ،والرفث املجامعة .ال
ث اإِ ََل ان ِ َسآئِك ْا
وتعاىلُ ﴿ :اأح َّل ا َلك ُْم ا َل ْي َل َة ِّ
االص َيا ِم َّ

خت ّتموا بغري الفضة؛ فإ ّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال :ما طهرت يد فيها
فليحوله عن اليد التي
خاتم حديد ،ومن نقش عىل خامته اسم اهلل عز وجل
ّ
يستنجى هبا يف املتوضأ .إذا نظر أحدكم يف املرآة فليقل :احلمد هلل الذي خلقني
وصورين فأحسن صوريت ،وزان منّي ما شان من غريي،
فأحسن خلقي
ّ
وأكرمني باإلسالم .وليتز ّين أحدكم ألخيه املسلم إذا أتاه كام يتز ّين للغريب
الذي حيب أن يراه يف أحسن اهليئة.
صوم ثالثة أيام من ّ
كل شهر أربعاء بني مخيسني ،وصوم شعبان يذهب
بوسواس الصدر وبالبل القلب .واالستنجاء باملاء البارد يقطع البواسري،
اهلم واحلزن وهو طهور للصالة .ال تنتفوا الشيب فإ ّنه نور
وغسل الثياب يذهب ّ

املسلم ،ومن شاب شيبة يف اإلسالم كان له نور ًا يوم القيامة .ال ينام املسلم وهو
فليتيمم بالصعيدّ ،
فإن روح املؤمن
جنب ،وال ينام إال عىل طهور ،فإن مل جيد املاء
ّ
ترفع إىل اهلل تبارك وتعاىل فيقبلها ويبارك عليها ،فإن كان أجلها قد حرض جعلها
يف كنوز رمحته ،وإن مل يكن أجلها قد حرض بعث هبا مع أمنائه من مالئكته
فري ّدوهنا يف جسدها .ال يتفل املؤمن يف القبلة فإن فعل ذلك ناسي ًا فلتستغفر اهلل
عز وجل منه ،ال ينفخ الرجل يف موضع سجوده ،وال ينفخ يف طعامه ،وال يف
ّ
املحجة وال يبولن من سطح يف اهلواء،
رشابه ،وال يف تعويذه .ال ينام الرجل عىل
ّ
وال يبول ّن يف ماء حار فإن فعل ذلك فأصابه يشء فال يلوم ّن إال نفسهّ ،
فإن للامء
ال ،وللهواء أه ً
أه ً
ال.

ال ينام الرجل عىل وجهه ،ومن رأيتموه نائ ًام عىل وجهه فأنبهوه وال تدعوه،
وال يقوم ّن أحدكم يف الصالة متكاس ً
ال ،وال ناعس ًا ،وال يف ّكرن يف نفسه فإ ّنه بني
يدي ر ّبه عز وجل ،وإنام للعبد من صالته ما أقبل عليه منها بقلبه .كلوا ما يسقط
من اخلوان؛ فإنه شفاء من ّ
كل داء بإذن اهلل عز وجل ملن أراد أن يستشفي به .إذا
فمص أصابعه التي أكل هبا قال اهلل عز وجل :بارك اهلل فيك.
أكل أحدكم طعام ًا ّ
فإهنا لباس رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو لباسنا ،ومل
ألبسوا ثياب القطن؛ ّ

نكن نلبس الشعر والصوف إال من ع ّلة ،وقالّ :
حيب
إن اهلل عز وجل مجيل ّ
اجلامل وحيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده.
صلوا أرحامكم ولو بالسالم ،يقول اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :وا َّت ُقو ْا ااَّللَّ اا َّل ِذيا
َان ا َع َل ْيك ُْم َارقِي ًبا﴾ ،ال تقطعوا هناركم بكذا وبكذا
ون ابِ ِه َاواْلَ ْر َحا َم اإِ َّن اا ّ
َّللَاك َ
ت ََساء ُل َ
فإن معكم حفظة حيفظون علينا وعليكم .اذكروا اهلل يف ّ
وفعلنا كذا وكذا ّ
كل

مكان فإ ّنه معكم .ص ّلوا عىل حممد وآل حممد ّ
فإن اهلل عز وجل يقبل دعاءكم عند
حممد ودعائكم له وحفظكم إياه صىل اهلل عليه وآله .أقروا احلار حتى يربد
ذكر ّ

ّ
فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قرب إليه طعام فقال :أقروه حتى يربد ويمكن
أكله ،ما كان اهلل عز وجل ليطعمنا النار ،والربكة يف البارد.
إذا بال أحدكم فال يطمحن ببوله يف اهلواء وال يستقبل الريح .ع ّلموا
صبيانكم ما ينفعهم اهلل به ،ال تغلب عليهم املرجئة برأهيا .ك ّفوا ألسنتكم
وس ّلموا تسلي ًام تغنموا .أ ّدوا األمانة إىل من ائتمنكم ولو إىل قتلة أوالد األنبياء
عليهم السالم .أكثروا ذكر اهلل عز وجل إذا دخلتم األسواق عند اشتغال الناس
فإ ّنه كفارة للذنوب وزيادة يف احلسنات وال تكتبوا يف الغافلني .ليس للعبد أن
خيرج يف سفر إذا حرض شهر رمضان لقول اهلل عز وجلَ ﴿ :ف َمن َاش ِهدَ ِامنك ُُما

َّ
الش ْه َر ا َف ْل َي ُص ْم ُاه﴾ ،ليس يف رشب املسكر واملسح عىل اخل ّفني تق ّية .إياكم والغلو

فينا قولوا :إ ّنا عبيد مربوبون وقولوا يف فضلنا ما شئتم .من أح ّبنا فليعمل بعملنا

وليستعن بالورع ،فإ ّنه أفضل ما يستعان به يف أمر الدنيا واآلخرة .ال جتالسوا لنا
عدونا معلنني بإظهار ح ّبنا فتذ ّلوا أنفسكم عند
عائب ًا ،وال متتدحوا بنا عند
ّ
سلطانكم .ألزموا الصدق فإنه منجاة .وارغبوا فيام عند اهلل عز وجل ،واطلبوا
طاعته ،واصربوا عليها ،فام أقبح باملؤمن أن يدخل اجلنة وهو مهتوك السرت .ال
تعنونا يف الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيام قدمتم ،ال تفضحوا أنفسكم عند
عدوكم يف القيامة ،وال ّ
تكذبوا أنفسكم عندهم يف منزلتكم عند اهلل باحلقري من
ّ
حيب إال
متسكوا بام أمركم اهلل به فام بني أحدكم وبني أن يغتبط ويرى ما ّ
الدنياّ ،
أن حيرضه رسول اهلل وما عند اهلل خري وأبقى ،وتأتيه البشارة من اهلل عز وجل
وحيب لقاء اهلل.
فتقر عينه
ّ
ّ

ال حتقروا ضعفاء إخوانكم؛ فإنه من احتقر مؤمن ًا مل جيمع اهلل عز وجل بينهام

يف اجلنة إال أن يتوب ،ال يك ّلف املؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته .توازروا
تزوجوا
وتعاطفوا وتباذلوا وال تكونوا بمنزلة املنافق الذي يصف ما ال يفعلّ .
فإ ّن رسول اهلل ّ
حيب أن ي ّتبع سنّتي
صىل اهلل عليه وآله كثري ًا ما كان يقول :من كان ّ
فليتزوج ّ
فإن من سنّتي التزويج ،واطلبوا الولد فإ ّين أكاثر بكم األمم غد ًا.
ّ
البغي من النساء واملجنونة ّ
فإن اللبن يعدي .تنزهوا
وتوفوا عىل أوالدكم لبن
ّ
عن أكل الطري الذي ليست له قانصة وال صيصية وال حوصلة .واتقوا ّ
كل ذي

ناب من السباع وخملب من الطري وال تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد .ال
حيرك عرق اجلذام.
تلبسوا السواد فإ ّنه لباس فرعون .اتقوا الغدد من اللحم فإنه ّ

وال تقيسوا الدين فإ ّن من الدين ماال ينقاس وسيأيت أقوام يقيسون وهم أعداء

وأول من قاس إبليس .ال حتتذوا امللس فإنه حذاء فرعون وهو ّأول من
الدينّ ،
حذا امللس.
خالفوا أصحاب املسكر ،وكلوا التمر فإ ّن فيه شفاء من األدواء ،اتبعوا قول
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فإنه قال :من فتح عىل نفسه باب مسألة فتح اهلل

عليه باب فقر .أكثروا االستغفار جتلبوا الرزق ،وقدّ موا ما استطعتم من عمل
اخلري جتدوه غد ًا .إياكم واجلدال فإنه يورث الشك ،من كانت له إىل ر ّبه عز
وجل حاجة فليطلبها يف ثالث ساعات :ساعة يف اجلمعة ،وساعة تزول الشمس
حني هتب الرياح ،وتفتح أبواب السامء ،وتنزل الرمحة ويصوت الطري .وساعة يف
آخر الليل عند طلوع الفجرّ ،
فإن ملكني يناديان :هل من تائب يتاب عليه؟ هل
من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له ،هل من طالب حاجة فتقىض له،
فأجيبوا داعي اهلل .واطلبوا الرزق فيام بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس؛ فإنه
أرسع يف طلب الرزق من الرضب يف األرض ،وهي الساعة التي يقسم اهلل فيها
أحب األعامل إىل
الرزق بني عباده .انتظروا الفرج ،وال تيأسوا من روح اهلل ،فإ ّن ّ
عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه العبد املؤمن ،تو ّكلوا عىل اهلل عز وجل عند
اهلل ّ
ركعتي الفجر إذا ص ّليتموها ففيها تعطوا الرغائب ،ال خترجوا بالسيوف إىل
احلرم ،وال يص ّلني أحدكم وبني يديه سيف فإ ّن القبلة أمن.
حجكم إذا خرجتم إىل بيت اهلل ،فإ ّن تركه
أمت ّوا برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ّ

عز وجل ح ّقها وزيارهتا،
جفاء وبذلك أمرتم [وأمتوا] بالقبور التي ألزمكم اهلل ّ

واطلبوا الرزق عندها ،وال تستصغروا قليل اآلثام فإ ّن الصغري حيىص ويرجع إىل
الكبري ،وأطيلوا السجود فام من عمل أشدّ عىل إبليس من أن يرى ابن آدم
ساجد ًا؛ ألنه أمر بالسجود فعىص وهذا أمر بالسجود فأطاع فنجا .أكثروا ذكر
املوت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بني يدي اهلل عز وجل هتون عليكم
املصائب ،إذا اشتكى أحدكم عينيه فليقرأ آية الكريس وليضمر يف نفسه أهنا تربأ
فإ ّنه يعاىف إن شاء اهلل .تو ّقوا الذنوب فام من بلية وال نقص رزق إال بذنب حتى
عز وجلَ ﴿ :و َاما َاأ َصا َبكُم ِّامن ُّام ِصي َب ٍة ا َفبِ ًَما
اخلدش والكبوة واملصيبة .قال اهلل ّ
عز وجل عىل الطعام وال
ت َاأ ْي ِديك ُْم َاو َي ْع ُفو ا َعن اكَثِ ٍا
ك ََس َب ْ
ْي﴾ ،أكثروا ذكر اهلل ّ
تطغوا فإهنا نعمة من نعم اهلل ورزق من رزقه جيب عليكم فيه شكره ومحده،

أحسنوا صحبة النعم قبل فواهتا فإهنا تزول وتشهد عىل صاحبها بام عمل فيها.
من ريض عن اهلل عز وجل باليسري من الرزق ريض اهلل منه بالقليل من العمل.
عدوكم يف
إياكم والتفريط فتقع احلرسة حني ال تنفع احلرسة ،إذ ألقيتم
ّ
احلرب فأق ّلوا الكالم وأكثروا ذكر اهلل عز وجل ،وال تو ّلوهم األدبار فتسخطوا
اهلل ربكم وتستوجبوا غضبه .وإذا رأيتم من إخوانكم يف احلرب الرجل املجروح
عدوكم فيه فقووه بأنفسكم .اصطنعوا
أو من قد نكل [به] أو من قد طمع ّ
املعروف بام قدرتم عىل اصطناعه فإنه يقي مصارع السوء .من أراد منكم أن
يعلم كيف منزلته عند اهلل فلينظر كيف منزلة اهلل منه عند الذنوب كذلك تكون
منزلته عند اهلل تبارك وتعاىل.
أفضل ما يتخذه الرجل يف منزله لعياله الشاة فمن كانت يف منزله شاة قدّ ست
عليه املالئكة يف ّ
مرتني
مرة ،ومن كانت عنده شاتان قدّ ست عليه املالئكة ّ
كل يوم ّ
يف كل يوم وكذلك يف الثالث تقول :بورك فيكم .إذا ضعف املسلم فليأكل
القوة فيهام .إذا أردتم احلج فتقدّ موا يف
اللحم واللبن؛ فإ ّن اهلل عز وجل جعل ّ
يقويكم عىل السفر؛ فإ ّن اهلل عز وجل يقولَ ﴿ :و َل ْوا
رشى احلوائج ببعض ما ّ
َأ َرا ُدو ْا ُْ
وج اْلَ َعدُّ و ْا ا َل ُاه ا ُعدَّ ًاة﴾ ،وإذا جلس أحدكم يف الشمس فليستدبرها
ااْل ُر َ
حجاج ًا إىل بيت اهلل عز وجل
بظهره فإهنا تظهر الداء الدفني وإذا خرجتم ّ

فأكثروا النظر إىل بيت اهلل فإ ّن هلل عز وجل مائة وعرشين رمحة عند بيته احلرام،
أقروا عند امللتزم
منها ستون للطائفني وأربعون للمص ّلني وعرشون للناظرينّ .
بام حفظتم من ذنوبكم وما مل حتفظوا فقولوا :وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه
أقر بذنبه يف ذلك املوضع وعده وذكره واستغفر اهلل منه كان
فاغفره لنا ،فإنه من ّ

حق ًا عىل اهلل عز وجل أن يغفره له .وتقدّ موا بالدعاء قبل نزول البالء .تفتح لكم
أبواب السامء يف مخس مواقيت :عند نزول الغيث ،وعند الزحف ،وعند األذان،
غسل منكم ميت ًا
وعند قراءة القرآن ،ومع زوال الشمس ،وعند طلوع الفجر .من ّ

فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه .ال جتمروا األكفان وال متسحوا موتاكم بالطيب إال
الكافور؛ فإ ّن امليت بمنزلة املحرم ،مروا أهاليكم بالقول احلسن عند موتاكم؛
فإ ّن فاطمة بنت حممد صىل اهلل عليه وآله ملا قبض أبوها صىل اهلل عليه وآله
ساعدهتا مجيع بنات بني هاشم ،فقالت :دعوا التعداد وعليكم بالدعاء.
زوروا موتاكم؛ فإهنم يفرحون بزيارتكم ،وليطلب الرجل حاجته عند قرب
أبيه وأمه بعد ما يدعو هلام ،املسلم مرآة أخيه ،فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فال
تكونوا عليه ،وكونوا له كنفسه وأرشدوه وانصحوه وتر ّفقوا به .إياكم واخلالف
فتمزقوا ،وعليكم بالقصد تزلفوا وترجوا .من سافر منكم بدا ّبة فليبدأ حني ينزل
بعلفها وسقيها ،ال ترضبوا الدواب عىل وجوهها فإهنا تسبح رهبا .ومن ّ
ضل
منكم يف سفر أو خاف عىل نفسه فليناد :يا صالح أغثني ،فإ ّن يف إخوانكم من
يسمى صاحل ًا يسيح يف البالد ملكانكم ،حمتسب ًا نفسه لكم ،فإذا سمع
اجل ّن جنّي ًا ّ
ّ
الضال منكم وحبس عليه دا ّبته .من خاف منكم من
الصوت أجاب وأرشد

ّ
رب دانيال
األسد عىل نفسه [أ] وغنمه
فليخط عليها خ ّطة وليقل :اللهم ّ
ورب ّ
كل أسد مستأسد احفظني واحفظ غنمي ،ومن خاف منكم
واجلب،
ّ
ِ
ني ا* اإِنَّا اك ََذلِ َ
ك ان َْج ِزيا
العقرب فليقرأ هذه اآلياتَ ﴿ :س ََل ٌم ا َع ََل انُوحٍ ِاِف اا ْل َعا ََل َ
اعب ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني﴾ ،من خاف منكم الغرق فليقرأ :بسم اهلل
ادنَا ااَلُْ ْؤ ِمن ِ َا
اَلُْ ْحسن َ
ني ا* اإِ َّن ُه ام ْن َ
جمراها ومرسيها ّ
حق
إن ريب لغفور رحيم ،بسم اهلل امللك احلق ،ما قدروا اهلل ّ
قدره واألرض مجيع ًا قبضته يوم القيمة والساموات مطو ّيات بيمينه سبحانه
وتعاىل عام يرشكون.
ع ّقوا عن أوالدكم يوم السابع وتصدّ قوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضة
عىل مسلم ،كذلك فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله باحلسن واحلسني وسائر
ولده.
إذا ناولتم السائل اليشء فسألوه أن يدعو لكم فإنه جياب فيكم وال جياب يف

نفسه ،ألهنم يكذبون ولري ّد الذي يناوله يده إىل فيه فليقبلها فإ ّن اهلل عز وجل
َاه َوا
يأخذها قبل أن تقع يف يد السائل ،كام قال اهلل عز وجلَ ﴿ :أ ََل ْا َي ْع َل ُمو ْا َاأ َّن ااَّللّ ُ
ِ ِِ
ات﴾ .تصدّ قوا بالليل فإ ّن الصدقة بالليل
االصدَ َق ِ ا
َي ْق َب ُل االت َّْو َب َة ا َع ْن اع َباده َاو َي ْأ ُخ ُذ َّ
جل جالله .احسبوا كالمكم من أعاملكم ّ
الرب ّ
يقل كالمكم إال
تطفي غضب ّ
عز وجل فإ ّن املنفق بمنزلة املجاهد يف سبيل اهلل
يف خري .أنفقوا مما رزقكم اهلل ّ
ّ
فشك فليمض
فمن أيقن باخللف جاد وسخت نفسه بالنفقة .من كان عىل يقني
عىل يقينه؛ فإ ّن الشك ال ينقض اليقني .ال تشهدوا قول الزور وال جتلسوا عىل
مائدة يرشب عليها اخلمر ،فإ ّن العبد ال يدري متى يؤخذ .إذا جلس أحدكم عىل
الطعام فليجلس جلسة العبد ،وال يضعن أحدكم إحدى رجليه عىل األخرى
و[ال] يرت ّبع فإهنا جلسة يبغضها اهلل ،ويمقت صاحبها .عشاء األنبياء بعد
العتمة .وال تدعوا العشاء فإ ّن ترك العشاء خراب البدن.
احلمى رائد املوت وسجن اهلل يف األرض ،حيبس فيه من يشاء من عباده،
حتت الذنوب كام يتحات الوبر من سنام البعري ليس من داء إال وهو من
وهي ّ
حر
داخل اجلوف إال اجلراحة واحلمى فإهنام يردان عىل اجلسد ورود ًا .اكرسوا ّ
حرها من فيح جهنم .ال يتداوى املسلم حتى
احلمى بالبنفسج واملاء البارد ،فإ ّن ّ
ّ
صحته .الدعاء ير ّد القضاء املربم فاختذوه عدّ ة .للوضوء بعد
يغلب مرضه
ّ
(فتطهروا) .إياكم والكسل فإنه من كسل مل يؤ ّد
الطهور عرش حسنات فتظهروا
ّ
تعهدوا أنفسكم
حق اهلل عز وجل .تنظفوا باملاء من النتن الريح الذي يتأذى بهّ .
فإ ّن اهلل عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأ ّنف به من جلس إليه.
ال يعبث الرجل يف صالته بلحيته وال بام يشغله عن صالته ،بادروا بعمل
اخلري قبل أن تشغلوا عنه بغريه ،املؤمن نفسه منه يف تعب والناس منه يف راحة،
وليكن ّ
عز وجل .احذروا الذنوب فإ ّن العبد ليذنب
جل كالمكم ذكر اهلل ّ
حصنوا أموالكم بالزكاة ،الصالة
فيحبس عنه الرزق .داووا مرضاكم بالصدقةّ .

احلج جهاد ّ
قربان ّ
كل ضعيف ،جهاد املرأة حسن التب ّعل ،الفقر هو
كل تقيّ ،
املوت األكرب .ق ّلة العيال أحد اليسارين.
اهلم نصف اهلرم ،ما عال امرؤ اقتصد ،وما عطب
التقدير نصف العيشّ .
امرؤ استشار ،ال تصلح الصنيعة إال عند ذي حسب أو دينّ ،
لكل يشء ثمرة
وثمرة املعروف تعجيله ،من أيقن باخللف جاد بالعط ّية .من رضب يديه عىل
فخذيه عند مصيبة حبط أجره ،أفضل أعامل املرء انتظار الفرج من اهلل عز وجل.
من أحزن والديه فقد ع ّقهام .استنزلوا الرزق بالصدقة .ادفعوا أمواج البالء
عنكم بالدعاء قبل ورود البالء ،فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة للبالء أرسع إىل
املؤمن من انحدار السيل من أعىل التلعة إىل أسفلها ومن ركض الرباذين ،سلوا
اهلل العافية من جهد البالء ،فإ ّن جهد البالء ذهاب الدين.
روضوا أنفسكم عىل األخالق احلسنة ،فإ ّن
السعيد من وعظ بغريه فاتعظّ ،
بحسن خلقه درجة الصائم القائم .من رشب اخلمر وهو يعلم
العبد املسلم يبلغ ُ
أهنا حرام سقاه اهلل من طينة خبال وإن كان مغفور ًا له .ال نذر يف معصية ،وال
يمني يف قطيعة .الداعي بال عمل كالرامي بال وتر .لتط ّيب املرأة املسلمة
لزوجها .املقتول دون ماله شهيد .املغبون غري حممود وال مأجور .ال يمني لولد
مع والده ،وال للمرأة مع زوجها .ال صمت يوم ًا إىل الليل إال بذكر اهلل عز
وجل.
تعرضوا للتجارة فإ ّن فيها غنى
تعرب بعد اهلجرة ،وال هجرة بعد الفتحّ ،
ال ّ

لكم عام يف أيدي الناسّ ،
حيب العبد املحرتف األمني ،ليس
وإن اهلل عز وجل ّ
أحب إىل اهلل عز وجل من الصالة ،فال يشغلنّكم عن أوقاهتا يشء من أمور
عمل ّ
ِ
ون﴾،
اه َا
الدنيا؛ فإ ّن اهلل ّ
اص ََل ِِتِ ْم َاس ُ
ين ُاه ْم ا َعن َ
عز وجل ذ ّم أقوام ًا فقال﴿ :ا َّلذ َ
يعني أهنم غافلون استهانوا بأوقاهتا .اعلموا ّ
عدوكم يرائي بعضهم
أن صاحلي ّ
رب ال يبىل،
بعض ًا ولك ّن اهلل عز وجل ال يو ّفقهم وال يقبل إال ما كان له خالص ًا .ال ّ

والذنب ال ينسى ،واهلل اجلليل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون.
املؤمن ال ّ
يغش أخاه وال خيونه وال خيذله وال يتهمه ،وال يقول له :أنا منك
بريء .اطلب ألخيك عذر ًا ،فإن مل جتد له عذر ًا فالتمس له عذر ًا .مزاولة قلع
اجلبال أيرس من مزاولة ملك مؤجل .واستعينوا باهلل واصربوا فإ ّن األرض هلل
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.
ال تعاجلوا األمر قبل بلوغه فتندموا ،وال يطول ّن عليكم األمد فتقسوا
قلوبكم .ارمحوا ضعفاءكم واطلبوا الرمحة من اهلل عز وجل بالرمحة هلم .إياكم
وغيبة املسلم فإ ّن املسلم ال يغتاب أخاه وقد هنى عز وجل عن ذلك فقالَ ﴿ :و َلا
ِ
ب َاأ َحدُ ك ُْم َاأن ا َي ْأك َُل َْ
اَل َم َاأ ِخ ِيه َام ْيتًا﴾ ،ال جيمع املسلم
َي ْغتَب ا َّب ْع ُضكُم ا َب ْع ًضا َاأ ُُي ُّ
يديه يف صالته وهو قائم بني يدي اهلل عز وجل يتش ّبه بأهل الكفر ـ يعني
املجوس ـ ليجلس أحدكم عىل طعامه جلسة العبد ،وليأكل عىل األرض ،وال
يرشب قائ ًام .إذا أصاب أحدكم الدابة وهو يف صالته فليدفنها ويتفل عليها أو
يصريها يف ثوبه حتى ينرصف.
االلتفات الفاحش يقطع الصالة وينبغي ملن يفعل ذلك أن يبتدئ الصالة
باألذان واإلقامة والتكبري .من قرأ قل هو اهلل أحد من قبل أن تطلع الشمس
مرة] ومثلها إنا أنزلناه ومثلها آية الكريس منع ماله مما خياف .من
[إحدى عرشة ّ
قرأ قل هو اهلل أحد [وإنا أنزلناه] قبل أن تطلع الشمس مل يصبه يف ذلك اليوم
ذنب وإن جهد إبليس .استعيذوا باهلل من ضلع الدين وغلبة الرجال .من خت ّلف
عنّا هلك .تشمري الثياب طهور هلا ،قال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :وثِ َيا َب َ
كا َفطَ ِّه ْار﴾ ،أي
َيرج ِامناب ُط ِ
فشمر .لعق العسل شفاء من ّ
وَنَاا
ُ
كل داء ،قال اهلل تبارك وتعاىلُ ُ ْ َ ﴿ :
ّ
اب ُّ ْ
اُتَلِ ٌ
َّاس﴾ ،وهو مع قراءة القرآن .ومضغ اللبان
ف َاأ ْل َوا ُن ُه افِ ِيه ِاش َفاء الِلن ِا
َ َا
َش ٌ
يذيب البلغم .وابدؤوا بامللح يف ّأول طعامكم فلو يعلم الناس ما يف امللح
املجرب .من ابتدأ طعامه بامللح ذهب عنه سبعون داء وما
الختاروه عىل الرتياق ّ

عز وجل .ص ّبوا عىل املحموم املاء البارد يف الصيف فإنه يسكن
ال يعلمه إال اهلل ّ
حرها ،صوموا ثالثة أيام يف ّ
كل شهر فهي تعدل صوم الدهر ،ونحن نصوم
ّ
مخيسني بينهام أربعاء؛ أل ّن اهلل عز وجل خلق جهنم يوم األربعاء .إذا أراد أحدكم
حاجة فليبكر يف طلبها يوم اخلميسّ ،
فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال:
اللهم بارك أل ّمتي يف بكورها يوم اخلميس ،وليقرأ إذا خرج من بيته اآليات من

آخر آل عمران ،وآية الكريس ،وإنا أنزلناه ،وأم الكتاب؛ ّ
فإن فيها قضاء حلوائج
الدنيا واآلخرة.
رق ثوبه ّ
عليكم بالصفيق من الثياب؛ فإ ّنه من ّ
رق دينه .ال يقوم ّن أحدكم بني
يشف .توبوا إىل اهلل عز وجل وادخلوا يف
الرب جل جالله وعليه ثوب
يدي
ّ
ّ
ّ
املتطهرين ،واملؤمن ّتواب .إذا قال
وحيب
حيب التوابني
ّ
ّ
حم ّبته ،فإ ّن اهلل عز وجل ّ
أف ،انقطع ما بينهام ،فإذا قال له :أنت كافر كفر أحدمها .وإذا
املؤمن ألخيهّ :
اهتمه انامث اإلسالم يف قلبه كام ينامث امللح يف املاء .باب التوبة مفتوح ملن
أرادها ،فتوبوا إىل اهلل توبة نصوح ًا عسى ر ّبكم أن يك ّفر عنكم سيئاتكم ،وأوفوا
بالعهد إذا عاهدتم فام زالت نعمة وال نضارة عيش إال بذنوب اجرتحوا ّ
إن اهلل
ليس بظالم للعبيد .ولو ّأهنم استقبلوا ذلك بالدعاء واإلنابة مل تزل ،ولو أهنم إذا
نزلت هبم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إىل اهلل عز وجل بصدق من نياهتم ومل
هينوا ومل يرسفوا ألصلح اهلل هلم كل فاسد ولرد عليهم ّ
كل صالح.
ّ
يشكون ر ّبه عز وجل وليشتك إىل ربه الذي بيده مقاليد
وإذا ضاق املسلم فال
األمور وتدبريها ،يف ّ
كل امرئ واحدة من ثالث :الطرية والكرب والتمني فإذا
عز وجل .وإذا خيش الكرب فليأكل
تطري أحدكم فليمض عىل طريته وليذكر اهلل ّ
ّ
مع عبده وخادمه وليحلب الشاة ،وإذا متنى فليسأل اهلل عز وجل ويبتهل إليه وال
ينازعه نفسه إىل اإلثم .خالطوا الناس بام يعرفون ،ودعوهم مما ينكرون ،وال
حتملوهم عىل أنفسكم وعليناّ ،
إن أمرنا صعب مستصعب ال حيتمله إال ملك

نبي مرسل أو عبد قد امتحن اهلل قلبه لإليامن .إذا وسوس الشيطان إىل
مقرب أو ّ
ّ

فليتعوذ باهلل وليقل :آمنت باهلل وبرسوله خملص ًا له الدين .إذا كسى اهلل
أحدكم
ّ
ّ
وليصل ركعتني يقرأ فيهام أم الكتاب وآية
عز وجل مؤمن ًا ثوب ًا جديد ًا فليتوضأ

الكريس وقل هو اهلل أحد ،وإنا أنزلناه يف ليلة القدر ،ثم ليحمد اهلل الذي سرت
العيل العظيم،
قوة إال باهلل
عورته وز ّينه يف الناس وليكثر من قول :ال حول وال ّ
ّ
ويرتحم
فإنه ال يعيص اهلل فيه ،وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له
ّ

عليه.
اطرحوا سوء الظ ّن بينكم ّ
فإن اهلل عز وجل هنى عن ذلك .أنا مع رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله ومعي عرتيت وسبطي عىل احلوض فمن أرادنا فليأخذ بقولنا
وليعمل عملنا ،فإ ّن ّ
لكل أهل بيت نجيب ولنا شفاعة ،وألهل مو ّدتنا شفاعة
فتنافسوا يف لقائنا عىل احلوض فإ ّنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا
وأولياءنا ،ومن رشب منه رشبة مل يظمأ بعدها أبد ًا ،حوضنا مرتع فيه مثعبان
ينصبان من اجلنة :أحدمها من تسنيم ،واآلخر من معني ،عىل حافتيه الزعفران،
وحصاه اللؤلؤ والياقوت ،وهو الكوثرّ .
إن األمور إىل اهلل عز وجل ليست إىل
خيتص
العباد ،ولو كانت إىل العباد ما كانوا ليختاروا علينا أحد ًا ،ولك ّن اهلل
ّ
اختصكم به من بادي النعم ،عىل طيب
برمحته من يشاء ،فامحدوا اهلل عىل ما
ّ
الوالدة.
كل عني يوم القيامة باكيةّ ،
ّ
اختصه
وكل عني يوم القيامة ساهرة إال عني من
ّ
حممد عليهم السالم .شيع ُتنا
اهلل بكرامته ،وبكى عىل ما ينتهك من احلسني وآل ّ
بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما يف أجوافها ألكلوها ،ال تعجلوا الرجل عند
طعامه حتى يفرغ ،وال عند غائطه حتى يأيت عىل حاجته .إذا انتبه أحدكم من
احلي القيوم ،وهو عىل ّ
كل يشء قدير،
نومه فليقل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ّ
رب الساموات السبع وما فيه ّن
رب النبيني وإله املرسلني و[سبحان] ّ
سبحان ّ

ورب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني.
ورب األرضني السبع وما فيه ّن
ّ
ّ
الرب من العباد،
فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم :حسبي اهلل حسبي
ّ
حسبي الذي هو حسبي منذ كنت ،حسبي اهلل ونعم الوكيل .وإذا قام أحدكم من
الليل فلينظر إىل أكناف السامء وليقرأّ :
إن يف خلق الساموات واألرض ـ إىل قوله
ـ :إنك ال ختلف امليعاد.
االطالع يف بئر زمزم يذهب الداء ،فارشبوا من مائها مما ييل الركن الذي فيه
احلجر األسودّ ،
فإن حتت احلجر أربعة أهنار من اجلنّة :الفرات والنيل وسيحان
وجيحان ومها هنران .ال خيرج املسلم يف اجلهاد مع من ال يؤمن عىل احلكم وال
لعدونا يف حبس
عز وجل ،فإن مات يف ذلك كان معين ًا
ينفذ يف الفيء أمر اهلل ّ
ّ
حقوقنا واإلشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية .ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل
واألسقام ووسواس الريب وجهتنا رىض الرب عز وجل ،واآلخذ بأمرنا معنا
كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل .من شهدنا
غد ًا يف حظرية القدس .واملنتظر ألمرنا
ّ
يف حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينرصنا أك ّبه اهلل عىل منخريه يف النار .ونحن باب
الغوث إذا اتقوا وضاقت عليهم املذاهب ،ونحن باب ح ّطة وهو باب السالم
من دخله نجا ومن خت ّلف عنه هوى ،بنا يفتح اهلل ،وبنا خيتم اهلل ،وبنا يمحو ما
يغرنكم باهلل
يشاء وبنا يثبت ،وبنا يدفع اهلل الزمان الكلب ،وبنا ينزل الغيث ،فال ّ
عز وجل ،ولو قد قام
الغرور ،ما أنزلت السامء [من] قطرة من ماء منذ حبسه اهلل ّ
قائمنا ألنزلت السامء قطرها ،وألخرجت األرض نباهتا ،ولذهب الشحناء من
قلوب العباد ،واصطلحت السباع والبهائم حتى متيش املرأة بني العراق إىل الشام
ال تضع قدميها إال عىل النبات وعىل رأسها زينتها ال هييجها سبع وال ختافه.
عدوكم وصربكم عىل ما تسمعون من
لو تعلمون ما لكم يف مقامكم بني ّ
لقرت أعينكم ،ولو فقدمتوين لرأيتم من بعدي أمور ًا يتمنّى أحدكم املوت
األذى ّ
بحق اهلل تعاىل
مما يرى من أهل اجلحود والعدوان من أهل األثرة واالستخفاف ّ

تفرقوا،
ذكره واخلوف عىل نفسه ،فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل اهلل مجيع ًا وال ّ

وعليكم بالصرب والصالة والتقية ،اعلموا ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل يبغض من عباده
احلق؛ فإ ّن من استبدل بنا هلك وفاتته
احلق ،ووالية أهل ّ
املتلون فال تزولوا عن ّ
ّ
الدنيا وخرج منها [بحرسة].
إذا دخل أحدكم منزله فليس ّلم عىل أهله يقول :السالم عليكم ،فإن مل يكن له
أهل فليقل :السالم علينا من ر ّبنا ،وليقرأ قل هو اهلل أحد حني يدخل منزله فإ ّنه
تنزهوا
ينفي الفقر .ع ّلموا صبيانكم الصالة وخذوهم هبا إذا بلغوا ثامن سننيّ ،
عن قرب الكالب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جا ّف ًا
فلينضح ثوبه باملاء .إذا سمعتم من حديثنا ما ال تعرفون فر ّدوه إلينا وقفوا عنده،
احلق ،وال تكونوا مذاييع عجىل ،إلينا يرجع الغايل وبنا
يتبني لكم ّ
وس ّلموا حتى ّ
متسك بنا حلق ،ومن سلك غري طريقتنا
املقرص الذي يقرص بحقنا .من ّ
يلحق ّ
غرق .ملح ّبينا أفواج من رمحة اهلل ،وملبغضينا أفواج من غضب اهلل ،وطريقنا
القصد ويف أمرنا الرشد.
ال يكون السهو يف مخس :يف الوتر ،واجلمعة ،والركعتني األوليني من ّ
كل
صالة مكتوبة ،ويف الصبح ،ويف املغرب ،وال يقرأ العبد القرآن إذا كان عىل غري
يتطهر .أعطوا ّ
كل سورة ح ّظها من الركوع والسجود إذا كنتم يف
طهور حتى ّ
الصالة ،ال يصيل الرجل يف قميص متوشح ًا به فإنه من أفعال قوم لوط .جتزي
الصالة للرجل يف ثوب واحد ،يعقد طرفيه عىل عنقه ويف القميص الصفيق
يزره ،ال يسجد الرجل عىل صورة وال عىل بساط فيه صورة ،وجيوز أن تكون
ّ
الصورة حتت قدميه أو يطرح عليه ما يوارهيا ،ال يعقد الرجل الدراهم التي فيها
صورة يف ثوبه وهو ّ
يصيل ،وجيوز أن يكون الدراهم يف مهيان أو يف ثوب إذا
خاف وجيعلها إىل ظهره ،ال يسجد الرجل عىل كدس حنطة ،وال عىل شعري ،وال
يسمي يقول
عىل لون مما يؤكل ،وال يسجد عىل اخلبز .وال ّ
يتوضأ الرجل حتى ّ

يمس املاء :بسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من
قبل أن ّ
املتطهرين ،فإذا فرغ من طهوره قال :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
ّ
يستحق املغفرة.
حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وآله ،فعندها
ّ
وأشهد أن ّ

من أتى الصالة عارف ًا بح ّقها غفر له .ال ّ
يصيل الرجل نافلة يف وقت فريضة

إال من عذر ولكن يقيض بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
ِ
ون﴾ ،يعني الذين يقضون ما فاهتم من الليل
اص ََل ِِتِ ْم ا َدائِ ُم َا
ين ُاه ْم ا َع ََل َ
﴿ا َّلذ َ
بالنهار ،وما فاهتم من النهار بالليل ،ال تقيض النافلة يف وقت فريضة ،إبدأ
بالفريضة ثم ّ
صل ما بدا لك .الصالة يف احلرمني تعدل ألف صالة ،ونفقة درهم
احلج تعدل ألف درهم .ليخشع الرجل يف صالته فإ ّنه من خشع قلبه هلل عز
يف ّ
وجل خشعت جوارحه فال يعبث بيشء ،القنوت يف صالة اجلمعة قبل الركوع
الثانية ويقرأ يف األوىل احلمد واجلمعة ويف الثانية احلمد واملنافقني .اجلسوا يف
الركعتني حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا ّ
فإن ذلك من فعلنا .إذا قام أحدكم
بني يدي اهلل ّ
جل جالله فلريفع يده حذاء صدره ،وإذا كان أحدكم بني يدي اهلل
جل جالله فليتحري بصدره وليقم صلبه وال ينحني ،إذا فرغ أحدكم من
الصالة فلريفع يديه إىل السامء ولينصب يف الدعاء.
فقال عبد اهلل بن سبأ :يا أمري املؤمنني أليس اهلل يف ّ
كل مكان؟ قال :بىل ،قال:
االس ًَمء ِار ْز ُقك ُْم َاو َماا
فلم يرفع العبد يديه إىل السامء؟ قال :أما تقرأَ ﴿ :و ِِف َّ
ون﴾ ،فمن أين يطلب الرزق إال من موضعه ،وموضع الرزق وما وعد اهلل
تُو َعدُ َا
عز وجل السامء .ال ينفتل العبد من صالته حتى يسأل اهلل اجلنّة ويستجري به من
ّ
فليصل صالة
يزوجه من احلور العني .إذا قام أحدكم إىل الصالة
النار ويسأله أن ّ
التبسم وتقطعها القهقهة .إذا خالط النوم القلب وجب
مو ّدع .ال يقطع الصالة ّ
الوضوء .إذا غلبتك عينك وأنت يف الصالة فاقطع الصالة ونم ،فإنك ال تدري
تدعو لك أو عىل نفسك ،لعلك أن تدعو عىل نفسك.

من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا يف اجلنة يف
درجتنا .ومن أح ّبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ومل يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من
ذلك بدرجتني .ومن أحبنا بقلبه ومل يعنّا بلسانه وال بيده فهو يف اجلنّة .ومن
عدونا يف النار ،ومن أبغضنا بقلبه
أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع ّ
وأعان علينا بلسانه فهو يف النار ،ومن أبغضنا بقلبه ومل يعن علينا بلسانه وال بيده
فهو يف النارّ .
إن أهل اجلنة لينظرون إىل منازل شيعتنا كام ينظر اإلنسان إىل
الكواكب يف السامء.
إذا قرأتم من املسبحات األخرية فقولوا :سبحان اهلل األعىل .وإذا قرأتم﴿ :إِ َّنا
ي﴾ ،فص ّلوا عليه يف الصالة كنتم أو يف غريها.
ون ا َع ََل االنَّبِ ِّا
اَّللََّ َاو َم ََلئِ َك َت ُه ا ُي َص ُّل َ
ليس يف البدن يشء ّ
أقل شكر ًا من العني فال تعطوها سؤهلا فتشغلكم عن ذكر اهلل
عز وجل ،إذا قرأتم والتني فقولوا يف آخرها :ونحن عىل ذلك من الشاهدين .إذا
ّ
قرأتم :قولوا آمنا باهلل ،فقولوا :آمنا باهلل حتى تبلغوا إىل قوله مسلمون ،إذا قال
التشهد يف األخريتني وهو جالس :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
العبد يف
ّ
وأن الساعة آتية ال ريب فيها ّ
حممد ًا عبده ورسوله ّ
رشيك له وأشهد ّ
وأن اهلل
أن ّ

يبعث من يف القبور ،ثم أحدث حدث ًا فقد مت ّت صالته.

ما عبد اهلل بيشء أشدّ من امليش إىل بيته .اطلبوا اخلري يف أخفاف اإلبل
سمي السقاية؛ أل ّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وأعناقها ،صادرة وواردة ،إنام ّ

مر
أمر بزبيب أيت به من الطائف أن ينبذ ويطرح يف حوض زمزم؛ أل ّن ماءها ّ
تعرى الرجل نظر إليه الشيطان
فأراد أن يكرس مرارته فال ترشبوا إذا عتق .إذا ّ

فطمع فيه فاسترتوا ،ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه وجيلس بني قوم.
من أكل شيئ ًا من املؤذيات برحيها فال يقربن املسجد .لريفع الرجل الساجد
ّ
مؤخره يف الفريضة إذا سجد.
إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهام .إذا ص ّليت فأسمع نفسك

تزود من
القراءة والتكبري والتسبيح .إذا انفتلت من الصالة فانفتل عن يمينكّ .
تزود منها التقوى .فقدت من بني إرسائيل أمتان :واحدة يف
الدنيا فإ ّن خري ما ّ
البحر وأخرى يف الرب ،فال تأكلوا إال ما عرفتم .من كتم وجع ًا أصابه ثالثة أيام
من الناس وشكا إىل اهلل كان ح ّق ًا عىل اهلل أن يعافيه منه.
مهه بطنه وفرجه .ال خيرج الرجل يف سفر
أبعد ما كان العبد من اهلل إذا كان ّ
خياف فيه عىل دينه وصالته .أعطي السمع أربعة النبي صىل اهلل عليه وآله واجلنة
ّ
فليصل عىل النبي صىل اهلل عليه
والنار واحلور العني .فإذا فرغ العبد من صالته
يزوجه من احلور
وآله ويسأل اهلل اجلنة ،ويستجري باهلل من النار ،ويسأله أن ّ
العني ،فإ ّنه من ّ
حممد النبي صىل اهلل عليه وآله سمعه النبي ،ورفعت
صىل عىل ّ
رب أعط عبدك ما سأله .ومن
دعوته ،ومن سأل اهلل اجلنّة قالت اجلنة :يا ّ
رب أجر عبدك مما استجارك ،ومن سأل احلور
استجار من النار قالت النار :يا ّ
العني قلن :اللهم أعط عبدك ما سأل.
الغناء نوح إبليس عىل اجلنّة .إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى حتت
خدّ ه األيمن وليقل :بسم اهلل وضعت جنبي هلل عىل ملة إبراهيم ودين حممد
ووالية من افرتض اهلل طاعته ،ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ،فمن قال ذلك
عند منامه حفظ من اللص واملغري واهلدم ،واستغفرت له املالئكة .من قرأ قل هو
اهلل أحد حني يأخذ مضجعه و ّكل اهلل عز وجل به مخسني ألف ملك حيرسونه
ليلته.
وإذا أراد أحدكم النوم فال يضع ّن جنبه عىل األرض حتى يقول :أعيذ نفيس
بعزة اهلل
وديني وأهيل وولدي ومايل وخواتيم عميل وما رزقني ريب
وخولني ّ
ّ
وقوة اهلل
وعظمة اهلل وجربوت اهلل وسلطان اهلل ورمحة اهلل ورأفة اهلل وغفران اهلل ّ
وقدرة اهلل وجالل اهلل وبصنع اهلل وأركان اهلل وبجمع اهلل وبرسول اهلل صىل اهلل
رش اجل ّن
رش السامة واهلامة ،ومن ّ
عليه وآله وبقدرة اهلل عىل ما يشاء من ّ

رش ما ينزل من
رش ما ّ
يدب يف األرض وما خيرج منها ،ومن ّ
واإلنس ،ومن ّ

رش ّ
كل دابة أنت آخذ بناصيتها ّ
إن ريب عىل رصاط
السامء وما يعرج فيها ومن ّ
مستقيم وهو عىل كل يشء قدير وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيمّ ،
فإن

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان يعوذ هبا احلسن واحلسني وبذلك أمرنا رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله.
اخلزان لدين اهلل .ونحن مصابيح العلم إذا مىض منّا علم بدا علم ،ال
ونحن ّ
عدونا ،وال يعان
يضل من اتبعنا وال هيتدي من أنكرنا وال ينجو من أعان علينا ّ
من أسلمنا فال تتخ ّلفوا عنّا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنه ّ
فإن
من آثر الدنيا عىل اآلخرة واختارها علينا عظمت حرسته غد ًا ،وذلك قول اهلل
اج ِ
ِّست َ
ُنت اَلَ ِ َنا
عز وجلَ ﴿ :أنا َت ُق َ ا
نب ااَّللَّ َِاوإِناك ُ
َىاعَل َاماا َف َّر ُ
طت ِاِف َ
ول ا َن ْف ٌس ا َي َ
ااح ْ َ
الس ِ
ين﴾.
اخ ِر َا
َّ
تشم الغمر فيفزع الصبي يف رقاده
اغسلوا صبيانكم من الغمر؛ فإ ّن الشياطني ّ
ويتأذى به الكاتبان ،لكم ّأول نظرة إىل املرأة فال تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا
عز وجل حني يلقاه كعابد وثن ،فقال حجر بن
الفتنة .مدمن اخلمر يلقى اهلل ّ
عدي :يا أمري املؤمنني ما املدمن؟ قال :الذي إذا وجدها رشهبا .من رشب
املسكر مل تقبل صالته أربعني يوم ًا وليلة .من قال ملسلم قوالً يريد به انتقاص
مروءته حبسه اهلل عز وجل يف طينة خبال حتى يأيت مما قال بمخرج.
ال ينام الرجل مع الرجل يف ثوب واحد [وال املرأة مع املرأة يف ثوب واحد]
فمن فعل ذلك وجب عليه األدب وهو التعزير .كلوا الدباء فإنه يزيد يف الدماغ،
وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يعجبه الدباء .كلوا األترج قبل الطعام وبعده
ّ
فإن آل حممد عليهم السالم يفعلون ذلك .الكمثرى جيلو القلب ويسكن أوجاع
اجلوف .إذا قام الرجل إىل الصالة أقبل إبليس ينظر إليه حسد ًا ملا يرى من رمحة

رش األمور حمدثاهتا وخري األمور ما كان هلل عز وجل رىض .من
اهلل التي تغشاهّ .
عبد الدنيا وآثرها عىل اآلخرة استوخم العاقبة .اختذوا املاء طيب ًا .من ريض من
اهلل عز وجل بام قسم له اسرتاح بدنه .خرس من ذهبت حياته وعمره فيام يباعده
ّ
رسه أن يرفع رأسه
من اهلل عز وجل .لو يعلم
املصيل ما يغشاه من جالل اهلل ما ّ
من سجوده.
إياكم وتسويف العمل ،بادروا إذا أمكنكم .ما كان لكم من رزق فسيأتيكم
عىل ضعفكم ،وما كان عليكم فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة ،مروا باملعروف،
واهنوا عن املنكر ،واصربوا عىل ما أصابكم .رساج املؤمن معرفة ح ّقنا .أشدّ
العمى من عمى عن فضلنا وناصبنا العداوة بال ذنب سبق إليه منّا ،إال أ ّنا دعونا
إىل احل ّق ،ودعاه من سوانا إىل الفتنة والدنيا فأتامها ونصب الرباءة منّا والعداوة
ّ
استظل هبا كنته ،ومن سبق إليها فاز ،ومن خت ّلف عنها
احلق من
لنا .لنا راية ّ
متسك هبا نجا ،أنا يعسوب املؤمنني واملال
هلك ،ومن فارقها هوى ،ومن ّ
يعسوب الظلمة .واهلل ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق .إذا لقيتم
إخوانكم فتصافحوا وأظهروا هلم البشاشة والبرش تتفرقوا وما عليكم من
فسمتوه قولوا :يرمحك اهلل ،وهو يقول
األوزار قد ذهب .إذا عطس أحدكم ّ
لكم :يغفر اهلل لكم ويرمحكم؛ قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :وإِ َذااحييتُمابِت ِ
َح َّي ٍة ا َف َح ُّيو ْاا
َ ُ ِّ ْ
ِ
عدوك وإن كره فإنه مما أمر اهلل عز وجل به
وها﴾ ،صافح ّ
بِ َاأ ْح َس َن امن َْها َاأ ْو ُار ُّد َ
ِ
عباده يقول﴿ :اد َفع ابِا َّلتِ ِ
ياه َي َاأ ْح َس ُن ا َفإِ َذااا َّل ِذيا َب ْين َ
يما
ْ ْ
َك َاو َب ْينَ ُه ا َعدَ َاوةٌاك ََأ َّن ُه َاو ِ ٌَّل َاْح ٌ
ِ
ِ
عدوك
واح ٍّظ ا َعظي ٍام﴾ ،ما يكايف ّ
اهااإِ َّل ا ُذ َ
وااو َماا ُي َل َّق َ
ِب َ
ين َ
اهااإِ َّل اا َّلذ َ
* ا َو َماا ُي َل َّاق َ
اص َ ُ
عدوك يعمل بمعايص اهلل
بيشء أشدّ عليه من أن تطيع اهلل فيه .وحسبك أن ترى ّ
عز وجل.
الدنيا دول فاطلب حظك منها بأمجل الطلب حتى تأتيك دولتك .املؤمن

يقظان مرتقب خائف ينتظر إحدى احلسنيني ،وخياف البالء حذر ًا من ذنوبه،
يرجو رمحة ربه عز وجل .ال يعرى املؤمن من خوفه ورجائه ،خياف مما قدم وال
يسهو عن طلب ما وعده اهلل ،وال يأمن مما خوفه اهلل عز وجل .أنتم عامر األرض
عز وجل فيها لينظر كيف تعملون ،فراقبوه فيام يرى منكم.
الذين أستخلفكم اهلل ّ
باملحجة العظمى فاسلكوها ،ال تستبدل بكم غريكم .من كمل عقله
عليكم
ّ
حسن عمله ونظره إىل دينه .سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنّة عرضها الساموات
واألرض أعدّ ت للمتقني ،فإنكم لن تنالوها إال بالتقوى .من صدئ باإلثم
عشى عن ذكر اهلل عز وجل .من ترك األخذ عن أمر اهلل بطاعته ق ّيض اهلل له
شيطان ًا فهو له قرين .ما بال من خالفكم أشدّ بصرية يف ضاللتهم وأبذل ملا يف
أيدهيم منكم ما ذاك إال أنكم ركنتم إىل الدنيا فرضيتم بالضيم وشححتم عىل
وقوتكم عىل من بغي عليكم ،ال من
وفرطتم فيام فيه ّ
عزكم وسعادتكم ّ
احلطام ّ
ربكم تستحيون فيام أمركم به وال ألنفسكم تنظرون وأنتم يف ّ
كل يوم تضامون،
وال تنتبهون من رقدتكم وال ينقيض فتوركم ،أما ترون إىل بالدكم ودينكم ّ
كل
ِ
ينا
يوم يبىل وأنتم يف غفلة الدنيا يقول اهلل عز وجل لكمَ ﴿ :ولَ ات َْر َكنُو ْا اإِ ََل اا َّلذ َ
ِ ِ َ ِ
ون﴾.
ُنَ َا
َظ َل ُمو ْاا َفت ََم َّسك ُُماالن َُّار َاو َماا َلك ِّ
ُمامنا ُدونااَّللِّام ْناأ ْول َياءا ُث َّمالَات َ ُ
فسموهم باألسامء التي تكون
سموا أوالدكم؛ فإن مل تدروا أذكر هم أم أنثى ّ
ّ

تسموهم يقول السقط
للذكر واألنثى ،فإ ّن أسقاطكم إذا لقوكم يف القيامة ومل ّ
سميتني ،وقد سمى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حمسن ًا قبل أن يولد.
ألبيه :أال ّ

إ ّياكم ورشب املاء من قيام عىل أرجلكم؛ فإ ّنه يورث الداء الذي ال دواء له أو
يعايف اهلل عز وجل .إذا ركبتم الدواب فاذكروا اهلل عز وجل وقولوا :سبحان
الذي ّ
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون .إذا خرج أحدكم يف
سفر فليقل :اللهم أنت الصاحب يف السفر واحلامل عىل الظهر واخلليفة يف

األهل واملال والولد ،وإذا نزلتم منزالً فقولوا :اللهم أنزلنا منزالً مبارك ًا وأنت
خري املنزلني ،إذا اشرتيتم ما حيتاجون إليه من السوق فقولوا حني تدخلون
حممد ًا عبده
األسواق :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن ّ
ورسوله ّ
صىل اهلل عليه وآله ،اللهم إين أعوذ بك من صفقة خارسة ويمني فاجرة
وأعوذ بك من بوار األيم.
وحق عىل اهلل تعاىل أن
زوار اهلل عز وجل ّ
املنتظر وقت الصالة بعد الصالة من ّ
احلاج واملعتمر وفد اهلل وحيبوه باملغفرة .من سقى
يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل.
ّ
صب ّي ًا مسكر ًا وهو ال يعقل حبسه اهلل تعاىل يف طينة اخلبال حتى يأيت مما صنع
بمخرج .الصدقة جنّة عظيمة من النار للمؤمن ،ووقاية للكافر من أن يتلف
تعجل له اخللف ودفع عنه الباليا ،وما له يف اآلخرة من نصيب .باللسان
مالهّ ،
كب أهل النار يف النار ،وباللسان أعطى أهل النور النور فاحفظوا ألسنتكم
ّ
وأشغلوها بذكر اهلل عز وجل.
رب .إياكم
أخبث األعامل ما ورت (ورث) الضالل .وخري ما اكتسب أعامل ال ّ
وعمل الصور فتسألوا عنها يوم القيامة .إذا أخذت منك قذاة فقل :أماط اهلل
عنك ما تكره .إذا قال لك أخوك وقد خرجت من احلامم :طاب محامك ومحيمك
فقل :أنعم اهلل بالك .إذا قال لك أخوك :ح ّياك اهلل بالسالم فقل :وأنت فح ّياك
تتغوط عليها.
اهلل بالسالم وأحلك دار املقام ،ال تبل عىل املحجة وال ّ
عز
السؤال بعد املدح فامدحوا اهلل عز وجل ثم اسألوا احلوائج .أثنوا عىل اهلل ّ
وجل وامدحوه قبل طلب احلوائج ،يا صاحب الدعاء ال تسأل عام ال يكون وال
ّ
حيل .إذا هنئتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا :بارك اهلل لك يف هبته ،وب ّلغه
أشدّ ه ،ورزقك ّبره .إذا قدم أخوك من م ّكة فق ّبل بني عينيه ،وفاه الذي ق ّبل به
احلجر األسود الذي قبله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،والعني التي نظر هبا إىل

بيت اهلل عز وجل ،وق ّبل موضع سجوده ووجهه ،وإذا هنأمتوه فقولوا له :قبل
اهلل نسكك ،ورحم سعيك ،وأخلف عليك نفقتك ،وال جعله آخر عهدك ببيته
احلرام.
احذروا السفلة؛ فإ ّن السفلة من ال خياف اهلل عز وجل ،فيهم قتلة األنبياء
وفيهم أعداؤناّ ،
إن اهلل تبارك وتعاىل ا ّطلع إىل األرض فاختارنا ،واختار لنا
شيعة ،ينرصوننا ويفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا ويبذلون أمواهلم وأنفسهم
فينا أولئك منا وإلينا ،ما من الشيعة عبد يقارف أمر ًا هنيناه عنه فيموت حتى يبتىل
ببل ّية متحص هبا ذنوبه ،إما يف مال وإما يف ولد وإما يف نفسه حتى يلقى اهلل عز
وجل وما له ذنب ،وإنه ليبقى عليه اليشء من ذنوبه فيشدّ د به عليه عند موته.
وأحب فينا وأبغض فينا يريد بذلك
امليت من شيعتنا صدّ يق شهيد ،صدّ ق بأمرنا
ّ
ِ
اآمنُوا ابِاَّللَِّا
اهلل عز وجل ،مؤمن باهلل وبرسوله ،قال اهلل عز وجلَ ﴿ :وا َّلذ َ
ين َ
الشهدَ اء ِ
َو ُر ُسلِ ِه ُاأ ْو َلئِ َ
اعندَ َار ِِّّبِ ْم َُاَل ْم َاأ ْج ُر ُه ْام﴾ .افرتقت بنو
االصدِّ ي ُق َ
ون َاو ُّ َ
ك ُاه ُم ِّ
إرسائيل عىل اثنني وسبعني فرقة وستفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة،
رسنا أذاقه اهلل بأس احلديد .اختتنوا أوالدكم يوم
واحدة يف اجلنّة ،من أذاع ّ
حر وال برد فإ ّنه طهور للجسدّ ،
لتضج إىل اهلل من
وإن األرض
ّ
السابع ال يمنعكم ّ
بول األغلف.
السكر أربع سكرات :سكر الرشاب ،وسكر املال ،وسكر النوم ،وسكر
امللك .إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى حتت خدّ ه األيمن وإنه ال يدري
أحب للمؤمن أن يطيل يف ّ
كل مخسة عرش يوم ًا من النورة.
أينتبه من رقدته أم الّ .
أق ّلوا من أكل احليتان فإهنا تذيب البدن وتكثر البلغم ،وتغلظ النفس .حسو
اللبن شفاء من كل داء إال املوت .كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة ،ويف ّ
كل
استقرت يف املعدة حياة للقلب وإنارة للنفس ،ومترض
ح ّبة من الرمان إذا
ّ

وسواس الشيطان أربعني ليلة ،نعم اآلدام ّ
املرة وحييى القلب .كلوا
اخلل يكرس ّ
اهلندباء فام من صباح إال وعليه قطرة من قطر [ات] اجلنّة .ارشبوا ماء السامء فإنه
ناالس ًَمءا
ُمام
ّ
َّ
يطهر البدن ،ويدفع األسقام ،قال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :و ُي َنز ُِّل ا َع َل ْيك ِّ
ِ
ِ
االش ْي َط ِ
ب ا َعنك ُْم ِار ْج َز َّ
ت ابِ ِها
ان َاولِ َ ْْيبِ َط ا َع ََل ا ُق ُلوبِك ُْم َاو ُي َث ِّب َ
َماء ا ِّل ُي َط ِّه َركُم ابِه َاو ُي ْذه َ
اْلَ ْقدَ ا َام﴾.
ما من داء إال ويف احلبة السوداء منه شفاء إال السام .حلوم البقر داء وألباهنا
دواء وأسامهنا شفاء .ما تأكل احلامل من يشء وال تتداوى به أفضل من الرطب،
ج ْذعِاالنَّخْ َل ِةاتُساقِ ْطاع َلي ِ
عز وجل ملريم عليها السالم﴿ :وهزِّياإِ َلي ِ
ك اب ِ ِ
كا
قال اهلل ّ
َ ُ
َ ْ
َ
ْ
ر َطبا ِ
ِ
اَش ِِب َاو َق ِّري ا َع ْينًا﴾ ،حنّكوا أوالدكم بالتمر فهكذا فعل
ُ ً َ
اجن ًّيا ا* ا َفكُِل َاو ْ َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله باحلسن واحلسني.
إذا أراد أحدكم أن يأيت زوجته فال يعجلها فإ ّن للنساء حوائج .إذا رأى
أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإ ّن عند أهله مثل ما رأى .وال جيعل ّن للشيطان
ّ
إىل قلبه سبي ً
فليصل ركعتني وحيمد
ال وليرصف برصه عنها ،فإن مل تكن له زوجة
ّ
ويصيل عىل النبي وآله صىل اهلل عليه وآله ثم ليسأل اهلل من فضله فإنه
اهلل كثري ًا
يبيح له برأفته ما يغنيه.
ّ
فليقل الكالم؛ فإ ّن الكالم عند ذلك يورث اخلرس.
إذا أتى أحدكم زوجته
ال ينظرن أحدكم إىل باطن فرج امرأته فلع ّله يرى ما يكره ،ويورث العمى .إذا
أراد أحدكم جمامعة زوجته فليقل :اللهم إين استحللت فرجها بأمرك ،وقبلتها
بأمانتك ،فإن قضيت يل منها ولد ًا فاجعله ذكر ًا سو ّي ًا وال جتعل للشيطان فيه
نصيب ًا وال رشيك ًا .احلقنة من األربع قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهّ :
إن أفضل
ما تداويتم به احلقنة وهي تعظم البطن وتنقي داء اجلوف وتقوي البدن.
استعطوا بالبنفسج وعليكم باحلجامة.

ّ
فليتوق ّأول األهلة وأنصاف الشهور؛ فإ ّن
إذا أراد أحدكم أن يأيت أهله
الشيطان يطلب الولد يف هذين الوقتني ،والشياطني يطلبون الرشك فيهام
فيجيئون وحيبلون ،تو ّقوا احلجامة والنورة يوم األربعاء ،فإ ّن يوم األربعاء يوم
نحس مستمر وفيه خلقت جهنم ويف يوم اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها أحد إال
مات» .
( )1اخلصال 610 :ـ  .637وحيوي هذا احلديث عىل الكثري من احلكم واملواعظ الرائعة
واملؤ ّيدة بنصوص أخرى منها ما هو قرآين ،ومنها ما هو حديثي معترب السند ومنها ما هو
ثمة مشاكل تواجهه وهي كثرية ولن أطيل فأكتفي ببعضها
غري معترب ،لكن مع ذلك ّ
ألجل التأ ّمل ومزيد بحث وحتقيق :فمن جهة نجد ّ
أن ترتيب الكالم يشبه شخص ًا مجع
كلامت مبعثرة بجنب بعضها البعض ،وهو بعيد عن طريقة بيان اإلمام عيل عليه السالم
التي تربط اجلمل ببعضها و ُتنبي عن بالغة وانسيابية ،وظاهر مقاطعة عبد اهلل بن سبأ
وكذلك حجر بن عدي ومطلع احلديث ّ
كل ذلك يفيد أنّه كالم متصل منه عليه السالم
وكأهنا خطبة من خطبه .كام ّ
مرت يف احلديث يصعب
أن هناك بعض األمور التي ّ
ّ
التصديق بصدورها يف العرص العلوي ،فمث ً
مر احلديث عن املرجئة بطريقة عابرة ،ال
ال ّ
األئمة
بطريقة اإلخبار بأنّه سيأيت قوم يقولون كذا وكذا ،فالتعبري يتناسب مع عرص
ّ
الالحقني ،بل والغريب أنّه مل يسأله أحد عن من هم املرجئة! وهكذا احلديث عن املسح
عىل اخل ّفني ،حيث يبدو يل أنّه موضوع ّ
متأخر زمن ًا عن عرص اإلمام عيل ومهومه ،وسؤال
حجر بن عدي عن املدمن :من هو؟ فيه غرابة ،فحجر من العرب األقحاح ،ومل يكن
تشوهت اللغة،
عيل بحيث ّ
العرب قد اختلطوا بالكثري من األمم السالفة يف زمن اإلمام ّ
فأي معنى ألن يسأله عن معناها؟ كام مل أفهم بشكل واضح
وكلمة (املدمن) واضحةّ ،
رب ،ثم التنبيه
ّ
الشق املرتبط بفقدان أ ّمتني من بني ارسائيل واحدة يف البحر وواحدة يف ال ّ
عىل رضورة أن ينتبه اإلنسان ملا يأكل ،فقد بدا يل هذا غري مفهوم بذهني القارص،
فاأل ّمتان اللتان فقدتا يف البحر من بني إرسائيل يفرتض ّأهنام قد تالشتا وأكلهام البحر
فأي معنى لالنتباه ممّا نأكل اليوم بسبب
وحيتانه وأسامكه وحيوانه منذ آالف السننيّ ،
فقدان هاتني األ ّمتني ،يبدو يف األمر غرابةّ ،
ولعل ذلك ك ّله من قصور ذهني ،وأكتفي هبذا
(حبااَّلل).
صحة سند هذا احلديث وفاق ًا للسيد اخلوئي ،واهلل العامل
ّ
املقدار ،مضاف ًا إىل عدم ّ

فهرس
املصادر واملراجع
1ـ عيون أخبار الرضا عليه السالم ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن
بابويه القمي ،املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،منشورات مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل 1404هـ ـ 1984م.
2ـ علل الرشايع ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي،
املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها
يف النجف ،حتقيق وتقديم السيد حممد صادق بحر العلوم ،لسنة 1385هـ ـ
.1966
3ـ األمايل ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،املعروف
بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية ـ مؤسسة
البعثة ،الطبعة األوىل 1417هـ.
4ـ ثواب األعامل وعقاب األعامل ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن
بابويه القمي ،املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،منشورات الريض ـ قم،
الطبعة الثانية سنة 1368هـ ش.
5ـ اخلصال ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،املعروف

صححه وع ّلق عليه عيل أكرب الغفاري،
بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ،
ّ
منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ـ قم املقدسة ،سنة الطبع 1403هـ.
6ـ اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش ،لشيخ الطائفة الشيخ
الطويس ،املتوىف 460هـ ،تصحيح وتعليق املعلم الثالث مريداماد األسرتآبادي،
املتوىف سنة 1040هـ ،حتقيق السيد مهدي الرجائي ،مؤسسة آل البيت عليهم
السالم ألحياء الرتاث 1404هـ.
7ـ فهرست أسامء مصنّفي الشيعة املشتهر بـ (رجال النجايش) ،أليب العباس
أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس النجايش األسدي الكويف ،املتوىف سنة 450هـ،
الزنجاين ،مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني
الشبريي
حتقيق السيد موسى
ّ
ّ
بقم املرشفة ،الطبعة اخلامسة 1416هـ.
8ـ الكايف ،أليب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ،املتوىف
صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري ،النارش دار الكتب
سنة  328أو 329هـّ ،
اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الثالثة 1388هـ .ش.
9ـ هتذيب األحكام يف رشح املقنعة ،أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس،
املتوىف سنة 460هـ ،ح ّققه وع ّلق عليه السيد حسن املوسوي اخلرسان ،دار
الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الثالثة 1364ش.
 10ـ كتاب من ال حيرضه الفقيه ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن
صححه وع ّلق عليه عيل أكرب
بابويه القمي املعروف بالصدوق ،املتوىف 381هـّ ،
الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ،الطبعة
الثانية.
11ـ التوحيد ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي املعروف
صححه وع ّلق عليه السيد هاشم احلسيني الطهراين،
بالصدوق ،املتوىف 381هـ ّ

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدّ سة.
12ـ معاين األخبار ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي
املعروف بالصدوق ،املتوىف  381هـ ،عني بتصحيحه عيل أكرب الغفاري،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ،سنة الطبع 1379
ـ  1338ش.
13ـ بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،للشيخ املحدّ ث حممد
املجليس ،املتوىف سنة 1111هـ ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت ـ لبنان ،الطبعة
باقر
ّ
الثانية املصححة 1403هـ ـ 1983م.
املحسني ،مكتبة
14ـ مرشعة بحار األنوار ،للشيخ املح ّقق حممد آصف
ّ
عزيزي ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
15ـ الغيبة ،أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس ،املتوىف سنة 460هـ ،حتقيق
الطهراين والشيخ عيل أمحد ناصح ،مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ
الشيخ عباد اهلل
ّ
قم املقدسة ،الطبعة األوىل 1411هـ.
زي ،من أعالم
16ـ الزهد ،أليب حممد احلسني بن سعيد
الكويف األهوا ّ
ّ
القرنني الثالث والرابع ،حتقيق وإخراج وتنظيم مريزا غالم رضا عرفانيان ،طبع
يف سنة 1399هـ.
العكربي البغدادي،
17ـ احلكايات ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن
ّ
املتوىف 413هـ ،حتقيق السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل ،دار املفيد للطباعة
والنرش والتوزيع ـ بريوت لبنان ،الطبعة الثانية 1414هـ.
18ـ كامل الدين ومتام النعمة ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
صححه وع ّلق عليه عيل أكرب
القمي املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة  381هـّ ،
املدرسني بقم املرشفة ،لسنة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الغفاريّ ،

1405هـ.
19ـ كامل الزيارات ،أليب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي ،املتوىف
مؤسسة نرش الفقاهة،
368هـ ،حتقيق الشيخ جواد القيومي وجلنة التحقيقّ ،
لسنة 1417هـ.
20ـ الغيبة ،أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب ،املعروف بابن
أيب زينب النعامين ،املتوىف حدود سنة 360هـ ،حتقيق فارس حسون كريم،
انتشارات أنوار اهلدى ،الطبعة األوىل 1422هـ.
21ـ إعالم الورى بأعالم اهلدى ،أليب عيل الفضل بن احلسن الطربيس،
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ـ قم
املتوىف سنة 548هـ ،حتقيق ّ
املرشفة ،الطبعة األوىل سنة 1417هـ.
ّ
22ـ اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن
مؤسسة آل البيت عليهم
النعامن العكربي البغدادي ،املتوىف سنة 413هـ ،حتقيق ّ
السالم لتحقيق الرتاث ،الطبعة الثانية 1414هـ ـ 1993م ،انتشارات دار املفيد
للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت لبنان.
املتهجد وسالح املتع ّبد ،أليب جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن
23ـ مصباح
ّ
مؤسسة فقه الشيعة ،الطبعة األوىل
احلسن الطويس ،املتوىف سنة 460هـ،
ّ
1411هـ ـ 1991م.
24ـ األصول الستة عرش من األصول األولية ،حتقيق ضياء الدين
املحمودي ،بمساعدة نعمة اهلل اجللييل ومهدي غالمعيل ،دار احلديث للطباعة
والنرش ،الطبعة األوىل 1423هـ.
25ـ الغارات ،أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الثقفي الكويف ،املتوىف سنة
األرموي ،من دون تاريخ.
283هـ ،حتقيق جالل الدين املحدّ ث
ّ

26ـ مستطرفات الرسائر ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن إدريس العجيل
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم
احليل ،املتوىف سنة 598هـّ ،
املرشفة ،الطبعة الثانية 1411هـ.
27ـ صفات الشيعة ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي
املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،كانون إنتشارات عابدي ـ طهران ،من
دون تاريخ.
لريض
املسمى بـ (مضامر السبق يف ميدان الصدق)
28ـ إقبال األعامل،
ّ
ّ
الدين عيل بن موسى بن جعفر بن طاوس احلسني ،املتوىف سنة 664هـ ،حتقيق
اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1414هـ.
صفهاين ،مكتب اإلعالم
جواد القيومي اإل
ّ
ّ
29ـ األربعون حديث ًا ،ملحمد بن مجال الدين مكي بن شمس الدين حممد
اجلزيني ،املتوىف 786هـ ،حتقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدي
العاميل النباطي
ّ
األبطحي ،التاريخ:
عليه السالم ـ قم املقدسة ،برعاية السيد حممد باقر املوحد
ّ
ذو احلجة 1407هـ.
 30ـ مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ،لريض الدين أيب القاسم عيل بن
موسى بن جعفر بن طاوس احلسني ،املتوىف سنة 664هـ ،حتقيق جواد القيومي
مؤسسة اآلفاق ،الطبعة األوىل سنة 1371هـ .ش.
اإل
صفهاينّ ،
ّ
رب األرباب يف االستخارات،
 31ـ فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ّ
احلسني ،املتوىف سنة
لريض الدين أيب القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن طاوس
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،
664هـ ،حتقيق حامد اخلفافّ ،
الطبعة األوىل 1409هـ ـ 1989م.
32ـ فضائل األشهر الثالثة ،أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
القمي املعروف بالصدوق ،املتوىف سنة 381هـ ،حتقيق وإخراج مريزا غالم

رضا عرفانيان ،دار املحجة البيضاء ـ دار الرسول الكريم ،الطبعة الثانية
1424هـ ـ 1992م.
البغدادي،
33ـ رسالة املتعة ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي
ّ
املتوىف سنة 413هـ ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت لبنان ،الطبعة
الثانية 1414هـ ـ 1993م.
34ـ صحيفة اإلمام الرضا عليه السالم ،من رواية اإلمام عيل بن موسى
الرضا عن آبائه عليهم السالم ،برواية أيب القاسم عبد اهلل بن أمحد بن عامر
مؤسسة اإلمام املهدي عليه السالم ـ قم املقدسة ،سنة الطبع
ّ
البرصي عنه ،حتقيق ّ
1408هـ.
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