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  ِكتاب الِْجهاِد 
  باب فَضِل الِْجهاِد

١ - ناٍن عِن أَبب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 الْخير كُلُّه ِفي السيِف و تحت ِظلِّ )لى اهللا عليه وآله ص(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .السيِف و لَا يِقيم الناس ِإلَّا السيف و السيوف مقَاِليد الْجنِة و الناِر 
٢ - نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم ( أَِبي ع 

 ِللْجنِة باب يقَالُ لَه باب الْمجاِهِدين يمضونَ ِإلَيِه فَِإذَا هو مفْتوح )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
الْم ِقِف ووِفي الْم عمالْج و وِفِهميونَ ِبسقَلِّدتم مه و كرت نقَالَ فَم ثُم ِبِهم بحرلَاِئكَةُ ت

الِْجهاد أَلْبسه اللَّه عز و جلَّ ذُلا و فَقْراً ِفي مِعيشِتِه و محقاً ِفي ِديِنِه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَغْنى 
  .أُمِتي ِبسناِبِك خيِلها و مراِكِز ِرماِحها 
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 خيولُ الْغزاِة ِفي الدنيا خيولُهم ِفي )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٣
 ِبأَمٍر )عليه السالم (  أَخبرِني جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( غزاِة لَسيوفُهم و قَالَ النِبي الْجنِة و ِإنَّ أَرِديةَ الْ

 ةٌ ِمنقَطْر هابِبيِل اللَِّه فَأَصِفي س ِتكأُم ا ِمنغَز نم دمحا مِبِه قَلِْبي قَالَ ي فَِرح ِني ويِبِه ع تقَر
ةً السادهش لَّ لَهج و زع اللَّه بكَت اعدص اِء أَوم.  

٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِض خلَفَاِء بِني أُميةَ و ِمن ذَِلك  ِفي ِرسالٍَة ِإلَى بع)عليه السالم ( بعِض أَصحاِبِه قَالَ كَتب أَبو جعفٍَر 

ما ضيع الِْجهاد الَِّذي فَضلَه اللَّه عز و جلَّ علَى الْأَعماِل و فَضلَ عاِملَه علَى الْعماِل تفِْضيلًا ِفي 
ينِبِه الد رظَه هِة ِلأَنمحالر ِة وِفرغالْم اِت وجرالد ِمن ى اللَّهرتِبِه اش يِن وِن الدع فَعدِبِه ي و 

الْمؤِمِنني أَنفُسهم و أَموالَهم ِبالْجنِة بيعاً مفِْلحاً منِجحاً اشترطَ علَيِهم ِفيِه ِحفْظَ الْحدوِد و أَولُ 
 ِمن طَاعِة الِْعباِد و ِإلَى ِعبادِة اللَِّه ِمن ِعبادِة الِْعباِد و ِإلَى ذَِلك الدعاُء ِإلَى طَاعِة اللَِّه عز و جلَّ

ولَايِة اللَِّه ِمن ولَايِة الِْعباِد فَمن دِعي ِإلَى الِْجزيِة فَأَبى قُِتلَ و سِبي أَهلُه و لَيس الدعاُء ِمن طَاعِة 
ِة عٍد ِإلَى طَاعبع ونَ طَاقَِتِه ود كُلِّف و هتِذم فَرخت لَم ِه ولَيع دعتي ِة لَميِبالِْجز أَقَر نم ٍد ِمثِْلِه وب

ِملَ  كَانَ الْفَيع ِتِه وِبِسري ِفي ذَِلك ِسري يبس الٌ وِإنْ كَانَ ِقت ٍة واصخ رةً غَيامع ِلِمنيسُء ِللْم
ي ذَِلك ِبسنِتِه ِمن الديِن ثُم كَلَّف الْأَعمى و الْأَعرج الَِّذين لَا يِجدونَ ما ينِفقُونَ علَى الِْجهاِد ِف

وا أَها كَانمِإن ِطيقُونَ وا لَا يِطيقُونَ مي الَِّذين كَلِّفي و ماهلَّ ِإيج و زذِْر اللَِّه عع دعٍر بلَ ِمص
 ِجرتؤم ِن أَِجريلَيجر اسالن ادى عتح كُلُّه ذَِلك بوِث فَذَهعِفي الْب مهنيلُ بدعِليِه يي نقَاِتلُونَ مي

عيفَض جالْح بذَه ذِْر اللَِّه وع دعب و غَاِرم هاِحبص أِْجرتسم ِع اللَِّه ويب دعب نفَم اسالن قَرافْت و 
أَعوج ِممن عوج هذَا و من أَقْوم ِممن أَقَام هذَا فَرد الِْجهاد علَى الِْعباِد و زاد الِْجهاد علَى 

 ِظيمطَأٌ عخ اِد ِإنَّ ذَِلكالِْعب.  
٥ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبع ناِبِه عحِض أَصعب ناِلٍد عِن خِد بم  
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 قَالَ الِْجهاد أَفْضلُ الْأَشياِء بعد )السالم عليه ( بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن حيدرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْفَراِئِض 
  أَحمد بن محمِد بِن سِعيٍد عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه الْعلَِوي و أَحمد بن محمٍد - ٦

حِن ِإساِعيلَ بمِإس ناِس عبِن الْعب ِليع نع الْكُوِفي نةَ عِن قُرِج بٍح فَروأَِبي ر نِميعاً عج اق
 قَالَ قَالَ أَِمري لَِميِن السمحِد الربأَِبي ع نلَى عأَِبي لَي نثَِني ابدقَةَ قَالَ حدِن صةَ بدعسم

 ادفَِإنَّ الِْجه دعا بِه أَملَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤاِئِه الْمِليِة أَواصِلخ اللَّه هحِة فَتناِب الْجوأَب ِمن ابب
 ةُ وِصيناللَِّه الْح عِدر ى وقْوالت اسِلب وه ادالِْجه ا وهرةٌ ذَخمِنع و ملَه هةً ِمنامكَر مغَهوس و

ةً عغْبر كَهرت نِثيقَةُ فَمالْو هتنثَ جيد ا وضالر قفَار لَاُء والْب ِملَهش الذُّلِّ و بثَو اللَّه هسأَلْب هن
 ِسيم اِد وِييِع الِْجهضِبت هِمن قأُِديلَ الْح اِد ودلَى قَلِْبِه ِبالْأَسع ِربض اَءِة والْقَم اِر وغِبالص

  ا و ِإني قَد دعوتكُم ِإلَى ِقتاِل هؤلَاِء الْخسف و مِنع النصف أَلَ
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 يغزوكُم فَو اللَِّه ما غُِزي قَوم الْقَوِم لَيلًا و نهاراً و ِسراً و ِإعلَاناً و قُلْت لَكُم اغْزوهم قَبلَ أَنْ
 كُملَيع ِلكَتم و اتارالْغ كُملَيع تنى شتح ماذَلْتخت و ماكَلْتوِإلَّا ذَلُّوا فَت اِرِهمقِْر دقَطُّ ِفي ع

قَت و اربالْأَن لُهيخ تدرو و غَاِمٍد قَدذَا أَخطَانُ هالَ الْأَوأَز و كِْريانَ الْبسح نانَ بسلَ ح
خيلَكُم عن مساِلِحها و قَد بلَغِني أَنَّ الرجلَ ِمنهم كَانَ يدخلُ علَى الْمرأَِة الْمسِلمِة و الْأُخرى 

ِرع ا وهقَلَاِئد ا وهقُلْب ا ولَهِحج ِزعتنِة فَيداهعاِم الْمحِتراِلاس اِع وجِترِإلَّا ِباِلاس هِمن عنما تا ماثَه
ثُم انصرفُوا واِفِرين ما نالَ رجلًا ِمنهم كَلْم و لَا أُِريق لَه دم فَلَو أَنَّ امرأً مسِلماً مات ِمن بعِد 

 ِعنِدي ِبِه جِديراً فَيا عجباً عجباً و اللَِّه يِميثُ الْقَلْب و هذَا أَسفاً ما كَانَ ِبِه ملُوماً بلْ كَانَ
 حاً ِحنيرت و حاً لَكُمفَقُب قِّكُمح نع ِقكُمفَرت و اِطِلِهملَى بلَاِء عؤاِع هِتمِمِن اج مالْه ِلبجي

 تِغريونَ و تغزونَ و لَا تغزونَ و يعصى اللَّه و ترضونَ فَِإذَا ِصرتم غَرضاً يرمى يغار علَيكُم و لَا
  أَمرتكُم ِبالسيِر ِإلَيِهم ِفي أَياِم الْحر قُلْتم هِذِه حمارةُ 
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 ةُ الْقُراربِذِه صه ماِء قُلْتتِفي الش ِهمِر ِإلَييِبالس كُمترِإذَا أَم و را الْحنع خبسى يتا حِهلْنِظ أَمالْقَي
و رالْح اراً ِمنذَا ِفركُلُّ ه درا الْبنع ِلخسنى يتا حِهلْنونَ أَمِفرت الْقُر و رالْح ِمن متفَِإذَا كُن الْقُر 

فَأَنتم و اللَِّه ِمن السيِف أَفَر يا أَشباه الرجاِل و لَا ِرجالَ حلُوم الْأَطْفَاِل و عقُولُ رباِت الِْحجاِل 
م ِرفْكُمأَع لَم و كُمأَر ي لَمأَن تِددلَو لَقَد اللَّه لَكُماً قَاتذَم تقَبأَع ماً ودن تراللَِّه ج ِرفَةً وع

 لَيع متدأَفْس فَاساً واِم أَنمهالت بغوِني نمتعرج ظاً وِري غَيدص متنحش حاً وقَلِْبي قَي ملَأْتم
الِْخذْلَاِن ح اِن ويأِْيي ِبالِْعصلَا ر لَِكن و اعجلٌ شجأَِبي طَاِلٍب ر نِإنَّ اب شيقُر قَالَت ى لَقَدت

 تضهن ي لَقَدقَاماً ِمنا مِفيه مأَقْد اساً وا ِمرلَه دأَش مهِمن دلْ أَحه و موهِب ِللَِّه أَبرِبالْح لَه ِعلْم
  .ين و ها أَنا قَد ذَرفْت علَى الستني و لَِكن لَا رأْي ِلمن لَا يطَاع ِفيها و ما بلَغت الِْعشِر
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٧ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيس
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ رسولَه ِبالِْإسلَاِم ِإلَى )عليه السالم ( حفٍْص الْكَلِْبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِقتاِل فَالْخير ِفي السيِف و تحت السيِف و الْأَمر الناِس عشر ِسِنني فَأَبوا أَنْ يقْبلُوا حتى أَمره ِبالْ
  .يعود كَما بدأَ 

http://www.islam4u.com


  )٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

بِن خاِلٍد عن أَِبي الْبختِري عن أَِبي عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد - ٨
 ِإنَّ جبرِئيلَ أَخبرِني ِبأَمٍر قَرت ِبِه عيِني و فَِرح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ي سِبيِل اللَِّه ِمن أُمِتك فَما أَصابه قَطْرةٌ ِمن السماِء أَو ِبِه قَلِْبي قَالَ يا محمد من غَزا غَزاةً ِف
  .صداع ِإلَّا كَانت لَه شهادةً يوم الِْقيامِة 

ن  من بلَّغَ ِرسالَةَ غَاٍز كَانَ كَم)صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٩
  .أَعتق رقَبةً و هو شِريكُه ِفي ثَواِب غَزوِتِه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
 ِبيِم)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النؤم ابِن اغْتم  لَه ِصبوٍء نِلِه ِبسِفي أَه لَفَهخ أَو آذَاه ناً غَاِزياً أَو

  .يوم الِْقيامِة فَيستغِرق حسناِتِه ثُم يركَس ِفي الناِر ِإذَا كَانَ الْغاِزي ِفي طَاعِة اللَِّه عز و جلَّ 
 )عليه السالم ( بِن محبوٍب رفَعه قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-١١

ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض الِْجهاد و عظَّمه و جعلَه نصره و ناِصره و اللَِّه ما صلَحت دنيا و لَا 
  .ِدين ِإلَّا ِبِه 
م عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهي-١٢

  . اغْزوا توِرثُوا أَبناَءكُم مجداً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
لْأَنصاِري اعتم يوم أُحٍد ِبِعمامٍة لَه و أَرخى عذَبةَ   و ِبهذَا الِْإسناِد أَنَّ أَبا دجانةَ ا-١٣

 ِإنَّ هِذِه لَِمشيةٌ يبِغضها )صلى اهللا عليه وآله ( الِْعمامِة بين كَِتفَيِه حتى جعلَ يتبختر فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِقتاِل ِفي سِبيِل اللَِّه اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا ِعند الْ

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٤
  . جاِهدوا تغنموا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن معمٍر عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-١٥

   قَالَ الْخير كُلُّه ِفي السيِف و تحت السيِف و ِفي ِظلِّ السيِف قَالَ و سِمعته )عليه السالم ( جعفٍَر 
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  .يقُولُ ِإنَّ الْخير كُلَّ الْخيِر معقُود ِفي نواِصي الْخيِل ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
  باب ِجهاِد الرجِل و الْمرأَِة

 الْحسيِن بِن علْوانَ عن سعِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي الْجوزاِء عِن- ١
 ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصعليه السالم ( طَِريٍف ع( اِل وجلَى الرع ادالِْجه اللَّه بكَت 
 ِفي سِبيِل اللَِّه و ِجهاد الْمرأَِة أَنْ تصِبر علَى النساِء فَِجهاد الرجِل بذْلُ ماِلِه و نفِْسِه حتى يقْتلَ

  .ما ترى ِمن أَذَى زوِجها و غَيرِتِه 
  .و ِفي حِديٍث آخر ِجهاد الْمرأَِة حسن التبعِل 

  باب وجوِه الِْجهاِد
محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن - ١

 عِن )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن فُضيِل بِن ِعياٍض قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَى أَرع ادةٌ فَقَالَ الِْجهفَِريض ةٌ أَمناِد سِإلَّا الِْجه قَامةٌ لَا ينس ادِجه و ضاِن فَرادٍه فَِجهجِة أَوعب

 ِمن وه لَّ وج و زاِصي اللَِّه ععم نع هفْسِل نجةُ الرداهجِن فَميضالْفَر دا أَحِض فَأَمالْفَر عم
م ِمن الْكُفَّاِر فَرض و أَما الِْجهاد الَِّذي هو سنةٌ لَا يقَام أَعظَِم الِْجهاِد و مجاهدةُ الَِّذين يلُونكُ

 و ذَابالْع ماهلَأَت ادكُوا الِْجهرت لَو ِة وِميِع الْأُملَى جع ضفَر ودةَ الْعداهجٍض فَِإنَّ مفَر عِإلَّا م
 ِة وذَاِب الْأُمع ِمن وذَا ها هأَم و مهاِهدجِة فَيالْأُم عم ودالْع أِْتيأَنْ ي هدحاِم ولَى الِْإمةٌ عنس وه

الِْجهاد الَِّذي هو سنةٌ فَكُلُّ سنٍة أَقَامها الرجلُ و جاهد ِفي ِإقَامِتها و بلُوِغها و ِإحياِئها فَالْعملُ 
يعالس ولُ اللَِّه وسقَالَ ر قَد ٍة وناُء سيا ِإحهاِل ِلأَنمِل الْأَعأَفْض ا ِمنصلى اهللا عليه وآله (  ِفيه( نس نم 

 رأَج ا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنس  
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يش وِرِهمأُج ِمن قَصنِر أَنْ يغَي ِة ِمنامِم الِْقيوا ِإلَى يِملَ ِبهع نٌء  م.  
 قَالَ سأَلَ )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 و كَانَ الساِئلُ ِمن مِحبينا فَقَالَ لَه )عليه السالم (  عن حروِب أَِمِري الْمؤِمِنني )صلوات اهللا عليه (  رجلٌ أَِبي
ا تغمد  ِبخمسِة أَسياٍف ثَلَاثَةٌ ِمنها شاِهرةٌ فَلَ)صلى اهللا عليه وآله (  بعثَ اللَّه محمداً )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 

حتى تضع الْحرب أَوزارها و لَن تضع الْحرب أَوزارها حتى تطْلُع الشمس ِمن مغِرِبها فَِإذَا 
انها لَم طَلَعِت الشمس ِمن مغِرِبها آمن الناس كُلُّهم ِفي ذَِلك الْيوِم فَيومِئٍذ ال ينفَع نفْساً ِإمي

 ودمغا مهِمن فيس و كْفُوفا مهِمن فيس راً ويِفي ِإمياِنها خ تبكَس لُ أَوقَب ِمن تنآم كُنت
 قَالَ سلُّه ِإلَى غَيِرنا و حكْمه ِإلَينا و أَما السيوف الثَّلَاثَةُ الشاِهرةُ فَسيف علَى مشِرِكي الْعرِب

اللَّه عز و جلَّ فَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم و خذُوهم و احصروهم و اقْعدوا لَهم كُلَّ 
 لَا يقْبلُ مرصٍد فَِإنْ تابوا يعِني آمنوا و أَقاموا الصالةَ و آتوا الزكاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن فَهؤلَاِء

  ِمنهم ِإلَّا الْقَتلُ أَِو الدخولُ ِفي الِْإسلَاِم 
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 فَِإنه سبى و عفَا و قَِبلَ )صلى اهللا عليه وآله ( و أَموالُهم و ذَراِريهم سبي علَى ما سن رسولُ اللَِّه 
الِْفداَء و السيف الثَّاِني علَى أَهِل الذِّمِة قَالَ اللَّه تعالَى و قُولُوا ِللناِس حسناً نزلَت هِذِه الْآيةُ ِفي 

اِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه و ال ِبالْيوِم الْآِخِر و ال أَهِل الذِّمِة ثُم نسخها قَولُه عز و جلَّ ق
يحرمونَ ما حرم اللَّه و رسولُه و ال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا 

نهم ِفي داِر الِْإسلَاِم فَلَن يقْبلَ ِمنهم ِإلَّا الِْجزيةُ أَِو الِْجزيةَ عن يٍد و هم صاِغرونَ فَمن كَانَ ِم
فَي مالُهم لُ والْقَت  و مهيبا سنلَيع مرح فُِسِهملَى أَنةَ عيِإذَا قَِبلُوا الِْجز و يبس مهاِريذَر ٌء و

لَن لَّتح و مالُهوأَم تمرح و مهيبا سلَّ لَنِب حراِر الْحِفي د مهكَانَ ِمن نم و مهتاكَحنا م
أَموالُهم و لَم تِحلَّ لَنا مناكَحتهم و لَم يقْبلْ ِمنهم ِإلَّا الدخولُ ِفي داِر الِْإسلَاِم أَِو الِْجزيةُ أَِو 

اِلثُ سيف علَى مشِرِكي الْعجِم يعِني الترك و الديلَم و الْخزر قَالَ اللَّه عز و الْقَتلُ و السيف الثَّ
جلَّ ِفي أَوِل السورِة الَِّتي يذْكُر ِفيها الَِّذين كَفَروا فَقَص ِقصتهم ثُم قَالَ فَضرب الرقاِب حتى 

هم فَشدوا الْوثاق فَِإما منا بعد و ِإما ِفداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها فَأَما قَولُه فَِإما ِإذا أَثْخنتمو
هؤلَاِء لَن منا بعد يعِني بعد السبِي ِمنهم و ِإما ِفداًء يعِني الْمفَاداةَ بينهم و بين أَهِل الِْإسلَاِم فَ

 ِب وراِر الْحوا ِفي داما دم مهتاكَحنا مِحلُّ لَنلَا ي لَاِم وولُ ِفي الِْإسخلُ أَِو الدِإلَّا الْقَت مهلَ ِمنقْبي
و زع أِْويِل قَالَ اللَّهالت ِي وغِل الْبلَى أَهع فيفَس كْفُوفالْم فيا السأَم ِإنْ طاِئفَتاِن ِمن لَّ وج 

َء  الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفي
   ِإنَّ ِمنكُم )ه وآله صلى اهللا علي( ِإىل أَمِر اللَِّه فَلَما نزلَت هِذِه الْآيةُ قَالَ رسولُ اللَِّه 
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 ِبيِئلَ النِزيِل فَسنلَى التع لْتا قَاتأِْويِل كَملَى التِدي ععقَاِتلُ بي نصلى اهللا عليه وآله ( م(نفَقَالَ  م وه 
 ِمِننيؤالْم ِني أَِمريعِل يعالن اِصفوِل )عليه السالم ( خسر عِة مايِذِه الرِبه لْتاِسٍر قَاتي نب ارمفَقَالَ ع 

غوا ِبنا السعفَاِت ِمن هجر  ثَلَاثاً و هِذِه الراِبعةُ و اللَِّه لَو ضربونا حتى يبلُ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 ِمِننيؤأَِمِري الْم ِمن ةُ ِفيِهمريِت السكَان اِطِل ولَى الْبع مهأَن و قلَى الْحا عا أَننِلما )عليه السالم ( لَعم 

تِح مكَّةَ فَِإنه لَم يسِب لَهم ذُريةً و قَالَ  ِفي أَهِل مكَّةَ يوم فَ)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِمن رسوِل اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري كَذَِلك و آِمن وفَه هأَلْقَى ِسلَاح نم و آِمن وفَه هابب أَغْلَق نصلوات اهللا عليه ( م( 

ذُر موا لَهبسلَا ت ى ِفيِهمادِة نرصالْب موي نم ِبراً ودوا معبتلَا ت ِريٍح ولَى جوا عِهزجلَا ت ةً وي
أَغْلَق بابه و أَلْقَى ِسلَاحه فَهو آِمن و أَما السيف الْمغمود فَالسيف الَِّذي يقُوم ِبِه الِْقصاص قَالَ 

 فِْس وِبالن فْسلَّ النج و زع ِذِه اللَّها فَهنِإلَي هكْمح وِل وقْتاِء الْمِليِإلَى أَو لُّهِن فَسيِبالْع نيالْع
 فَمن جحدها أَو جحد واِحداً ِمنها أَو شيئاً )صلى اهللا عليه وآله ( السيوف الَِّتي بعثَ اللَّه ِبها محمداً 

كَاِمهأَح ا وِرهِسي ٍد ِمنمحلَى مع لَ اللَّهزا أَنِبم كَفَر صلى اهللا عليه وآله ( ا فَقَد(.   
 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 ِبيِر)صلى اهللا عليه وآله ( النثَ ِبسعب  ِقيب و رغالْأَص ادا الِْجهوٍم قَضباً ِبقَوحروا قَالَ معجا رٍة فَلَمي
  . و ما الِْجهاد الْأَكْبر قَالَ ِجهاد النفِْس )صلى اهللا عليه وآله ( الِْجهاد الْأَكْبر ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه 
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ِجبلَا ي نم و ادِه الِْجهلَيع ِجبي نباب م  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْقَاِسِم بِن بريٍد عن أَِبي عمٍرو - ١
ِرييبِد اللَِّه الزبأَِبي ع ناِد ِفي )عليه السالم (  عالِْجه اِء ِإلَى اللَِّه وعِن الدِني عِبرأَخ لَه قَالَ قُلْت 

حو نِلكُلِّ م احبم وه أَم مهكَانَ ِمن نِبِه ِإلَّا م قُوملَا ي و مِحلُّ ِإلَّا لَهٍم لَا يِلقَو وِبيِلِه أَ هس اللَّه د
 و من كَانَ كَذَا فَلَه أَنْ يدعو ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( عز و جلَّ و آمن ِبرسوِلِه 

قُوملَا ي و مِحلُّ ِإلَّا لَهٍم لَا يِلقَو ِبيِلِه فَقَالَ ذَِلكِفي س اِهدجأَنْ ي ِتِه وكَانَ طَاع نِإلَّا م ِبذَِلك 
 اِهِدينجلَى الْماِد عالِْجه اِل ولَّ ِفي الِْقتج و زاِئِط اللَِّه عرِبش قَام نقَالَ م أُولَِئك نم قُلْت مهِمن

ماً ِبشراِئِط اللَِّه عز و جلَّ ِفي فَهو الْمأْذُونُ لَه ِفي الدعاِء ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و من لَم يكُن قَاِئ
الِْجهاِد علَى الْمجاِهِدين فَلَيس ِبمأْذُوٍن لَه ِفي الِْجهاِد و لَا الدعاِء ِإلَى اللَِّه حتى يحكُم ِفي 

ِلي ي نيفَب اِد قُلْتاِئطَ الِْجهرش ِه ِمنلَيع ذَ اللَّها أَخفِْسِه من و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه اللَّه كمحر
 ربالَى أَخعت]هِبين [ فرعاٍت يجرد ملَه لَ ذَِلكعِه فَجاةَ ِإلَيعالد فصو ِه واَء ِإلَيعاِبِه الدِفي ِكت

 ربٍض فَأَخعلَى با عِضهعلُّ ِببدتسي ضاً وعا بهضعب فِْسِه وا ِإلَى نعد نلُ مالَى أَوعت و كاربت هأَن
دعا ِإلَى طَاعِتِه و اتباِع أَمِرِه فَبدأَ ِبنفِْسِه فَقَالَ و اللَّه يدعوا ِإىل داِر السالِم و يهِدي من يشاُء 

لَ ادع ِإىل سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة و الْموِعظَِة الْحسنِة و ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم ثُم ثَنى ِبرسوِلِه فَقَا
جاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن يعِني ِبالْقُرآِن و لَم يكُن داِعياً ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ من خالَف أَمر اللَِّه 

 ا أُِمرِر ميِه ِبغو ِإلَيعدي ِه ] ِهِب[وِبيقَالَ ِفي ن ى ِإلَّا ِبِه وعدأَنْ لَا ي رالَِّذي أَم اِبِه وصلى اهللا عليه ( ِفي ِكت

 و ِإنك لَتهِدي ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم يقُولُ تدعو ثُم ثَلَّثَ ِبالدعاِء ِإلَيِه ِبِكتاِبِه أَيضاً فَقَالَ )وآله 
ى ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم أَي يدعو و يبشر الْمؤِمِنني ثُم ذَكَر من أَِذنَ تبارك و تعالَ

  لَه ِفي الدعاِء 
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ونَ ِإلَيرأْمي ِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم كُمِمن كُنلْت اِبِه فَقَالَ ووِلِه ِفي ِكتسر دعب و هدعِه ب
 ِهي نِمم ِة وِذِه الْأُمه نع ربأَخ ونَ ثُمفِْلحالْم مه أُولِئك كَِر ونِن الْمنَ عوهني وِف ورعِبالْم و

 اللَِّه قَطُّ الَِّذين روا غَيدبعي لَم نِم ِممركَّاِن الْحس اِعيلَ ِمنمِة ِإسيذُر ِمن و اِهيمرِة ِإبيذُر ا ِمنهأَن
أَخ ِجِد الَِّذينسِل الْمأَه اِعيلَ ِمنمِإس و اِهيمرةُ ِإبوعةُ دوعالد ملَه تبجو هاِبِه أَنِفي ِكت مهنع رب

 اِهيمرِة ِإبذَا ِفي ِصفَِة أُملَ هقَب ماهفْنصو طِْهرياً الَِّذينت مهرطَه و سجالر مهنع بعليه السالم ( أَذْه

ِه على بِصريٍة أَنا و مِن اتبعِني يعِني أَولَ  الَِّذين عناهم اللَّه تبارك و تعالَى ِفي قَوِلِه أَدعوا ِإلَى اللَّ)
مِن اتبعه علَى الِْإمياِن ِبِه و التصِديِق لَه ِبما جاَء ِبِه ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ ِمن الْأُمِة الَِّتي بِعثَ 

لِْق ِمملَ الْخا قَبهِإلَي ا وهِمن ا وِفيه ثُم كرالش وه ِبظُلٍْم و هانِإمي لِْبسي لَم ِباللَِّه قَطُّ و ِركشي لَم ن
 و أَتباع هِذِه الْأُمِة الَِّتي وصفَها ِفي ِكتاِبِه ِبالْأَمِر ِبالْمعروِف و )صلى اهللا عليه وآله ( ذَكَر أَتباع نِبيِه 

منكَِر و جعلَها داِعيةً ِإلَيِه و أَِذنَ لَها ِفي الدعاِء ِإلَيِه فَقَالَ يا أَيها النِبي حسبك اللَّه النهِي عِن الْ
 و جلَّ  ِمن الْمؤِمِنني فَقَالَ عز)صلى اهللا عليه وآله ( و مِن اتبعك ِمن الْمؤِمِنني ثُم وصف أَتباع نِبيِه 

محمد رسولُ اللَِّه و الَِّذين معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ 
وِفي الت مثَلُهم وِد ذِلكجأَثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و مواناً ِسيماهِرض اللَِّه و لًا ِمنفَض مثَلُهم راِة و

 و ِديِهمأَي نيعى بسي مهورن هعوا منآم الَِّذين و ِبيالن ِزي اللَّهخال ي موقَالَ ي ِجيِل وِفي الِْإن
 و ملَّاهح ونَ ثُمِمنؤالْم أَفْلَح قَالَ قَد و ِمِننيؤالْم ِني أُولَِئكعي ماِنِهمِبأَي عطْملَا ي كَي مفَهصو

 الِتِهمِفي ص مه الَِّذين مفَهصو ِبِه و ملَّاها حفَقَالَ ِفيم مهكَانَ ِمن نِإلَّا م اِق ِبِهمِفي اللِّح
ين يِرثُونَ الِْفردوس خاِشعونَ و الَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ ِإلَى قَوِلِه أُولِئك هم الْواِرثُونَ الَِّذ

  هم ِفيها خاِلدونَ و قَالَ ِفي 
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و راللَِّه ِإهلاً آخ عونَ معدال ي ضاً الَِّذينأَي ِتِهمِحلْي و ِإلَّا ِصفَِتِهم اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال ي 
ِبالْحق و ال يزنونَ و من يفْعلْ ذِلك يلْق أَثاماً يضاعف لَه الْعذاب يوم الِْقيامِة و يخلُد ِفيِه مهاناً 

و ِمِننيؤلَاِء الْمؤه ى ِمنرتاش هأَن ربأَخ ِبأَنَّ ثُم موالَهأَم و مهفُسأَن لَى ِمثِْل ِصفَِتِهمكَانَ ع نم 
 ِجيِل والِْإن راِة ووا ِفي التقِه حلَيداً ععلُونَ وقْتي لُونَ وقْتِبيِل اللَِّه فَيقاِتلُونَ ِفي سةَ ينالْج ملَه

ِبع لَه مفَاَءهو ذَكَر آِن ثُمالْقُر ِعكُميوا ِببِشربتاللَِّه فَاس ِدِه ِمنهىف ِبعأَو نم ِتِه فَقَالَ وعايبم ِدِه وه
 ِمِننيؤالْم رى ِمنتاش ةُ ِإنَّ اللَّهِذِه الْآيه لَتزا نفَلَم ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلك ِبِه و متعالَِّذي باي

 فَقَالَ يا نِبي اللَِّه أَ رأَيتك )صلى اهللا عليه وآله ( الَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ قَام رجلٌ ِإلَى النِبي أَنفُسهم و أَمو
نزلَ اللَّه عز الرجلُ يأْخذُ سيفَه فَيقَاِتلُ حتى يقْتلَ ِإلَّا أَنه يقْتِرف ِمن هِذِه الْمحاِرِم أَ شِهيد هو فَأَ

و جلَّ علَى رسوِلِه التاِئبونَ الْعاِبدونَ الْحاِمدونَ الساِئحونَ الراِكعونَ الساِجدونَ الْآِمرونَ 
رفَفَس ِمِننيؤِر الْمشب وِد اللَِّه ودالْحاِفظُونَ ِلح كَِر ونِن الْمونَ عاهالن وِف ورعِبالْم ِبيصلى اهللا (  الن

 الْمجاِهِدين ِمن الْمؤِمِنني الَِّذين هِذِه ِصفَتهم و ِحلْيتهم ِبالشهادِة و الْجنِة و قَالَ )عليه وآله 
 ِبِه شيئاً الْحاِمدونَ الَِّذين التاِئبونَ ِمن الذُّنوِب الْعاِبدونَ الَِّذين لَا يعبدونَ ِإلَّا اللَّه و لَا يشِركُونَ

يحمدونَ اللَّه علَى كُلِّ حاٍل ِفي الشدِة و الرخاِء الساِئحونَ و هم الصاِئمونَ الراِكعونَ 
ظُونَ علَيها الساِجدونَ الَِّذين يواِظبونَ علَى الصلَواِت الْخمِس و الْحاِفظُونَ لَها و الْمحاِف

 و ذَِلك دعوِف برعونَ ِبالْما الْآِمرقَاِتهِفي أَو ا ووِع ِفيهشِفي الْخ ا ووِدهجس ا وكُوِعهِبر
ِبه قَاِئم وه قُِتلَ و نم رشقَالَ فَب هنونَ عهتنالْم كَِر ونِن الْمونَ عاهالن اِملُونَ ِبِه ووِط الْعرِذِه الش

ِبالشهادِة و الْجنِة ثُم أَخبر تبارك و تعالَى أَنه لَم يأْمر ِبالِْقتاِل ِإلَّا أَصحاب هِذِه الشروِط فَقَالَ 
م لَقَِدير الَِّذين أُخِرجوا ِمن عز و جلَّ أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا و ِإنَّ اللَّه على نصِرِه

 ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ ِدياِرِهم  
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مالس نيا بم ِميعأَنَّ ج ذَِلك و ِمِننيؤالْم ا ِمناِعِهمبِلأَت وِلِه وسِلر لَّ وج و زِض ِللَِّه عالْأَر اِء و
 اِر ِمنالْفُج ِة والظَّلَم الْكُفَّاِر و و ِرِكنيشِدي الْما ِفي أَيينالد ا كَانَ ِمنفَِة فَمِذِه الصِل هأَه ِمن

 و الْمولِّي عن طَاعِتِهما ِمما كَانَ ِفي أَيِديِهم ظَلَموا ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه أَهِل الِْخلَاِف ِلرسوِل
 أَفَاَء اللَّه مقُّهح ووِلِه فَهسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهِه ِمملَيع موهغَلَب فَاِت وِذِه الصِل هأَه ِمن ِمِننيؤالْم

لَيعى الْفَينعا ممِإن و ِهمِإلَي هدر و ِهم  غُِلب ا كَانَ قَدِمم عجر ثُم ِرِكنيشِإلَى الْم ارا صِء كُلُّ م
ِللَِّذين يؤلُونَ علَيِه أَو ِفيِه فَما رجع ِإلَى مكَاِنِه ِمن قَوٍل أَو ِفعٍل فَقَد فَاَء ِمثْلُ قَوِل اللَِّه عز و جلَّ 

ِمن ِنساِئِهم تربص أَربعِة أَشهٍر فَِإنْ فاؤ فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم أَي رجعوا ثُم قَالَ و ِإنْ عزموا 
فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ الطَّالق فَِإنَّ اللَّه سِميع عِليم و قَالَ و ِإنْ طاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا 

َء ِإىل أَمِر اللَِّه أَي ترِجع فَِإنْ فاَءت أَي  بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفي
قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه ِل ودما ِبالْعهنيوا بِلحفَأَص تعجِفيرِلِه تِني ِبقَوعي   ِجعرَء ت

لَى أَنَّ الْفَيِليلُ عالد ِس ِإذَا  فَذَِلكمقَالُ ِللشي ِفيِه و ِه أَولَيكَانَ ع كَاٍن قَداِجٍع ِإلَى مَء كُلُّ ر
زواِلها و كَذَِلك ما أَفَاَء ُء ِعند رجوِع الشمِس ِإلَى  ُء الْفَي زالَت قَد فَاَءِت الشمس ِحني يِفي

 ماهظُلِْم الْكُفَّاِر ِإي دعب ِهمِإلَي تعجر ِمِننيؤالْم قُوقح ا ِهيمالْكُفَّاِر فَِإن ِمن ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه
الْمؤِمنونَ أَحق ِبِه ِمنهم و ِإنما أُِذنَ فَذَِلك قَولُه أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا ما كَانَ 

ِللْمؤِمِنني الَِّذين قَاموا ِبشراِئِط الِْإمياِن الَِّتي وصفْناها و ذَِلك أَنه لَا يكُونُ مأْذُوناً لَه ِفي الِْقتاِل 
ى يتظْلُوماً حكُونُ ملَا ي ظْلُوماً وكُونَ مى يتكُونُ حلَا ي ِمناً وؤكُونَ م  
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ني و الْمجاِهِدين مؤِمناً حتى يكُونَ قَاِئماً ِبشراِئِط الِْإمياِن الَِّتي اشترطَ اللَّه عز و جلَّ علَى الْمؤِمِن
فَِإذَا تكَاملَت ِفيِه شراِئطُ اللَِّه عز و جلَّ كَانَ مؤِمناً و ِإذَا كَانَ مؤِمناً كَانَ مظْلُوماً و ِإذَا كَانَ 

ونَ ِبأَنهم ظُِلموا و ِإنَّ اللَّه مظْلُوماً كَانَ مأْذُوناً لَه ِفي الِْجهاِد ِلقَوِلِه عز و جلَّ أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُ
 ِجبي ِغي وبي نِمم ظَاِلم واِن فَهاِئِط الِْإميركِْملًا ِلشتسم كُني ِإنْ لَم و لَقَِدير ِرِهمصلى نع

ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِلأَنه لَيس ِمن ِجهاده حتى يتوب و لَيس ِمثْلُه مأْذُوناً لَه ِفي الِْجهاِد و الدعاِء 
 ةُ أُِذنَ ِللَِّذينِذِه الْآيه لَتزا ناِل فَلَمآِن ِفي الِْقتِفي الْقُر مأُِذنَ لَه الَِّذين ظْلُوِمنيالْم ِمِننيؤالْم

رأَخ الَِّذين اِجِرينهوا ِفي الْمظُِلم مهلُونَ ِبأَنقاتي مأُِحلَّ لَه اِلِهموأَم و اِرِهمِدي كَّةَ ِمنلُ مأَه مهج
ِجهادهم ِبظُلِْمِهم ِإياهم و أُِذنَ لَهم ِفي الِْقتاِل فَقُلْت فَهِذِه نزلَت ِفي الْمهاِجِرين ِبظُلِْم مشِرِكي 

م ِكسرى و قَيصر و من دونهم ِمن مشِرِكي قَباِئِل الْعرِب أَهِل مكَّةَ لَهم فَما بالُهم ِفي ِقتاِلِه
فَقَالَ لَو كَانَ ِإنما أُِذنَ لَهم ِفي ِقتاِل من ظَلَمهم ِمن أَهِل مكَّةَ فَقَطْ لَم يكُن لَهم ِإلَى ِقتاِل 

ةَ ِمن قَباِئِل الْعرِب سِبيلٌ ِلأَنَّ الَِّذين ظَلَموهم غَيرهم و جموِع ِكسرى و قَيصر و غَيِر أَهِل مكَّ
ِإنما أُِذنَ لَهم ِفي ِقتاِل من ظَلَمهم ِمن أَهِل مكَّةَ ِلِإخراِجِهم ِإياهم ِمن ِدياِرِهم و أَمواِلِهم ِبغيِر 

ةُ ِإنِت الْآيكَان لَو و قةَ حِفعترةُ مِت الْآيكَّةَ كَانلُ مأَه مهظَلَم الَِّذين اِجِرينهِت الْمنا عم
الْفَرِض عمن بعدهم ِإذَا لَم يبق ِمن الظَّاِلِمني و الْمظْلُوِمني أَحد و كَانَ فَرضها مرفُوعاً عِن 

 مهدعاِس بالن]ي ِإذَا لَمدأَح ظْلُوِمنيالْم و الظَّاِلِمني ِمن قا ] بلَا كَم و تنا ظَنكَم سلَي و
 و اِرِهمِدي ِمن اِجِهمركَّةَ ِبِإخلُ مأَه مهِن ظَلَميتِجه وا ِمنظُِلم اِجِرينهالْم لَِكن و تذَكَر

 لَهم ِفي ذَِلك و ظَلَمهم ِكسرى و قَيصر و من كَانَ دونهم ِمن أَمواِلِهم فَقَاتلُوهم ِبِإذِْن اللَِّه
قَباِئِل الْعرِب و الْعجِم ِبما كَانَ ِفي أَيِديِهم ِمما كَانَ الْمؤِمنونَ أَحق ِبِه ِمنهم فَقَد قَاتلُوهم ِبِإذِْن 

 ذَِلك و ِبحجِة هِذِه الْآيِة يقَاِتلُ مؤِمنو كُلِّ زماٍن و ِإنما أَِذنَ اللَّه عز و اللَِّه عز و جلَّ لَهم ِفي
جلَّ ِللْمؤِمِنني الَِّذين قَاموا ِبما وصفَها اللَّه عز و جلَّ ِمن الشراِئِط الَِّتي شرطَها اللَّه علَى 

لِْإمياِن و الِْجهاِد و من كَانَ قَاِئماً ِبِتلْك الشراِئِط فَهو مؤِمن و هو مظْلُوم و الْمؤِمِنني ِفي ا
 ِمن سلَي و ظَاِلم وفَه لَى ِخلَاِف ذَِلككَانَ ع نم ى ونعالْم اِد ِبذَِلكِفي الِْجه أْذُونٌ لَهم  
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 سلَي هوِف ِلأَنرعِر ِبالْمالْأَم كَِر ونِن الْمِي عهلَا ِبالن اِل وِفي الِْقت أْذُوٍن لَهِبم سلَي و ظْلُوِمنيالْم
ي الدعاِء ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِلأَنه لَيس يجاِهد ِمثْلُه و أُِمر ِبدعاِئِه ِمن أَهِل ذَِلك و لَا مأْذُوٍن لَه ِف

ِإلَى اللَِّه و لَا يكُونُ مجاِهداً من قَد أُِمر الْمؤِمنونَ ِبِجهاِدِه و حظَر الِْجهاد علَيِه و منعه ِمنه و لَا 
 ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ من أُِمر ِبدعاِء ِمثِْلِه ِإلَى التوبِة و الْحق و الْأَمِر ِبالْمعروِف و يكُونُ داِعياً

د أُِمر النهِي عِن الْمنكَِر و لَا يأْمر ِبالْمعروِف من قَد أُِمر أَنْ يؤمر ِبِه و لَا ينهى عِن الْمنكَِر من قَ
 ا ِمنلُها أَهِبه ِصفلَّ الَِّتي وج و زاِئطُ اللَِّه عرِفيِه ش تمت قَد تكَان نفَم هنى عهنأَنْ ي

 ِبياِب النحِفي )صلى اهللا عليه وآله ( أَص ما أُِذنَ لَهاِد كَمِفي الِْجه أْذُونٌ لَهم وفَه ظْلُومم وه اِد  والِْجه
ِلأَنَّ حكْم اللَِّه عز و جلَّ ِفي الْأَوِلني و الْآِخِرين و فَراِئضه علَيِهم سواٌء ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة أَو حاِدٍث 

ِهملَيع اِئضالْفَر كَاُء وراِدِث شوِع الْحنضاً ِفي مونَ أَيالْآِخر لُونَ والْأَو كُونُ وأَلُ يسةٌ ياِحدو 
 لَم نم ونَ وباسحا ِبِه يمونَ عباسحي لُونَ والْأَو هنأَلُ عسا يماِئِض عاِء الْفَرأَد نونَ عالْآِخر

هاِد و لَيس ِبمأْذُوٍن يكُن علَى ِصفَِة من أَِذنَ اللَّه لَه ِفي الِْجهاِد ِمن الْمؤِمِنني فَلَيس ِمن أَهِل الِْج
َء ِبما شرطَ اللَّه عز و جلَّ علَيِه فَِإذَا تكَاملَت ِفيِه شراِئطُ اللَِّه عز و جلَّ علَى  لَه ِفيِه حتى يِفي

تاِد فَلْيِفي الِْجه ملَه أْذُوِننيالْم ِمن وفَه اِهِدينجالْم و ِمِننيؤالْم رتغلَا ي و دبلَّ عج و زع ِق اللَّه
ِبالْأَماِني الَِّتي نهى اللَّه عز و جلَّ عنها ِمن هِذِه الْأَحاِديِث الْكَاِذبِة علَى اللَِّه الَِّتي يكَذِّبها الْقُرآنُ 

ا واِتهور ا ولَِتهمح ِمن ا وهأُ ِمنربتي و سلَي ها فَِإنِبه ذَرعٍة لَا يهبلَّ ِبشج و زلَى اللَِّه عع مقْدلَا ي 
وراَء الْمتعرِض ِللْقَتِل ِفي سِبيِل اللَِّه منِزلَةٌ يؤتى اللَّه ِمن ِقبِلها و ِهي غَايةُ الْأَعماِل ِفي ِعظَِم 

ؤركُِم امحا فَلْيِرهقَد   
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ِلنفِْسِه و لْيِرها ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ و يعِرضها علَيِه فَِإنه لَا أَحد أَعرف ِبالْمرِء ِمن نفِْسِه فَِإنْ 
جا وهِلحصقِْصرياً فَلْيت ِلمِإنْ ع اِد ولَى الِْجهع قِْدماِد فَلْيِه ِفي الِْجهلَيع طَ اللَّهرا شةً ِبما قَاِئمهد

ةٌ ِمنرطَهةٌ مطَاِهر ِهي ا وِبه قِْدملْي اِد ثُمالِْجه ا ِمنهلَيع اللَّه ضا فَرلَى ما عهِقملْي ٍس ونكُلِّ د 
 ا ِمنفْنصا ولَى ِخلَاِف مع وه و ادالِْجه ادأَر نقُولُ ِلما ننلَس ا واِدهِجه نيب ا وهنيولُ بحي

مناكُم ما شراِئِط اللَِّه عز و جلَّ علَى الْمؤِمِنني و الْمجاِهِدين لَا تجاِهدوا و لَِكن نقُولُ قَد علَّ
 مالَهوأَم و مهفُسأَن مهى ِمنرتاش و مهعايب اِد الَِّذينِل الِْجهلَى أَهلَّ عج و زع طَ اللَّهرش

ِئِط اللَِّه فَِإنْ ِبالِْجناِن فَلْيصِلِح امرؤ ما عِلم ِمن نفِْسِه ِمن تقِْصٍري عن ذَِلك و لْيعِرضها علَى شرا
رأَى أَنه قَد وفَى ِبها و تكَاملَت ِفيِه فَِإنه ِممن أَِذنَ اللَّه عز و جلَّ لَه ِفي الِْجهاِد فَِإنْ أَبى أَنْ لَا 

قْداِم علَى الِْجهاِد يكُونَ مجاِهداً علَى ما ِفيِه ِمن الِْإصراِر علَى الْمعاِصي و الْمحاِرِم و الِْإ
ِبالتخِبيِط و الْعمى و الْقُدوِم علَى اللَِّه عز و جلَّ ِبالْجهِل و الرواياِت الْكَاِذبِة فَلَقَد لَعمِري جاَء 

ينذَا الده رصنلَّ يج و زع لَ ِإنَّ اللَّهذَا الِْفعلَ هفَع نِفيم الْأَثَر زع ِق اللَّهتفَلْي ملَه لَاقاٍم لَا خِبأَقْو 
و جلَّ امرؤ و لْيحذَر أَنْ يكُونَ ِمنهم فَقَد بين لَكُم و لَا عذْر لَكُم بعد الْبياِن ِفي الْجهِل و لَا 

  .نا و ِإلَيِه الْمِصري قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و حسبنا اللَّه علَيِه توكَّلْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن عبِد - ٢

 تخرج ِإلَى  يا عبد الْمِلِك ما ِلي لَا أَراك)عليه السالم ( الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ةُ ويصصالْم انُ وادبع ةُ ودفَقَالَ ج نأَي و قَالَ قُلْت لُ ِبلَاِدكا أَههِإلَي جرخاِضِع الَِّتي يوِذِه الْمه

 خيراً ما سبقُونا ِإلَيِه قَالَ قَزِوين فَقُلْت انِتظَاراً ِلأَمِركُم و اِلاقِْتداِء ِبكُم فَقَالَ ِإي و اللَِّه لَو كَانَ
قُلْت لَه فَِإنَّ الزيِديةَ يقُولُونَ لَيس بيننا و بين جعفٍَر ِخلَاف ِإلَّا أَنه لَا يرى الِْجهاد فَقَالَ أَنا لَا 

 عأَنْ أَد هأَكْر لَِكن و اهي لَأَراللَِّه ِإن لَى وب اهأَر ِلِهمهِعلِْمي ِإلَى ج.  
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  باب الْغزِو مع الناِس ِإذَا ِخيف علَى الِْإسلَاِم
يسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ١

 قَالَ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ ِإني كُنت أُكِْثر الْغزو و أَبعد )عليه السالم ( عمرةَ السلَِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الُوا لَا غَزو ِإلَّا مع ِإماٍم عاِدٍل فَما ترى ِفي طَلَِب الْأَجِر و أُِطيلُ الْغيبةَ فَحِجر ذَِلك علَي فَقَ

 ِإنْ ِشئْت أَنْ أُجِملَ لَك أَجملْت و ِإنْ ِشئْت أَنْ )عليه السالم ( أَصلَحك اللَّه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 زع ِملْ قَالَ ِإنَّ اللَّهلْ أَجفَقَالَ ب تصلَخ لَك صأُلَخ موي اِتِهملَى ِنيع اسالن رشحلَّ يج و

الِْقيامِة قَالَ فَكَأَنه اشتهى أَنْ يلَخص لَه قَالَ فَلَخص ِلي أَصلَحك اللَّه فَقَالَ هاِت فَقَالَ الرجلُ 
أَدعوهم فَقَالَ ِإنْ كَانوا غَزوا و قُوِتلُوا و غَزوت فَواقَعت الْمشِرِكني فَينبِغي ِقتالُهم قَبلَ أَنْ 

قَاتلُوا فَِإنك تجتِرئ ِبذَِلك و ِإنْ كَانوا قَوماً لَم يغزوا و لَم يقَاِتلُوا فَلَا يسعك ِقتالُهم حتى 
 مهوعدت  
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قَالَ الرجلُ فَدعوتهم فَأَجابِني مِجيب و أَقَر ِبالِْإسلَاِم ِفي قَلِْبِه و كَانَ ِفي الِْإسلَاِم فَِجري علَيِه ِفي 
تاع و الُهأُِخذَ م و هتمرح ِهكَتتان كِْم وا الْحكُمفَقَالَ ِإن هتوعا دأَن ِج ورخِبالْم فِه فَكَيلَيع ِدي

 فَعدي و كلَتِقب عنمي و ِتكمراِء حرو ِمن وطُكحي كعم وه و ذَِلك ا كَانَ ِمنلَى ماِن عورأْجم
ونَ علَيك يهِدم ِقبلَتك و ينتِهك حرمتك و يسِفك عن ِكتاِبك و يحقُن دمك خير ِمن أَنْ يكُ

كابِكت ِرقحي و كمد.   
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٢

 رجلًا ِمن مواِليك بلَغه أَنَّ رجلًا يعِطي السيف و الْفَرس ِفي سِبيِل قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ
 عِبيلَ مأَنَّ الس وهربفَأَخ هابحأَص هلَِقي ِبيِل ثُمِه السجاِهلٌ ِبوج وه و ها ِمنمذَهفَأَخ اهاللَِّه فَأَت

مروه ِبردِهما فَقَالَ فَلْيفْعلْ قَالَ قَد طَلَب الرجلَ فَلَم يِجده و ِقيلَ لَه قَد هؤلَاِء لَا يجوز و أَ
 هبا أَشم قَلَانَ وسع لَِم ويالد و ِوينقَاِتلْ قَالَ فَِفي ِمثِْل قَزلَا ي اِبطْ ورلُ قَالَ فَلْيجالر صخش

أَ ] فَقَالَ[الَ نعم فَقَالَ لَه يجاِهد قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يخاف علَى ذَراِري الْمسِلِمني هِذِه الثُّغور فَقَ
رأَيتك لَو أَنَّ الروم دخلُوا علَى الْمسِلِمني لَم ينبِغ لَهم أَنْ يمنعوهم قَالَ يراِبطُ و لَا يقَاِتلُ و ِإنْ 

اففَِإنْ خ لْطَاِن قَالَ قُلْتِللس سلَي فِْسِه وِلن الُهكُونُ ِقتلَ فَيقَات ِلِمنيسالْم لَاِم وِة الِْإسضيلَى بع 
ا عن جاَء الْعدو ِإلَى الْموِضِع الَِّذي هو ِفيِه مراِبطٌ كَيف يصنع قَالَ يقَاِتلُ عن بيضِة الِْإسلَاِم لَ

   .)صلى اهللا عليه وآله ( هؤلَاِء ِلأَنَّ ِفي دروِس الِْإسلَاِم دروس ِديِن محمٍد 
  . نحوه )عليه السالم (  عِلي عن أَِبيِه عن يحيى بِن أَِبي ِعمرانَ عن يونس عِن الرضا 
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  باب الِْجهاِد الْواِجِب مع من يكُونُ
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِفي طَِريِق مكَّةَ فَقَالَ لَه يا عِلي بن )صلوات اهللا عليه ( بصِري عِلي بن الْحسيِن  قَالَ لَِقي عباد الْ)السالم 
 قُولُ ِإنَّ اللَّهلَّ يج و زع ِتِه ِإنَّ اللَّهِلين و جلَى الْحع لْتأَقْب و هتوبعص و ادالِْجه كْترِن تيسالْح

ن الْمؤِمِنني أَنفُسهم و أَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ و يقْتلُونَ اشترى ِم
ِشربتاللَِّه فَاس ِدِه ِمنهىف ِبعأَو نم آِن والْقُر ِجيِل والِْإن راِة ووا ِفي التقِه حلَيداً ععو ِعكُميوا ِبب

 أَِتم الْآيةَ فَقَالَ )عليه السالم ( الَِّذي بايعتم ِبِه و ذِلك هو الْفَوز الْعِظيم فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 
عونَ ِبالْمونَ الْآِمراِجدونَ الساِكعونَ الراِئحونَ السونَ الْحاِمدونَ الْعاِبداِئبونَ التاهالن وِف ور
 ِإذَا رأَينا )عليه السالم ( عِن الْمنكَِر و الْحاِفظُونَ ِلحدوِد اللَِّه و بشِر الْمؤِمِنني فَقَالَ عِلي بن الْحسيِن 

 جالْح لُ ِمنأَفْض مهعم ادفَالِْجه مهِذِه ِصفَته لَاِء الَِّذينؤه.  
٢ -ِد   ِعدمحم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

بِن عبِد اللَِّه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن صفْوانَ بِن 
 و أَنا أَسمع )صلوات اهللا عليه (  اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ قَالَ محمد بن عبِد اللَِّه ِللرضا يحيى عن عبِد

لُ  أَنه قَالَ ِلبعِضِهم ِإنَّ ِفي ِبلَاِدنا موِضع ِرباٍط يقَا)عليهم السالم ( حدثَِني أَِبي عن أَهِل بيِتِه عن آباِئِه 
لَه قَزِوين و عدواً يقَالُ لَه الديلَم فَهلْ ِمن ِجهاٍد أَو هلْ ِمن ِرباٍط فَقَالَ علَيكُم ِبهذَا الْبيِت 

أَنْ ي كُمدى أَحضرا يأَ م وهجِت فَحيذَا الْبِبه كُملَيِديثَ فَقَالَ عِه الْحلَيع ادفَأَع وهجكُونَ فَح
صلى ( ِفي بيِتِه ينِفق علَى ِعياِلِه ِمن طَوِلِه ينتِظر أَمرنا فَِإنْ أَدركَه كَانَ كَمن شِهد مع رسوِل اللَِّه 

 هكَذَا ِفي  )عليه السالم(  بدراً و ِإنْ مات منتِظراً ِلأَمِرنا كَانَ كَمن كَانَ مع قَاِئِمنا )اهللا عليه وآله 
 عمج طَاِطِه وفُس  
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طْولُ ِمن هِذِه فَقَالَ بين السبابتيِن و لَا أَقُولُ هكَذَا و جمع بين السبابِة و الْوسطَى فَِإنَّ هِذِه أَ
  . صدق )عليه السالم ( أَبو الْحسِن 
٣ - ٍد الْقَلَاِنِسييوس ناِن عمعِن النب ِليع نع هذَكَر نمع ِن الطَّاطَِريسالْح نب دمحم  

قَالَ قُلْت لَه ِإني رأَيت ِفي الْمناِم أَني قُلْت لَك ِإنَّ  )عليه السالم ( عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 وِلي ه ِزيِر فَقُلْتِم الِْخنلَح ِم والد ِة وتيِمثْلَ الْم امرح هتوِض طَاعفْراِم الْمِر الِْإمغَي عالَ مالِْقت

  . هو كَذَِلك هو كَذَِلك )لسالم عليه ا( كَذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  )عليه السالم ( باب دخوِل عمِرو بِن عبيٍد و الْمعتِزلَِة علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن عبِد- ١
 ِبمكَّةَ ِإذْ دخلَ علَيِه أُناس )عليه السالم ( الْكَِرِمي عتبةَ الْهاِشِمي قَالَ كُنت قَاِعداً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

بِن هلَى ابواِلٍم مس نب فْصح طَاٍء وع ناِصلُ بو ٍد ويبع نو برمع ِزلَِة ِفيِهمتعالْم ِمن اسن ةَ وري
 ِمن  
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خ وا وأَكْثَر وا وكَلَّمفَت مهنياِم بِل الشِتلَاِف أَهاخ ِليِد وِل الْوثَانُ قَتِحد ذَِلك و اِئِهمسؤوا رطَب
 ِإنكُم قَد أَكْثَرتم علَي فَأَسِندوا أَمركُم ِإلَى رجٍل ِمنكُم )عليه السالم ( فَأَطَالُوا فَقَالَ لَهم أَبو عبِد اللَِّه 

م فَأَبلَغَ و أَطَالَ فَكَانَ و لْيتكَلَّم ِبحجِجكُم و يوِجز فَأَسندوا أَمرهم ِإلَى عمِرو بِن عبيٍد فَتكَلَّ
 تتش ٍض وعِبب مهضعلَّ بج و زع اللَّه برض و مهِليفَتاِم خلُ الشلَ أَهقَت ا قَالَ أَنْ قَالَ قَدِفيم

ع و معِدنٌ ِللِْخلَافَِة و هو محمد اللَّه أَمرهم فَنظَرنا فَوجدنا رجلًا لَه ِدين و عقْلٌ و مروةٌ و موِض
 ا وِمن وا فَهنعايكَانَ ب نفَم هعم رظْهن ثُم هاِيعبِه فَنلَيع ِمعتجا أَنْ نندِن فَأَرسِن الْحِد اللَِّه ببع نب

نم و هنا عا كَفَفْنلَنزتِن اعم و ها ِمنِه ِإلَى كُندر ِيِه وغلَى بع ا لَهنبصن و اهنداها جلَن بصن 
 ِمثِْلك نا عى ِبنلَا ِغن ها فَِإننعلَ مخدفَت كلَيع ذَِلك ِرضعا أَنْ ننببأَح قَد ِلِه وأَه و قالْح

 أَ كُلُّكُم علَى ِمثِْل ما قَالَ )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِلموِضِعك و كَثْرِة ِشيعِتك فَلَما فَرغَ
 ِبيلَى النلَّى عص ِه ولَيى عأَثْن و اللَّه ِمدفَح معو قَالُوا نرمطُ )صلى اهللا عليه وآله ( عخسا نمقَالَ ِإن ثُم 

 أُِطيع رِضينا أَخِبرِني يا عمرو لَو أَنَّ الْأُمةَ قَلَّدتك أَمرها و ولَّتك ِبغيِر ِإذَا عِصي اللَّه فَأَما ِإذَا
 نيى بورا شلُهعأَج تا قَالَ كُنلِّيهوت تكُن نم ِشئْت نا ملِّه و ِقيلَ لَك ٍة وئُونلَا م اٍل وِقت

يقَالَ ب ِلِمنيسالْم ٍش ويقَالَ قُر معقَالَ ن اِرِهمِخي و اِئِهمفُقَه نيقَالَ ب معقَالَ ن كُلِِّهم ِلِمنيسالْم ن
 رمع كٍْر وا بلَّى أَبوتو أَ ترما عِني يِبرقَالَ أَخ معِم قَالَ نجالْع ِب ورالْع قَالَ و معقَالَ ن ِرِهمغَي

 ا أَومهُءونَ ِمنربتت ا أَومهنلَّووتت متقُولُونَ أَنا تا ممهالَفْتخ ا فَقَالَ فَقَدملَّاهوا قَالَ أَتمهأُ ِمنربتت
ِخلَاف علَيِهما و ِإنْ قَالُوا نتولَّاهما قَالَ يا عمرو ِإنْ كُنت رجلًا تتبرأُ ِمنهما فَِإنه يجوز لَك الْ

كُنت تتولَّاهما فَقَد خالَفْتهما قَد عِهد عمر ِإلَى أَِبي بكٍْر فَبايعه و لَم يشاِور ِفيِه أَحداً ثُم ردها 
ى بورش رما علَهعج داً ثُمِفيِه أَح اِورشي لَم ِه ولَيكٍْر عو بأَب ِميعا جهِمن جرأَخ ٍة وِست ني

 تى ِبِه أَنضرت اكئاً لَا أَريش ى ِفيِهمصأَو ٍش ويقُر ِة ِمنتالس أُولَِئك راِر غَيصالْأَن و اِجِرينهالْم
 كابحلَا أَص و  
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ِإذْ جعلْتها شورى بين جِميِع الْمسِلِمني قَالَ و ما صنع قَالَ أَمر صهيباً أَنْ يصلِّي ِبالناِس ثَلَاثَةَ 
ٌء  ا ابن عمر يشاِورونه و لَيس لَه ِمن الْأَمِر شيأَياٍم و أَنْ يشاِور أُولَِئك الستةَ لَيس معهم أَحد ِإلَّ

و أَوصى من ِبحضرِتِه ِمن الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر ِإنْ مضت ثَلَاثَةُ أَياٍم قَبلَ أَنْ يفْرغُوا أَو يباِيعوا 
تالس أُولَِئك اقنوا أَعِربضلًا أَنْ يجر اٍم وثَلَاثَةُ أَي ِضيملَ أَنْ تةٌ قَبعبأَر عمتِميعاً فَِإِن اجِة ج

خالَف اثْناِن أَنْ يضِربوا أَعناق اِلاثْنيِن أَ فَترضونَ ِبهذَا أَنتم ِفيما تجعلُونَ ِمن الشورى ِفي 
قَالُوا لَا ثُم ِلِمنيسالْم ٍة ِمناعمالَِّذي ج كاِحبص تعايب لَو تأَيذَا أَ ر عو درما عقَالَ ي 

تدعوِني ِإلَى بيعِتِه ثُم اجتمعت لَكُم الْأُمةُ فَلَم يختِلف علَيكُم رجلَاِن ِفيها فَأَفَضتم ِإلَى 
ؤلَا ي ونَ وِلمسلَا ي الَِّذين ِرِكنيشا الْمالِْعلِْم م ِمن اِحِبكُمص دِعن و كُمدةَ أَ كَانَ ِعنيونَ الِْجزد

 ِفي الْمشِرِكني ِفي حروِبِه قَالَ نعم قَالَ فَتصنع ما ذَا )صلى اهللا عليه وآله ( تِسريونَ ِبِسريِة رسوِل اللَِّه 
بوا دعوناهم ِإلَى الِْجزيِة قَالَ و ِإنْ كَانوا مجوساً لَيسوا ِبأَهِل قَالَ ندعوهم ِإلَى الِْإسلَاِم فَِإنْ أَ

الِْكتاِب قَالَ سواٌء قَالَ و ِإنْ كَانوا مشِرِكي الْعرِب و عبدةَ الْأَوثَاِن قَالَ سواٌء قَالَ أَخِبرِني عِن 
 اقْرأْ قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه و ال ِبالْيوِم الْآِخِر و ال يحرمونَ ما الْقُرآِن تقْرؤه قَالَ نعم قَالَ

حرم اللَّه و رسولُه و ال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد 
سِتثْناُء اللَِّه عز و جلَّ و اشِتراطُه ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب فَهم و الَِّذين لَم و هم صاِغرونَ فَا

يؤتوا الِْكتاب سواٌء قَالَ نعم قَالَ عمن أَخذْت ذَا قَالَ سِمعت الناس يقُولُونَ قَالَ فَدع ذَا فَِإنْ 
  هم أَبوا 
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الِْجزيةَ فَقَاتلْتهم فَظَهرت علَيِهم كَيف تصنع ِبالْغِنيمِة قَالَ أُخِرج الْخمس و أَقِْسم أَربعةَ 
اتلَ علَيِه قَالَ أَخِبرِني عِن الْخمِس من تعِطيِه قَالَ حيثُما سمى اللَّه قَالَ فَقَرأَ و أَخماٍس بين من قَ

يش ِمن متما غَِنموا أَنلَماع  ساِكِني والْم تامى والْي ىب وِلِذي الْقُر وِل وسِللر و هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خ
ِن الساُء فَقَالَ ابِفيِه الْفُقَه لَفتى قَالَ قَِد اخبذُو الْقُر نم ِطيِه وعت نوِل مسِبيِل قَالَ الَِّذي ِللر

 ِبيةُ النابقَر مهضعةُ )صلى اهللا عليه وآله ( بابقَر مهضعقَالَ ب ِليفَةُ والْخ مهضعقَالَ ب ِتِه ويلُ بأَه و  الَِّذين
قَاتلُوا علَيِه ِمن الْمسِلِمني قَالَ فَأَي ذَِلك تقُولُ أَنت قَالَ لَا أَدِري قَالَ فَأَراك لَا تدِري فَدع ذَا 

لَ فَقَد خالَفْت ثُم قَالَ أَ رأَيت الْأَربعةَ أَخماٍس تقِْسمها بين جِميِع من قَاتلَ علَيها قَالَ نعم قَا
 ِفي ِسريِتِه بيِني و بينك فُقَهاُء أَهِل الْمِدينِة و مِشيختهم فَاسأَلْهم )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

نما صالَح الْأَعراب علَى أَنْ  ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( فَِإنهم لَا يختِلفُونَ و لَا يتنازعونَ ِفي أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 و قَاِتلَ ِبِهمفَي مهِفرنتسأَنْ ي مهِه دودع ِمن هِهملَى ِإنْ دوا عاِجرهلَا ي و اِرِهمِفي ِدي مهعدي

خ فَقَد ِميِعِهمج نيقُولُ بت تأَن و ِصيبِة نِنيمِفي الْغ ملَه سولَ اللَِّه لَيسر صلى اهللا عليه وآله ( الَفْت( 
ِفي كُلِّ ما قُلْت ِفي ِسريِتِه ِفي الْمشِرِكني و مع هذَا ما تقُولُ ِفي الصدقَِة فَقَرأَ علَيِه الْآيةَ ِإنما 

 الْآيِة قَالَ نعم فَكَيف تقِْسمها قَالَ الصدقات ِللْفُقَراِء و الْمساِكِني و الْعاِمِلني علَيها ِإلَى آِخِر
 مهِمن فِإنْ كَانَ ِصن ءاً قَالَ وزِة جاِنيالثَّم ٍء ِمنزِطي كُلَّ جاٍء فَأُعزِة أَجاِنيلَى ثَما عهأَقِْسم

ثَةً جعلْت ِلهذَا الْواِحِد ِمثْلَ ما جعلْت عشرةَ آلَاٍف و ِصنف ِمنهم رجلًا واِحداً أَو رجلَيِن أَو ثَلَا
  ِللْعشرِة آلَاٍف قَالَ نعم قَالَ و تجمع صدقَاِت أَهِل الْحضِر و أَهِل الْبواِدي فَتجعلُهم ِفيها سواًء 
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 ِفي كُلِّ ما قُلْت ِفي ِسريِتِه كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نعم قَالَ فَقَد خالَفْت رسولَ اللَِّه 
دقَةَ أَهِل الْحضِر ِفي أَهِل  يقِْسم صدقَةَ أَهِل الْبواِدي ِفي أَهِل الْبواِدي و ص)صلى اهللا عليه وآله ( 

 سلَي ى ورا يم و مهِمن هرضحا يِر ملَى قَدع هقِْسما يمِإن ِة وِويِبالس مهنيب هقِْسملَا ي ِر وضالْح
يش ِه ِفي ذَِلكلَيع ا يِبم ذَِلك عنصا يمِإن و ظَّفوم قَّتوٌء م مهِمن هرضحي نِر ملَى قَدى عر

يش ا قُلْتِمم فِْسكولَ  فَِإنْ كَانَ ِفي نسِلفُونَ ِفي أَنَّ رتخلَا ي مهِة فَِإنِدينِل الْماَء أَهفُقَه ٌء فَالْق
 بِن عبيٍد فَقَالَ لَه اتِق اللَّه و أَنتم أَيها  كَذَا كَانَ يصنع ثُم أَقْبلَ علَى عمِرو)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 لَّ وج و زاِب اللَِّه عِبِكت مهلَمأَع ِض وِل الْأَرأَه ريكَانَ خ ثَِني ودفَِإنَّ أَِبي ح قُوا اللَّهطُ فَاتهالر
 قَالَ من ضرب الناس ِبسيِفِه و دعاهم ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  أَنَّ رسولَ)صلى اهللا عليه وآله ( سنِة نِبيِه 

 كَلِّفتالٌّ مض وفَه هِمن لَمأَع وه نم ِلِمنيسِفي الْم فِْسِه ون.  
٢ -ِن النب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ٍد الْقَلَاِنِسييوس ناِن عمع

 قَالَ قُلْت لَه ِإني رأَيت ِفي الْمناِم أَني قُلْت لَك ِإنَّ الِْقتالَ )عليه السالم ( عن بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِة وتيِمثْلُ الْم امرح هتِض طَاعرفْتاِم الْمِر الِْإمغَي عم وه معِلي ن ِزيِر فَقُلْتِم الِْخنلَح ِم والد

  . هو كَذَِلك هو كَذَِلك )عليه السالم ( كَذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   ِفي السرايا)عليه السالم (  و أَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( باب وِصيِة رسوِل اللَِّه 

١ -أَِبي   ع نع هاٍر قَالَ أَظُنمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 يبعثَ  ِإذَا أَراد أَنْ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

سِريةً دعاهم فَأَجلَسهم بين يديِه ثُم يقُولُ ِسريوا ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة 
 خاً فَاِنياً ويلُوا شقْتلَا ت وا وِدرغلَا ت ثِّلُوا وملَا ت لُّوا وغوِل اللَِّه لَا تسلَا ر أَةً ورلَا ام اً وِبيلَا ص

 ِلِمنيسى الْمنأَد ٍل ِمنجا رمأَي ا وهوا ِإلَيطَرضراً ِإلَّا أَنْ تجوا شقْطَعت  
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أَفْض أَو وكُمفَأَخ كُمِبعاللَِّه فَِإنْ ت كَلَام عمسى يتح ارج وفَه ِرِكنيشالْم ٍل ِمنجِإلَى ر ظَرن ِلِهم
  .ِفي الديِن و ِإنْ أَبى فَأَبِلغوه مأْمنه و استِعينوا ِباللَِّه علَيِه 

٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوقَالَ )عليه السالم ( ِن الن 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسى رهن  ) صلى اهللا عليه وآله( ِرِكنيشِفي ِبلَاِد الْم ملْقَى السأَنْ ي .  

٣ -ى عيحي نب دمحِن   ماِد ببع نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن
  . عدواً قَطُّ )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ما بيت رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( صهيٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 قَالَ )عليه السالم ( ِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٤
 ِإلَى الْيمِن و قَالَ ِلي يا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه بعثَِني رسولُ اللَِّه 

أَح قَاِتلَنلَا ت ِليا عِمم لَك ريلًا خجر كيدلَى يع اللَّه ِديهاللَِّه لَأَنْ ي ماي و هوعدى تتداً ح
 ِليا عي هلَاؤو لَك و تبغَر و سمِه الشلَيع تطَلَع.  

٥ -أَب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عى بيحي نانَ عثْمِن عاِن ب
 لَا يقَاِتلُ حتى تزولَ )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و ينِزلُ النصر و يقُولُ هو أَقْرب ِإلَى اللَّيِل الشمس و يقُولُ تفَتح أَبواب السماِء و تقِْبلُ الرحمةُ 
 ِزمهنالْم فِْلتي و الطَّاِلب ِجعري لُ وِقلَّ الْقَتأَنْ ي ردأَج و.  

سأَلْت   عِلي عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ - ٦
 عن مِدينٍة ِمن مداِئِن أَهِل الْحرِب هلْ يجوز أَنْ يرسلَ علَيِهم الْماُء و )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

الش انُ ويبالص اُء وسالن ِفيِهم لُوا وقْتى يتاِنيِق حجى ِبالْممرت اِر أَوِبالن قرحت و الْكَِبري خي
الْأُسارى ِمن الْمسِلِمني و التجار فَقَالَ يفْعلُ ذَِلك ِبِهم و لَا يمسك عنهم ِلهؤلَاِء و لَا ِديةَ 

هنةُ عيقَطَِت الِْجزس فاِء كَيسِن النع هأَلْتس ةَ ولَا كَفَّار و ِلِمنيسِللْم ِهملَيع نهنع تِفعر و ن  
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 ِإلَّا أَنْ  نهى عن ِقتاِل النساِء و الِْولْداِن ِفي داِر الْحرِب)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه 
يقَاِتلُوا فَِإنْ قَاتلَت أَيضاً فَأَمِسك عنها ما أَمكَنك و لَم تخف خلَلًا فَلَما نهى عن قَتِلِهن ِفي داِر 

ِكنمي ةَ لَميالِْجز يدؤأَنْ ت تعنتلَِو ام لَى ولَاِم أَواِر الِْإسِب كَانَ ِفي درالْح ا لَما فَلَملُهقَت 
 ِد وهِللْع اِقِضنيوا نةَ كَانيوا الِْجزدؤالُ أَنْ يجالر عنتلَِو ام ا وهنةُ عيِت الِْجزِفعا رلُهقَت ِكنمي

ِلك الْمقْعد ِمن أَهِل الذِّمِة حلَّت ِدماؤهم و قَتلُهم ِلأَنَّ قَتلَ الرجاِل مباح ِفي داِر الشرِك و كَذَ
 مهنع تِفعر ِل ذَِلكأَج ِب فَِمنرِض الْحانُ ِفي أَرالِْولْد أَةُ ورالْم الْفَاِني و خيالش ى ومالْأَع و

  .الِْجزيةُ 
٧ -ِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع أَنَّ )عليه السالم ( كُوِني 

 ِبيا )صلى اهللا عليه وآله ( النا لَهعٍة دِريثَ ِبسعكَانَ ِإذَا ب .  
 عليه(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

 كَانَ ِإذَا بعثَ أَِمرياً لَه علَى سِريٍة أَمره ِبتقْوى اللَِّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ النِبي )السالم 
 قَاِتلُوا من كَفَر ِفي خاصِة نفِْسِه ثُم ِفي أَصحاِبِه عامةً ثُم يقُولُ اغْز ِبسِم اللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه

ِباللَِّه و لَا تغِدروا و لَا تغلُّوا و تمثِّلُوا و لَا تقْتلُوا وِليداً و لَا متبتلًا ِفي شاِهٍق و لَا تحِرقُوا النخلَ 
 زرعاً ِلأَنكُم لَا تدرونَ لَعلَّكُم و لَا تغِرقُوه ِبالْماِء و لَا تقْطَعوا شجرةً مثِْمرةً و لَا تحِرقُوا

 مِإذَا لَِقيت أَكِْلِه و ِمن لَكُم دا لَا بِإلَّا م همكَلُ لَحؤا ياِئِم ِممهالْب وا ِمنِقرعلَا ت ِه وونَ ِإلَياجتحت
 هم أَجابوكُم ِإلَيها فَاقْبلُوا ِمنهم و كُفُّوا عنهم عدواً ِللْمسِلِمني فَادعوهم ِإلَى ِإحدى ثَلَاٍث فَِإنْ

 دعِة برِإلَى الِْهج موهعاد و مهنكُفُّوا ع و مهِمن لُوهلُوا ِفيِه فَاقْبخلَاِم فَِإنْ دِإلَى الِْإس موهعاد
و مهلُوا ِمنلُوا فَاقْبلَاِم فَِإنْ فَعا الِْإسوأَب و مهاروا ِديارتاخ وا واِجرها أَنْ يوِإنْ أَب و مهنكُفُّوا ع 

أَنْ يدخلُوا ِفي داِر الِْهجرِة كَانوا ِبمنِزلَِة أَعراِب الْمؤِمِنني يجِري علَيِهم ما يجِري علَى أَعراِب 
 مِري لَهجلَا ي و ِمِننيؤالْمِفي الْفَي يِة شملَا ِفي الِْقس ِبيِل اللَِّه فَِإنْ  ِء ووا ِفي ساِجرهٌء ِإلَّا أَنْ ي

 و مهلْ ِمنةَ فَاقْبيا الِْجزطَوونَ فَِإنْ أَعاِغرص مه ٍد وي نِة عيطَاِء الِْجزِإلَى ِإع موهعِن فَادياتا هوأَب
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نْ أَبوا فَاستِعِن اللَّه عز و جلَّ علَيِهم و جاِهدهم ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه و ِإذَا كُف عنهم و ِإ
  حاصرت أَهلَ ِحصٍن 
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ع وكادفَأَر كِْمكُملَى حع مِزلْهأَن لَِكن و مِزلْ لَهنلَّ فَلَا تج و زكِْم اللَِّه علَى حِزلُوا عنلَى أَنْ ي
ثُم اقِْض ِفيِهم بعد ما ِشئْتم فَِإنكُم ِإنْ تركْتموهم علَى حكِْم اللَِّه لَم تدروا تِصيبوا حكْم اللَِّه 

م أَم لَا و ِإذَا حاصرتم أَهلَ ِحصٍن فَِإنْ آذَنوك علَى أَنْ تنِزلَهم علَى ِذمِة اللَِّه و ِذمِة رسوِلِه ِفيِه
ِذممكُم و فَلَا تنِزلْهم و لَِكن أَنِزلْهم علَى ِذمِمكُم و ِذمِم آباِئكُم و ِإخواِنكُم فَِإنكُم ِإنْ تخِفروا 

( ِذمم آباِئكُم و ِإخواِنكُم كَانَ أَيسر علَيكُم يوم الِْقيامِة ِمن أَنْ تخِفروا ِذمةَ اللَِّه و ِذمةَ رسوِلِه 

   .)صلى اهللا عليه وآله 
٩ -اِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   انَ ورمِن حِد بمحم ن

 ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِميِل بِن دراٍج ِكلَاهما عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نيب هابحأَص لَسأَج ِبِه ونِإلَى ج هلَسا فَأَجا ِبأَِمِريهعةً دِريثَ سعب ِم اللَِّه ووا ِبسقَالَ ِسري ِه ثُميدي 

 لَا تغِدروا و لَا تغلُّوا و لَا تمثِّلُوا و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِباللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه 
 تقْتلُوا شيخاً فَاِنياً و لَا صِبياً و لَا امرأَةً و أَيما رجٍل تقْطَعوا شجرةً ِإلَّا أَنْ تضطَروا ِإلَيها و لَا

ِمن أَدنى الْمسِلِمني و أَفْضِلِهم نظَر ِإلَى أَحٍد ِمن الْمشِرِكني فَهو جار حتى يسمع كَلَام اللَِّه 
فَِإنْ تِبعكُم فَأَخوكُم ِفي ِديِنكُم و ِإنْ أَبى فَاستِعينوا ِباللَِّه علَيِه و فَِإذَا سِمع كَلَام اللَِّه عز و جلَّ 

 هنأْمم وهِلغأَب.  
 ِمثْلَه )عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَنه قَالَ و أَيما رجٍل ِمن الْمسِلِمني نظَر ِإلَى رجٍل ِمن الْمشِرِكني ِفي أَقْصى الْعسكَِر و أَدناه ِإلَّا
 ارج وفَه.  

  باب ِإعطَاِء الْأَماِن
١ -نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم (  أَِبي ع 

 ِبيِل النى قَونعا مم لَه أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت قَالَ لَو ماهنأَد ِتِهمى ِبِذمعسي   
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جيشاً ِمن الْمسِلِمني حاصروا قَوماً ِمن الْمشِرِكني فَأَشرف رجلٌ فَقَالَ أَعطُوِني الْأَمانَ حتى 
  .أَلْقَى صاِحبكُم و أُناِظره فَأَعطَاه أَدناهم الْأَمانَ وجب علَى أَفْضِلِهم الْوفَاُء ِبِه 

 أَنَّ )عليه السالم ( ي عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ٢
  . أَجاز أَمانَ عبٍد مملُوٍك ِلأَهِل ِحصٍن ِمن الْحصوِن و قَالَ هو ِمن الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عِلياً 

ِبيِه عن يحيى بِن ِعمرانَ عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ   عِلي عن أَ- ٣
 يقُولُ ما ِمن رجٍل آمن رجلًا علَى ِذمٍة ثُم قَتلَه ِإلَّا جاَء يوم الِْقيامِة )عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 
   .يحِملُ ِلواَء الْغدِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
فَقَالُوا  قَالَ لَو أَنَّ قَوماً حاصروا مِدينةً فَسأَلُوهم الْأَمانَ )عليه السالم (  أَو عن أَِبي الْحسِن )عليه السالم ( 

 وا آِمِننيكَان ِهملُوا ِإلَيزفَن معقَالُوا ن مهوا أَنلَا فَظَن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد - ٥

 أَنَّ رسولَ )عليه السالم (  قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاٍب ِلعِلي ) عليه السالم ( عن أَِبيِه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَتب ِكتاباً بين الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر و من لَِحق ِبِهم ِمن أَهِل يثِْرب أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 قِّبعا يِبم تٍة غَزكُلَّ غَاِزي وزجلَا ي هفَِإن ِلِمنيسالْم نيِط بالِْقس وِف ورعضاً ِبالْمعا بهضعب
حرب ِإلَّا ِبِإذِْن أَهِلها و ِإنَّ الْجار كَالنفِْس غَير مضار و لَا آِثٍم و حرمةَ الْجاِر علَى الْجاِر 

سأَِبيِه لَا ي ِه وِة أُممراٍء كَحوس ٍل ودلَى عِبيِل اللَِّه ِإلَّا عاٍل ِفي سِمٍن ِفي ِقتؤونَ مد ِمنؤم اِلم.  
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  باب
١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عم

 يقُولُ ِإنَّ ِللْحرِب حكْميِن ِإذَا )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
خن أَهلُها فَكُلُّ أَِسٍري أُِخذَ ِفي ِتلْك الْحاِل فَِإنَّ كَانِت الْحرب قَاِئمةً لَم تضع أَوزارها و لَم يثْ

 ٍم وسِر حيِخلَاٍف ِبغ ِمن لَهِرج و هدي اَء قَطَعِإنْ ش و قَهنع براَء ضاِر ِإنْ شِفيِه ِبالِْخي امالِْإم
 اللَِّه عز و جلَّ ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و تركَه يتشحطُ ِفي دِمِه حتى يموت و هو قَولُ

رسولَه و يسعونَ ِفي الْأَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم و أَرجلُهم ِمن ِخالٍف 
يِخز ملَه ِض ذِلكالْأَر ا ِمنفَوني ى أَنَّ أَورأَ لَا ت ِظيمع ذابِة عِفي الْآِخر ملَه يا ونِفي الد 

يلَى شع امالِْإم اللَّه ريالَِّذي خ ريخِلفٍَة  الْمتخاَء ميلَى أَشع وه سلَي و الْكُفْر وه اِحٍد وٍء و
ولُ اللَِّه عز و جلَّ أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض قَالَ ذَِلك الطَّلَب أَنْ  قَ)عليه السالم ( فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و لَك فْتصكَاِم الَِّتي وِض الْأَحعِه ِببلَيع ِكملُ حيالْخ هذَتفَِإنْ أَخ برهى يتلُ حيالْخ هطْلُبت
برِت الْحعضِإذَا و رالْآخ كْماِل فَكَانَ الْحالْح ا فَكُلُّ أَِسٍري أُِخذَ ِفي ِتلْكلُهأَه أُثِْخن ا وهارزأَو 

ِفي أَيِديِهم فَالِْإمام ِفيِه ِبالِْخياِر ِإنْ شاَء من علَيِهم فَأَرسلَهم و ِإنْ شاَء فَاداهم أَنفُسهم و ِإنْ شاَء 
  . عِبيداً استعبدهم فَصاروا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن سلَيمانَ الِْمنقَِري عن حفِْص - ٢
ةٌ و  عِن الطَّاِئفَتيِن ِمن الْمؤِمِنني ِإحداهما باِغي)عليه السالم ( بِن ِغياٍث قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لُوا أَِسرياً وقْتلَا ي ِبراً ودوا معبتِل أَنْ يدِل الْعِلأَه سةَ فَقَالَ لَياِغياِدلَةُ الْبِت الْعمزاِدلَةٌ فَهى عرالْأُخ
  هم ِفئَةٌ لَا يجِهزوا علَى جِريٍح و هذَا ِإذَا لَم يبق ِمن أَهِل الْبغِي أَحد و لَم يكُن لَ

http://www.islam4u.com


  )٣٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

ِرحيج و عبتي مهِبردم لُ وقْتي مها فَِإنَّ أَِسريهونَ ِإلَيِجعرِفئَةٌ ي ما فَِإذَا كَانَ لَههونَ ِإلَيِجعري مه
 زهجي.  

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣
 سار ِفي أَهِل )سالم عليه ال(  ِإنَّ عِلياً )صلوات اهللا عليه ( عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ قُلْت ِلعِلي بِن الْحسيِن 

 ِفي أَهِل الشرِك قَالَ فَغِضب ثُم جلَس ثُم قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( الِْقبلَِة ِبِخلَاِف ِسريِة رسوِل اللَِّه 
 كَتب ِإلَى ماِلٍك )عليه السالم ( اً  يوم الْفَتِح ِإنَّ عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( سار و اللَِّه ِفيِهم ِبِسريِة رسوِل اللَِّه 

و هو علَى مقَدمِتِه يوم الْبصرِة ِبأَنْ لَا يطْعن ِفي غَيِر مقِْبٍل و لَا يقْتلَ مدِبراً و لَا يِجيز علَى 
يب هعضفَو ابذَ الِْكتفَأَخ آِمن وفَه هابب أَغْلَق نم ِريٍح وج أَهقْرِل أَنْ يقَب وِس ِمنبلَى الْقَرِه عيدي ن

ثُم قَالَ اقْتلُوا فَقَتلَهم حتى أَدخلَهم ِسكَك الْبصرِة ثُم فَتح الِْكتاب فَقَرأَه ثُم أَمر مناِدياً فَنادى 
  .ِبما ِفي الِْكتاِب 

٤ -ع اِهيمرِإب نب ِليع   ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع ن
 ِفي أَهِل الْبصرِة كَانت خيراً )عليه السالم (  يقُولُ لَِسريةُ عِلي )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لَيع تا طَلَعِتِه ِممِلِشيع قُلْت هتِشيع تِبيلَس ماهبس لَةً فَلَووِم دأَنَّ ِللْقَو ِلمع هِإن سمِه الش

 سار ِفيِهم ِبالْمن ِللِْعلِْم )صلوات اهللا عليه (  يِسري ِبِسريِتِه قَالَ لَا ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( فَأَخِبرِني عِن الْقَاِئِم 
  .ِتِهم و ِإنَّ الْقَاِئم عجلَ اللَّه فَرجه يِسري ِفيِهم ِبِخلَاِف ِتلْك السريِة ِلأَنه لَا دولَةَ لَهم ِمن دولَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن عذَاِفٍر عن عقْبةَ بِن - ٥
عليه (  عن عبِد اللَِّه بِن شِريٍك عن أَِبيِه قَالَ لَما هِزم الناس يوم الْجمِل قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني بِشٍري

فِّني  لَا تتبعوا مولِّياً و لَا تِجيزوا علَى جِريٍح و من أَغْلَق بابه فَهو آِمن فَلَما كَانَ يوم ِص)السالم 
قَتلَ الْمقِْبلَ و الْمدِبر و أَجاز علَى جِريٍح فَقَالَ أَبانُ بن تغِلب ِلعبِد اللَِّه بِن شِريٍك هِذِه ِسريتاِن 

اً ِبعيِنِه و كَانَ مختِلفَتاِن فَقَالَ ِإنَّ أَهلَ الْجمِل قَتلَ طَلْحةَ و الزبير و ِإنَّ معاِويةَ كَانَ قَاِئم
 مهقَاِئد.  
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  باب
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن- ١

 قَالَ كَانَ يقُولُ من فَر ِمن رجلَيِن ِفي الِْقتاِل ِمن الزحِف فَقَد )عليه السالم ( صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفري ِف فَلَمحالز اِل ِمنثَلَاثٍَة ِفي الِْقت ِمن فَر نم و فَر.  

٢ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل ب
 قَالَ لَما )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

صلى (  بعثَ معه أُناساً و قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( راَءةَ مع عِلي  ِبب)صلى اهللا عليه وآله ( بعثَ رسولُ اللَِّه 

  . مِن استأْسر ِمن غَيِر ِجراحٍة مثِْقلٍَة فَلَيس ِمنا )اهللا عليه وآله 
٣ -كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نأَنَّ )عليه السالم (  ع 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( لَِكن اِل وِت الْميب ى ِمنفْدثِْقلٍَة فَلَا يٍة ماحِر ِجرغَي ِمن رأْستِن اسقَالَ م 
 لُهأَه باِلِه ِإنْ أَحم ى ِمنفْدي.  

اربِةباب طَلَِب الْمز  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاِذ بِن ثَاِبٍت عن عمِرو بِن - ١

 )عليه السالم (  قَالَ سِئلَ عِن الْمبارزِة بين الصفَّيِن بعد ِإذِْن الِْإماِم )عليه السالم ( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا بأْس و لَِكن لَا يطْلَب ِإلَّا ِبِإذِْن الِْإماِم 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٢
عض بِني هاِشٍم ِإلَى الِْبراِز فَأَبى أَنْ يباِرزه  قَالَ دعا رجلٌ ب)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم أَِمري أَنْ )عليه السالم ( فَقَالَ لَه ِشيتخ ِب ورالْع قَالَ كَانَ فَاِرس هاِرزبأَنْ ت كعنا مم 
 ِمِننيؤالْم أَِمري ِني فَقَالَ لَهِلبغصلوات اهللا عليه ( ي( لَو و هتلَبلَغ هتزارب لَو و كلَيى عغب هفَِإن   
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 )عليه السالم (  ِإنَّ الْحسين بن عِلي ) السالم عليه( بغى جبلٌ علَى جبٍل لَهد الْباِغي و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم ِبِه أَِمري ِلمِة فَعزاربلًا ِإلَى الْمجا رععليه السالم ( د( كناِقبذَا لَأُعِإلَى ِمثِْل ه تدع فَقَالَ لَِئن 

ِجبت ا فَلَمِإلَى ِمثِْله دأَح اكعد لَِئن و يغب هأَن تِلما عأَ م كناِقبلَأُع ه.  
  باب الرفِْق ِبالْأَِسِري و ِإطْعاِمِه

١ - سونِن يى بِعيس نع قَِريِن الِْمنٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ع ِريهِن الزع اِعيزِن الْأَوِن عيسِن الْحب ِليع ِن )صلوات اهللا عليه ( نع زجأَِسرياً فَع ذْتقَالَ ِإذَا أَخ 

الْمشِي و لَيس معك محِملٌ فَأَرِسلْه و لَا تقْتلْه فَِإنك لَا تدِري ما حكْم الِْإماِم ِفيِه قَالَ و قَالَ 
فَقَد لَمِإذَا أَس ئاً الْأَِسريفَي ارص و همد ِقنح .  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

(لُهِد قَتالْغ ِمن ادرِإنْ كَانَ ي و هرأَس نلَى مع قالْأَِسِري ح امقَالَ ِإطْع  و مطْعِغي أَنْ يبني هفَِإن 
 قَى وسظَلَّ[يي [ هرغَي ِبِه كَاِفراً كَانَ أَو فَقري و.  
  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن محمِد بِن الْوِليِد عن أَباِن بِن - ٣

 قَالَ الْأَِسري طَعامه علَى من أَسره حق )عليه السالم (  حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْمانَ عن منصوِر بِن
 هِقيسي و هطِْعمي و فَهؤرأَنْ ي ِغي لَهبني هِد فَِإنالْغ لُ ِمنقْتِإنْ كَانَ كَاِفراً ي ِه ولَيع.  

يم عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح   عِلي بن ِإبراِه- ٤
 ِفي طَعاِم الْأَِسِري فَقَالَ ِإطْعامه حق علَى من أَسره و ِإنْ )عليه السالم ( الْمداِئِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَهقَت ِريدكَانَ ي هرغَي ِبِه كَاِفراً كَانَ أَو فَقري ظَلَّ وي قَى وسي و مطْعِغي أَنْ يبني هِد فَِإنالْغ ِمن .  
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  اِم قَبلَ الِْقتاِلباب الدعاِء ِإلَى الِْإسلَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ - ١

أَلُوه كَيف  فَس)صلوات اهللا عليه ( عِن الزهِري قَالَ دخلَ ِرجالٌ ِمن قُريٍش علَى عِلي بِن الْحسيِن 
الدعوةُ ِإلَى الديِن قَالَ تقُولُ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم أَدعوكُم ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و ِإلَى ِديِنِه 

 و ِإنَّ معِرفَةَ اللَِّه عز و و ِجماعه أَمراِن أَحدهما معِرفَةُ اللَِّه عز و جلَّ و الْآخر الْعملُ ِبِرضواِنِه
يلَى كُلِّ شع لُوالْع ِة ورالْقُد الِْعلِْم و ِة والِْعز ِة ومحالر أْفَِة والر ِة واِنيدحِبالْو فرعلَّ أَنْ يٍء  ج

يِلكُلِّ ش الْقَاِهر ارالض اِفعالن هأَن و ٍء الَِّذي لَا ت وه و ارصالْأَب ِركدي وه و ارصالْأَب ِركُهد
اللَِّطيف الْخِبري و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و أَنَّ ما جاَء ِبِه هو الْحق ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ 

  .ك فَلَهم ما ِللْمسِلِمني و علَيِهم ما علَى الْمسِلِمني و ما ِسواه هو الْباِطلُ فَِإذَا أَجابوا ِإلَى ذَِل
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٢

نِلِك عِد الْمبِن عِع بمِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببعليه السالم (  أَِبي ع( قَالَ قَالَ أَِمري 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ولُ اللَِّهسِني رهجا ولَم  ) داً )صلى اهللا عليه وآلهقَاِتلْ أَحلَا ت ِليا عِن قَالَ يمِإلَى الْي 

 لَأَنْ يهِدي اللَّه عز و جلَّ علَى يديك رجلًا خير لَك ِمما حتى تدعوه ِإلَى الِْإسلَاِم و ايم اللَِّه
 هلَاؤو لَك و تبغَر و سمِه الشلَيع تطَلَع.  

 ِمِننيؤالْم وِصي أَِمريا كَانَ ياِل)عليه السالم ( باب مالِْقت دِبِه ِعن   
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليأَنَّ   ع اِعيزِقيٍل الْخع نةَ عزمأَِبي ح ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع ن

 ِمِننيؤالْم وا )عليه السالم ( أَِمريداهعقُولُ تاٍت فَيِبكَِلم ِلِمنيسوِصي ِللْمي برالْح رضكَانَ ِإذَا ح 
تاس ا وهلَياِفظُوا عح لَاةَ وقُوتاً الصواباً مِكت ِمِننيؤلَى الْمع تا كَانها فَِإنوا ِبهبقَرت ا وهوا ِمنكِْثر

 ِمن كن قالُوا لَم قَرِفي س لَكَكُمِئلُوا ما سس ِحني الْكُفَّار ذَِلك ِلمع قَد و  
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 نيا زهنع ملُهغشلَا ي الَِّذين ِمِننيؤالْم ا ِمنِبه أُكِْرم ا وقَهطَر نا مقَّهح فرع قَد و لِّنيصالْم
زع قُولُ اللَّهلٍَد يلَا و اٍل وم ٍن ِمنيةُ علَا قُر اٍع وتم نع عيال ب ةٌ وِتجار لِْهيِهملَّ ِرجالٌ ال تج و 

 منِصباً ِلنفِْسِه بعد الْبشرى لَه ِبالْجنِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِذكِْر اللَِّه و ِإقاِم الصالِة و كَانَ رسولُ اللَِّه 
الصالِة و اصطَِبر علَيها الْآيةَ فَكَانَ يأْمر ِبها أَهلَه و يصبر ِمن ربِه فَقَالَ عز و جلَّ و أْمر أَهلَك ِب

 لَم نم لَاِم وِل الِْإسلَى أَهلَاِم عِل الِْإساناً ِلأَهبلَاِة قُرالص عم ِعلَتكَاةَ جِإنَّ الز ثُم هفْسا نهلَيع
فِْس ِبهالن با طَيِطهعِر يونُ الْأَجبغِة مناِهلٌ ِبالسج ها فَِإنهلُ ِمنأَفْض وا هِن مالثَّم ا ِمنو ِبهجرا ي

 قُولُ اللَّهاِد اللَِّه يو ِعباِلحِه صلَيا عمِة عغْبالر لَّ وج و زِر اللَِّه عِك أَمرِم ِبتدِر طَِويلُ النمالُّ الْعض
عنم لَّ وج و ز ... ِمن سلَي نم ِسرخ ِة فَقَدانالْأَم لَّى ِمنولِِّه ما تون ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتي

بِة فَلَا أَهِلها و ضلَّ عملُه عِرضت علَى السماواِت الْمبِنيِة و الْأَرِض الِْمهاِد و الِْجباِل الْمنصو
أَطْولَ و لَا أَعرض و لَا أَعلَى و لَا أَعظَم لَِو امتنعن ِمن طُوٍل أَو عرٍض أَو ِعظٍَم أَو قُوٍة أَو ِعزٍة 

اِم و هو ِقوام الديِن امتنعن و لَِكن أَشفَقْن ِمن الْعقُوبِة ثُم ِإنَّ الِْجهاد أَشرف الْأَعماِل بعد الِْإسلَ
و الْأَجر ِفيِه عِظيم مع الِْعزِة و الْمنعِة و هو الْكَرةُ ِفيِه الْحسنات و الْبشرى ِبالْجنِة بعد الشهادِة 

  و ِبالرزِق غَداً ِعند الرب و الْكَرامِة 
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 ِمن فوالْخ و بعِإنَّ الر ةَ ثُمِبيِل اللَِّه الْآيقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبسحال ت لَّ وج و زع قُولُ اللَّهي
متواِزِرين علَى الضلَاِل ضلَالٌ ِفي الديِن و سلْب ِللدنيا مع الذُّلِّ و ِجهاِد الْمستِحق ِللِْجهاِد و الْ

الصغاِر و ِفيِه اسِتيجاب الناِر ِبالِْفراِر ِمن الزحِف ِعند حضرِة الِْقتاِل يقُولُ اللَّه عز و جلَّ يا 
ِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفاً فَال تولُّوهم الْأَدبار فَحاِفظُوا علَى أَمِر اللَِّه عز و أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا لَ

جلَّ ِفي هِذِه الْمواِطِن الَِّتي الصبر علَيها كَرم و سعادةٌ و نجاةٌ ِفي الدنيا و الْآِخرِة ِمن فَِظيِع 
الْم ِل ووِبِه ِعلْماً الْه لَطُف مهارهن و ملَهِرفُونَ لَيقْتم ادا الِْعبأُ ِبمبعلَّ لَا يج و زع افَِة فَِإنَّ اللَّهخ

و كُلُّ ذَِلك ِفي ِكتاٍب ال يِضلُّ ربي و ال ينسى فَاصِبروا و صاِبروا و اسأَلُوا النصر و وطِّنوا 
فُسونَ أَنِسنحم مه الَِّذين ا وقَوات الَِّذين عم لَّ فَِإنَّ اللَّهج و زع قُوا اللَّهات اِل ولَى الِْقتع كُم.  

 يحرض )عليه السالم (   و ِفي حِديِث يِزيد بِن ِإسحاق عن أَِبي صاِدٍق قَالَ سِمعت عِلياً - ٢
لَاثَِة مواِطن الْجمِل و ِصفِّني و يوِم النهِر يقُولُ ِعباد اللَِّه اتقُوا اللَّه و غُضوا الْأَبصار الناس ِفي ثَ

زاربالْم لَِة وادجالْم لَِة وازنلَى الْمع كُمفُسوا أَنطِّنو و أَِقلُّوا الْكَلَام و اتووا الْأَصِفضاخ و ِة و
و ... الْمناضلَِة و الْمنابذَِة و الْمعانقَِة و الْمكَادمِة و فَاثْبتوا و اذْكُروا اللَّه كَِثرياً لَعلَّكُم تفِْلحونَ

 اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراص و كُمِرحي بذْهت لُوا وفْشوا فَتعنازال ت.  
 كَانَ )صلوات اهللا عليه ( ي حِديِث عبِد الرحمِن بِن جندٍب عن أَِبيِه أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني   و ِف- ٣

يأْمر ِفي كُلِّ موِطٍن لَِقينا ِفيِه عدونا فَيقُولُ لَا تقَاِتلُوا الْقَوم حتى يبدُءوكُم فَِإنكُم ِبحمِد اللَِّه 
 حجٍة و تركُكُم ِإياهم حتى يبدُءوكُم حجةٌ لَكُم أُخرى فَِإذَا هزمتموهم فَلَا تقْتلُوا مدِبراً علَى

  .و لَا تجِهزوا علَى جِريٍح و لَا تكِْشفُوا عورةً و لَا تمثِّلُوا ِبقَِتيٍل 
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٤ - ِمِننيؤالْم أَِمري ضرقَالَ ح نيِن أَعاِلِك بِديِث مِفي ح صلوات اهللا عليه (   و( ِبِصفِّني اسالن 
يكُم ِمن عذاٍب أَِليٍم و تشِفي ِبكُم علَى الْخيِر فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ دلَّكُم على ِتجارٍة تنِج

الِْإمياِن ِباللَِّه و الِْجهاِد ِفي سِبيِل اللَِّه و جعلَ ثَوابه مغِفرةً ِللذَّنِب و مساِكن طَيبةً ِفي جناِت 
 الَِّذين ِحبي لَّ ِإنَّ اللَّهج و زقَالَ ع ٍن ودع وصصريانٌ منب مها كَأَنفِبيِلِه صقاِتلُونَ ِفي سي

فَسووا صفُوفَكُم كَالْبنياِن الْمرصوِص فَقَدموا الداِرع و أَخروا الْحاِسر و عضوا علَى النواِجِد 
أَطْراِف الرماِح فَِإنه أَمور ِللْأَِسنِة و غُضوا الْأَبصار فَِإنه أَنبأُ ِللسيوِف علَى الْهاِم و الْتووا علَى 

فَِإنه أَربطُ ِللْجأِْش و أَسكَن ِللْقُلُوِب و أَِميتوا الْأَصوات فَِإنه أَطْرد ِللْفَشِل و أَولَى ِبالْوقَاِر و لَا 
لُوها و لَا تجعلُوها ِإلَّا مع شجعاِنكُم فَِإنَّ الْماِنع ِللذِّماِر و الصاِبر ِعند تِميلُوا ِبراياِتكُم و لَا تِزي

نزوِل الْحقَاِئِق هم أَهلُ الِْحفَاِظ و لَا تمثِّلُوا ِبقَِتيٍل و ِإذَا وصلْتم ِإلَى ِرجاِل الْقَوِم فَلَا تهِتكُوا 
لَا ت راً ووا ِستجيهلَا ت و كَِرِهمسِفي ع متدجا وِإلَّا م اِلِهموأَم ئاً ِمنيذُوا شأْخلَا ت اراً ولُوا دخد

 ى والْقُو افِضع نهفَِإن اَءكُملَحص و اَءكُمرأُم نببس و كُماضرأَع نمتِإنْ ش أَةً ِبأَذًى ورام
و الْعقُوِل و قَد كُنا نؤمر ِبالْكَف عنهن و هن مشِركَات و ِإنْ كَانَ الرجلُ لَيتناولُ الْأَنفُِس 

 و اِتِهمايفُّونَ ِبرحي الَِّذين ملَ الِْحفَاِظ هوا أَنَّ أَهلَماع ِدِه وعب ِمن هِقبع ا وِبه ريعأَةَ فَيرالْم
ونَ يرأَختا لَا يهونعيضلَا ي ا وهامأَم ا واَءهرو ا وهونَ ِحفَافَيِصريي ا وهِنفُونكْت  
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تلَا ي ا ووهلِّمسا فَيهنع هنِكلْ ِقري لَم فِْسِه وِبن اهى أَخاسأً ورام اللَّه ِحما روهفِْردا فَيهلَيونَ عمقَد
ِإلَى أَِخيِه فَيجتِمع ِقرنه و ِقرنُ أَِخيِه فَيكْتِسب ِبذَِلك اللَّاِئمةَ و يأِْتي ِبدناَءٍة و كَيف لَا يكُونُ 

و كَذَِلك ِه وِإلَي ظُرني هاِرباً ِمنلَى أَِخيِه هع هنلَّى ِقرخ قَد هدي ِسكمذَا مه ِن ويقَاِتلُ اِلاثْني وه 
و قَد قَالَ هذَا فَمن يفْعلْه يمقُته اللَّه فَلَا تعرضوا ِلمقِْت اللَِّه عز و جلَّ فَِإنما ممركُم ِإلَى اللَِّه 

 ماي ونَ ِإلَّا قَِليلًا وعتمِإذاً ال ت ِل وِت أَِو الْقَتوالْم ِمن مترِإنْ فَر الِْفرار كُمفَعني لَّ لَنج و زع اللَّه
ستِعينوا ِبالصبِر و الصدِق اللَِّه لَِئن فَررتم ِمن سيوِف الْعاِجلَِة لَا تسلَمونَ ِمن سيوِف الْآِجلَِة فَا

 )عليه السالم ( فَِإنما ينِزلُ النصر بعد الصبِر فَجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ 
م نولُونَ عزا لَا يهابحاِم أَصِل الشٍة ِلأَهايِبر رم فَقَالَ ِحني اِضِعِهمولُوا )عليه السالم ( وزي لَن مهِإن 

عن مواِقِفِهم دونَ طَعٍن ِدراٍك يخرج ِمنه النِسيم و ضرٍب يفِْلق الْهام و يِطيح الِْعظَام و يسقُطُ 
ِبع مهاهِجب عدصى تتح الْأَكُف و اِصمعالْم هِمن وِر ودلَى الصع مهاِجبوح ثَّرنت ِديِد وِد الْحم

الْأَذْقَاِن أَين أَهلُ الصبِر و طُلَّاب الْأَجِر فَسارت ِإلَيِه ِعصابةٌ ِمن الْمسِلِمني فَعادت ميمنته ِإلَى 
اِئهِبِإز نم فَتكَش ا وافِّهصم ا وِقِفهوقَالَ م و ِهمى ِإلَيهتى انتلَ حعليه السالم ( ا فَأَقْب( تأَير ي قَدِإن 

 متأَن اِم وِل الشأَه ابرأَع اةُ والطُّغ فَاةُ والْج كُموزحت فُوِفكُمص نع كُمازِحيان و كُملَتوج
م و عمار اللَّيِل ِبِتلَاوِة الْقُرآِن و دعوِة أَهِل الْحق ِإذْ ضلَّ لَهاِميم الْعرِب و السنام الْأَعظَ

الْخاِطئُونَ فَلَو لَا ِإقْبالُكُم بعد ِإدباِركُم و كَركُم بعد انِحياِزكُم لَوجب علَيكُم ما يِجب علَى 
هربِف دحالز مولِّي يوالْم ِدي وجو ضعب لَينَ عوه لَقَد و اِلِكنيالْه ى ِمنا أَرِفيم متكُن و 

شفَى بعض حاِج صدِري ِإذَا رأَيتكُم حزتموهم كَما حازوكُم فَأَزلْتموهم عن مصافِِّهم كَما 
ِبالس مهونِربضت متأَن و الُوكُمكَالِْإِبِل أَز مهآِخر ملُهأَو ِكبى رتوِف حي  
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للَّه ِبالْيِقِني و لْيعلَِم الْمنهِزم ِبأَنه الْمطْرودِة الِْهيِم الْآنِّ فَاصِبروا نزلَت علَيكُم السِكينةُ و ثَبتكُم ا
 ادفَس و اِقيالْب ارالْع و الذُّلَّ اللَّاِزم ةَ اللَِّه وِجدواِر مفِْسِه ِإنَّ ِفي الِْفرن وِبقم ِه وبِخطُ رسم

ِه و لَا محجوٍز بينه و بين يوِمِه و لَا يرضى ربه و الْعيِش علَيِه و ِإنَّ الْفَار لَغير مِزيٍد ِفي عمِر
لَموت الرجِل محقاً قَبلَ ِإتياِن هِذِه الِْخصاِل خير ِمن الرضا ِبالتلِْبيِس ِبها و الِْإقْراِر علَيها و ِفي 

اِء الْقَوم غَداً فَلَا تقَاِتلُوهم حتى يقَاِتلُوكُم فَِإذَا بدُءوا ِبكُم فَانهدوا كَلَاٍم لَه آخر و ِإذَا لَِقيتم هؤلَ
ِإلَيِهم و علَيكُم السِكينةَ و الْوقَار و عضوا علَى الْأَضراِس فَِإنه أَنبأُ ِللسيوِف عِن الْهاِم و غُضوا 

دم و ارصالْأَب بأَذْه ِل وِللْفَش دأَطْر هفَِإن أَِقلُّوا الْكَلَام اِل وجالر وهجو وِل ويالْخ اهوا ِجب
ِبالْوهِل و وطِّنوا أَنفُسكُم علَى الْمبارزِة و الْمنازلَِة و الْمجادلَِة و اثْبتوا و اذْكُروا اللَّه عز و جلَّ 
كَِثرياً فَِإنَّ الْماِنع ِللذِّماِر ِعند نزوِل الْحقَاِئِق هم أَهلُ الِْحفَاِظ الَِّذين يحفُّونَ ِبراياِتِهم و يضِربونَ 

 الْحرب ِسجالٌ حافَتيها و أَمامها و ِإذَا حملْتم فَافْعلُوا ِفعلَ رجٍل واِحٍد و علَيكُم ِبالتحاِمي فَِإنَّ
 و هلُوا ِمنفَاقْب لَمالس كُمأَلْقَى ِإلَي نم لٍَة ووج دعلَةً بملَا ح ٍة وفَر دعةً بكَر كُملَيونَ عدشلَا ي

  استِعينوا ِبالصبِر فَِإنَّ بعد الصبِر النصر ِمن اللَِّه عز و جلَّ 
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 ِقنيتةُ ِللْمالْعاِقب ِعباِدِه و شاُء ِمني نوِرثُها مِللَِّه ي ضِإنَّ الْأَر.  
٥ -وٍر عهمِن جِن ابع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح   ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع ن

 و عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن حِريٍز )عليه السالم ( مفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلأَصحاِبِه )صلوات اهللا عليه (  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اربالْأَد ملُّوهولَا ت لَّ وج و زع وا اللَّهاذْكُر و ِب فَأَِقلُّوا الْكَلَامرِفي الْح كُمودع مِإذَا لَِقيت
ِجبوتست الَى وعت و كاربت ِخطُوا اللَّهسفَت قَد نم و وحرجالْم اِنكُموِإخ ِمن متأَيِإذَا ر و هبوا غَض

 فُِسكُمِبأَن ِفيِه فَقُوه كُمودع طَِمع قَد نم كِّلَ ِبِه أَون.  
  باب

 عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب- ١
 ِفي )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن بعِض أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه 

يحوزونهم السِبي يأْخذُه الْعدو ِمن الْمسِلِمني ِفي الِْقتاِل ِمن أَولَاِد الْمسِلِمني أَو ِمن مماِليِكِهم فَ
ثُم ِإنَّ الْمسِلِمني بعد قَاتلُوهم فَظَِفروا ِبِهم و سبوهم و أَخذُوا ِمنهم ما أَخذُوا ِمن مماِليِك 

خذُوه ِمن الْمسِلِمني و أَولَاِدِهم الَِّذين كَانوا أَخذُوه ِمن الْمسِلِمني كَيف يصنع ِبما كَانوا أَ
 و ِلِمنيساِم الْمونَ ِفي ِسهقَامفَلَا ي ِلِمنيسالْم لَادا أَوقَالَ فَقَالَ أَم اِليِكِهممم و ِلِمنيسلَاِد الْمأَو

 اِليكما الْمأَم وٍد وهِبش ِهمِليِإلَى و أَو أَِخيِهم أَو ونَ ِإلَى أَِبيِهمدري اِم لَِكنونَ ِفي ِسهقَامي مهفَِإن
 ِلِمنيساِل الْمِت ميب ِمن اِنِهمةَ أَثْمِقيم اِليِهموطَى معي ونَ واعبفَي ِلِمنيسالْم.  

عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي - ٢
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل لَِقيه الْعدو و أَصاب ِمنه مالًا أَو متاعاً ثُم ِإنَّ الْمسِلِمني أَصابوا )عليه السالم ( 

توا موزحلَ أَنْ يقَب وهابِل فَقَالَ ِإذَا كَانَ أَصجاِع الرتِبم عنصي فكَي ذَِلك ِه ولَيع دِل رجالر اع
فَي وفَه وهازا حم دعب وهابِة  ِإنْ كَانَ أَصفْعِبالش قأَح وه و ِلِمنيسٌء ِللْم.  
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هِبباب أَنرالْح ارِزلَ دنِلِم أَنْ يسِحلُّ ِللْملَا ي   
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

لَما غَِشيهم استعصموا ِبالسجوِد فَقُِتلَ  جيشاً ِإلَى خثْعٍم فَ)صلى اهللا عليه وآله ( بعثَ رسولُ اللَِّه 
 ِبيالن لَغَ ذَِلكفَب مهضعصلى اهللا عليه وآله ( ب( ِبيقَالَ الن و لَاِتِهمقِْل ِبصالْع فثَةَ ِنصرطُوا الْوفَقَالَ أَع  )

  .ِلٍم نزلَ مع مشِرٍك ِفي داِر الْحرِب ٌء ِمن كُلِّ مس  أَلَا ِإني بِري)صلى اهللا عليه وآله 
  باب ِقسمِة الْغِنيمِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١
يِصيبونَ غَناِئم كَيف تقْسم قَالَ ِإنْ قَاتلُوا علَيها مع أَِمٍري  السِريةُ يبعثُها الِْإمام فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  أَمره الِْإمام علَيِهم أُخِرج ِمنها الْخمس ِللَِّه و ِللرسوِل و قُِسم بينهم أَربعةُ أَخماٍس 
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 بثُ أَحيح لُهعجاِم يوا ِللِْإما غَِنمكَانَ كُلُّ م ِرِكنيشا الْمهلَيلُوا عوا قَاتكُوني ِإنْ لَم و.  
عاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد جِمي- ٢

عليه ( سلَيمانَ بِن داود عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ كَتب ِإلَي بعض ِإخواِني أَنْ أَسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 

انَ ِفيما سأَلْته أَخِبرِني عِن الْجيِش ِإذَا  عن مساِئلَ ِمن السنِن فَسأَلْته أَو كَتبت ِبها ِإلَيِه فَكَ)السالم 
 لَم لَاِم واِر السوا ِإلَى دجرخلَ أَنْ يقَب رآخ شيج ملَِحقَه ةً ثُموا غَِنيمِنمِب فَغرالْح ضا أَرغَز

نهم فَقَالَ نعم و عن سِريٍة كَانوا ِفي يلْقَوا عدواً حتى خرجوا ِإلَى داِر السلَاِم هلْ يشاِركُو
 اِن ومهفَقَالَ ِللْفَاِرِس س مهنيةُ بِنيمالْغ مقْست فكَي هسِس فَرالْفَر اِحبص كَبري لَم ٍة وِفينس

 أَفْراِسِهم فَقَالَ أَ رأَيت لَو كَانوا ِفي ِللراِجِل سهم فَقُلْت و ِإنْ لَم يركَبوا و لَم يقَاِتلُوا علَى
 ِن ويمهلْ ِللْفَاِرِس سعأَج أَ لَم مهنيب مقْسكَانَ ي فوا كَيغَِنم لُوا والُ فَقَاتجالر مقَدكٍَر فَتسع

  .ِللراِجِل سهماً و هم الَِّذين غَِنموا دونَ الْفُرساِن 
 أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن حسيِن بِن عبِد  - ٣

 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدج نأَِبيِه ع نعليه السالم ( اللَِّه ع( ِو لَمزِفي الْغ اسِل أَفْرجالر عِإذَا كَانَ م 
ا يهِن ِمنيسِإلَّا ِلفَر لَه مهس.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي الْحسِن - ٤
 لَّ وج و زع اللَّه لَهعج نلُ ِلمعجاِئِم فَينالْغ ِمن سمذُ الْخخؤقَالَ ي نم نياٍس بمةُ أَخعبأَر مقْسي

 ةَ وةَ الْفَاِرهابالد ةَ وةَ الْفَاِرهاِريذَ الْجأْخاِل أَنْ يالْم فْواِم صِللِْإم قَالَ و ذَِلك ِليو ِه ولَيلَ عقَات
 ِقسمِة الْماِل و قَبلَ ِإخراِج الْخمِس قَالَ و الثَّوب و الْمتاع ِمما يِحب و يشتِهي فَذَِلك لَه قَبلَ

يلَ شقَات نِلم سلَي  سلَي و كَرسِه الْعلَيى عوتا احِه ِإلَّا ملَيوا عا غَلَبلَا م و ِضنيالْأَر ٌء ِمن
يِة شِنيمالْغ اِب ِمنرِللْأَع الِْإم علُوا مِإنْ قَات ولَ اللَِّه ٌء وسصلى اهللا عليه وآله ( اِم ِلأَنَّ ر( ابرالْأَع الَحص 

 ِمن عدوِه دهم )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ يدعهم ِفي ِدياِرِهم و لَا يهاِجروا علَى أَنه ِإنْ دِهم رسولَ اللَِّه 
لَي و قَاِتلَ ِبِهمفَي مهِفزتسأَنْ ي و ِرِهمِفي غَي و ةٌ ِفيِهماِريةٌ جنس و ِصيبِة نِنيمِفي الْغ ملَه س

 ا وهرمعي نم يدوكَةٌ ِفي يرتقُوفَةٌ موم ِركَاٍب فَِهي ٍل أَويةً ِبخونع الَِّتي أُِخذَت ضالْأَر  
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 الثُّلُِث و ِف وصالن قالْح ِمن ِر طَاقَِتِهملَى قَداِلي عالْو مهاِلحصا يلَى ما عهلَيع قُومي ا وِييهحي
ضلَا ي اِلحاً وص مكُونُ لَها يِر ملَى قَدِن عالثُّلُثَي مهر.  

٥ - نى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عِن الْأَعراِب علَيِهم ِجهاد )عليه السالم ( منصوٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ٌء قَالَ لَا  ا أَنْ يخاف علَى الِْإسلَاِم فَيستعانَ ِبِهم قُلْت فَلَهم ِمن الِْجزيِة شيقَالَ لَا ِإلَّ
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد - ٦

 ِفي الرجِل يأِْتي الْقَوم و قَد غَِنموا و لَم يكُن شِهد )عليه السالم (  عن عِلي )م عليهم السال( اللَِّه عن آباِئِه 
 ِمِننيؤالْم الَ فَقَالَ أَِمريعليه السالم ( الِْقت( ملَه مقْسأَنْ ي رأَم ونَ وومرحلَاِء الْمؤه .  

٧ -ِن مب دمأَح نع دمحاِلٍم   مِن ساِم بِهش ناِزٍم عِن حوِر بصنم نى عِن ِعيسِد بمح
 قَالَ سأَلْته عِن الْغِنيمِة فَقَالَ يخرج ِمنها خمس ِللَِّه و خمس )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ عقَات نم نيب قُِسم ِقيا بم وِل وسِللر ذَِلك ِليو ِه ولَي.  
٨ - نِميعاً عِن جيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 خرج ) وآله صلى اهللا عليه(  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليهما السالم ( عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَحِدِهما 
الْفَي ِمن نلَه قِْسمي لَم ى وحرالْج اِويندى يتِب حراِء ِفي الْحسِبالن  نفَّلَهن هلَِكن ئاً ويِء ش.  

  باب
١ -ع نٍد عمحِن مانَ برِمه نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِرو   مم

 يقُولُ خير الرفَقَاِء أَربعةٌ و خير السرايا )عليه السالم ( بِن أَِبي نصٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَربعِمائٍَة و خير الْعساِكِر أَربعةُ آلَاٍف و لَا يغلَب عشر آلَاٍف ِمن ِقلٍَّة 

٢ -ع دمحأَِبي   م نثٍَم عيِن خِل بيفُض نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ن
  . لَا يهزم جيش عشرِة آلَاٍف ِمن ِقلٍَّة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

٣ - نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بٍد عمحم نب ِليع أَِبيِه و
  داود الِْمنقَِري قَالَ أَخبرِني النضر بن ِإسماِعيلَ الْبلِْخي عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن شهِر بِن 
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 ِبيوِج النرخ نأَلَِني عس و اججالْح ٍب قَالَ قَالَ ِليشوصلى اهللا عليه وآله ( ح( اِهِدِه فَقُلْتشِإلَى م 
ثَلَاِثِمائٍَة و ثَلَاثَةَ عشر و شِهد أُحداً ِفي ِستِمائٍَة و شِهد  بدراً ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( شِهد رسولُ اللَِّه 

 فَقَالَ ضلَّ و اللَِّه من )عليه السالم ( الْخندق ِفي ِتسِعِمائٍَة فَقَالَ عمن قُلْت عن جعفَِر بِن محمٍد 
  .سلَك غَير سِبيِلِه 

  باب
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبيِه   ِعدةٌ ِمن أَ- ١

 كَانَ ِإذَا أَراد الِْقتالَ قَالَ هِذِه )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ميموٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اللَّهم ِإنك أَعلَمت سِبيلًا ِمن سبِلك جعلْت ِفيِه ِرضاك و ندبت ِإلَيِه أَوِلياَءك و جعلْته الدعواِت 

 ِفيِه ِمن تيرتاش لَكاً ثُمسم كا ِإلَيهبأَح آباً وم كيا لَدهمأَكْر اباً وثَو كدِعن ِلكبس فرأَش
مؤِمِنني أَنفُسهم و أَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ و يقْتلُونَ وعداً الْ

يِه غَير علَيك حقّاً فَاجعلِْني ِممن اشترى ِفيِه ِمنك نفْسه ثُم وفَى لَك ِببيِعِه الَِّذي بايعك علَ
ناِكٍث و لَا ناِقٍض عهداً و لَا مبدلًا تبِديلًا بِل اسِتيجاباً ِلمحبِتك و تقَرباً ِبِه ِإلَيك فَاجعلْه خاِتمةَ 

ِمنك الرضا و تحطُّ عمِلي و صير ِفيِه فَناَء عمِري و ارزقِْني ِفيِه لَك و ِبِه مشهداً توِجب ِلي ِبِه 
 و قاِء الْحِلو تحاِة تصالْع اِة ودِدي الْعِبأَي وِقنيزراِء الْميلُِني ِفي الْأَحعجت ا وطَايي الْخنِبِه ع

اً اللَّهم و أَعوذُ ِبك ِعند رايِة الْهدى ماِضياً علَى نصرِتِهم قُدماً غَير مولٍّ دبراً و لَا محِدٍث شكّ
ذَِلك ِمن الْجبِن ِعند مواِرِد الْأَهواِل و ِمن الضعِف ِعند مساورِة الْأَبطَاِل و ِمن الذَّنِب الْمحِبِط 

  .تباٍب و عمِلي غَير مقْبوٍل ِللْأَعماِل فَأَحجم من شك أَو مضى ِبغيِر يِقٍني فَيكُونَ سعِيي ِفي 
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  باب الشعاِر
١ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍر   عمِن عةَ باِويعم

 قَالَ ِشعارنا يا محمد يا محمد و ِشعارنا يوم بدٍر يا نصر اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وي و ِرباللَِّه اقْت رصا نٍد يأُح موي ِلِمنيسالْم ارِشع و ِرباقْت ِربِس اقْتالْقُد وحا رِضِري يِني النب م

أَِرح و يوم بِني قَينقَاع يا ربنا لَا يغِلبنك و يوم الطَّاِئِف يا ِرضوانُ و ِشعار يوِم حنيٍن يا بِني 
رونَ و يوِم بِني قُريظَةَ يا سلَام أَسِلمهم و و يوِم الْأَحزاِب حم لَا يبِص] يا بِني عبِد اللَِّه[عبِد اللَِّه 

يوِم الْمريِسيِع و هو يوم بِني الْمصطَِلِق أَلَا ِإلَى اللَِّه الْأَمر و يوِم الْحديِبيِة أَلَا لَعنةُ اللَِّه علَى 
وِص يِم الْقَموي ربيِم خوي و قّاً الظَّاِلِمنيقّاً حاللَِّه ح ادِعب نحِح نِم الْفَتوي لُ وع ِمن آِتِهم ِليا ع

 ارِشع اللَِّه و رصا ني ِم ِصفِّنيوي و أَِمت لُوِح أَِمتِني الْمِم بوي و دما صي دا أَحي وكبِم توي و
  . و ِشعارنا يا محمد  يا محمد)عليه السالم ( الْحسيِن 
 قَالَ قَِدم )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 ِبيلَى النةَ عنيزم ِمن اسصلى اهللا عليه وآله ( أُن(امرقَالُوا ح كُمارا ِشعلَالٌ  فَقَالَ مح كُمارلْ ِشعقَالَ ب .  
 اِجِرينهٍد ِللْمِم أُحوي ارِشع و أَِمت ورصنا مٍر يدب موي ِلِمنيسالْم ارضاً أَنَّ ِشعأَي ِوير و

  .يا بِني عبِد اللَِّه يا بِني عبِد الرحمِن و ِللْأَوِس يا بِني عبِد اللَِّه 
  ب فَضِل ارِتباِط الْخيِل و ِإجراِئها و الرمِيبا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي - ١
( ِد الْعرِب فَصِعد ِإبراِهيم و ِإسماِعيلُ  قَالَ ِإنَّ الْخيلَ كَانت وحوشاً ِفي ِبلَا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 علَى جبِل ِجياٍد ثُم صاحا أَلَا هلَا أَلَا هلْ قَالَ فَما بِقي فَرس ِإلَّا أَعطَاهما ِبيِدِه و )عليهما السالم 
  .أَمكَن ِمن ناِصيِتِه 
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 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمر بِن أَباٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  . الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة  الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 قَالَ سِمعته يقُولُ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن معمٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٣

  .الْخير كُلُّه معقُود ِفي نواِصي الْخيِل ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن يعقُوب بِن جعفَِر بِن   عنه عِن - ٤

 يقُولُ من ربطَ فَرساً عِتيقاً مِحيت عنه )عليه السالم ( ِإبراِهيم الْجعفَِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
 و كُِتب لَه ِإحدى عشرةَ حسنةً و مِن ارتبطَ هِجيناً مِحيت عنه ِفي ثَلَاثُ سيئَاٍت ِفي كُلِّ يوٍم

 اِئجواَء حقَض الًا أَومِبِه ج ِريدناً يذَوطَ ِبربتِن ارم اٍت ونسح عبس لَه كُِتب اِن وئَتيٍم سوكُلِّ ي
ِحيم هنع ودع فْعد اٍت أَونسح ِست لَه كُِتب ةٌ واِحدئَةٌ ويٍم سوكُلَّ ي هنع ت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ - ٥
 أَجرى )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )ليه السالم ع(  عن أَِبيِه )عليه السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْخيلَ الَِّتي أُضِمرت ِمن الْحفْياِء ِإلَى مسِجِد بِني زريٍق و سبقَها ِمن ثَلَاِث نخلَاٍت فَأَعطَى 
  .اِلثَ عذْقاً الساِبق عذْقاً و أَعطَى الْمصلِّي عذْقاً و أَعطَى الثَّ

عليه (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمثْلَه سواًء )السالم 
٦ -ِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسِن   الْحِد اللَِّه ببع ناِء عش

  ِسناٍن 
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 أَو نصٍل يعِني  قَالَ سِمعته يقُولُ لَا سبق ِإلَّا ِفي خف أَو حاِفٍر)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .النضالَ 
  محمد بن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عِلي بِن - ٧
  .ها أَواِقي ِمن ِفضٍة  أَجرى الْخيلَ و جعلَ سبقَ)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( الْحسيِن 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

قَامت ِفي أَرِض الْعدو أَو ِفي  ِإذَا حرنت علَى أَحِدكُم دابةٌ يعِني أَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .سِبيِل اللَِّه فَلْيذْبحها و لَا يعرِقبها 

 لَما كَانَ يوم مؤتةَ كَانَ جعفَر بن أَِبي )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٩
وا نزلَ عن فَرِسِه فَعرقَبها ِبالسيِف فَكَانَ أَولَ من عرقَب ِفي الِْإسلَاِم طَاِلٍب علَى فَرٍس فَلَما الْتقَ

.  
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -١٠

  .ٌء تحضره الْملَاِئكَةُ ِإلَّا الرهانَ و ملَاعبةَ الرجِل أَهلَه   قَالَ لَيس شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد -١١

  . الرمي سهم ِمن ِسهاِم الِْإسلَاِم  قَالَ)عليهم السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 
  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عِن الْحسِن بِن طَِريٍف عن عبِد اللَِّه بِن -١٢

لَّ و أَِعدوا لَهم ما  ِفي قَوِل اللَِّه عز و ج)صلى اهللا عليه وآله ( الْمِغريِة رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 متطَعتاس  
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 يمِل قَالَ الريِرباِط الْخ ِمن ٍة وقُو ِمن.  
أَحمد عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ رفَعه قَالَ قَالَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن -١٣
 اركَبوا و ارموا و ِإنْ ترموا أَحب ِإلَي ِمن أَنْ تركَبوا ثُم قَالَ كُلُّ لَهِو )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

لْفَرس و رمِيِه عن قَوِسِه و ملَاعبِتِه امرأَته فَِإنهن حق أَلَا الْمؤِمِن باِطلٌ ِإلَّا ِفي ثَلَاٍث ِفي تأِْديِبِه ا
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَيدِخلُ ِفي السهِم الْواِحِد الثَّلَاثَةَ الْجنةَ عاِملَ الْخشبِة و الْمقَوي ِبِه ِفي سِبيِل 

  . ِفي سِبيِل اللَِّه اللَِّه و الراِمي ِبِه
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٤

  . قَالَ لَا سبق ِإلَّا ِفي خف أَو حاِفٍر أَو نصٍل يعِني النضالَ )
م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهي-١٥

  . أَنه كَانَ يحضر الرمي و الرهانَ )عليه السالم ( اللَِّه 
١٦-ِن زةَ بطَلْح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍد عي

 قَالَ أَغَار الْمشِركُونَ علَى سرِح الْمِدينِة فَنادى ِفيها مناٍد يا سوَء صباحاه فَسِمعها )عليه السالم ( 
انَ أَولَ أَصحاِبِه لَِحقَه  ِفي الْخيِل فَرِكب فَرسه ِفي طَلَِب الْعدو و كَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 سرج دفَّتاه ِليف لَيس ِفيِه أَشر )صلى اهللا عليه وآله ( أَبو قَتادةَ علَى فَرٍس لَه و كَانَ تحت رسوِل اللَِّه 
 طَرلَا ب و  
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فَطَلَب الْعدو فَلَم يلْقَوا أَحداً و تتابعِت الْخيلُ فَقَالَ أَبو قَتادةَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ الْعدو قَِد 
 ساِبقاً علَيِهم )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه انصرف فَِإنْ رأَيت أَنْ نستِبق فَقَالَ نعم فَاستبقُوا فَخرج رسولُ

 هسِني فَرعي رحالْب ادوالْج ولَه هٍش ِإنيقُر اِتِك ِمنوالْع نا ابفَقَالَ أَن ِهملَيلَ عأَقْب ثُم.  
فِْسِه اللِّصن نع فَعدِل يجباب الر  

لْكُوِفي عن محمِد بِن أَحمد الْقَلَاِنِسي عن أَحمد بِن الْفَضِل عن   أَحمد بن محمٍد ا- ١
 اللِّص )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن فَزارةَ عن أَنٍس أَو هيثَِم بِن الْبراِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  .يد نفِْسي و ماِلي قَالَ اقْتلْ فَأُشِهد اللَّه و من سِمع أَنَّ دمه ِفي عنِقي يدخلُ ِفي بيِتي يِر
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 ِمِننيؤالْم ِتِه فَلَا )صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمرييِفي ب ِه اللِّصلَيلُ عخدلَ يجالر قُتملَّ لَيج و زع ِإنَّ اللَّه 
 اِربحي.  
٣ - ِمِننيؤالْم اِدِه أَنَّ أَِمرينِبِإس اً)عليه السالم (   وِإنَّ ِلص ِمِننيؤالْم ا أَِمريلٌ فَقَالَ يجر اهأَت  

 ِمِننيؤالْم ا فَقَالَ أَِمريهِليح قرأَِتي فَسرلَى املَ عخةَ )عليه السالم ( دِفيِن صلَى ابلَ عخد لَو ها ِإنأَم 
  .لَما رِضي ِبذَِلك حتى يعمه ِبالسيِف 

٤ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عٍل عجر نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عي
 ِإذَا دخلَ علَيك اللِّص )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمحاِرب فَاقْتلْه فَما أَصابك فَدمه ِفي عنِقي 
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  باب من قُِتلَ دونَ مظِْلمِتِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ - ١

نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببعليه السالم (  ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) قُِتلَ )صلى اهللا عليه وآله نم 
 ِهيدش وِتِه فَهظِْلمونَ مد.  

صلى اهللا ( الَ قَالَ رسولُ اللَِّه  قَ)عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي مريم عن أَِبي جعفٍَر - ٢

 من قُِتلَ دونَ مظِْلمِتِه فَهو شِهيد ثُم قَالَ يا أَبا مريم هلْ تدِري ما دونَ مظِْلمِتِه قُلْت )عليه وآله 
اِه ذَِلكبأَش اِلِه وونَ مد ِلِه وونَ أَهلُ دقْتلُ يجالر اكِفد ِعلْتالِْفقِْه ج ِإنَّ ِمن ميرا ما أَبفَقَالَ ي 

 قفَانَ الْحِعر.  
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ - ٣

 )صلى اهللا عليه وآله ( ونَ ماِلِه فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه  عِن الرجِل يقَاِتلُ د)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَم تكُن ا لَوا أَنقَاِتلْ قَالَ أَمي لَم لُ أَوقَاِتلُ أَفْضأَ ي ِهيِد قُلْتِزلَِة الشنِبم واِلِه فَهونَ مقُِتلَ د نم

 هكْترت أُقَاِتلْ و.  
٤ -دمأَح نع هنع   نع ِديِبيٍب الْأَسِن حطَاةَ بأَر نى عيحِن يانَ بفْوص ناِء عشِن الْوع 

 قَالَ مِن اعتِدي علَيِه ِفي صدقَِة ماِلِه فَقَاتلَ فَقُِتلَ فَهو )عليه السالم ( رجٍل عن عِلي بِن الْحسيِن 
 ِهيدش.  

٥ -حأَص ةٌ ِمنا   ِعدضِن الرع هذَكَر نمأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبن )

ُء قَوم يِريدونَ أَخذَ جاِريِتِه أَ يمنع   عِن الرجِل يكُونُ ِفي السفَِر و معه جاِريةٌ لَه فَيِجي)عليه السالم 
ؤأَنْ ت ِمن هتاِريج تِإنْ كَان كَذَِلك و قُلْت معلَ قَالَ نفِْسِه الْقَتلَى نع افِإنْ خ ذَ وخ  
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الْأُم كَذَِلك و قُلْت معأَةٌ قَالَ نرام هعلَى مع افِإنْ خ و نهعنمةُ يابالْقَر و مةُ الْعناب و تالِْبن و 
 معلَ قَالَ نفِْسِه الْقَتن]لَ ] قُلْتالْقَت افِإنْ خ و هعنمفٍَر فَيِفي س ذَهونَ أَخِريدالُ يالْم كَذَِلك و

 معقَالَ ن.  
  باب فَضِل الشهادِة

١ -  نٍد ععِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 
 قَالَ سأَلْته عن قَوِل أَِمِري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه و اللَِّه لَأَلْف )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 

برِبيِل اللَِّه ضاٍش قَالَ ِفي سلَى ِفرٍت عوم نُ ِمنوِف أَهيٍة ِبالس.  
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ق كُلِّ ِذي ِبر ِبر حتى يقْتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَِإذَا قُِتلَ ِفي سِبيِل  فَو)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِبر قَهفَو ساللَِّه فَلَي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عنبسةَ - ٣
 كَانَ يقُولُ )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم (  قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر عن أَِبي حمزةَ

 ما ِمن قَطْرٍة أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن قَطْرِة دٍم ِفي سِبيِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
.  

٤ - ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري هفَعوٍب ربحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم (   ع( طَبخ 
وعد و ملَاِء الْقَوؤه تيي أَتِإن اسا النهقَالَ أَي ِه ثُملَيى عأَثْن و اللَّه ِمدِل فَحمالْج موي و مهت

احتججت علَيِهم فَدعوِني ِإلَى أَنْ أَصِبر ِللِْجلَاِد و أَبرز ِللطِّعاِن فَِلأُمِهم الْهبلُ و قَد كُنت و ما 
وا و لْيرِعدوا فَأَنا أُهدد ِبالْحرِب و لَا أُرهب ِبالضرِب أَنصف الْقَارةَ من راماها فَِلغيِري فَلْيبِرقُ

  أَبو الْحسِن الَِّذي فَلَلْت حدهم و فَرقْت جماعتهم و ِبذَِلك الْقَلِْب أَلْقَى عدوي و أَنا علَى ما 
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وعدِني ربي ِمن النصِر و التأِْييِد و الظَّفَِر و ِإني لَعلَى يِقٍني ِمن ربي و غَيِر شبهٍة ِمن أَمِري أَيها 
ِحيصِت موِن الْمع سلَي اِربالْه هِجزعلَا ي و ِقيمالْم هفُوتلَا ي توِإنَّ الْم اسالن تمي لَم نم و 

يقْتلْ و ِإنَّ أَفْضلَ الْموِت الْقَتلُ و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَأَلْف ضربٍة ِبالسيِف أَهونُ علَي ِمن ِميتٍة 
ى ِإذَا قُِتلَ أَعتفَّانَ حِن علَى ابع اسالن ةَ أَلَّبا ِلطَلْحبجا عاٍش ولَى ِفرِميِنِه عِبي هفْقَتطَاِني ص

 رظَاه ِحِمي ور قَطَع ِتي وعيكَثَ بن ريبِإنَّ الز و ِهلْهملَا ت و ذْهخ مِتي اللَّهعيكَثَ بن طَاِئعاً ثُم
 ا ِشئْتِبم موي فَاكِْفِنيِه الْيودع لَيع.  

 قَالَ )عليه السالم ( ِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٥
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( ِقيلَ ِللن( َِرِه فَقَالِفي قَب نفْتِهيِد لَا يالُ الشا بم ]ِبيالن [ ) كَفَى )صلى اهللا عليه وآله 

ر قاِرقَِة فَوةً ِبالْبنأِْسِه ِفت.  
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو - ٦
  . من قُِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه لَم يعرفْه اللَّه شيئاً ِمن سيئَاِتِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٧ -محم   ٍد الْقَلَاِنِسييوس ناِن عمعِن النب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب د

 أَي الِْجهاِد أَفْضلُ قَالَ من عِقر )عليه السالم ( عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أُه و هادوِبيِل اللَِّه جِفي س همد ِريق.  

  باب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ - ١

للَِّه علَيِه يضحك اللَّه عن سعِد بِن طَِريٍف عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات ا
  .عز و جلَّ ِإلَى رجٍل ِفي كَِتيبٍة يعِرض لَهم سبع أَو ِلص فَحماهم أَنْ يجوزوا 
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٢ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نقَالَ )عليه السالم (  ب 
  . عونك الضِعيف ِمن أَفْضِل الصدقَِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٣ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحى   مثَنم نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن م
 قَالَ قَالَ أَِمري ِهملَياللَِّه ع اتلَوأَِبيِه ص نِن عيسِن الْحب ِليِن عِد بمحم نِليفَةَ عِن خِفطِْر ب نع

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( اٍء أَوةَ ماِديع ِلِمنيسالْم ٍم ِمنقَو نع در نم 
  .ناٍر وجبت لَه الْجنةُ 

  باب
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يحيى الطَِّويِل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 قَالَ ما جعلَ اللَّه عز و جلَّ بسطَ اللِّساِن و كَف الْيِد و لَِكن جعلَهما يبسطَاِن معاً و )عليه السالم 
  .يكَفَّاِن معاً 

  باب الْأَمِر ِبالْمعروِف و النهِي عِن الْمنكَِر
بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن ِبشِر بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد - ١

 قَالَ يكُونُ ِفي آِخِر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي ِعصمةَ قَاِضي مرو عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
سنتي ُءونَ وقَرتاُءونَ يرم مقَو ِفيِهم عبتي ماِن قَومراً الزونَ أَموِجباُء لَا يفَهثَاُء سدكُونَ ح

ِبمعروٍف و لَا نهياً عن منكٍَر ِإلَّا ِإذَا أَِمنوا الضرر يطْلُبونَ ِلأَنفُِسِهم الرخص و الْمعاِذير يتِبعونَ 
لَى الصقِْبلُونَ عي ِلِهممع ادفَس اِء ولَملَّاِت الْعاٍل زلَا م فٍْس وِفي ن مهكِْلما لَا يم اِم ويالص لَاِة و

و لَو أَضرِت الصلَاةُ ِبساِئِر ما يعملُونَ ِبأَمواِلِهم و أَبداِنِهم لَرفَضوها كَما رفَضوا أَسمى 
 وِف ورعِبالْم را ِإنَّ الْأَمفَهرأَش اِئِض والْفَر قَاما تةٌ ِبهِظيمةٌ عكَِر فَِريضنِن الْمع يهالن  
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 مهمعفَي ِهملَيلَّ عج و زاللَِّه ع بغَض ِتمي اِلكنه اِئضاِر الْفَراِر الْفُجِفي د اررالْأَب لَكهِبِعقَاِبِه فَي
 اجهِمن اِء وِبيِبيلُ الْأَنكَِر سنِن الْمع يهالن وِف ورعِبالْم راِر ِإنَّ الْأَماِر الِْكبِفي د ارغالص و

من الْمذَاِهب و تِحلُّ الْمكَاِسب و ترد الْمظَاِلم الصلَحاِء فَِريضةٌ عِظيمةٌ ِبها تقَام الْفَراِئض و تأْ
 و ِتكُمالِْفظُوا ِبأَلِْسن و وا ِبقُلُوِبكُمِكرفَأَن رالْأَم ِقيمتسي اِء ودالْأَع ِمن فصتني و ضالْأَر رمعت و

ِه لَومةَ لَاِئٍم فَِإِن اتعظُوا و ِإلَى الْحق رجعوا فَلَا سِبيلَ صكُّوا ِبها ِجباههم و لَا تخافُوا ِفي اللَّ
 ذابع ملَه أُولِئك قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبي و اسونَ النظِْلمي لَى الَِّذينِبيلُ عا السمِإن ِهملَيع

ِبأَب موهاِهدفَج اِلكنه لَا أَِليم الًا وم اِغنيلَا ب لْطَاناً وس طَاِلِبني رغَي ِبقُلُوِبكُم موهِغضأَب و اِنكُمد
مِريِدين ِبظُلٍْم ظَفَراً حتى يِفيئُوا ِإلَى أَمِر اللَِّه و يمضوا علَى طَاعِتِه قَالَ و أَوحى اللَّه عز و جلَّ 

 أَني معذِّب ِمن قَوِمك ِمائَةَ أَلٍْف أَربِعني أَلْفاً ِمن ِشراِرِهم و ِستني )صلوات اهللا عليه ( ي ِإلَى شعيٍب النِب
  يا رب هؤلَاِء الْأَشرار فَما بالُ الْأَخياِر فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ)عليه السالم ( أَلْفاً ِمن ِخياِرِهم فَقَالَ 

  .ِإلَيِه داهنوا أَهلَ الْمعاِصي و لَم يغضبوا ِلغضِبي 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جماعٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد - ٢

  . ِلضِعيِفها ِمن قَِويها ِبحقِِّه غَير متعتٍع  قَالَ ما قُدست أُمةٌ لَم يؤخذْ)عليه السالم ( اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد - ٣

لَتأْمرنَّ ِبالْمعروِف و لَتنهن عِن  يقُولُ )عليه السالم ( بِن عمر بِن عرفَةَ قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
 ملَه ابجتسفَلَا ي كُمارو ِخيعدفَي كُمارِشر كُملَيع لَنمعتسلَي كَِر أَونالْم.  

للَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن عبِد ا- ٤
 قَالَ )عليه السالم ( مسكَانَ عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي سِعيٍد الزهِري عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

  ويلٌ ِلقَوٍم 
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  .لَا يِدينونَ اللَّه ِبالْأَمِر ِبالْمعروِف و النهِي عِن الْمنكَِر 
 ِبئْس الْقَوم قَوم يِعيبونَ الْأَمر ِبالْمعروِف و )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٥

  .النهي عِن الْمنكَِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم - ٦

 ِمِننيؤالْم أَِمري طَبٍن قَالَ خسح نٍل عقَيِن عى بيحي نةَ عزمأَِبي ح نٍد عيمِن حعليه السالم ( ب( 
 و اللَّه ِمدفَح ِملُوا ِمنا عثُ ميح لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همِإن هفَِإن دعا بقَالَ أَم ِه ولَيى عأَثْن

 لَم اِصي وعا ِفي الْموادما تلَم مهِإن و ذَِلك نع اربالْأَح ونَ واِنيبالر مههني لَم اِصي وعالْم
 مههنكَِر ينِن الْما عوهان وِف ورعوا ِبالْمرفَأْم اتقُوبالْع ِبِهم لَتزن ذَِلك نع اربالْأَح ونَ واِنيبالر

نَّ الْأَمر ينِزلُ و اعلَموا أَنَّ الْأَمر ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر لَم يقَربا أَجلًا و لَم يقْطَعا ِرزقاً ِإ
ِمن السماِء ِإلَى الْأَرِض كَقَطِْر الْمطَِر ِإلَى كُلِّ نفٍْس ِبما قَدر اللَّه لَها ِمن ِزيادٍة أَو نقْصاٍن فَِإنْ 

ِفي أَهٍل أَو ماٍل أَو أَصاب أَحدكُم مِصيبةٌ ِفي أَهٍل أَو ماٍل أَو نفٍْس و رأَى ِعند أَِخيِه غَِفريةً 
ٌء ِمن الِْخيانِة ما لَم يغش دناَءةً تظْهر فَيخشع  نفٍْس فَلَا تكُونن علَيِه ِفتنةً فَِإنَّ الْمرَء الْمسِلم لَبِري

ِر الَِّذي ينتِظر أَولَ فَوزٍة ِمن ِقداِحِه لَها ِإذَا ذُِكرت و يغرى ِبها ِلئَام الناِس كَانَ كَالْفَاِلِج الْياِس
ُء ِمن الِْخيانِة ينتِظر ِمن  توِجب لَه الْمغنم و يدفَع ِبها عنه الْمغرم و كَذَِلك الْمرُء الْمسِلم الْبِري

ِه فَما ِعند اللَِّه خير لَه و ِإما ِرزق اللَِّه فَِإذَا هو ذُو أَهٍل اللَِّه تعالَى ِإحدى الْحسنييِن ِإما داِعي اللَّ
 قَد ِة وثُ الْآِخررح اِلحلَ الصمالْع ا وينثُ الدرح ِننيالْب الَ وِإنَّ الْم هبسح و هِدين هعم اٍل وم و

  فَاحذَروا ِمن اللَِّه ما حذَّركُم ِمن نفِْسِه و اخشوه خشيةً لَيست ِبتعِذيٍر يجمعهما اللَّه ِلأَقْواٍم 
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ِإنه من يعملْ ِلغيِر اللَِّه يِكلْه اللَّه ِإلَى من عِملَ لَه نسأَلُ اللَّه و اعملُوا ِفي غَيِر ِرياٍء و لَا سمعٍة فَ
  .مناِزلَ الشهداِء و معايشةَ السعداِء و مرافَقَةَ الْأَنِبياِء 

٧ - ناٍط عبِن أَسب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع اِنياسرالْخ اقحأَِبي ِإس
 داوى ِإلَى دحلَّ أَوج و زع اِلِه قَالَ ِإنَّ اللَّهِض ِرجععليه السالم ( ب( لْتعج و كبذَن تغَفَر ي قَدأَن 

ظِْلملَا ت تأَن و با ري فاِئيلَ فَقَالَ كَيرِني ِإسلَى بع ِبكذَن ارِة عكَرِبالن اِجلُوكعي لَم مهقَالَ ِإن 
.  

  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عِن النضِر بِن - ٨
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ  قَالَ )عليه السالم ( سويٍد عن درست عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و و اللَّهعدلًا يجا ردجِة وِدينا ِإلَى الْميهتا انا فَلَمِلهلَى أَها عاهقِْلبٍة ِليِدينِل مِن ِإلَى أَهلَكَيم
اِعيذَا الدى هرا تاِحِبِه أَ مِن ِلصلَكَيالْم دفَقَالَ أَح عرضتي را أَمِضي ِلمأَم لَِكن و هتأَير فَقَالَ قَد 

ِبِه ربي فَقَالَ لَا و لَِكن لَا أُحِدثُ شيئاً حتى أُراِجع ربي فَعاد ِإلَى اللَِّه تبارك و تعالَى فَقَالَ يا 
 كدبع تدجِة فَوِدينِإلَى الْم تيهتي انِإن با رِض ِبمفَقَالَ ام كِإلَي عرضتي و وكعدفُلَاناً ي

  .أَمرتك ِبِه فَِإنَّ ذَا رجلٌ لَم يتمعر وجهه غَيظاً ِلي قَطُّ 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسيِن بِن محمٍد عن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٩

ِد اللَِّه عبأَِبي ع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نانَ عوِل )عليه السالم ( ثْمساَء ِإلَى رٍم جثْعخ لًا ِمنجأَنَّ ر 
ِه قَالَ ثُم ما ذَا  فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَخِبرِني ما أَفْضلُ الِْإسلَاِم قَالَ الِْإميانُ ِباللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

قَالَ ثُم ِصلَةُ الرِحِم قَالَ ثُم ما ذَا قَالَ الْأَمر ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر قَالَ فَقَالَ الرجلُ 
يعةُ الرِحِم قَالَ ثُم ما ذَا قَالَ فَأَي الْأَعماِل أَبغض ِإلَى اللَِّه قَالَ الشرك ِباللَِّه قَالَ ثُم ما ذَا قَالَ قَِط

  .الْأَمر ِبالْمنكَِر و النهي عِن الْمعروِف 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
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 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( ع قَالَ قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسا رنرأَم  ) اِصي )صلى اهللا عليه وآلهعلَ الْملْقَى أَهأَنْ ن 
  .ِبوجوٍه مكْفَِهرٍة 

١١-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقَالَ قَالَ   ِعد هفَعر ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح 
 الْأَمر ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر خلْقَاِن ِمن خلِْق اللَِّه فَمن نصرهما )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .لَهما خذَلَه اللَّه أَعزه اللَّه و من خذَ
١٢- نى عيحِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

م حتى  ِإذَا مر ِبجماعٍة يختِصمونَ لَا يجوزه)عليه السالم ( ِغياِث بِن ِإبراِهيم قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هتوا صِبه فَعري قُوا اللَّهقُولَ ثَلَاثاً اتي.  

١٣- نى عِن ِعيسِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 )صلى اهللا عليه وآله ( قُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه  ي)عليه السالم ( محمِد بِن عرفَةَ قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا 

  .يقُولُ ِإذَا أُمِتي تواكَلَِت الْأَمر ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر فَلْيأْذَنوا ِبِوقَاٍع ِمن اللَِّه تعالَى 
١٤-م نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعس )

 كَيف ِبكُم ِإذَا فَسدت ِنساؤكُم و فَسق شبابكُم و لَم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم 
كَِر فَِقيلَ لَهنِن الْما عوهنت لَم وِف ورعوا ِبالْمرأْمت رش و معولَ اللَِّه فَقَالَ نسا ري كُونُ ذَِلكي و 

ِمن ذَِلك كَيف ِبكُم ِإذَا أَمرتم ِبالْمنكَِر و نهيتم عِن الْمعروِف فَِقيلَ لَه يا رسولَ اللَِّه و يكُونُ 
  . رأَيتم الْمعروف منكَراً و الْمنكَر معروفاً ذَِلك قَالَ نعم و شر ِمن ذَِلك كَيف ِبكُم ِإذَا

١٥- ِبياِد قَالَ قَالَ الننذَا الِْإسِبه صلى اهللا عليه وآله (   و( ِمنؤالْم ِغضبلَّ لَيج و زع ِإنَّ اللَّه 
 ِمنؤا الْمم و فَِقيلَ لَه لَه الَِّذي لَا ِدين ِعيفكَِر الضنِن الْمى عهنقَالَ الَِّذي لَا ي لَه الَِّذي لَا ِدين.  

 يقُولُ و سِئلَ عِن الْأَمِر )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٦
لَى الْأُمع وه اِجبكَِر أَ ونِن الْمِي عهالن وِف ورعا ِبالْممقَالَ ِإن ِلم و ِميعاً فَقَالَ لَا فَِقيلَ لَهِة ج

هو علَى الْقَِوي الْمطَاِع الْعاِلِم ِبالْمعروِف ِمن الْمنكَِر لَا علَى الضِعيِف الَِّذي لَا يهتِدي سِبيلًا 
  ِإلَى 
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 كُنلْت و لُهلَّ قَوج و زاللَِّه ع ابِكت لَى ذَِلكِليلُ عالد اِطِل وِإلَى الْب قالْح قُولُ ِمني أَي ِمن أَي
و ينهونَ عِن الْمنكَِر فَهذَا خاص غَير عام ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر و يأْمرونَ ِبالْمعروِف 

كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِمن قَوِم موسى أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق و ِبِه يعِدلُونَ و لَم يقُلْ علَى أُمِة 
م مِئٍذ أُمموي مه ِمِه ولَى كُلِّ قَولَا ع ى ووسم زع ا قَالَ اللَّهاِعداً كَمةٌ فَصاِحدةُ والْأُم ِلفَةٌ وتخ

و جلَّ ِإنَّ ِإبراِهيم كانَ أُمةً قاِنتاً ِللَِّه يقُولُ مِطيعاً ِللَِّه عز و جلَّ و لَيس علَى من يعلَم ذَِلك ِفي 
 قُوةَ لَه و لَا عذْر و لَا طَاعةَ قَالَ مسعدةُ و سِمعت أَبا عبِد هِذِه الْهدنِة ِمن حرٍج ِإذَا كَانَ لَا

 ِإنَّ أَفْضلَ الِْجهاِد )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ و سِئلَ عِن الْحِديِث الَِّذي جاَء عِن النِبي )عليه السالم ( اللَِّه 
ِئٍر ما معناه قَالَ هذَا علَى أَنْ يأْمره بعد معِرفَِتِه و هو مع ذَِلك يقْبلُ ِمنه كَِلمةُ عدٍل ِعند ِإماٍم جا

  .و ِإلَّا فَلَا 
  باب ِإنكَاِر الْمنكَِر ِبالْقَلِْب

 صاِحِب الِْمنقَِري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يحيى الطَِّويِل- ١
 قَالَ حسب الْمؤِمِن ِعزاً ِإذَا رأَى منكَراً أَنْ يعلَم اللَّه عز و جلَّ ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هكَارقَلِْبِه ِإن.  
 ِإنما يؤمر ِبالْمعروِف و ينهى عِن )سالم عليه ال(   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢

  .الْمنكَِر مؤِمن فَيتِعظُ أَو جاِهلٌ فَيتعلَّم و أَما صاِحب سوٍط أَو سيٍف فَلَا 
   )عليه السالم (  اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مفَضِل بِن يِزيد عن أَِبي عبِد- ٣
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ي لَم ا وهلَيع رجؤي ةٌ لَمِليب هتاباِئٍر فَأَصلْطَاٍن جِلس ضرعت نلُ مفَضا مقَالَ قَالَ ِلي ي ربِق الصزر
  .علَيها 

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه - ٤

قُوا اللَّه يرفَع ِبها صوته  ِإذَا مر ِبجماعٍة يختِصمونَ لَم يجزهم حتى يقُولَ ثَلَاثاً اتقُوا اللَّه ات)السالم 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن محفُوٍظ - ٥
بين يديِه  رمى جمرةَ الْعقَبِة و انصرف فَمشيت )عليه السالم ( الِْإسكَاِف قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

كَالْمطَرِق لَه فَِإذَا رجلٌ أَصفَر عمرِكي قَد أَدخلَ عودةً ِفي الْأَرِض ِشبه الساِبِح و ربطَه ِإلَى 
 يا هذَا اتِق )سالم عليه ال( فُسطَاِطِه و الناس وقُوف لَا يقِْدرونَ علَى أَنْ يمروا فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

 ِلكمِإلَى ع بذْهأَنْ ت ِطيعتسا تأَ م ِكيرمالْع قَالَ فَقَالَ لَه لَك سلَي هعنصذَا الَِّذي تفَِإنَّ ه اللَّه
( ه قَالَ فَرفَع أَبو عبِد اللَِّه لَا يزالُ الْمكَلِّف الَِّذي لَا يدرى من هو يِجيئُِني فَيقُولُ يا هذَا اتِق اللَّ

  . ِبِخطَاِم بِعٍري لَه مقْطُوراً فَطَأْطَأَ رأْسه فَمضى و تركَه الْعمرِكي الْأَسود )عليه السالم 
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  باب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

ما  قَالَ لَ)عليه السالم ( عذَاِفٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلِمنيسالْم لٌ ِمنجر لَسناراً ج ِليكُمأَه و كُمفُسوا قُوا أَننآم ا الَِّذينهةُ يا أَيِذِه الْآيه لَتزن

  حسبك أَنْ)صلى اهللا عليه وآله ( يبِكي و قَالَ أَنا عجزت عن نفِْسي كُلِّفْت أَهِلي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 كفْسن هنى عهنا تمع ماههنت و كفْسِبِه ن رأْما تِبم مهرأْمت.  

  عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ قُوا - ٢
ِهم قَالَ تأْمرهم ِبما أَمر اللَّه و تنهاهم عما نهاهم اللَّه أَنفُسكُم و أَهِليكُم ناراً قُلْت كَيف أَِقي

 كلَيا عم تيقَض قَد تكُن كوصِإنْ ع و مهتقَيو قَد تكُن وكفَِإنْ أَطَاع.  
٣ -ح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نةَ عاعمس نانَ عثْمِن عفِْص ب

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ قُوا أَنفُسكُم و أَهِليكُم ناراً كَيف )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مهنوهنت و مهونرأْما قَالَ تلَنِقي أَهن.  

  خاِلق ِفي مرضاِة الْمخلُوِقباب من أَسخطَ الْ
١ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

( ولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رس)عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 من طَلَب مرضاةَ الناِس ِبما يسِخطُ اللَّه عز و جلَّ كَانَ حاِمده ِمن الناس ذَاماً و )صلى اهللا عليه وآله 
 عدو و حسد من آثَر طَاعةَ اللَِّه عز و جلَّ ِبما يغِضب الناس كَفَاه اللَّه عز و جلَّ عداوةَ كُلِّ

  .كُلِّ حاِسٍد و بغي كُلِّ باٍغ و كَانَ اللَّه لَه ناِصراً و ظَِهرياً 
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 قَالَ )عليه السالم (  النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٢
  . من أَرضى سلْطَاناً ِبسخِط اللَِّه خرج عن ِديِن الِْإسلَاِم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 من طَلَب مرضاةَ الناِس ِبما )صلى اهللا عليه وآله ( ِه   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ- ٣
  .يسِخطُ اللَّه عز و جلَّ كَانَ حاِمده ِمن الناِس ذَاماً 

ِطيقا لَا يِض ِلمرعِة التاهباب كَر  
عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد   محمد بن الْحسيِن عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر - ١

 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( الْأَنصاِري عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي الْحسِن الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَوي لَم ا وكُلَّه هورِمِن أُمؤِإلَى الْم ضلَّ فَوج و زع لَ اللَّهقَو عمسا تكُونَ ذَِليلًا أَ مِه أَنْ يِإلَي ض

اللَِّه عز و جلَّ يقُولُ و ِللَِّه الِْعزةُ و ِلرسوِلِه و ِللْمؤِمِنني فَالْمؤِمن يكُونُ عِزيزاً و لَا يكُونُ ذَِليلًا 
 الْجبلَ يستقَلُّ ِمنه ِبالْمعاِوِل و الْمؤِمن لَا يستقَلُّ ِمن ِديِنِه ثُم قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن أَعز ِمن الْجبِل ِإنَّ

يٌء  ش.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ قَالَ - ٢

اللَّه عز و جلَّ فَوض ِإلَى الْمؤِمِن أُموره كُلَّها و لَم يفَوض ِإلَيِه أَنْ  ِإنَّ )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
يِذلَّ نفْسه أَ لَم تسمع ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللَِّه الِْعزةُ و ِلرسوِلِه و ِللْمؤِمِنني فَالْمؤِمن ينبِغي أَنْ 

  .نَ عِزيزاً و لَا يكُونَ ذَِليلًا يِعزه اللَّه ِبالِْإمياِن و الِْإسلَاِم يكُو
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي - ٣

ٍء ِإلَّا   ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى فَوض ِإلَى الْمؤِمِن كُلَّ شي قَالَ)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإذْلَالَ نفِْسِه 

٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قِّيالر داود  
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 يقُولُ لَا ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يِذلَّ نفْسه ِقيلَ لَه و كَيف يِذلُّ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  . يِطيق نفْسه قَالَ يتعرض ِلما لَا

٥ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِبما يِذلُّ  لَا ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يِذلَّ نفْسه قُلْت )عليه السالم ( مفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هِمن ذَّرعتا يلُ ِفيمخدقَالَ ي هفْسن.  
  محمد بن أَحمد عن عبِد اللَِّه بِن الصلِْت عن يونس عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

ِن أُموره كُلَّها و لَم يفَوض ِإلَيِه أَنْ يِذلَّ نفْسه  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَوض ِإلَى الْمؤِم)عليه السالم ( 
أَ لَم ير قَولَ اللَِّه عز و جلَّ هاهنا و ِللَِّه الِْعزةُ و ِلرسوِلِه و ِللْمؤِمِنني و الْمؤِمن ينبِغي لَه أَنْ 

  .يكُونَ عِزيزاً و لَا يكُونَ ذَِليلًا 
  . تم ِكتاب الِْجهاِد ِمن الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب التجارِة 
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  كتاب الْمِعيشِة 

 و احِتجاِجِهم علَيِه ِفيما )عليه السالم ( الصوِفيِة علَى أَِبي عبِد اللَِّه باب دخوِل 
  ينهونَ الناس عنه ِمن طَلَِب الرزِق

  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ دخلَ سفْيانُ - ١
 فَرأَى علَيِه ِثياب ِبيٍض كَأَنها ِغرِقئُ الْبيِض فَقَالَ لَه ِإنَّ هذَا )عليه السالم ( وِري علَى أَِبي عبِد اللَِّه الثَّ

ِجلًا ِإنْ اللِّباس لَيس ِمن ِلباِسك فَقَالَ لَه اسمع ِمني و ِع ما أَقُولُ لَك فَِإنه خير لَك عاِجلًا و آ
 كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَنت ِمت علَى السنِة و الْحق و لَم تمت علَى ِبدعٍة أُخِبرك أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ا لَا فُجهاررا أَبا ِبهِلهأَه قا فَأَحينلَِت الدا ِإذَا أَقْبٍب فَأَمدقِْفٍر جاٍن مما لَا ِفي زوهِمنؤم ا وهار

مناِفقُوها و مسِلموها لَا كُفَّارها فَما أَنكَرت يا ثَوِري فَو اللَِّه ِإنِني لَمع ما ترى ما أَتى علَي مذْ 
وم هعِني أَنْ أَضرأَم قاِلي حِللَِّه ِفي م اٌء وسلَا م و احبص قَلْتع مقَو اهقَالَ فَأَت هتعضِضعاً ِإلَّا و

ِممن يظِْهرونَ الزهد و يدعونَ الناس أَنْ يكُونوا معهم علَى ِمثِْل الَِّذي هم علَيِه ِمن التقَشِف 
هججح هرضحت لَم و كَلَاِمك نع ِصرا حناِحبِإنَّ ص فَقَالُوا لَه   
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 قا أَحها فَِإنلُوا ِبهفَأَد ماِب اللَِّه فَقَالَ لَهِكت ا ِمننججِإنَّ ح فَقَالُوا لَه كُمججوا حاتفَه مفَقَالَ لَه
ا اتم ِبياِب النحأَص ٍم ِمنقَو نِبراً عخالَى معت و كاربت قُولُ اللَّهِملَ ِبِه فَقَالُوا يع و صلى اهللا عليه ( ِبع

 و يؤِثرونَ على أَنفُِسِهم و لَو كانَ ِبِهم خصاصةٌ و من يوق شح نفِْسِه فَأُولِئك هم )وآله 
حونَ فَمدح ِفعلَهم و قَالَ ِفي موِضٍع آخر و يطِْعمونَ الطَّعام على حبِه ِمسِكيناً و يِتيماً و الْمفِْل

م ِة وبِة الطَّيونَ ِفي الْأَطِْعمدهزت اكُمنأَيا راِء ِإنلَسالْج لٌ ِمنجذَا فَقَالَ رِفي ِبهكْتن نحأَِسرياً فَن ع
 )عليه السالم ( ذَِلك تأْمرونَ الناس ِبالْخروِج ِمن أَمواِلِهم حتى تمتعوا أَنتم ِمنها فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِمن منسوِخِه و دعوا عنكُم ما لَا تنتِفعونَ ِبِه أَخِبروِني أَيها النفَر أَ لَكُم ِعلْم ِبناِسِخ الْقُرآِن
 أَو ِة فَقَالُوا لَهِذِه الْأُمه ِمن لَكه نم لَكه لَّ وض نلَّ ماِبِهِه الَِّذي ِفي ِمثِْلِه ضشتم كَِمِه ِمنحم

 فَأَما )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه بعِضِه فَأَما كُلُّه فَلَا فَقَالَ لَهم فَِمن هنا أُِتيتم و كَذَِلك أَحاِديثُ رسوِل 
 اِلِهمِن فَعسِبح مهنع ربأَخ ِم الَِّذينِن الْقَواِبِه عا ِفي ِكتانلَّ ِإيج و زاِر اللَِّه عبِإخ ِمن متا ذَكَرم

هابثَو و هنوا عهوا نكُوني لَم اِئزاً واحاً جبكَانَ م فَقَد أَنَّ اللَّه ذَِلك لَّ وج و زلَى اللَِّه عع هِمن م
 و كاربت ى اللَّههكَانَ ن و ِلِهماِسخاً ِلِفعن هرأَم ارِملُوا ِبِه فَصا عِبِخلَاِف م رأَم سقَدت لَّ وج

لَا يظَراً ِلكَين و ِمِننيؤِللْم هةً ِمنمحالَى رعت و ارغفَةُ الصعالض مهِمن الَاِتِهمِعي و فُِسِهموا ِبأَنِضر
الِْولْدانُ و الشيخ الْفَاِني و الْعجوز الْكَِبريةُ الَِّذين لَا يصِبرونَ علَى الْجوِع فَِإنْ تصدقْت ِبرِغيِفي 

 خمس )صلى اهللا عليه وآله ( ا جوعاً فَِمن ثَم قَالَ رسولُ اللَِّه و لَا رِغيف ِلي غَيره ضاعوا و هلَكُو
تمراٍت أَو خمس قُرٍص أَو دناِنري أَو دراِهم يمِلكُها الِْإنسانُ و هو يِريد أَنْ يمِضيها فَأَفْضلُها ما 

ِه ثُمياِلدلَى وانُ عسالِْإن فَقَهةُ أَناِبعالر اِء ثُمِتِه الْفُقَرابلَى قَرالثَّاِلثَةُ ع اِلِه ثُمِعي فِْسِه ولَى نةُ عالثَّاِني 
  علَى ِجرياِنِه الْفُقَراِء ثُم الْخاِمسةُ ِفي سِبيِل اللَِّه و هو أَخسها أَجراً 
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 ِللْأَنصاِري ِحني أَعتق ِعند موِتِه خمسةً أَو ِستةً ِمن الرِقيِق و لَم )صلى اهللا عليه وآله ( و قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ارِصغ لَادأَو لَه و مهرغَي ِلكمي كُني كرتي ِلِمنيسالْم عم وهِفندت كُمكْترا تم هروِني أَممتلَمأَع لَو

 قَالَ ابدأْ ِبمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِصبيةً ِصغاراً يتكَفَّفُونَ الناس ثُم قَالَ حدثَِني أَِبي أَنَّ رسولَ اللَِّه 
نى فَالْأَدنولُ الْأَدعِزيِز تاللَِّه الْع وضاً ِمنفْرم هنياً عهن و ِلكُماً ِلقَودر ابِبِه الِْكت طَقا نذَا مه ى ثُم

الْحِكيِم قَالَ و الَِّذين ِإذا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين ذِلك قَواماً أَ فَلَا ترونَ أَنَّ 
 اللَّه نى ممس و فُِسِهملَى أَنِة عالْأَثَر ِه ِمنِإلَي اسونَ النعدت اكُما أَرم رالَى قَالَ غَيعت و كاربت

ني فَعلَ ما تدعونَ الناس ِإلَيِه مسِرفاً و ِفي غَيِر آيٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه يقُولُ ِإنه ال يِحب الْمسِرِف
 ثُم هدا ِعنم ِميعِطي جعِن لَا ييرأَم نيب رأَم لَِكن قِْتِري وِن التع ماههن اِف ورِن الِْإسع ماههفَن

 ِبيِن الناَء عِديِث الَِّذي جِللْح لَه ِجيبتسفَلَا ي قَهزرأَنْ ي و اللَّهعدصلى اهللا عليه وآله( ي(  افاً ِمننِإنَّ أَص 
أُمِتي لَا يستجاب لَهم دعاؤهم رجلٌ يدعو علَى واِلديِه و رجلٌ يدعو علَى غَِرٍمي ذَهب لَه ِبماٍل 

اللَّه عز و جلَّ تخِليةَ فَلَم يكْتب علَيِه و لَم يشِهد علَيِه و رجلٌ يدعو علَى امرأَِتِه و قَد جعلَ 
سِبيِلها ِبيِدِه و رجلٌ يقْعد ِفي بيِتِه و يقُولُ رب ارزقِْني و لَا يخرج و لَا يطْلُب الرزق فَيقُولُ 

ضرِب ِفي الْأَرِض ِبجواِرح اللَّه عز و جلَّ لَه عبِدي أَ لَم أَجعلْ لَك السِبيلَ ِإلَى الطَّلَِب و ال
صِحيحٍة فَتكُونَ قَد أُعِذرت ِفيما بيِني و بينك ِفي الطَّلَِب ِلاتباِع أَمِري و ِلكَيلَا تكُونَ كَلا علَى 

وٍر ِعنِدي و رجلٌ رزقَه اللَّه أَهِلك فَِإنْ ِشئْت رزقْتك و ِإنْ ِشئْت قَترت علَيك و أَنت غَير معذُ
مالًا كَِثرياً فَأَنفَقَه ثُم أَقْبلَ يدعو يا رب ارزقِْني فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ أَ لَم أَرزقْك ِرزقاً واِسعاً 

يهن قَد و ِرفست ِلم و كترا أَمِفيِه كَم تدصلَّا اقْتِة فَهو ِفي قَِطيععدلٌ يجر اِف ورِن الِْإسع كت
 هِبيلَّ نج و زع اللَّه لَّمع ِحٍم ثُمصلى اهللا عليه وآله ( ر( ةٌ ِمنأُوِقي هدِعن تكَان هأَن ذَِلك و ِفقني فكَي   
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يش هدِعن سلَي و حبا فَأَصِبه قدصفَت هدِعن ِبيتأَنْ ي ِب فَكَِرهالذَّه  فَلَم أَلُهسي نم اَءهج ٌء و
 لَم يكُن ِعنده ما يعِطيِه و كَانَ رِحيماً يكُن ِعنده ما يعِطيِه فَلَامه الساِئلُ و اغْتم هو حيثُ

 هِبيالَى نعت اللَّه بِقيقاً فَأَدال )صلى اهللا عليه وآله ( ر و ِقكنلُولَةً ِإىل عغم كدلْ يعجال ت ِرِه فَقَالَ وِبأَم 
وراً يسحلُوماً مم دقْعِط فَتسطْها كُلَّ الْبسبفَِإذَا ت كونِذرعلَا ي و كأَلُونسي قَد اسقُولُ ِإنَّ الن

صلى ( أَعطَيت جِميع ما ِعندك ِمن الْماِل كُنت قَد حسرت ِمن الْماِل فَهِذِه أَحاِديثُ رسوِل اللَِّه 

ه أَهلُه ِمن الْمؤِمِنني و قَالَ أَبو بكٍْر ِعند موِتِه حيثُ  يصدقُها الِْكتاب و الِْكتاب يصدقُ)اهللا عليه وآله 
ِقيلَ لَه أَوِص فَقَالَ أُوِصي ِبالْخمِس و الْخمس كَِثري فَِإنَّ اللَّه تعالَى قَد رِضي ِبالْخمِس فَأَوصى 

لَّ لَهج و زع لَ اللَّهعج قَد ِس ومى ِبِه ِبالْخصأَو لَه ريأَنَّ الثُّلُثَ خ ِلمع لَو ِتِه ووم دالثُّلُثَ ِعن 
ثُم من قَد عِلمتم بعده ِفي فَضِلِه و زهِدِه سلْمانُ و أَبو ذَر رِضي اللَّه عنهما فَأَما سلْمانُ فَكَانَ 

هِمن فَعر طَاهذَ عِفي ِإذَا أَخ تِد اللَِّه أَنبا عا أَبي قَاِبٍل فَِقيلَ لَه ِمن هطَاؤع رضحى يتِتِه حنِلس هقُوت 
زهِدك تصنع هذَا و أَنت لَا تدِري لَعلَّك تموت الْيوم أَو غَداً فَكَانَ جوابه أَنْ قَالَ ما لَكُم لَا 

الْب ونَ ِليجرا تاِحِبهلَى صاثُ علْتت قَد فْسلَةُ أَنَّ النها جي متِلما عاَء أَ مالْفَن لَيع ما ِخفْتقَاَء كَم
 و ذَرا أَبأَم و تأَنا اطْمهتِعيشم تزرأَح ِه فَِإذَا ِهيلَيع ِمدتعا يِش ميالْع ا ِمنلَه كُني ِإذَا لَم

كَانت لَه نويقَات و شويهات يحلُبها و يذْبح ِمنها ِإذَا اشتهى أَهلُه اللَّحم أَو نزلَ ِبِه ضيف أَو فَ
ا يِر ملَى قَداِه عيالش ِمن أَو ورزالْج ملَه رحةٌ ناصصخ هعم مه اِء الَِّذينِل الْمأَى ِبأَهر بذْه

 دهأَز نم و ِهملَيلُ عفَضتلَا ي مهاِحٍد ِمنِصيِب وكَن وذُ هأْخي و مهنيب هقِْسمِم فَيِم اللَّحِبقَر مهنع
أَمِرِهما أَنْ صارا لَا  ما قَالَ و لَم يبلُغْ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن هؤلَاِء و قَد قَالَ ِفيِهم رسولُ اللَِّه 

 و فُِسِهملَى أَنونَ ِبِه عِثرؤي و ِئِهميش و ِتِهمِتعِبِإلْقَاِء أَم اسونَ النرأْما تةَ كَمتئاً الْبيِلكَاِن شمي
 الَاِتِهمِعي  
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 )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليهم السالم ( و اعلَموا أَيها النفَر أَني سِمعت أَِبي يرِوي عن آباِئِه 
يش ِمن تِجبا عماً موِإنْ قُ قَالَ ي هِمِن ِإنؤالْم ِبي ِمنجا ٍء كَعيناِر الدِفي د هدسج ضر

ِبالْمقَاِريِض كَانَ خيراً لَه و ِإنْ ملَك ما بين مشاِرِق الْأَرِض و مغاِرِبها كَانَ خيراً لَه و كُلُّ ما 
م ما قَد شرحت لَكُم منذُ يصنع اللَّه عز و جلَّ ِبِه فَهو خير لَه فَلَيت ِشعِري هلْ يِحيق ِفيكُ

الْيوِم أَم أَِزيدكُم أَ ما عِلمتم أَنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد فَرض علَى الْمؤِمِنني ِفي أَوِل الْأَمِر أَنْ يقَاِتلَ 
و لِّيوأَنْ ي لَه سلَي ِرِكنيشالْم ةً ِمنرشع مهلُ ِمنجالر فَقَد هربِئٍذ دموي ملَّاهو نم و مهنع ههج

تبوأَ مقْعده ِمن الناِر ثُم حولَهم عن حاِلِهم رحمةً ِمنه لَهم فَصار الرجلُ ِمنهم علَيِه أَنْ يقَاِتلَ 
ِه عز و جلَّ ِللْمؤِمِنني فَنسخ الرجلَاِن الْعشرةَ و أَخِبروِني رجلَيِن ِمن الْمشِرِكني تخِفيفاً ِمن اللَّ

 و اِهدي زأَِتِه ِإذَا قَالَ ِإنرفَقَةَ امن كُمِل ِمنجلَى الرونَ عقْضثُ ييح مةٌ هرواِة أَ جِن الْقُضضاً عأَي
يي لَا شِإن مَء ِلي فَِإنْ قُلْت و كُمفُسأَن متمصولٌ خدلْ عب مِإنْ قُلْت لَاِم ولُ الِْإسأَه كُمةٌ ظَلَّمروج 

حيثُ تردونَ صدقَةَ من تصدق علَى الْمساِكِني ِعند الْموِت ِبأَكْثَر ِمن الثُّلُِث أَخِبروِني لَو كَانَ 
ين تِريدونَ زهاداً لَا حاجةَ لَهم ِفي متاِع غَيِرِهم فَعلَى من كَانَ يتصدق الناس كُلُّهم كَالَِّذ

 ِر ومالت ِة والِْفض ِب والذَّه كَاِة ِمنِض الزفَر قَاِت ِمندالص ذُوِر والن اِن وماِت الْأَيِبكَفَّار
 بجا واِئِر مس ِبيِب وا الزكَم رِإذَا كَانَ الْأَم ِر ذَِلكغَي ِم ونالْغ قَِر والْب الِْإِبِل و كَاةُ ِمنِفيِه الز

تقُولُونَ لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يحِبس شيئاً ِمن عرِض الدنيا ِإلَّا قَدمه و ِإنْ كَانَ ِبِه خصاصةٌ فَِبئْسما 
ِإلَي متبِه ذَهِبيِة ننس لَّ وج و زاِب اللَِّه عِل ِبِكتهالْج ِه ِمنلَيع اسالن ملْتمح صلى اهللا عليه وآله ( ِه و( و 

راِئِب أَحاِديِثِه الَِّتي يصدقُها الِْكتاب الْمنزلُ و ردكُم ِإياها ِبجهالَِتكُم و ترِككُم النظَر ِفي غَ
الْقُرآِن ِمن التفِْسِري ِبالناِسِخ ِمن الْمنسوِخ و الْمحكَِم و الْمتشاِبِه و الْأَمِر و النهِي و أَخِبروِني 

 داوِن دانَ بملَيس نع متأَن نعليه السالم ( أَي(ِغي ِلأَحبنلْكاً لَا يم أَلَ اللَّهثُ سيح  طَاهِدِه فَأَععب ٍد ِمن
  اللَّه جلَّ اسمه ذَِلك و كَانَ يقُولُ الْحق و يعملُ ِبِه ثُم لَم نِجِد اللَّه عز و جلَّ 
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ابع ِبيالن داود و ِمِننيؤالْم داً ِمنلَا أَح و ِه ذَِلكلَيِة )صلوات اهللا عليه (  عِشد لِْكِه وِفي م لَهقَب 
 ِبيالن فوسي لْطَاِنِه ثُمي )عليه السالم ( سِض ِإنزاِئِن الْأَرلى خلِْني ععاج رِلِك ِمصثُ قَالَ ِلميح 

ظٌ عِليم فَكَانَ ِمن أَمِرِه الَِّذي كَانَ أَِن اختار مملَكَةَ الْمِلِك و ما حولَها ِإلَى الْيمِن و كَانوا حِفي
داً عأَح ِجدن لُ ِبِه فَلَممعي و ققُولُ الْحكَانَ ي و مهتابٍة أَصاعجِدِه ِلمِعن ِمن امونَ الطَّعارتمي اب

ذَِلك علَيِه ثُم ذُو الْقَرنيِن عبد أَحب اللَّه فَأَحبه اللَّه و طَوى لَه الْأَسباب و ملَّكَه مشاِرق الْأَرِض 
تأَدبوا أَيها النفَر و مغاِربها و كَانَ يقُولُ الْحق و يعملُ ِبِه ثُم لَم نِجد أَحداً عاب ذَِلك علَيِه فَ

 كُملَيع هبتا اشم كُمنوا ععد ِيِه وهن ِر اللَِّه ولَى أَموا عِصراقْت و ِمِننيؤلَّ ِللْمج و زاِب اللَِّه عِبآد
روا ِعند اللَِّه تبارك و تعالَى و كُونوا ِمما لَا ِعلْم لَكُم ِبِه و ردوا الِْعلْم ِإلَى أَهِلِه توجروا و تعذَ

 مرا حِفيِه ِمم لَّ اللَّها أَحم اِبِهِه وشتم كَِمِه ِمنحم وِخِه وسنم آِن ِمناِسِخ الْقُرِفي طَلَِب ِعلِْم ن
 و دعوا الْجهالَةَ ِلأَهِلها فَِإنَّ أَهلَ الْجهِل كَِثري و فَِإنه أَقْرب لَكُم ِمن اللَِّه و أَبعد لَكُم ِمن الْجهِل

 ِليمكُلِّ ِذي ِعلٍْم ع قفَو لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَد لَ الِْعلِْم قَِليلٌ وأَه.  
  باب معنى الزهِد

١ -فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السقَالَ )عليه السالم (  ع 
 هكَّبنا فَتهامرح كحيا قَالَ وينِفي الد دها الزم لَه قُلْت.  

٢ - نكَِم عِن الْحِم بهِن الْجِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِعيلَ   ِعدمِإس
 لَيس الزهد ِفي الدنيا ِبِإضاعِة الْماِل و لَا تحِرِمي )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  الْحلَاِل 
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  .بِل الزهد ِفي الدنيا أَنْ لَا تكُونَ ِبما ِفي يِدك أَوثَق ِمنك ِبما ِعند اللَِّه عز و جلَّ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن ماِلِك - ٣

نةَ عِطيِن عب ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعِل قَالَ سأَِبي الطُّفَي نوذَ عبرِن خوِف برعقُولُ )عليه السالم (  مي 
  .الزهد ِفي الدنيا قَصر الْأَمِل و شكْر كُلِّ ِنعمٍة و الْورع عن كُلِّ ما حرم اللَّه عز و جلَّ 

انِتعِةباب اِلاسلَى الْآِخرا عينِة ِبالد  
 عن )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . علَى تقْوى اللَِّه الِْغنى  ِنعم الْعونُ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( آباِئِه 
٢ - ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِفي الْآِخرِة حسنةً  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِرضوانُ اللَِّه و الْجنةُ ِفي الْآِخرِة و الْمعاش و حسن الْخلُِق ِفي الدنيا 

٣ - ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
ع نِد اللَِّه عبِإلَى أَِبي ع هفَعٍد رمحِن مِن الْقَاِسِم بلَّى ععِن الْمب الُ )عليه السالم ( ِليا بم قَالَ ِقيلَ لَه 

صلى اهللا (  كَانوا يمشونَ علَى الْماِء و لَيس ذَِلك ِفي أَصحاِب محمٍد )عليه السالم ( أَصحاِب ِعيسى 

  . كُفُوا الْمعاش و ِإنَّ هؤلَاِء ابتلُوا ِبالْمعاِش )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَصحاب ِعيسى ) وآله عليه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن عبِد - ٤

أَِبي ع نلَى عِد اللَِّه الْأَعةَ )عليه السالم ( بِفرغِة الْمِفي الْآِخر ةَ واِفيالْع ا وينى ِفي الدالِْغن لُوا اللَّهقَالَ س 
  .و الْجنةَ 
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٥ -ِد   ِعدبع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
عليه ( الرحمِن بِن محمٍد عِن الْحاِرِث بِن بهرام عن عمِرو بِن جميٍع قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِفي من لَا يِحب جمع الْماِل ِمن حلَاٍل يكُف ِبِه وجهه و يقِْضي ِبِه دينه و  يقُولُ لَا خير )السالم 
 هِحمِصلُ ِبِه ري.  

  الْحسين بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن الرِبيِع ِفي وِصيِتِه ِللْمفَضِل - ٦
رمِن عِد اللَِّه ببا عأَب تِمعوا )عليه السالم (  قَالَ سكُونلَا ت ِذِه ولَى هِذِه عِض هعوا ِببِعينتقُولُ اسي 

  .كُلُولًا علَى الناِس 
نصاِري   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْخزرِج الْأَ- ٧

 ملْعونٌ من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عِلي بِن غُراٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَلْقَى كَلَّه علَى الناِس 

 بِن يِزيد الْمحاِرِبي عن   عنه عن أَحمد عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ذَِريِح- ٨
  . قَالَ ِنعم الْعونُ الدنيا علَى الْآِخرِة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ذَِريٍح الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد - ٩
  . قَالَ ِنعم الْعونُ علَى الْآِخرِة الدنيا )ه السالم علي( اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عبِد اللَِّه بِن -١٠
 و اللَِّه ِإنا لَنطْلُب الدنيا و نِحب أَنْ نؤتاها  )عليه السالم( أَِبي يعفُوٍر قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ا وِبه قدصأَت ا وأَِصلُ ِبه اِلي وِعي فِْسي ولَى نا عِبه ودا ذَا قَالَ أَعا مِبه عنصأَنْ ت ِحبفَقَالَ ت
  .ا طَلَب الدنيا هذَا طَلَب الْآِخرِة  لَيس هذَ)عليه السالم ( أَحج و أَعتِمر فَقَالَ 

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١١

  . ِغنى يحجزك عِن الظُّلِْم خير ِمن فَقٍْر يحِملُك علَى الِْإثِْم )السالم 

http://www.islam4u.com


١٢- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  يصِبح الْمؤِمن)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  أَو يمِسي 
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  .علَى ثُكٍْل خير لَه ِمن أَنْ يصِبح أَو يمِسي علَى حرٍب فَنعوذُ ِباللَِّه ِمن الْحرِب 
ِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَِبي الْبختِري رفَعه قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحا-١٣

 باِرك لَنا ِفي الْخبِز و لَا تفَرق بيننا و بينه فَلَو لَا الْخبز ما صلَّينا و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا لَا صنبر اِئضا فَرنيلَا أَد ا ونم.  

١٤- ِسيمالْأَح ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  .آِخرِة  قَالَ ِنعم الْعونُ الدنيا علَى طَلَِب الْ)عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 

١٥- اِرِبيحذَِريٍح الْم ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . قَالَ ِنعم الْعونُ الدنيا علَى الْآِخرِة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   ِفي التعرِض ِللرزِق)عليهم السالم ( لْأَِئمِة باب ما يِجب ِمن اِلاقِْتداِء ِبا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

 قَالَ ِإنَّ محمد بن )عليه السالم ( لَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد ال
 يدع خلَفاً أَفْضلَ ِمنه حتى )عليه السالم ( الْمنكَِدِر كَانَ يقُولُ ما كُنت أَرى أَنَّ عِلي بن الْحسيِن 

 ِليع نب دمحم هناب تأَيأَنْ أَِعظَ)عليه السالم ( ر تدفَأَر يش ِبأَي هابحأَص ظَِني فَقَالَ لَهعفَو ٍء  ه
 نب دمحفٍَر معو جِني أَبٍة فَلَِقيارٍة حاعِة ِفي سِديناِحي الْموِض نعِإلَى ب تجرقَالَ خ ظَكعو

 أَسوديِن أَو مولَييِن فَقُلْت ِفي نفِْسي عِلي و كَانَ رجلًا باِدناً ثَِقيلًا و هو متِكئٌ علَى غُلَاميِن
سبحانَ اللَِّه شيخ ِمن أَشياِخ قُريٍش ِفي هِذِه الساعِة علَى هِذِه الْحاِل ِفي طَلَِب الدنيا أَما 

نهٍر و هو يتصاب عرقاً فَقُلْت أَصلَحك اللَّه لَأَِعظَنه فَدنوت ِمنه فَسلَّمت علَيِه فَرد علَي السلَام ِب
 لُكاَء أَجج لَو تأَيا أَ ريناِل ِفي طَلَِب الدِذِه الْحلَى هِة عاعِذِه السٍش ِفي هياِخ قُريأَش ِمن خيش

 عنصت تا كُناِل مِذِه الْحلَى هع تأَن و  
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طَاعِة اللَِّه عز و ] طَاعٍة ِمن[فَقَالَ لَو جاَءِني الْموت و أَنا علَى هِذِه الْحاِل جاَءِني و أَنا ِفي 
ِعي فِْسي وا نِبه لَّ أَكُفج و تواَءِني الْمج أَنْ لَو افأَخ تا كُنمِإن اِس وِن النع و كناِلي ع

  .أَنا علَى معِصيٍة ِمن معاِصي اللَِّه فَقُلْت صدقْت يرحمك اللَّه أَردت أَنْ أَِعظَك فَوعظْتِني 
٢ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِل بِن الْفَضاِبٍق عِن سِريِف بش نِد اللَِّه عبِن أَِبي ع

 قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه يضِرب ِبالْمر و )عليه السالم ( أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يمص النوى ِبِفيِه و يغِرسه فَيطْلُع ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه يستخِرج الْأَرِضني و كَانَ رسولُ ال

 ِمِننيؤالْم ِإنَّ أَِمري ِتِه واعِدِه )عليه السالم ( سي كَد اِلِه وم لُوٍك ِمنمم أَلْف قتأَع .  
٣ -اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نع تسرد نقَاِن عهِن الدِد اللَِّه ببع ن

 ِفي بعِض طُرِق الْمِدينِة ِفي يوٍم )عليه السالم ( الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ استقْبلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 دِعن الُكح اكِفد ِعلْتج فَقُلْت رِديِد الْحاِئٍف شوِل اللَِّه صسر ِمن كتابقَر لَّ وج و زاللَِّه ع )

 و أَنت تجِهد ِلنفِْسك ِفي ِمثِْل هذَا الْيوِم فَقَالَ يا عبد الْأَعلَى خرجت ِفي طَلَِب )صلى اهللا عليه وآله 
 ِمثِْلك نع ِنيغتِق ِلأَسزالر.  

يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ و سلَمةَ صاِحِب   عِلي بن ِإبراِه- ٤
 )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الساِبِري عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمن كَد يِدِه أَعتق أَلْف مملُوٍك
  أَحمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد - ٥

 أَنك )عليه السالم (   قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى داود)عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
 داوكَى دئاً قَالَ فَبيش ِدكلُ ِبيمعلَا ت اِل وِت الْميب أْكُلُ ِمنت كلَا أَن لَو دبالْع معليه السالم ( ِنع( 

اوِدي دبِلع ِديِد أَنْ ِلنلَّ ِإلَى الْحج و زع ى اللَّهحاحاً فَأَوبص ِعنيبأَر لَّ لَهج و زع فَأَلَانَ اللَّه د
الْحِديد فَكَانَ يعملُ كُلَّ يوٍم ِدرعاً فَيِبيعها ِبأَلِْف ِدرهٍم فَعِملَ ثَلَاثَِمائٍَة و ِستني ِدرعاً فَباعها 

  .ِبثَلَاِثِمائٍَة و ِستني أَلْفاً و استغنى عن بيِت الْماِل 
٦ -م   نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح  
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 و تحته وسق ِمن نوى فَقَالَ لَه ما )عليه السالم (  لَِقي رجلٌ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
هذَا يا أَبا الْحسِن تحتك فَقَالَ ِمائَةُ أَلِْف عذٍْق ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ فَغرسه فَلَم يغادر ِمنه نواةٌ 

  .واِحدةٌ 
٧ -ِليع   اِنيتِجساٍر السمع ناِء عرغأَِبي الْم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 وضع حجراً علَى الطَِّريِق يرد )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 
  .لْماَء عن أَرِضِه فَو اللَِّه ما نكَب بِعرياً و لَا ِإنساناً حتى الساعِة ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَسباِط بِن ساِلٍم - ٨
 فَسأَلَنا عن عمر بِن مسِلٍم ما فَعلَ فَقُلْت صاِلح و لَِكنه )سالم عليه ال( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

صلى اهللا (  عملُ الشيطَاِن ثَلَاثاً أَ ما عِلم أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( قَد ترك التجارةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اً أَتت ِمن الشاِم فَاستفْضلَ ِفيها ما قَضى دينه و قَسم ِفي قَرابِتِه يقُولُ اللَّه  اشترى ِعري)عليه وآله 
عز و جلَّ ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ و ال بيع عن ِذكِْر اللَِّه ِإلَى آِخِر الْآيِة يقُولُ الْقُصاص ِإنَّ 

ا يتِجرونَ كَذَبوا و لَِكنهم لَم يكُونوا يدعونَ الصلَاةَ ِفي ِميقَاِتها و هو أَفْضلُ الْقَوم لَم يكُونو
 ِجرتي لَم لَاةَ والص رضح نِمم.  

ناٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِس- ٩
 كَانَ يخرج و معه أَحمالُ النوى فَيقَالُ )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

غي فَلَم هِرسغفَي اَء اللَّهلٌ ِإنْ شخقُولُ نفَي كعذَا ما هِن مسا الْحا أَبي ةٌ لَهاِحدو هِمن راد.  
  سهلُ بن ِزياٍد عِن الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه قَالَ -١٠

 لَه جِعلْت  يعملُ ِفي أَرٍض لَه قَِد استنقَعت قَدماه ِفي الْعرِق فَقُلْت)عليه السالم ( رأَيت أَبا الْحسِن 
 اكِفد  
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لَه أَِبي فَقُلْت ِمن ِضِه وي ِفي أَرِمن ريخ وه نِد مِملَ ِبالْيع قَد ِليا عالُ فَقَالَ يجالر نأَي نم و 
 كُلُّهم كَانوا قَد عِملُوا )عليهم السالم (  و أَِمري الْمؤِمِنني و آباِئي )صلى اهللا عليه وآله ( هو فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 اِلِحنيالص اِء وِصيالْأَو و ِلنيسرالْم و نيِبيِل النمع ِمن وه و ِديِهمِبأَي.  
١ -اِبٍر قَالَ   مِن جاِعيلَ بمِإس ناٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 و ِإذَا هو ِفي حاِئٍط لَه ِبيِدِه ِمسحاةٌ و هو يفْتح ِبها الْماَء و علَيِه )عليه السالم ( أَتيت أَبا عبِد اللَِّه 
  .به الْكَراِبيِس كَأَنه مِخيطٌ علَيِه ِمن ِضيِقِه قَِميص ِش
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد بِن عذَاِفٍر -١٢

 سبعِمائَِة ِديناٍر فَقَالَ لَه اتِجر ِبها ثُم قَالَ  أَِبي أَلْفاً و)عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ أَعطَى أَبو عبِد اللَِّه 
أَما ِإنه لَيس ِلي رغْبةٌ ِفي ِربِحها و ِإنْ كَانَ الربح مرغُوباً ِفيِه و لَِكني أَحببت أَنْ يراِني اللَّه جلَّ 

تِبحاِئِدِه قَالَ فَرضاً ِلفَورعتم زع ا وِفيه لَك تِبحر قَد لَه فَقُلْت هلَِقيت اٍر ثُما ِمائَةَ ِدينِفيه لَه 
 ِبذَِلك فَرحاً شِديداً فَقَالَ ِلي أَثِْبتها ِفي رأِْس ماِلي )عليه السالم ( ِمائَةَ ِديناٍر قَالَ فَفَِرح أَبو عبِد اللَِّه 

 فَكَتب عافَانا اللَّه و ِإياك ِإنَّ )عليه السالم ( ِعنده فَأَرسلَ ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه قَالَ فَمات أَِبي و الْمالُ 
ِلي ِعند أَِبي محمٍد أَلْفاً و ثَمانِمائَِة ِديناٍر أَعطَيته يتِجر ِبها فَادفَعها ِإلَى عمر بِن يِزيد قَالَ 

تظَرا ِمائَةُ فَنِفيه لَه ِجرات اٍر وِمائَِة ِدينعبس و ِدي أَلْفى ِعنوساِب أَِبي فَِإذاً ِفيِه ِلأَِبي مِفي ِكت 
  .ِديناٍر عبد اللَِّه بن ِسناٍن و عمر بن يِزيد يعِرفَاِنِه 

١٣-بِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نِد اللَِّه ع
الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ قَالَ حدثَِني جِميلُ بن صاِلٍح عن أَِبي عمٍرو الشيباِني قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

ِليظٌ يعملُ ِفي حاِئٍط لَه و الْعرق يتصاب عن ظَهِرِه  و ِبيِدِه ِمسحاةٌ و علَيِه ِإزار غَ)عليه السالم ( 
فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَعِطِني أَكِْفك فَقَالَ ِلي ِإني أُِحب أَنْ يتأَذَّى الرجلُ ِبحر الشمِس ِفي طَلَِب 

  .الْمِعيشِة 
عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ ِإنَّ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه -١٤

   فَقَالَ ِإني لَا أُحِسن أَنْ أَعملَ عملًا ِبيِدي و لَا أُحِسن )عليه السالم ( رجلًا أَتى أَبا عبِد اللَِّه 
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أَنْ أَتِجر و أَنا محارف محتاج فَقَالَ اعملْ فَاحِملْ علَى رأِْسك و استغِن عِن الناِس فَِإنَّ رسولَ 
وضعه ِفي حاِئٍط لَه ِمن ِحيطَاِنِه و ِإنَّ الْحجر  قَد حملَ حجراً علَى عاِتِقِه فَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ثَم هِإلَّا أَن قُهمع ى كَمردلَا ي كَاِنِه وِتِه[لَِفي مِجزعِبم. [  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -١٥

 )عليه السالم ( قَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه الْ
لَّ أَنج و زع اللَّه لَمعكِْفيِني ِليي نِإنَّ ِلي م و قرى أَعتاِعي حِض ِضيعلُ ِفي بمي لَأَعقُولُ ِإني ي

  .أَطْلُب الرزق الْحلَالَ 
  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد -١٦

اٍر و قَالَ يا عذَاِفر اصِرفْها  سبعِمائَِة ِدين)عليه السالم ( بِن عذَاِفٍر عن أَِبيِه قَالَ دفَع ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه 
ياِئِدِه قَالَ  ِفي شضاً ِلفَورعتلَّ مج و زع اللَّه اِنيرأَنْ ي تببأَح لَِكن و هرا ِبي شم لَى ذَاكا عٍء أَم

ت ِفداك قَد رزق اللَّه عز و جلَّ ِفيها عذَاِفر فَرِبحت ِفيها ِمائَةَ ِديناٍر فَقُلْت لَه ِفي الطَّواِف جِعلْ
  .ِمائَةَ ِديناٍر فَقَالَ أَثِْبتها ِفي رأِْس ماِلي 

  باب الْحثِّ علَى الطَّلَِب و التعرِض ِللرزِق
يٍر عن عمر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَ- ١

 رجلٌ قَالَ لَأَقْعدنَّ ِفي بيِتي و لَأُصلِّين و لَأَصومن و )عليه السالم ( يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هذَا أَحد الثَّلَاثَِة الَِّذين لَا )عليه السالم ( لَأَعبدنَّ ربي فَأَما ِرزِقي فَسيأِْتيِني فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ملَه ابجتسي.  
٢ - رمع نةَ عِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 أَ رأَيت لَو أَنَّ رجلًا دخلَ بيته و أَغْلَق بابه أَ كَانَ )عليه السالم ( بِن يِزيد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِه شلَيقُطُ عساِء  يمالس ٌء ِمن.  

٣ -ِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن ش
 ِإذْ أَقْبلَ )عليه السالم ( الْحِميِد عن أَيوب أَِخي أُديٍم بياِع الْهرِوي قَالَ كُنا جلُوساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ ادع اللَّه أَنْ يرزقَِني ِفي دعٍة فَقَالَ لَا )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه الْعلَاُء بن كَاِمٍل فَجلَس قُدام أَِب
  .أَدعو لَك اطْلُب كَما أَمرك اللَّه عز و جلَّ 

ِلٍب الشعراِني   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَِبي طَا- ٤
 عن رجٍل و أَنا ِعنده )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبيِه قَالَ سأَلَ أَبو عبِد اللَِّه 
ر دبعِت ييِقيلَ ِفي الْب موالْي عنصا يةُ قَالَ فَماجالْح هتابأَص فَِقيلَ لَه ِقيلَ ِمن هقُوت نأَي قَالَ فَِمن هب

  . و اللَِّه لَلَِّذي يقُوته أَشد ِعبادةً ِمنه )عليه السالم ( ِعنِد بعِض ِإخواِنِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن - ٥

 قَالَ من طَلَب )عليه السالم ( بِن الْمِغريِة عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 علَى جاِرِه لَِقي اللَّه عز و الدنيا اسِتعفَافاً عِن الناِس و توِسيعاً علَى أَهِلِه و تعطُّفاً] الرزق ِفي[

  .جلَّ يوم الِْقيامِة و وجهه ِمثْلُ الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر 
٦ - هفَعر اِلٍد الْكُوِفيأَِبي خ نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 الِْعبادةُ سبعونَ جزءاً أَفْضلُها طَلَب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )يه السالم عل( ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
  .الْحلَاِل 

٧ - نع قَِريٍد الِْمنمحِن ماِعيلَ بمِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 يا ِهشام ِإنْ رأَيت الصفَّيِن قَِد الْتقَيا فَلَا تدع )عليه السالم ( الصيدلَاِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِهشاٍم 

  .طَلَب الرزِق ِفي ذَِلك الْيوِم 
يِه عن صفْوانَ عن خاِلِد بِن   أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِب- ٨

   أَقِْرُءوا من لَِقيتم ِمن أَصحاِبكُم السلَام و قُولُوا لَهم ِإنَّ )عليه السالم ( نِجيٍح قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 دا ِعنالُ ِبِه منا يم لَّ وج و زى اللَِّه عقْوِبت كُملَيع مقُولُوا لَه و لَامالس قِْرئُكُمفُلَاٍن ي نفُلَانَ ب
كُملَيا فَعنفُسِبِه أَن رأْما نِإلَّا ِبم كُمرا آماللَِّه م ي واللَِّه ِإن حبالص متلَّيِإذَا ص اِد وِتهاِلاج و ِبالِْجد 

 كُمِعيني و قُكُمزريلَّ سج و زع لَالَ فَِإنَّ اللَّهوا الْحاطْلُب ِق وزوا ِفي طَلَِب الركِّرفَب مفْترصان و
  .علَيِه 

بِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن أَحمد عن ِشهاِب بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٩
 ِإنْ ظَننت أَو بلَغك أَنَّ هذَا الْأَمر كَاِئن ِفي غٍَد فَلَا )عليه السالم ( عبِد ربِه قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
تطَعتِإِن اس ِق وزالر طَلَب نعدلْ تا فَافْعكُونَ كَلأَنْ لَا ت .  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عمن ذَكَره عن أَباٍن عِن الْعلَاِء -١٠
 النملَِة فَِإنَّ النملَةَ تجر  يقُولُ أَ يعِجز أَحدكُم أَنْ يكُونَ ِمثْلَ)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِإلَى جحِرها 
١١- نِزيٍع عِن بب رمِن عِد بمحم نوٍق عرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهاٍد عِزي نلُ بهس  

 ادع اللَّه عز و جلَّ ِلي )عليه السالم ( أَحمد بِن عاِئٍذ عن كُلَيٍب الصيداِوي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 فَاطْلُب جرِرعاً لَا اخسِني مابوِري فَأَجأُم لَيع اثَتِق فَقَِد الْتزِفي الر.  
  باب الِْإبلَاِء ِفي طَلَِب الرزِق

١ -اِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناٍد عمِن حِن بمحِد الربع ن
ٍء علَى   أَي شي)عليه السالم ( ِزياٍد الْقَنِدي عِن الْحسيِن الصحاِف عن سِديٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .طَك فَقَد قَضيت ما علَيك الرجِل ِفي طَلَِب الرزِق فَقَالَ ِإذَا فَتحت بابك و بسطْت ِبسا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عِن الطَّياِر قَالَ - ٢

ٍء قَالَ فَخذْ  ا ِفي شيٍء تصنع فَقُلْت ما أَن ٍء تعاِلج أَي شي  أَي شي)عليه السالم ( قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 
بيتاً و اكْنس ِفناه و رشه و ابسطْ ِفيِه ِبساطاً فَِإذَا فَعلْت ذَِلك فَقَد قَضيت ما وجب علَيك قَالَ 

 ِزقْتفَر لْتفَفَع تفَقَِدم.  
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  باب الِْإجماِل ِفي الطَّلَِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن - ١

عأَِبي ج نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نوٍب عبحِن معليه السالم ( فٍَر اب( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 
ِفي حجِة الْوداِع أَلَا ِإنَّ الروح الْأَِمني نفَثَ ِفي روِعي أَنه لَا تموت نفْس حتى تستكِْملَ ِرزقَها 

ٍء ِمن الرزِق أَنْ تطْلُبوه  طَّلَِب و لَا يحِملَنكُم اسِتبطَاُء شيفَاتقُوا اللَّه عز و جلَّ و أَجِملُوا ِفي ال
يا  ِبشهقِْسمي لَم لَالًا ولِْقِه حخ نيب اقزالْأَر مالَى قَسعت و كاربت ِة اللَِّه فَِإنَّ اللَّهِصيعم ٍء ِمن

زع قَى اللَّهِن اتاماً فَمرح ِر وتالس ابِحج كته نم ِحلِِّه و ِقِه ِمنِبِرز اللَّه اهأَت ربص لَّ وج و 
  .عجلَ فَأَخذَه ِمن غَيِر ِحلِِّه قُص ِبِه ِمن ِرزِقِه الْحلَاِل و حوِسب علَيِه يوم الِْقيامِة 

٢ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
 قَالَ لَيس ِمن نفٍْس ِإلَّا و قَد فَرض اللَّه )عليه السالم ( ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

ي عاِفيٍة و عرض لَها ِبالْحراِم ِمن وجٍه آخر فَِإنْ ِهي تناولَت عز و جلَّ لَها ِرزقَها حلَالًا يأِْتيها ِف
 وه و لٌ كَِثريا فَضماهاللَِّه ِسو دِعن ا ولَه ضلَاِل الَِّذي فَرالْح ا ِبِه ِمنهاِم قَاصرالْح ئاً ِمنيش

 ئَلُوا اللَّهس لَّ وج و زع لُهِلِه قَوفَض ِمن.  
صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهما السالم (   ِإبراِهيم بن أَِبي الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن أَحِدِهما - ٣

ى تستوِفي  يا أَيها الناس ِإنه قَد نفَثَ ِفي روِعي روح الْقُدِس أَنه لَن تموت نفْس حت)عليه وآله 
  ِرزقَها 
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ٍء ِمما  ُء شيو ِإنْ أَبطَأَ علَيها فَاتقُوا اللَّه عز و جلَّ و أَجِملُوا ِفي الطَّلَِب و لَا يحِملَنكُم اسِتبطَا
  .ِعند اللَِّه عز و جلَّ أَنْ تِصيبوه ِبمعِصيِة اللَِّه فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا ينالُ ما ِعنده ِإلَّا ِبالطَّاعِة 

 هاِشٍم عن أَِبي   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي- ٤
 لَو كَانَ الْعبد ِفي حجٍر لَأَتاه اللَّه ِبِرزِقِه فَأَجِملُوا ِفي )عليه السالم ( خِدجيةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الطَّلَِب 
 عن عمر بِن أَِبي ِزياٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري- ٥

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الْخلْق و خلَق )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِه ِمن ذَِلك الْحلَاِل معهم أَرزاقَهم حلَالًا طَيباً فَمن تناولَ شيئاً ِمنها حراماً قُص ِب

٦ - ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليعليه السالم (   ع( ِمن كَم 
 قَاِديرالْم هتداعس ِصٍد ِفي الطَّلَِب قَدقْتم ِه ولَيٍر عقْتم هفْسِعٍب نتم.  

٧ -ِليع   نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع يِد اللَِّه الْقُمبِن عِد بمحم نب 
 )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الْقَِصِري عمن ذَكَره عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ ذُِكر ِعند عِلي بِن الْحسيِن 

ِه غَلَاُء السلَيع وفَه صخِإنْ ر ِه ولَيع وغَلَاِئِه ِإنْ غَلَا فَه ِمن لَيا عم ِر فَقَالَ وع.  
 قَالَ ِليكُن طَلَبك )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

يضِب الْمكَس قِة فَوِعيشِللْم لَِكن ا وهِإلَي ِئنطْمالْم اهيناِضي ِبدِريِص الرونَ طَلَِب الْحد ِع و
 ِعيِف واِهِن الضِزلَِة الْونم نع كفْسن فَعرفِِّف تعتِصِف الْمنِزلَِة الْمنِبم ذَِلك ِمن كفْسِزلْ نأَن

  .ِذين أُعطُوا الْمالَ ثُم لَم يشكُروا لَا مالَ لَهم تكْتِسب ما لَا بد ِمنه ِإنَّ الَّ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

 ِمِننيؤالْم لَ)عليه السالم ( كَانَ أَِمريقُولُ اعا يلْ  كَِثرياً معجي لَّ لَمج و زع ِقيناً أَنَّ اللَّهوا ِعلْماً يم
ِللْعبِد و ِإِن اشتد جهده و عظُمت ِحيلَته و كَثُرت مكَابدته أَنْ يسِبق ما سمي لَه ِفي الذِّكِْر 

  الْحِكيِم و لَم يحلْ 
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 اددزي لَن هِإن اسا النهِكيِم أَيِفي الذِّكِْر الْح لَه يما سلُغَ مبِقلَِّة ِحيلَِتِه أَنْ ي ِفِه وعِد ِفي ضبالْع ِمن
 لَم ِقرياً ِبِحذِْقِه ون ؤرةً ِفي اماحاِس رالن ظَماِملُ ِبِه أَعذَا الْعِله اِلمِقِه فَالْعمِقرياً ِلحن ؤرِقِص امتني

منفَعِتِه و الْعاِلم ِلهذَا التاِرك لَه أَعظَم الناِس شغلًا ِفي مضرِتِه و رب منعٍم علَيِه مستدرٍج 
لَيِه و رب مغروٍر ِفي الناِس مصنوٍع لَه فَأَِفق أَيها الساِعي ِمن سعِيك و قَصر ِمن ِبالِْإحساِن ِإ

صلى اهللا عليه ( عجلَِتك و انتِبه ِمن ِسنِة غَفْلَِتك و تفَكَّر ِفيما جاَء عِن اللَِّه عز و جلَّ علَى ِلساِن نِبيِه 

 و احتِفظُوا ِبهِذِه الْحروِف السبعِة فَِإنها ِمن قَوِل أَهِل الِْحجى و ِمن عزاِئِم اللَِّه ِفي الذِّكِْر )ه وآل
يما افْترض الْحِكيِم أَنه لَيس ِلأَحٍد أَنْ يلْقَى اللَّه عز و جلَّ ِبخلٍَّة ِمن هِذِه الِْخلَاِل الشرِك ِباللَِّه ِف

اللَّه علَيِه أَو ِإشفَاِء غَيٍظ ِبهلَاِك نفِْسِه أَو ِإقْراٍر ِبأَمٍر يفْعلُ غَيره أَو يستنِجح ِإلَى مخلُوٍق ِبِإظْهاِر 
بجتالْم لْ وفْعي ا لَمِبم اسالن هدمحأَنْ ي هرسي ٍة ِفي ِديِنِه أَوعِبد ِة وهاِحِب الْأُبص اِل وتخِر الْم

 نهتاَء ِهمسِإنَّ الن ا وهطُونا بهتِهم اِئمهِإنَّ الْب ي ودعا التهتِهم اعبِإنَّ الس اسا النهِو أَيهالز
  . جعلَنا اللَّه و ِإياكُم ِمنهم الرجالُ و ِإنَّ الْمؤِمِنني مشِفقُونَ خاِئفُونَ وِجلُونَ

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن رِبيِع -١٠
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 يقُولُ ِإنَّ اللَّه )عليه السالم ( بِن محمٍد الْمسِلي عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ي سا لَيينوا أَنَّ الدلَمعي قَلَاُء والْع ِبرتعقَى ِليماِق الْحزِفي أَر عسالَى وعلَا ت ٍل وما ِبعا ِفيهالُ من

  .ِحيلٍَة 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي -١١

م أَدع شيئاً يقَربكُم ِإلَى  أَيها الناس ِإني لَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
نفَثَ ِفي روِعي و ] قَد[الْجنِة و يباِعدكُم ِمن الناِر ِإلَّا و قَد نبأْتكُم ِبِه أَلَا و ِإنَّ روح الْقُدِس 

قُوا اللَّها فَاتقَهكِْملَ ِرزتسى تتح فْسن وتمِني أَنْ لَا تربأَخ ِملُوا ِفي الطَّلَِب وأَج لَّ وج و زع 
يطَاُء شِتباس كُمِملَنحاللَِّه  لَا ي دا ِعنالُ منلَا ي هلَّ فَِإنج و زِة اللَِّه عِصيعِبم وهطْلُبِق أَنْ تزالر ٍء ِمن

  .جلَّ اسمه ِإلَّا ِبطَاعِتِه 
يح ِق ِمنزباب الربستحثُ لَا ي  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن - ١
الْمؤِمِنني ِمن  قَالَ أَبى اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا أَنْ يجعلَ أَرزاق )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حيثُ لَا يحتِسبونَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ - ٢

عليه ( ترجو فَِإنَّ موسى  يقُولُ كُن ِلما لَا ترجو أَرجى ِمنك ِلما )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . ذَهب ِليقْتِبس ِلأَهِلِه ناراً فَانصرف ِإلَيِهم و هو نِبي مرسلٌ )السالم 
٣ - نمع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
هِد اللَِّه ذَكَربأَِبي ع نِن الْقَاِسِم عِد اللَِّه ببع نعليه السالم (  ع( ِهدج نأَِبيِه ع نع  ) قَالَ )عليهما السالم 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( َانرِعم نى بوسو فَِإنَّ مجرا تِلم كى ِمنجو أَرجرا لَا تِلم كُن  ) عليه

 خرج يقْتِبس ِلأَهِلِه ناراً فَكَلَّمه اللَّه عز و جلَّ و رجع نِبياً مرسلًا و خرجت مِلكَةُ سبٍإ )السالم 
 عم تلَمفَأَس  
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  . و خرجت سحرةُ ِفرعونَ يطْلُبونَ الِْعز ِلِفرعونَ فَرجعوا مؤِمِنني )عليه السالم ( سلَيمانَ 
  عنه عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن محمِد بِن أَِبي الْهزهاِز عن عِلي بِن السِري قَالَ - ٤
 تِمعِد اللَِّه سبا عثُ لَا )عليه السالم ( أَبيح ِمن ِمِننيؤالْم اقزلَ أَرعلَّ جج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي 

 هاؤعد ِقِه كَثُرِرز هجو ِرفعي ِإذَا لَم دبأَنَّ الْع ذَِلك ونَ وِسبتحي.  
٥ - ِليِن عِد بمحم نع هنِزيِز قَالَ قَالَ ِلي   عِد الْعبِن عب ِليع نةَ عزمِن حونَ باره نع

 ما فَعلَ عمر بن مسِلٍم قُلْت جِعلْت ِفداك أَقْبلَ علَى الِْعبادِة و ترك )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
نَّ تاِرك الطَّلَِب لَا يستجاب لَه ِإنَّ قَوماً ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه التجارةَ فَقَالَ ويحه أَ ما عِلم أَ

 لَما نزلَت و من يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً و يرزقْه ِمن حيثُ ال يحتِسب أَغْلَقُوا )صلى اهللا عليه وآله ( 
لُوا عأَقْب و ابوالْأَب ِبيالن لَغَ ذَِلكا فَبكُِفين قَالُوا قَد ِة وادصلى اهللا عليه وآله ( لَى الِْعب( ِهملَ ِإلَيسفَأَر 

 فَقَالَ ما حملَكُم علَى ما صنعتم قَالُوا يا رسولَ اللَِّه تكُفِّلَ لَنا ِبأَرزاِقنا فَأَقْبلْنا علَى الِْعبادِة فَقَالَ
  .ِإنه من فَعلَ ذَِلك لَم يستجب لَه علَيكُم ِبالطَّلَِب 

  باب كَراِهيِة النوِم و الْفَراِغ
١ - نمع قُوبعِن يب سوني نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ كَثْرةُ النوِم مذْهبةٌ ِللديِن و الدنيا )عليه السالم ( لَِّه ذَكَره عن أَِبي عبِد ال
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن بِشٍري - ٢

يقُولُ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز يبِغض الْعبد النوام  )عليه السالم ( الدهاِن قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 
  .الْفَاِرغَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن ابِن ِسناٍن عن عبِد - ٣

أَِبي ب نع يِلياِلٍح النص كَانَ وسِن مِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نلَّ )عليه السالم ( ِصٍري عج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
  .يبِغض كَثْرةَ النوِم و كَثْرةَ الْفَراِغ 
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اِهيِلباب كَرِة الْكَس  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١

  . قَالَ عدو الْعمِل الْكَسلُ )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
( ٍب عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي الْحسِن موسى   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن محبو- ٢

 ِلبعِض ولِْدِه ِإياك و الْكَسلَ و الضجر فَِإنهما يمنعاِنك ِمن )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِبي )عليه السالم 
  .حظِّك ِمن الدنيا و الْآِخرِة 

٣ -ِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
 قَالَ من كَِسلَ عن طَهوِرِه و صلَاِتِه فَلَيس ِفيِه خير ِلأَمِر آِخرِتِه و من كَِسلَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . أَمر مِعيشِتِه فَلَيس ِفيِه خير ِلأَمِر دنياه عما يصِلح ِبِه
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٤

 أُبِغض ِللرجِل أَنْ يكُونَ كَسلَاناً  قَالَ ِإني لَأُبِغض الرجلَ أَو)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .عن أَمِر دنياه و من كَِسلَ عن أَمِر دنياه فَهو عن أَمِر آِخرِتِه أَكْسلُ ] كَسلَانَ[

هرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن سماعةَ بِن ِم- ٥
 قَالَ ِإياك و الْكَسلَ و الضجر فَِإنك ِإنْ كَِسلْت لَم تعملْ و ِإنْ )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى 

 قِط الْحعت لَم تِجرض.  
لْحسِن بِن عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن صاِلِح بِن عمر عِن ا- ٦

  . قَالَ لَا تستِعن ِبكَسلَانَ و لَا تستِشرينَّ عاِجزاً )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٧ -مأَح نع اِسِطيٍرو الْومِن عِزيِز بِد الْعبع نع ِديهثَِم النيِن الْهٍد عمحم نب دمأَح   د

 يقُولُ )عليه السالم ( بِن عمر الْحلَِبي عن زيٍد الْقَتاِت عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
   ِعندكُم و تجنبوا الْمنى فَِإنها تذِْهب بهجةَ ما خولْتم و تستصِغرونَ ِبها مواِهب اللَِّه تعالَى
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 كُمفُسِبِه أَن متمها وِفيم اترسالْح كُمِقبعت.  
 ِإنَّ الْأَشياَء لَما ازدوجت )عليه السالم ( ني   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِن- ٨

 ا الْفَقْرمهنيا بِتجفَن زجالْع لُ والْكَس جوداز.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ كَتب أَبو عبِد - ٩

 ِإلَى رجٍل ِمن أَصحاِبِه أَما بعد فَلَا تجاِدِل الْعلَماَء و لَا تماِر السفَهاَء فَيبِغضك )سالم عليه ال( اللَِّه 
 ِلكلَى أَهقَالَ ع أَو ِركلَى غَيا عكُونَ كَلفَت ِتكِعيشم نلْ عكْسلَا ت اُء وفَهالس كِتمشي اُء ولَمالْع

.  
  ب عمِل الرجِل ِفي بيِتِهبا

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 يكْنس و كَانت فَاِطمةُ  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه يحتِطب و يستِقي و)عليه السالم 
 ِبزخت و ِجنعت و نطْحا تهلَياللَِّه ع لَامس.  

  أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبدِل بِن ماِلٍك عن هارونَ بِن - ٢
اٍذ بعم نع ِن الْكَاِهِليِم عهِد اللَِّه الْجبو عِة قَالَ قَالَ أَباِع الْأَكِْسيعليه السالم ( ي( ولُ اللَِّهسكَانَ ر  )

  . يحلُب عنز أَهِلِه )صلى اهللا عليه وآله 
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  صلَاِح الْماِل و تقِْديِر الْمِعيشِةباب ِإ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن سماعةَ - ١

 آِل داود ينبِغي ِللْمسِلِم  قَالَ ِإنَّ ِفي ِحكْمِة)عليه السالم ( عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٍم ورحِر ذَاِت ملَذٍَّة ِفي غَي اٍد أَوعٍد ِلموزت اٍش أَوعٍة ِلممرى ظَاِعناً ِإلَّا ِفي ثَلَاٍث مراِقِل أَنْ لَا يالْع

ى عمِلِه ِفيما بينه و بين اللَِّه عز و جلَّ و ينبِغي ِللْمسِلِم الْعاِقِل أَنْ يكُونَ لَه ساعةٌ يفِْضي ِبها ِإلَ
 فِْسِه ون نيلِّي بخةٌ ياعس ِتِه وِر آِخرِفي أَم هونفَاِوضي و مهفَاِوضي الَِّذين هانولَاِقي ِإخةٌ ياعس

لَى ِتلْكنٌ عوا عهٍم فَِإنرحِر ما ِفي غَيِن لَذَّاِتهيتاعالس .  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي عن رجٍل - ٢

ِدير ِفي  قَالَ الْكَمالُ كُلُّ الْكَماِل ِفي ثَلَاثٍَة و ذَكَر ِفي الثَّلَاثَِة التقْ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْمِعيشِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ و غَيِرِه عن رجٍل - ٣

  . قَالَ ِإصلَاح الْماِل ِمن الِْإمياِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٤ -محم نب دمِد اللَِّه   أَحبا عأَب تأَيانَ قَالَ رحِن ِسرب داود ناٍل عِن فَضِن ابعليه ( ٍد ع

 يِكيلُ تمراً ِبيِدِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك لَو أَمرت بعض ولِْدك أَو بعض مواِليك فَيكِْفيك )السالم 
صلَا ي هِإن داوا دفَقَالَ ي نسح ِة واِئبلَى النع ربالص يِن وِفي الد فَقُّهِإلَّا ثَلَاثَةٌ الت ِلمسَء الْمرالْم ِلح

  .التقِْديِر ِفي الْمِعيشِة 
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٥ -   نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليع
  قَالَ ِإذَا أَراد اللَّه عز و جلَّ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ذَِريٍح الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِبأَهِل بيٍت خيراً رزقَهم الرفْق ِفي الْمِعيشِة 
  عنه عن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا عن صاِلِح بِن حمزةَ عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ - ٦

  .ِفيِه منبهةً ِللْكَِرِمي و اسِتغناًء عِن اللَِّئيِم  علَيك ِبِإصلَاِح الْماِل فَِإنَّ )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  باب من كَد علَى ِعياِلِه

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . الْكَاد علَى ِعياِلِه كَالْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن زكَِريا - ٢
يطْلُب ِمن فَضِل اللَِّه عز و جلَّ ما يكُف ِبِه  قَالَ الَِّذي )عليه السالم ( ابِن آدم عن أَِبي الْحسِن الرضا 

  .ِعيالَه أَعظَم أَجراً ِمن الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ 
   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد- ٣

 قَالَ ِإذَا كَانَ الرجلُ معِسراً فَيعملُ ِبقَدِر ما )عليه السالم ( اللَِّه عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يقُوت ِبِه نفْسه و أَهلَه و لَا يطْلُب حراماً فَهو كَالْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه 
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  باب الْكَسِب الْحلَاِل
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ - ١

 جِعلْت ِفداك أَدعو اللَّه عز و جلَّ أَنْ يرزقَِني الْحلَالَ فَقَالَ أَ تدِري )عليه السالم (  قُلْت ِلأَِبي الْحسِن
( ما الْحلَالُ فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَما الَِّذي ِعندنا فَالْكَسب الطَّيب فَقَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 

  .يقُولُ الْحلَالُ قُوت الْمصطَفَين و لَِكن قُلْ أَسأَلُك ِمن ِرزِقك الْواِسِع  )عليه السالم 
٢ - نب ِليع لَّاٍد وِن خِر بمعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى جِميعاً عن معمِر بِن خلَّاٍد محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي
 ِإلَى رجٍل و هو يقُولُ اللَّهم ِإني )عليه السالم (  قَالَ نظَر أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الثَّاِني 

 سأَلْت قُوت النِبيني قُِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك )عليه السالم ( قَالَ أَبو جعفٍَر أَسأَلُك ِمن ِرزِقك الْحلَاِل فَ
 ِقكِرز باً ِمناِسعاً طَيقاً وِرز.  

  باب ِإحراِز الْقُوِت
 بِن الْجهِم قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن- ١

 يقُولُ ِإنَّ الِْإنسانَ ِإذَا أَدخلَ طَعام سنِتِه خف ظَهره و استراح و كَانَ )عليه السالم ( سِمعت الرضا 
  .ام سنِتِهما  لَا يشتِرياِن عقْدةً حتى يحرز ِإطْع)عليه السالم ( أَبو جعفٍَر و أَبو عبِد اللَِّه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَِبي محمٍد الذُّهِلي عن أَِبي أَيوب الْمداِئِني عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
 ِإنَّ ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد الرحمِن عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي الْحسِن 

 تقَرتا اسهقُوت تزرِإذَا أَح فْسالن.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣

س قَد تلْتاثُ علَى صاِحِبها ِإذَا لَم يكُن لَها ِمن  قَالَ قَالَ سلْمانُ رِضي اللَّه عنه ِإنَّ النفْ)السالم 
 تأَنا اطْمهتِعيشم تزرأَح ِه فَِإذَا ِهيلَيع ِمدتعا تِش ميالْع.  
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هفْسِل نجِة الرارِة ِإجاِهيباب كَر  
١ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يقُولُ من آجر نفْسه  )عليه السالم( منصوِر بِن يونس عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
فَقَد حظَر علَى نفِْسِه الرزق و ِفي ِروايٍة أُخرى و كَيف لَا يحظُره و ما أَصاب ِفيِه فَهو ِلربِه 

 هرالَِّذي آج.  
 عن أَِبيِه عِن ابِن ِسناٍن عن   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

 قَالَ سأَلْته عِن الِْإجارِة فَقَالَ صاِلح لَا بأْس ِبِه ِإذَا نصح قَدر طَاقَِتِه قَد )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
 ِإنْ ِشئْت عشراً فَأَنزلَ اللَّه عز و  نفْسه و اشترطَ فَقَالَ ِإنْ ِشئْت ثَماِني و)عليه السالم ( آجر موسى 

 ِدكِعن راً فَِمنشع تممٍج فَِإنْ أَتِحج ِني ثَماِنيرأْجلَّ ِفيِه أَنْ تج.  
(    أَحمد عن أَِبيِه عن محمِد بِن عمٍرو عن عماٍر الساباِطي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه- ٣

 الرجلُ يتِجر فَِإنْ هو آجر نفْسه أُعِطي ما يِصيب ِفي ِتجارِتِه فَقَالَ لَا يؤاِجر نفْسه و )عليه السالم 
 قزفِْسِه الرلَى نع ظَرح هفْسن رِإذَا آج هفَِإن ِجرتي لَّ وج و زع اللَّه ِزقرتسي لَِكن.  

  باب مباشرِة الْأَشياِء ِبنفِْسِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد - ١

ِرك قُلْت ضرب أَي  أَنه قَالَ باِشر ِكبار أُموِرك ِبنفِْسك و ِكلْ ما شف ِإلَى غَي)عليه السالم ( اللَِّه 
يٍء  ش  
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  .قَالَ ضرب أَشِريِة الْعقَاِر و ما أَشبهها 
٢ -ِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع اِهيمرِن ِإبِرو بمع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عب

 لَا تكُونن )عليه السالم ( خلَِف بِن حماٍد عن هارونَ بِن الْجهِم عِن الْأَرقَِط قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
يالْأَش قَاِئقِلي دلَا ت اِق وواراً ِفي الْأَسود ِب وسِلِم ِذي الْحسِء الْمرِغي ِللْمبنلَا ي هفَِإن فِْسكاِء ِبن

الديِن أَنْ يِلي ِشراَء دقَاِئِق الْأَشياِء ِبنفِْسِه ما خلَا ثَلَاثَةَ أَشياَء فَِإنه ينبِغي ِلِذي الديِن و الْحسِب 
قَارفِْسِه الْعا ِبنهِليالِْإِبلَ أَنْ ي و ِقيقالر و .  

  باب ِشراِء الْعقَاراِت و بيِعها
١ - تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 شِبيهاً ِبالْمستنِصِح لَه فَقَالَ لَه يا )ات اهللا عليه صلو(  يقُولُ ِإنَّ رجلًا أَتى جعفَراً )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 
كَانت ] واِحٍد[أَبا عبِد اللَِّه كَيف ِصرت اتخذْت الْأَموالَ ِقطَعاً متفَرقَةً و لَو كَانت ِفي موِضٍع 

ا فَقَالَ أَبِتهفَعنِلم ظَمأَع ا وِتهئُونِلم رسِد اللَِّه أَيبذَا )عليه السالم ( و عه ابقَةً فَِإنْ أَصفَرتا مهذْتخات 
يالَ شذَا كُلِِّه  الْمِبه عمجةُ ترالص الُ وذَا الْمه ِلمٌء س.  
٢ -رز نع هذَكَر نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمعةَ قَالَ سار
 يقُولُ ما يخلِّف الرجلُ شيئاً أَشد علَيِه ِمن الْماِل الصاِمِت كَيف يصنع ِبِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .قَالَ يجعلُه ِفي الْحاِئِط يعِني ِفي الْبستاِن أَِو الداِر 
٣ -ِزي نب ديمِن   حاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد ع

 فَرعاِني جعانَ قَالَ دثْمعليه السالم ( ع( هاِة أَنروِفي الت وبكْتقَالَ م معن فَقُلْت هضفُلَانٌ أَر اعفَقَالَ ب 
  .و لَم يضعه ِفي أَرٍض أَو ماٍء ذَهب ثَمنه محقاً من باع أَرضاً أَو ماًء 
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ي عن وهٍب الْحِريِري   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسِن بِن عِل- ٤
  . قَالَ مشتِري الْعقْدِة مرزوق و باِئعها ممحوق )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  الْحسن بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد - ٥
 ِلمصاِدٍف مولَاه اتِخذْ عقْدةً أَو ضيعةً فَِإنَّ )عليه السالم ( مراِزٍم عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه بِن 

  .سخى ِلنفِْسِه الرجلَ ِإذَا نزلَت ِبِه الناِزلَةُ أَِو الْمِصيبةُ فَذَكَر أَنَّ وراَء ظَهِرِه ما يِقيم ِعيالَه كَانَ أَ
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي بِن - ٦

 اِهيمرأَِبي ِإب نع رمِن أَحاِم بِهش نلَاِم عِد السبع نع فوسقَاِر)عليه السالم ( يالْع نقَالَ ثَم  
  .ممحوق ِإلَّا أَنْ يجعلَ ِفي عقَاٍر ِمثِْلِه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم - ٧
(  قَالَ لَما دخلَ النِبي )عليه السالم ( لَِّه عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد ال

  . الْمِدينةَ خطَّ دورها ِبِرجِلِه ثُم قَالَ اللَّهم من باع ِرباعه فَلَا تباِرك لَه )صلى اهللا عليه وآله 
 الْحسِن بِن شموٍن عِن الْأَصم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن- ٨

 ِإنَّ ِلي أَرضاً تطْلَب ِمني و يرغِّبوني فَقَالَ ِلي يا )عليه السالم ( عن ِمسمٍع قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ه هباًء قُلْت جِعلْت ِفداك ِإني أَِبيع أَبا سياٍر أَ ما عِلمت أَنَّ من باع الْماَء و الطِّني ذَهب مالُ

 أْسقَالَ فَلَا ب تا ِبعةً ِممقْعر عسأَو وا هِري متأَش ِن الْكَِثِري وِبالثَّم.  
  باب الديِن

١ -ِد الربع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بمح
 قَالَ تعوذُوا ِباللَِّه ِمن غَلَبِة الديِن و غَلَبِة الرجاِل و بواِر )عليه السالم ( الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْأَيِم 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
نا أَنَّ رجلًا  ِإنه ذُِكر لَ)عليه السالم ( عن يحيى الْحلَِبي عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيِه النلَيلِّ عصي ناً فَلَمياِن دارِه ِدينلَيع و اتاِر مصالْأَن لَى )صلى اهللا عليه وآله ( ِمنلُّوا عقَالَ ص و 
 ذَِلك الْحق ثُم قَالَ ِإنَّ  )عليه السالم( بعض قَرابِتِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ] عنه[صاِحِبكُم حتى ضِمنهما 

 ِإنما فَعلَ ذَِلك ِليتِعظُوا و ِليرد بعضهم علَى بعٍض و ِلئَلَّا يستِخفُّوا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 و علَيِه دين )عليه السالم ( ن و مات الْحسن  و علَيِه دي)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالديِن و قَد مات رسولُ اللَِّه 

 نيسقُِتلَ الْح عليه السالم ( و( نيِه دلَيع و .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٣

 من طَلَب هذَا الرزق ِمن ِحلِِّه ِليعود ِبِه علَى نفِْسِه و ِعياِلِه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن
كَانَ كَالْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ فَِإنْ غُِلب علَيِه فَلْيستِدنْ علَى اللَِّه و علَى رسوِلِه ما 

ِإنْ مات و لَم يقِْضِه كَانَ علَى الِْإماِم قَضاؤه فَِإنْ لَم يقِْضِه كَانَ علَيِه ِوزره ِإنَّ يقُوت ِبِه ِعيالَه فَ
 الْغاِرِمني ِلِه وها ِإلَى قَولَيع الْعاِمِلني ساِكِني والْم ِللْفُقَراِء و قاتدا الصمقُولُ ِإنلَّ يج و زع اللَّه

وفَه مرغم ِكنيِمس فَِقري .  
٤ - اِدِقنيِض الصعِإلَى ب هفَعر اِنيدمالْه اِهيمرِن ِإبانَ بدمح نٍد عمحم نب دمعليهما (   أَح

  . قَالَ ِإني لَأُِحب ِللرجِل أَنْ يكُونَ علَيِه دين ينِوي قَضاَءه )السالم 
٥ -دمحم   ٍل ِمنجر نانَ عملَيِن سِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب 

 رجلٌ و أَنا أَسمع فَقَالَ لَه جِعلْت )عليه السالم ( أَهِل الْجِزيرِة يكَنى أَبا محمٍد قَالَ سأَلَ الرضا 
و زع ِإنَّ اللَّه اكِة ِفدِظرِذِه النه نِني عِبرٍة أَخرسيةٌ ِإىل مِظرٍة فَنرسِإنْ كانَ ذُو ع قُولُ ولَّ يج 

  الَِّتي ذَكَرها اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه لَها حد يعرف ِإذَا صار هذَا الْمعِسر ِإلَيِه لَا بد لَه ِمن أَنْ 
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 نيلَا د ا واكُهرِإد ظَرتنغَلَّةٌ ي لَه سلَي اِلِه ولَى ِعيع فَقَهأَن ِل وجذَا الرالَ هذَ مأَخ قَد و ظَرتني
ِحلُّهم ظَرتناِم يِإلَى الِْإم هربِهي ختنا يِر مِبقَد ظَرتني معقَالَ ن هومقُد ظَرتني الٌ غَاِئبلَا م و 

 لَّ فَِإنْ كَانَ قَدج و زِة اللَِّه عِفي طَاع فَقَهِإذَا كَانَ أَن اِرِمنيِم الْغهس ِه ِمنلَيا عم هنقِْضي عفَي
َء لَه علَى الِْإماِم قُلْت فَما ِلهذَا الرجِل الَِّذي ائْتمنه و هو لَا يعلَم  ه ِفي معِصيِة اللَِّه فَلَا شيأَنفَقَ

ص وه ِه ولَيع هدراِلِه فَيِفي م ى لَهعسِتِه قَالَ يِصيعِفي م ِة اللَِّه أَمِفي طَاع فَقَها أَنِفيم اِغر.  
عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي ] عِن ابِن أَِبي عميٍر[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٦

ارةَ لَه ِإلَّا  قَالَ كُلُّ ذَنٍب يكَفِّره الْقَتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا الدين لَا كَفَّ)عليه السالم ( جعفٍَر 
 قالْح الَِّذي لَه فُوعي أَو هاِحبص قِْضيي أَو هاؤأَد.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْعباِس عمن ذَكَره عن أَِبي - ٧
  .ي عِن الْمؤِمِنني الديونَ ما خلَا مهور النساِء  قَالَ الِْإمام يقِْض)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْوِليِد بِن - ٨

دِعي علَى الْمعلَّى بِن خنيٍس ديناً علَيِه فَقَالَ  ي)عليه السالم ( صِبيٍح قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ذَهب ِبحقِّك الَِّذي قَتلَه ثُم قَالَ ِللْوِليِد قُم ِإلَى )عليه السالم ( ذَهب ِبحقِّي فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
  .برد علَيِه ِجلْده الَِّذي كَانَ باِرداً الرجِل فَاقِْضِه ِمن حقِِّه فَِإني أُِريد أَنْ أُ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن عثْمانَ بِن - ٩
 ِإني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر الثَّاِني سِعيٍد عن عبِد الْكَِرِمي ِمن أَهِل همدانَ عن أَِبي ثُمامةَ قَالَ قُلْت ِل

 ظُران و ِنكيى ددؤِه ِإلَى مفَأَد ِجعقُولُ فَقَالَ ارا تفَم نيد لَيع ةَ وِدينكَّةَ أَِو الْمم مأَنْ أَلْز أُِريد
ِإنَّ الْم نيد كلَيع سلَي الَى وعت لْقَى اللَّهونُ أَنْ تخلَا ي ِمنؤ.  

١٠- نوٍر عهمِن جِد بمحم نع ِعيخٍد النمحِن مب اقحِإس نٍد عمحم نب ِليع  
   ينِشد )عليه السالم ( فَضالَةَ عن موسى بِن بكٍْر قَالَ ما أُحِصي ما سِمعت أَبا الْحسِن موسى 
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ِدينتسى يوسم نانُ برفَِعم نيد لَيع ميا أُمي كفَِإنْ ي  
لْأَشعِري عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد ا-١١

 قَالَ ِإياكُم و الدين فَِإنه مذَلَّةٌ )عليه السالم (  عن آباِئِه عن عِلي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .رِة ِبالنهاِر و مهمةٌ ِباللَّيِل و قَضاٌء ِفي الدنيا و قَضاٌء ِفي الْآِخ

  باب قَضاِء الديِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عِن - ١

ين فَينِوي  يقُولُ من كَانَ علَيِه د)عليه السالم ( الْحسِن بِن عِلي بِن ِرباٍط قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
قَضاَءه كَانَ معه ِمن اللَِّه عز و جلَّ حاِفظَاِن يِعيناِنِه علَى الْأَداِء عن أَمانِتِه فَِإنْ قَصرت ِنيته عِن 

  .الْأَداِء قَصرا عنه ِمن الْمعونِة ِبقَدِر ما قَصر ِمن ِنيِتِه 
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَ- ٢

ُء يتبلَّغُ ِبِه و   الرجلُ ِمنا يكُونُ ِعنده الشي)عليه السالم ( أَيوب عن سماعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أَ ي نيِه دلَيِرِه علَى ظَهع قِْرضتسي أَو هنيد قِْضيٍة فَيرسيلَّ ِبمج و زع اللَّه أِْتيى يتح الَهِعي هطِْعم

ِفي خبِث الزماِن و ِشدِة الْمكَاِسِب أَو يقْبلُ الصدقَةَ قَالَ يقِْضي ِبما ِعنده دينه و لَا يأْكُلْ 
وأَم والَكُمأْكُلُوا أَمقُولُ ال تلَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه مقُوقَهح ِهمي ِإلَيدؤا يم هدِعن اِس ِإلَّا والَ الن

دِعن ِرِه ِإلَّا ولَى ظَهع قِْرضتسلَا ي و كُمراٍض ِمنت نةً عكُونَ ِتجارِبالْباِطِل ِإلَّا أَنْ ت كُمنيفَاٌء بو ه
  و لَو طَاف علَى أَبواِب الناِس فَردوه ِباللُّقْمِة و اللُّقْمتيِن و التمرِة و التمرتيِن ِإلَّا أَنْ 
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 لَه وِلي يقِْضي دينه ِمن بعِدِه لَيس ِمنا ِمن ميٍت ِإلَّا جعلَ اللَّه عز و جلَّ لَه وِلياً يقُوم ِفي يكُونَ
 هنيد و هتقِْضي ِعدِنِه فَييد ِتِه وِعد.  

٣ -وِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحٍد ععليه ( ي

 قَالَ لَا تباع الدار و لَا الْجاِريةُ ِفي الديِن و ذَِلك ِلأَنه لَا بد ِللرجِل ِمن ِظلٍّ يسكُنه و )السالم 
 همدخاِدٍم يخ.  

٤ - اردنِن بِد بمحم نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع
 ِإنَّ علَي ديناً و أَظُنه قَالَ ِلأَيتاٍم و )عليه السالم ( الْمِغريِة عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء فَقَالَ لَا تِبع ضيعتك و لَِكن أَعِطِه بعضاً و أَمِسك  بِقيت و ما ِلي شيأَخاف ِإنْ ِبعت ضيعِتي 
  .بعضاً 

٥ - رمع ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد عمحم نب ِليع  
 يقْتِضيِه و أَنا حاِضر فَقَالَ لَه لَيس ِعندنا الْيوم )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه بِن يِزيد قَالَ أَتى رجلٌ 

يِني فَقَالَ  شلُ ِعدجالر فَقَالَ لَه اَء اللَّهِإنْ ش ِطيكعن و اعبةٌ فَتِسمو و ا ِخطْرأِْتيني هلَِكن ٌء و
و كأَِعد فو كَيجا أَري ِلمى ِمنجو أَرجا لَا أَرا ِلمأَن .  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يوسف بِن السخِت عن عِلي بِن - ٦
اقى قَالَ ضِن ِعيساِس ببِن الْعانَ عملَيِن سِل بِن الْفَضانَ عملَيِن سِد بمحِن مب ِليلَى عع 

 ِضيقَةٌ فَأَتى مولًى لَه فَقَالَ لَه أَقِْرضِني عشرةَ آلَاِف ِدرهٍم ِإلَى ميسرٍة فَقَالَ لَا )عليه السالم ( الْحسيِن 
الَ لَه هِذِه الْوِثيقَةُ قَالَ فَكَانَ ِلأَنه لَيس ِعنِدي و لَِكن أُِريد وِثيقَةً قَالَ فَشق لَه ِمن ِرداِئِه هدبةً فَقَ

  مولَاه كَِره ذَِلك فَغِضب و قَالَ أَنا أَولَى ِبالْوفَاِء أَم حاِجب بن زرارةَ فَقَالَ أَنت أَولَى 
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 وه الٍَة وملَى ِمائَِة حةٌ عبشخ ا ِهيمِإن ساً وقَو نهري اِجبح ارص ففَقَالَ فَكَي هِمن ِبذَِلك
و اِهمرالد طَاهأَع و هلُ ِمنجا الرذَهاِئي قَالَ فَأَخِة ِردبدا لَا أَِفي ِبهأَن ِفي وفَي ةَ كَاِفربدلَ الْهعج 

ِفي حق فَسهلَ اللَّه عز و جلَّ لَه الْمالَ فَحملَه ِإلَى الرجِل ثُم قَالَ لَه قَد أَحضرت مالَك فَهاِت 
سي لَيِمن الَكذُ مأْخا فَقَالَ ِإذَنْ لَا تهتعيض اكِفد ِعلْتج ِثيقَِتي فَقَالَ لَهو ِخفتسي نِمثِْلي م 
 الدراِهم و )عليه السالم ( ِبِذمِتِه قَالَ فَأَخرج الرجلُ الْحق فَِإذَا ِفيِه الْهدبةُ فَأَعطَاها عِلي بن الْحسيِن 

 فرصان ا وى ِبهمةَ فَربدذَ الْهأَخ.  
 عن عِلي بِن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه عن ِعيسى   عنه عن يوسف بِن السخِت- ٧

بِن عبِد اللَِّه قَالَ احتِضر عبد اللَِّه فَاجتمع علَيِه غُرماؤه فَطَالَبوه ِبديٍن لَهم فَقَالَ لَا مالَ ِعنِدي 
ا ِشئْتا ِبموضلَِكِن ار و كُمِطيِن فَأُعيسِن الْحب ِليي عمع ينِمِن اب ِن )عليه السالم ( مِد اللَِّه ببع و 

لَا مالَ ] رجلٌ [)عليه السالم ( جعفٍَر فَقَالَ الْغرماُء عبد اللَِّه بن جعفٍَر مِلي مطُولٌ و عِلي بن الْحسيِن 
هبأَح وه و وقدص لَه لَم الَ ِإلَى غَلٍَّة والْم لَكُم نمفَقَالَ أَض ربالْخ هربِه فَأَخلَ ِإلَيسا فَأَرنا ِإلَيم

لَ تكُن لَه غَلَّةٌ تجملًا فَقَالَ الْقَوم قَد رِضينا و ضِمنه فَلَما أَتِت الْغلَّةُ أَتاح اللَّه عز و جلَّ لَه الْما
 اهفَأَد.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٨
عليه السالم ( ِه ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن عثْمانَ بِن ِزياٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ

 )عليه السالم (  ِإنَّ ِلي علَى رجٍل ديناً و قَد أَراد أَنْ يِبيع داره فَيقِْضيِني قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )
  .أُِعيذُك ِباللَِّه أَنْ تخِرجه ِمن ِظلِّ رأِْسِه 

٩ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي ع
 الدين ثَلَاثَةٌ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( محِرٍز عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  رجلٌ 
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 لٌ ِإذَا كَانَ لَهجر ِه ولَيلَا ع و لَه طُلْ فَذَاكمي لَم طَى وِه فَأَعلَيِإذَا كَانَ ع و ظَرفَأَن كَانَ لَه
لَا لَه فَى فَذَاكِه أَولَيِإذَا كَانَ ع فَى ووتِه اسلَيِإذَا كَانَ ع فَى ووتاس لٌ ِإذَا كَانَ لَهجر ِه ولَيلَا ع و 

 لَا لَه ِه ولَيع طَلَ فَذَاكم.  
  باب ِقصاِص الديِن

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن سلَيمانَ - ١
 عن رجٍل وقَع ِلي ِعنده مالٌ فَكَابرِني علَيِه و حلَف )عليه السالم (  خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن

قَالَ ثُم وقَع لَه ِعنِدي مالٌ فَآخذُه مكَانَ ماِلي الَِّذي أَخذَه و أَجحده و أَحِلف علَيِه كَما صنع فَ
  .ِإنْ خانك فَلَا تخنه و لَا تدخلْ ِفيما ِعبته علَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٢
عم نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِد اللَِّه عبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ بعليه السالم ( اِوي( 

الرجلُ يكُونُ ِلي علَيِه الْحق فَيجحدِنيِه ثُم يستوِدعِني مالًا أَ ِلي أَنْ آخذَ ماِلي ِعنده قَالَ لَا هِذِه 
  .ِخيانةٌ 

٣ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح 
 رجلٌ كَانَ لَه علَى )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِبِه ثُم بذَه و اهِإي هدحالٌ فَجٍل مجأَ ر لَهالٌ ِقباِلِه مِبم ِل الَِّذي ذُِهبجِللر ذَِلك دعب ارص 
 مقُولُ اللَّهي ذَا كَلَامِله لَِكن و معلُ قَالَ نجالر ذَِلك هِبِه ِمن باِلِه الَِّذي ذَهكَانَ مم هِمن ذُهأْخي

اِليكَانَ مالَ مذَا الْمذُ هي آخلَا ِإن ةً وانِخي هِمن ذْتا أَخذْ مآخ ي لَمِإن ي وِمن ذَهالَِّذي أَخ 
  .ظُلْماً 
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هنيلَّ دلُ حجالر اتِإذَا م هباب أَن  
بو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن بعِض أَصحاِبِه عن خلَِف بِن   أَ- ١

 ِإذَا مات )عليه السالم ( حماٍد عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  . لَه و ما علَيِه ِمن الديِن الرجلُ حلَّ ما

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
اِمن ِللْغرماِء فَقَالَ  ِفي الرجِل يموت و علَيِه دين فَيضمنه ض)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا رِضي ِبِه الْغرماُء فَقَد بِرئَت ِذمةُ الْميِت 
اَءهِوي قَضنلَا ي وه و نيذُ الدأْخِل يجباب الر  

١ -بع نٍب عيعِن شِر بضِن النِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحفَّاِر   مِد الْغ
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل مات و علَيِه دين قَالَ ِإنْ كَانَ أُِتي )عليه السالم ( الْجاِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اللَّه اِخذْهؤي اٍد لَمِر فَسغَي ِه ِمنيدلَى يِه[علَيع [ ِتِهِبِني ِلمِإذَا ع]اَءأَنْ ] الْأَد ِريدكَانَ لَا ي نِإلَّا م
 بذْهلَّ أَنْ يحتِن اسم كَذَِلك ضاً وكَاةُ أَيالز كَذَِلك اِرِق وِزلَِة السنِبم وِتِه فَهانأَم نع يدؤي

  .ِبمهوِر النساِء 
٢ -ِن اباٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليع   ناِبِه عحِض أَصعب ناٍل عِن فَض

  . قَالَ مِن استدانَ ديناً فَلَم ينِو قَضاه كَانَ ِبمنِزلَِة الساِرِق )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  باب بيِع الديِن ِبالديِن
١ - نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 لَا يباع الدين ) صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( طَلْحةَ بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالديِن 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ - ٢

] ِبعرٍض[جاَءه رجلٌ فَاشتراه ِمنه  عن رجٍل كَانَ لَه علَى رجٍل دين فَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 فكَي هِمن هتيرتي قَِد اشفَِإن كلَيا ِلفُلَاٍن عِطِني مأَع فَقَالَ لَه نيِه الدلَيِإلَى الَِّذي ع طَلَقان ثُم

د علَيِه الرجلُ الَِّذي علَيِه الدين مالَه الَِّذي  ير)عليه السالم ( يكُونُ الْقَضاُء ِفي ذَِلك فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 نيالد ِل الَِّذي لَهجالر ِبِه ِمن اهرتاش.  

  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد - ٣
 رجلٌ اشترى ديناً علَى رجٍل ثُم ذَهب ِإلَى صاِحِب )عليه السالم ( قُلْت ِللرضا بِن الْفُضيِل قَالَ 

الديِن فَقَالَ لَه ادفَع ِإلَي ما ِلفُلَاٍن علَيك فَقَِد اشتريته ِمنه قَالَ يدفَع ِإلَيِه ِقيمةَ ما دفَع ِإلَى 
ِن وياِحِب الدِه صلَيع ِقيا بِميِع مج الُ ِمنِه الْملَيالَِّذي ع ِرئب .  

  باب ِفي آداِب اقِْتضاِء الديِن
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ - ١

لَى أَِبي علٌ عجلَ رخِد اللَِّه قَالَ داَء )عليه السالم ( بثْ أَنْ جلْبي اِبِه فَلَمحأَص لًا ِمنجِه ركَا ِإلَيفَش 
   ما ِلفُلَاٍن يشكُوك فَقَالَ لَه يشكُوِني أَني استقْضيت ِمنه )عليه السالم ( الْمشكُو فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
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 مغضباً ثُم قَالَ كَأَنك ِإذَا استقْضيت حقَّك لَم تِسئْ أَ )عليه السالم ( حقِّي قَالَ فَجلَس أَبو عبِد اللَِّه 
زع كَى اللَّها حم تأَيأَنْ ر افُوا اللَّهخ مهى أَنروَء الِْحساِب أَ تخافُونَ ساِبِه يلَّ ِفي ِكتج و 

يجور علَيِهم لَا و اللَِّه ما خافُوا ِإلَّا اِلاسِتقْضاَء فَسماه اللَّه عز و جلَّ سوَء الِْحساِب فَمِن 
  .استقْضى ِبِه فَقَد أَساَء 

٢ -ِد اللَِّه   مبِإلَى أَِبي ع هفَعى ريحي نب دملَى )عليه السالم ( حلٌ ِإنَّ ِلي عجر قَالَ قَالَ لَه 
بعِض الْحسِنيني مالًا و قَد أَعياِني أَخذُه و قَد جرى بيِني و بينه كَلَام و لَا آمن أَنْ يجِري بيِني 

يب ِد اللَِّه وبو عأَب فَقَالَ لَه لَه ما أَغْتم ِفي ذَِلك هِإذَا )عليه السالم ( ن لَِكن قَاِضي والت ذَا طَِريقه سلَي 
م ذْتى أَختِسرياً حِإلَّا ي ذَِلك لْتا فَعلُ فَمجقَالَ الر كُوتِم السالْز و لُوسأَِطِل الْج هتياِلي أَت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣
ا عليهم( ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن خِضِر بِن عمٍرو النخِعي قَالَ قَالَ أَحدهما 

 ِفي الرجِل يكُونُ لَه علَى رجٍل مالٌ فَيجحده قَالَ ِإِن استحلَفَه فَلَيس لَه أَنْ يأْخذَ ِمنه بعد )السالم 
  .الْيِمِني شيئاً و ِإنْ تركَه و لَم يستحِلفْه فَهو علَى حقِِّه 

٤ -س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقَةَ   ِعددِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره ناٍد عِن ِزيِل به
 لَا وجع ِإلَّا وجع الْعيِن و لَا هم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإلَّا هم الديِن 
 الدين ِربقَةُ اللَِّه ِفي الْأَرِض فَِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه   و ِبهذَا- ٥

  .أَراد اللَّه أَنْ يِذلَّ عبداً وضعه ِفي عنِقِه 
ٍن عن حماِد بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسنا- ٦

 تِمعةَ قَالَ سزمأَِبي ح نِميعاً عاِط جنكٍَم الْحح ِل ويِن الْفُضِد بمحم و اِبِرياِع السيةَ بطَلْح
 يعِطيه ِإياه مخافَةَ ِإنْ  يقُولُ من حبس مالَ امِرٍئ مسِلٍم و هو قَاِدر علَى أَنْ)عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 

 فِْنيلَى أَنْ يع هِمن هفِْقرلَى أَنْ يع رلَّ أَقْدج و زع كَانَ اللَّه ِقرفْتِدِه أَنْ يي ِمن قالْح ذَِلك جرخ
 قالْح ِسِه ذَِلكبِبح هفْسن.  
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  باب ِإذَا الْتوى الَِّذي علَيِه الدين علَى الْغرماِء
(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 يحِبس الرجلَ ِإذَا الْتوى علَى غُرماِئِه ثُم يأْمر )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )الم عليه الس
 الَهِني معي قِْسمفَي هاعى بِص فَِإنْ أَبِبالِْحص مهنيب الَهم قِْسمفَي.  

ي بِن الْحسِن عن جعفَِر بِن محمِد بِن حِكيٍم عن جِميِل   أَحمد بن محمٍد عن عِل- ٢
 قَالَ الْغاِئب يقْضى عنه ِإذَا قَامِت الْبينةُ )عليه السالم ( بِن دراٍج عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

نى عقْضي و الُهم اعبي ِه ولَيع فَعدلَا ي و ِتِه ِإذَا قَِدمجلَى حع اِئبكُونُ الْغي و غَاِئب وه و ه
  .الْمالُ ِإلَى الَِّذي أَقَام الْبينةَ ِإلَّا ِبكُفَلَاَء ِإذَا لَم يكُن مِلياً 

  باب النزوِل علَى الْغِرِمي
محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١

 أَنه كَِره أَنْ ينِزلَ الرجلُ )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و نيِه دلَيع لَه ِل وجلَى الراٍم عِإلَّا ثَلَاثَةَ أَي ا لَههرص ِإنْ كَانَ قَد.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢
ه علَيِه دين أَ يأْكُلُ ِمن طَعاِمِه  عِن الرجِل ينِزلُ علَى الرجِل و لَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَالَ نعم يأْكُلُ ِمن طَعاِمِه ثَلَاثَةَ أَياٍم ثُم لَا يأْكُلُ بعد ذَِلك شيئاً 
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  ب هِديِة الْغِرِميبا
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

لَى رجٍل ديناً  فَقَالَ لَه ِإنَّ ِلي ع)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ رجلًا أَتى عِلياً )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . احسبه ِمن ديِنك علَيِه )عليه السالم ( فَأَهدى ِإلَي هِديةً قَالَ 

٢ - نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن حفَِر بعانَ أَِخي جيِن حِل بذَيِد اللَِّه هبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِفيريانَ الصعليه السالم ( ي( تفَعي دِإن 

ِإلَى أَِخي جعفٍَر مالًا فَهو يعِطيِني ما أُنِفقُه و أَحج ِمنه و أَتصدق و قَد سأَلْت من ِقبلَنا فَذَكَروا 
لُّ و أَنا أُِحب أَنْ أَنتِهي ِإلَى قَوِلك فَقَالَ ِلي أَ كَانَ يِصلُك قَبلَ أَنْ تدفَع أَنَّ ذَِلك فَاِسد لَا يِح

 تفَِإذَا قَِدم قدصت و جح و براش و هفَكُلْ ِمن ِطيكعا يم هذْ ِمنقَالَ فَخ معن قُلْت الَكِه مِإلَي
  .ر بن محمٍد أَفْتاِني ِبهذَا الِْعراق فَقُلْ جعفَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عِن الْحسيِن بِن - ٣
جِل يكُونُ لَه علَى  قَالَ سأَلْته عِن الر)عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 

يِطيِه الشعضاً فَيالٌ قَرٍل مجِر أَنْ  رغَي ِمن الَهذَ مأْخفَي هنع ذَِلك قْطَعافَةَ أَنْ يخِحِه مِرب َء ِمن
  .يكُونَ شرطَ علَيِه قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ما لَم يكُن شرطاً 

  حوالَِةباب الْكَفَالَِة و الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

 ما )م عليه السال( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري قَالَ أَبطَأْت عِن الْحج فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  أَبطَأَ ِبك عِن الْحج فَقُلْت جِعلْت ِفداك تكَفَّلْت ِبرجٍل فَخفَر ِبي فَقَالَ ما لَك و الْكَفَالَاِت 
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تِلما عأَ م ا وهفَقُوا ِمنةً فَأَشوباً كَِثريوا ذُنبماً أَذْنقَالَ ِإنَّ قَو ونَ الْأُولَى ثُملَكَِت الْقُرا أَههأَن 
ثُم ذَابالْع ِهملَيلَّ عج و زع لَ اللَّهزا فَأَننلَيع كُموبونَ فَقَالُوا ذُنراَء آخج ِديداً وفاً شوافُوا خخ 

 لَيع مأْترتاج افُوِني والَى خعت و كاربقَالَ ت.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٢

 رجٍل آخر فَيقُولُ لَه الَِّذي احتالَ بِرئْت  ِفي الرجِل يِحيلُ الرجلَ ِبماٍل كَانَ لَه علَى)عليهما السالم 
ِمما ِلي علَيك قَالَ ِإذَا أَبرأَه فَلَيس لَه أَنْ يرِجع علَيِه و ِإنْ لَم يبِرئْه فَلَه أَنْ يرِجع علَى الَِّذي 

 الَهأَح.  
محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  نةَ عاررز نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد ع

  . ِمثْلَه )عليهما السالم ( أَحِدِهما 
٣ - نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

 رجلٌ كَفَلَ ِلرجٍل ِبنفِْس )عليه السالم ( عباِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي الْ
يلَا ش و هفْسِه نلَيٍم قَالَ عهِمائَِة ِدرسمخ كلَيِإلَّا ع ِبِه و ٍل فَقَالَ ِإنْ ِجئْتجر  ِه ِمنلَيَء ع

خ لَياِهِم فَِإنْ قَالَ عرِه الدِإلَي هفَعدي ِإنْ لَم اِهمرالد هملْزقَالَ ت كِإلَي هفَعأَد ٍم ِإنْ لَمهِمائَِة ِدرسم
.  

  حميد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن عن منصوِر بِن حاِزٍم - ٤
 عِن الرجِل يِحيلُ علَى الرجِل ِبالدراِهِم أَ يرِجع علَيِه قَالَ لَا )عليه السالم ( للَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ا

 لَ ذَِلكقَب أَفْلَس كُونَ قَدداً ِإلَّا أَنْ يِه أَبلَيع ِجعري.  
  عِلي بِن يقِْطٍني عِن الْحسيِن   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحسِن بِن - ٥
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اِرم قَالَ فَقَالَ  جِعلْت ِفداك قَولُ الناِس الضاِمن غَ)عليه السالم ( بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
  .لَيس علَى الضاِمِن غُرم الْغرم علَى من أَكَلَ الْمالَ 

(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

 ِبرجٍل تكَفَّلَ ِبنفِْس رجٍل فَحبسه فَقَالَ اطْلُب )صلوات اهللا عليه (   قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني)عليه السالم 
 كاِحبص.  

اِئِزِهموج لْطَاِن وِل السمباب ع  
١ - نذَاِفٍر عِن عِد بمحم ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يا عذَاِفر ِإنك تعاِملُ أَبا أَيوب و الرِبيع فَما حالُك ِإذَا )عليه السالم ( ِبيِه قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه أَ
ا رأَى ما أَصابه  لَم)عليه السالم ( نوِدي ِبك ِفي أَعواِن الظَّلَمِة قَالَ فَوجم أَِبي فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

أَي عذَاِفر ِإنما خوفْتك ِبما خوفَِني اللَّه عز و جلَّ ِبِه قَالَ محمد فَقَِدم أَِبي فَلَم يزلْ مغموماً 
 اتى متوباً حكْرم.  

٢ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم اِلٍم وِن ساِم بِهش ن
 فَاستقْبلَِني زرارةُ خاِرجاً )عليه السالم ( حمرانَ عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 تعجب ِمن زرارةَ سأَلَِني عن أَعماِل  يا وِليد أَ ما)عليه السالم ( ِمن ِعنِدِه فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
يش لَاِء أَيؤِت  هى كَانتم ِليدا وقَالَ ي ي ثُمنع ذَِلك ِويرلَا فَي أَنْ أَقُولَ لَه ِريدأَ ي ِريدٍء كَانَ ي

لُ يؤكَلُ ِمن طَعاِمِهم و يشرب ِمن شراِبِهم و الشيعةُ تسأَلُ عن أَعماِلِهم ِإنما كَانِت الشيعةُ تقُو
  .يستظَلُّ ِبِظلِِّهم متى كَانِت الشيعةُ تسأَلُ عن هذَا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن حِديٍد قَالَ سِمعت أَبا - ٣
 يقُولُ اتقُوا اللَّه و صونوا ِدينكُم ِبالْورِع و قَووه ِبالتِقيِة و اِلاسِتغناِء ِباللَِّه عز )عليه السالم (  عبِد اللَِّه

د ِه ِمنيدا ِفي يلَى ِديِنِه طَلَباً ِلمع اِلفُهخي نِلم لْطَاٍن واِحِب سِلص عضخ نم هلَّ ِإنج و اهين  
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يلَى شع غَلَب وِه فَِإنْ هِإلَي كَلَهو ِه ولَيع هقَّتم لَّ وج و زع اللَّه لَهمأَخ ِإلَي ارفَص اهيند ٍء ِمن هِه ِمن
يش يلَى شع هرأْجي لَم و هكَةَ ِمنرالْب هماس زع لَّ وج اللَّه عزِق  ٌء نلَا ِعت و جِفي ح ِفقُهنٍء ي

  .و لَا ِبر ] رقَبٍة[
 اللَِّه بِن حماٍد عن عِلي   عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن عبِد- ٤

( بِن أَِبي حمزةَ قَالَ كَانَ ِلي صِديق ِمن كُتاِب بِني أُميةَ فَقَالَ ِلي استأِْذنْ ِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

جلَس ثُم قَالَ جِعلْت ِفداك ِإني  فَاستأْذَنت لَه علَيِه فَأَِذنَ لَه فَلَما أَنْ دخلَ سلَّم و )عليه السالم 
كُنت ِفي ِديواِن هؤلَاِء الْقَوِم فَأَصبت ِمن دنياهم مالًا كَِثرياً و أَغْمضت ِفي مطَاِلِبِه فَقَالَ أَبو 

َء و يقَاِتلُ عنهم  لَهم و يجِبي لَهم الْفَي لَو لَا أَنَّ بِني أُميةَ وجدوا من يكْتب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
و يشهد جماعتهم لَما سلَبونا حقَّنا و لَو تركَهم الناس و ما ِفي أَيِديِهم ما وجدوا شيئاً ِإلَّا ما 

 اكِفد ِعلْتى جقَالَ فَقَالَ الْفَت ِديِهمِفي أَي قَعلُ قَالَ وفْعت لَك قَالَ ِإنْ قُلْت هِمن جرخلْ ِلي مفَه
 و الَهِه ملَيع تددر مهِمن فْترع نفَم اِنِهمِفي ِديو تبسا اكْتِميِع مج ِمن جرفَاخ لُ قَالَ لَهأَفْع

ع لَك نما أَضأَن ِبِه و قْتدصت ِرفعت لَم نم هأْسى رالْفَت قةَ قَالَ فَأَطْرنلَّ الْجج و زلَى اللَِّه ع
 كرا تا ِإلَى الْكُوفَِة فَمنعى مالْفَت عجةَ فَرزمأَِبي ح نقَالَ اب اكِفد ِعلْتج لْتفَع قَالَ قَد طَِويلًا ثُم

ِمن جرِض ِإلَّا خِه الْأَرجلَى وئاً عيش ةً ومِقس لَه تمِنِه قَالَ فَقَسدلَى بع تاِبِه الَِّتي كَانى ِثيتح ه
اشترينا لَه ِثياباً و بعثْنا ِإلَيِه ِبنفَقٍَة قَالَ فَما أَتى علَيِه ِإلَّا أَشهر قَلَاِئلُ حتى مِرض فَكُنا نعوده قَالَ 

 يوماً و هو ِفي السوِق قَالَ فَفَتح عينيِه ثُم قَالَ ِلي يا عِلي وفَى ِلي و اللَِّه صاِحبك فَدخلْت علَيِه
لَ  فَلَما نظَر ِإلَي قَا)عليه السالم ( قَالَ ثُم مات فَتولَّينا أَمره فَخرجت حتى دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يا عِلي وفَينا و اللَِّه ِلصاِحِبك قَالَ فَقُلْت صدقْت جِعلْت ِفداك هكَذَا و اللَِّه قَالَ ِلي ِعند موِتِه 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري - ٥
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 عن أَعماِلِهم فَقَالَ ِلي يا أَبا محمٍد لَا و لَا مدةَ قَلٍَم ِإنَّ أَحدهم )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 ِصيبلَا ي ِديِنِه ِمثْلَه وا ِمنِصيبى يتقَالَ ح أَو ِديِنِه ِمثْلَه وا ِمنابئاً ِإلَّا أَصيش ماهيند ِمن.  

  . الْوهم ِمِن ابِن أَِبي عميٍر 
 ِعند أَِبي   ابن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ كُنت قَاِعداً- ٦

 علَى باِب داِرِه ِبالْمِدينِة فَنظَر ِإلَى الناِس يمرونَ أَفْواجاً فَقَالَ ِلبعِض من ِعنده )عليه السالم ( جعفٍَر 
نهي اسا النداٍل فَغةَ وِدينالْم لِّيو اكِفد ِعلْتفَقَالَ ج رِة أَمِدينثَ ِبالْمدلَ حجفَقَالَ ِإنَّ الر هئُون

  .لَيغدى علَيِه ِبالْأَمِر تهنأَ ِبِه و ِإنه لَباب ِمن أَبواِب الناِر 
 )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن بِشٍري عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
 علَيِه رجلٌ ِمن أَصحاِبنا فَقَالَ لَه أَصلَحك اللَّه ِإنه ربما أَصاب الرجلَ ِمنا الضيق أَِو ِإذْ دخلَ

الَ أَبو الشدةُ فَيدعى ِإلَى الِْبناِء يبِنيِه أَِو النهِر يكِْريِه أَِو الْمسناِة يصِلحها فَما تقُولُ ِفي ذَِلك فَقَ
 ما أُِحب أَني عقَدت لَهم عقْدةً أَو وكَيت لَهم ِوكَاًء و ِإنَّ ِلي ما بين لَابتيها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

تاٍر حن اِدٍق ِمنرِة ِفي سامالِْقي موِة يانَ الظَّلَموةً ِبقَلٍَم ِإنَّ أَعدلَا م اِد لَا والِْعب نيب اللَّه كُمحى ي.  
٨ - اِهيمرِن ِإبى بيحي ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

فُلَانٌ و فُلَانٌ فَقَالَ و علَيِهم  فُلَانٌ يقِْرئُك السلَام و )عليه السالم ( بِن مهاِجٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ا لَهم و ما لَهم فٍَر فَقَالَ وعو جأَب مهسبح قُلْت ما لَهم اَء فَقَالَ وعالد كأَلُونسي قُلْت لَامالس

هأَن أَ لَم ا لَهم و ما لَهم فَقَالَ و مهسبفَح ملَهمعتاس قُلْت ارالن مه مههأَن أَ لَم مههأَن أَ لَم مه
 أَلْتكَّةَ فَسم ِمن فْترصقَالَ فَان مهلْطَانس مهنع عداخ مقَالَ اللَّه قَالَ ثُم ارالن مه ارالن مه

  .لَاثَِة أَياٍم عنهم فَِإذَا هم قَد أُخِرجوا بعد هذَا الْكَلَاِم ِبثَ
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن داود بِن زرِبي قَالَ أَخبرِني - ٩
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لًى ِلعوِن ميسِن الْحب عليه السالم ( ِلي( ِد اللَِّهبو عأَب ِبالْكُوفَِة فَقَِدم تقَالَ كُن  ) عليه السالم( هتيةَ فَأَتالِْحري 
ِولَاياِت فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك لَو كَلَّمت داود بن عِلي أَو بعض هؤلَاِء فَأَدخلَ ِفي بعِض هِذِه الْ

فَقَالَ ما كُنت ِلأَفْعلَ قَالَ فَانصرفْت ِإلَى منِزِلي فَتفَكَّرت فَقُلْت ما أَحسبه منعِني ِإلَّا مخافَةَ أَنْ 
مغلَّظَةَ أَلَّا أَظِْلم أَحداً و لَا أَظِْلم أَو أَجور و اللَِّه َآلِتينه و لَأُعِطينه الطَّلَاق و الْعتاق و الْأَيمانَ الْ

أَجور و لَأَعِدلَن قَالَ فَأَتيته فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني فَكَّرت ِفي ِإباِئك علَي فَظَننت أَنك ِإنما 
 كُلَّ امرأٍَة ِلي طَاِلق و كُلَّ مملُوٍك ِلي منعتِني و كَِرهت ذَِلك مخافَةَ أَنْ أَجور أَو أَظِْلم و ِإنَّ

 تدقَالَ فَأَع قُلْت فِدلْ قَالَ كَيأَع ِإنْ لَم ِه ولَيع ترج داً أَوأَح تِإنْ ظَلَم لَيع و لَيع رح
  .سماِء أَيسر علَيك ِمن ذَِلك علَيِه الْأَيمانَ فَرفَع رأْسه ِإلَى السماِء فَقَالَ تناولُ ال

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن جهِم بِن -١٠
 قُلْت لَا قَالَ و ِلم قُلْت  أَ ما تغشى سلْطَانَ هؤلَاِء قَالَ)عليه السالم ( حميٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

 كِدين لَك ِلمفَقَالَ ِلي الْآنَ س معن قُلْت لَى ذَِلكع تمزاراً ِبِديِني قَالَ فَعِفر.  
١١-نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   

 عن أَشياَء ِمن )عليه السالم ( سلَيمانَ الِْمنقَِري عن فُضيِل بِن ِعياٍض قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ترِك الْمكَاِسِب فَنهاِني عنها فَقَالَ يا فُضيلُ و اللَِّه لَضرر هؤلَاِء علَى هِذِه الْأُمِة أَشد ِمن ضرِر ال

 لَّ وج و زاِرِم اللَِّه عحم نع عروتاِس قَالَ الَِّذي يالن ِع ِمنرِن الْوع هأَلْتس لَِم قَالَ ويالد و
لْمنكَر فَلَم يجتِنب هؤلَاِء و ِإذَا لَم يتِق الشبهاِت وقَع ِفي الْحراِم و هو لَا يعِرفُه و ِإذَا رأَى ا

 فَقَد ى اللَّهصعأَنْ ي بأَح نم لَّ وج و زع ى اللَّهصعأَنْ ي بأَح ِه فَقَدلَيع قِْدري وه و هِكرني
أَنْ ي بأَح فَقَد قَاَء الظَّاِلِمنيب بأَح نم ِة واودلَّ ِبالْعج و زع اللَّه زارالَى بعت ِإنَّ اللَّه ى اللَّهصع

 الْعالَِمني بِللَِّه ر دمالْح وا وظَلَم ِم الَِّذينالْقَو داِبر فَقَالَ فَقُِطع لَاِك الظَّاِلِمنيلَى هع هفْسن ِمدح
.  

١٢-بأَِبي ع نع هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل )عليه السالم ( ِد اللَِّه   ِعدِفي قَو 
  اللَِّه عز و جلَّ و ال تركَنوا ِإلَى الَِّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار قَالَ هو الرجلُ يأِْتي السلْطَانَ 
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 هِطيعِإلَى ِكيِسِه فَي هدِخلَ يدِإلَى أَنْ ي قَاَءهب ِحبفَي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١٣

بأَخ نماٍم عِن ِهشِد بمحم نٍد عيوِد اللَِّه سبأَِبي ع نع هعليه السالم ( ر( نآم نماً ِممقَالَ ِإنَّ قَو 
 قَالُوا لَو أَتينا عسكَر ِفرعونَ و كُنا ِفيِه و ِنلْنا ِمن دنياه فَِإذَا كَانَ الَِّذي نرجوه )عليه السالم ( ِبموسى 

 و من معه ِإلَى الْبحِر )عليه السالم (  ِصرنا ِإلَيِه فَفَعلُوا فَلَما توجه موسى  )عليه السالم( ِمن ظُهوِر موسى 
 و عسكَِرِه )عليه السالم ( هاِرِبني ِمن ِفرعونَ رِكبوا دوابهم و أَسرعوا ِفي السيِر ِليلْحقُوا ِبموسى 

بعثَ اللَّه عز و جلَّ ملَكاً فَضرب وجوه دوابِهم فَردهم ِإلَى عسكَِر ِفرعونَ فَيكُونوا معهم فَ
  .فَكَانوا ِفيمن غَِرق مع ِفرعونَ 

 )عليه السالم (  و رواه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اهينِفي د هعم متِعش نم عوا مِصريلَّ أَنْ تج و زلَى اللَِّه عع ققَالَ ح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن عِلي بِن -١٤
رِإب ناِشٍد عِد اللَِّه أَِبي ربِلأَِبي ع فْتصاٍر قَالَ ومِن عب سوني نع ِدينِن السب عليه السالم ( اِهيم( 

 و فْقالر كُملَيِخلُونَ عدي لُوكُملْطَاِن فَقَالَ ِإذَا ولَ السملُ عمعي نِر ِممذَا الْأَمقُولُ ِبهي نم
ِفي ح كُمونفَعنلْ يفْعي لَم نلُ قَالَ مفْعلَا ي نم مهِمن و لُ ذَِلكفْعي نم مهِمن قَالَ قُلْت اِئِجكُمو

 هِمن اللَّه ِرئب هُءوا ِمنرفَاب مهِمن ذَِلك.  
١٥-اٍد عمح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   ٍد قَالَ قُلْتيمح ن

 ِإني ولِّيت عملًا فَهلْ ِلي ِمن ذَِلك مخرج فَقَالَ ما أَكْثَر من طَلَب )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 زع اللَّه ِقيتى أَنْ تى قَالَ أَررا تفَم ِه قُلْتلَيع رسفَع ذَِلك ِمن جرخالْم هدعلَا ت لَّ وج و.  
اِلِهممِفي أَع أُِذنَ لَه نِط مرباب ش  

١ - ناِلٍد عِن خِد بمحم ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نع اِشِميِن الْهسالْح نب نيسالْح  
 فَقَالَ ِلي يا ِزياد ِإنك لَتعملُ )عليه السالم ( ِزياِد بِن أَِبي سلَمةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن موسى 

  عملَ 
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َءةٌ و علَي ِعيالٌ و لَيس وراَء السلْطَاِن قَالَ قُلْت أَجلْ قَالَ ِلي و ِلم قُلْت أَنا رجلٌ ِلي مرو
يِري شلَّى  ظَهوأَنْ أَت ِمن ِإلَي بةً أَحةً ِقطْعِقطْع قَطَّعاِلٍق فَأَتح قُطَ ِمنلَأَنْ أَس ادا ِزيٌء فَقَالَ ِلي ي

لْت لَا أَدِري جِعلْت ِفداك فَقَالَ ِإلَّا ِلتفِْريِج ِلأَحٍد ِمنهم عملًا أَو أَطَأَ ِبساطَ أَحِدِهم ِإلَّا ِلما ذَا قُ
كُربٍة عن مؤِمٍن أَو فَك أَسِرِه أَو قَضاِء ديِنِه يا ِزياد ِإنَّ أَهونَ ما يصنع اللَّه ِبمن تولَّى لَهم عملًا 

نْ يفْرغَ اللَّه ِمن ِحساِب الْخلَاِئِق يا ِزياد فَِإنْ ولِّيت شيئاً أَنْ يضرب علَيِه سراِدق ِمن ناٍر ِإلَى أَ
ِمن أَعماِلِهم فَأَحِسن ِإلَى ِإخواِنك فَواِحدةٌ ِبواِحدٍة و اللَّه ِمن وراِء ذَِلك يا ِزياد أَيما رجٍل 

ا ثُم ساوى بينكُم و بينهم فَقُولُوا لَه أَنت منتِحلٌ كَذَّاب يا ِزياد ِإذَا ِمنكُم تولَّى ِلأَحٍد ِمنهم عملً
ذَكَرت مقْدرتك علَى الناِس فَاذْكُر مقْدرةَ اللَِّه علَيك غَداً و نفَاد ما أَتيت ِإلَيِهم عنهم و بقَاَء 

  .م علَيك ما أَتيت ِإلَيِه
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن أَِبي نجرانَ عِن ابِن ِسناٍن - ٢

بِة قَد  قَالَ ذُِكر ِعنده رجلٌ ِمن هِذِه الِْعصا)عليه السالم ( عن حِبيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ولِّي ولَايةً فَقَالَ كَيف صِنيعته ِإلَى ِإخواِنِه قَالَ قُلْت لَيس ِعنده خير فَقَالَ أُف يدخلُونَ ِفيما لَا 

  .ينبِغي لَهم و لَا يصنعونَ ِإلَى ِإخواِنِهم خيراً 
٣ - هذَكَر نمى عيحي نب دمحم   نوٍد عمحِن أَِبي مب اِهيمرِإب ناٍط عبِن أَسب ِليع نع

 ما تقُولُ ِفي أَعماِل هؤلَاِء قَالَ ِإنْ كُنت لَا بد )عليه السالم ( عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
ِة قَالَ فَأَخيعالَ الشوِق أَمفَاِعلًا فَات ِهملَيا عهدري ةً ولَاِنيِة عيعالش ا ِمنِبيهجكَانَ ي هأَن ِليِني عرب

 رِفي الس.  
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ِبيِه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْأَنباِري عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٤
 قَالَ كَتبت ِإلَيِه أَربعةَ عشر سنةً أَستأِْذنه ِفي عمِل السلْطَاِن فَلَما )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 

تباٍب كَتكَانَ ِفي آِخِر ِكت كقُولُ ِلي ِإنلْطَانَ يأَنَّ الس ِقي ونِط عبلَى خع افي أَخأَن ِه أَذْكُرِإلَي ه
 )عليه السالم ( راِفِضي و لَسنا نشك ِفي أَنك تركْت الْعملَ ِللسلْطَاِن ِللرفِْض فَكَتب ِإلَي أَبو الْحسِن 

ابِكت تفَِهم قَد ِملْتع لِّيتِإذَا و كأَن لَمعت تفَِإنْ كُن فِْسكلَى نِف عوالْخ ِمن تا ذَكَرم و ك
 ثُم تصير أَعوانك و كُتابك أَهلَ ِملَِّتك فَِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي عمِلك ِبما أَمر ِبِه رسولُ اللَِّه 

 كِإلَي ارصيِإلَّا فَلَا  ش كَانَ ذَا ِبذَا و مهاِحداً ِمنكُونَ وى تتح ِمِننيؤاَء الْمِبِه فُقَر تياسٌء و.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسيِن عن أَِبيِه عن عثْمانَ - ٥

 قَالَ سِمعته يقُولُ ما )عليه السالم (  بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن ِعيسى عن ِمهرانَ
ِمن جباٍر ِإلَّا و معه مؤِمن يدفَع اللَّه ِبِه عِن الْمؤِمِنني و هو أَقَلُّهم حظّاً ِفي الْآِخرِة يعِني أَقَلَّ 

  .ني حظّاً ِلصحبِة الْجباِر الْمؤِمِن
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن السياِري عن أَحمد بِن زكَِريا - ٦

 )عليه السالم (  الصيدلَاِني عن رجٍل ِمن بِني حِنيفَةَ ِمن أَهِل بست و ِسِجستانَ قَالَ رافَقْت أَبا جعفٍَر
 اكنه ِة واِئدلَى الْمع هعا مأَن و لَه ِصِم فَقُلْتتعِل ِخلَافَِة الْما ِفي أَوِفيه جِة الَِّتي حنِفي الس

لَ الْبأَه لَّاكُموتلٌ يجر اكِفد ِعلْتا جناِليلْطَاِن ِإنَّ واِء السِليأَو ةٌ ِمناعمج لَيع و كُمِحبي ِت وي
ِفي ِديواِنِه خراج فَِإنْ رأَيت جعلَِني اللَّه ِفداك أَنْ تكْتب ِإلَيِه ِكتاباً ِبالِْإحساِن ِإلَي فَقَالَ ِلي لَا 

الْبيِت و ِكتابك ينفَعِني ِعنده أَعِرفُه فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنه علَى ما قُلْت ِمن مِحبيكُم أَهلَ 
 كنع ذَا ذَكَراِبي هوِصلَ ِكتفَِإنَّ م دعا بِحيِم أَمِن الرمحِم اللَِّه الرِبس بكَت و طَاسذَ الِْقرفَأَخ

 ِسنِفيِه فَأَح تنسا أَحم ِلكمع ِمن ا لَكِإنَّ م ِميلًا وباً جذْهم زع أَنَّ اللَّه لَماع و اِنكوِإلَى ِإخ
و جلَّ ساِئلُك عن مثَاِقيِل الذَّر و الْخردِل قَالَ فَلَما وردت ِسِجستانَ سبق الْخبر ِإلَى الْحسيِن 

  ى فَرسخيِن ِمن الْمِدينِة فَدفَعت ِإلَيِه الِْكتاب بِن عبِد اللَِّه النيسابوِري و هو الْواِلي فَاستقْبلَِني علَ
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خ فَقُلْت كتاجا حقَالَ ِلي م ِه ثُمينيلَى عع هعضو و لَهفَقَب رقَالَ فَأَم اِنكِفي ِديو لَيع اجر
 لَِغِهمبِبم هترباِلي فَأَخِعي نأَلَِني عس لٌ ثُممِلي ع اما داجاً مرخ دؤقَالَ ِلي لَا ت ي ونِحِه عِبطَر

 خراجاً ما دام حياً و لَا قَطَع عني ِصلَته فَأَمر ِلي و لَهم ِبما يقُوتنا و فَضلًا فَما أَديت ِفي عمِلِه
 اتى متح.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن يقِْطٍني - ٧

  . عز و جلَّ مع السلْطَاِن أَوِلياَء يدفَع ِبِهم عن أَوِلياِئِه  ِإنَّ ِللَِّه)عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن 
مهلَاِح ِمنِع السيباب ب  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ١
 فَقَالَ لَه حكَم السراج ما ترى )عليه السالم ( ي قَالَ دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي بكٍْر الْحضرِم

( ِفيمن يحِملُ السروج ِإلَى الشاِم و أَداتها فَقَالَ لَا بأْس أَنتم الْيوم ِبمنِزلَِة أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

 ِإنكُم ِفي هدنٍة فَِإذَا كَانِت الْمباينةُ حرم علَيكُم أَنْ تحِملُوا ِإلَيِهم السروج و )وآله صلى اهللا عليه 
 لَاحالس.  
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عن أَِبي سارةَ - ٢
 أَصلَحك اللَّه ِإني كُنت أَحِملُ السلَاح ِإلَى )عليه السالم ( سراِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر عن ِهنٍد ال

 أَهِل الشاِم فَأَِبيعه ِمنهم فَلَما أَنْ عرفَِني اللَّه هذَا الْأَمر ِضقْت ِبذَِلك و قُلْت لَا أَحِملُ ِإلَى أَعداِء
اللَِّه فَقَالَ احِملْ ِإلَيِهم فَِإنَّ اللَّه يدفَع ِبِهم عدونا و عدوكُم يعِني الروم و ِبعهم فَِإذَا كَانِت 

شم وا فَهنلَيونَ ِبِه عِعينتسا ِسلَاحاً ينودلَ ِإلَى عمح نِملُوا فَمحا فَلَا تننيب برالْح ِرك.  
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ - ٣
 عِن الِْفئَتيِن تلْتِقياِن ِمن أَهِل الْباِطِل أَ نِبيعهما السلَاح قَالَ ِبعهما ما )عليه السالم ( لَِّه سأَلْت أَبا عبِد ال

  .يكُنهما كَالدرِع و الْخفَّيِن و نحِو هذَا 
 )عليه السالم ( السراِد عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عِن - ٤

  .قَالَ قُلْت لَه ِإني أَِبيع السلَاح قَالَ لَا تِبعه ِفي ِفتنٍة 
  باب الصناعاِت

١ -ِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بس
 ِإنَّ اللَّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِحبالَى يعت ى ِإنَّ اللَّهرٍة أُخايِفي ِرو و الْأَِمني ِرفتحالْم ِحبلَّ يج و زع ِرفتحالْم ِمنؤالْم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن خاِلِد بِن - ٢

الْحسِن الْبصِري  حِديثٌ بلَغِني عِن )عليه السالم ( عمارةَ عن سِديٍر الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
فَِإنْ كَانَ حقّاً فَِإنا ِللَِّه و ِإنا ِإلَيِه راِجعونَ قَالَ و ما هو قُلْت بلَغِني أَنَّ الْحسن الْبصِري كَانَ 

ت لَو و ِفيرياِئِط صظَلَّ ِبحتا اسِس ممالش رح ِمن اغُهغَلَى ِدم قُولُ لَوي طَشاً لَمع هثَ كَِبدفَر
 ي وجح هِمن ِمي ود ِمي ولَح تبِفيِه ن ِتي وارِتج ِلي ومع وه اًء وم ِفيرياِر صد ِق ِمنستسي

  اةُ عمرِتي فَجلَس ثُم قَالَ كَذَب الْحسن خذْ سواًء و أَعِط سواًء فَِإذَا حضرِت الصلَ
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  .فَدع ما ِبيِدك و انهض ِإلَى الصلَاِة أَ ما عِلمت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف كَانوا صياِرفَةً 
٣ -ى عيحي نب دمحا   مأَلُ أَبسلًا يجر تِمعاٍل قَالَ سِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح ن

 فَقَالَ ِإني أُعاِلج الدِقيق و أَِبيعه و الناس يقُولُونَ لَا ينبِغي فَقَالَ لَه )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
  .ٍء ِمما يباع ِإذَا اتقَى اللَّه ِفيِه الْعبد فَلَا بأْس  ه كُلُّ شي و ما بأْس)عليه السالم ( الرضا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن جعفَِر بِن يحيى الْخزاِعي عن أَِبيِه - ٤
 فَخبرته أَنه )عليه السالم ( الَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن ِإسحاق بِن عماٍر قَ

 هبسلَا ت داً ومحم ِربضقَالَ فَلَا ت لْتفَع قَد داً قَالَ قُلْتمحم هتيمفَقَالَ أَ لَا س ِلي غُلَام ِلدو
يِفي ح ٍن لَكيةَ عقُر اللَّه لَهعج ِفي أَي اكِفد ِعلْتج فَقُلْت ِدكعب ٍق ِمنِصد لَفخ و اِتك

الْأَعماِل أَضعه قَالَ ِإذَا عدلْته عن خمسِة أَشياَء فَضعه حيثُ ِشئْت لَا تسِلمه صيرِفياً فَِإنَّ 
مه بياع الْأَكْفَاِن فَِإنَّ صاِحب الْأَكْفَاِن يسره الْوباُء ِإذَا كَانَ الصيرِفي لَا يسلَم ِمن الربا و لَا تسِل

 هِمن لَبست ارزاراً فَِإنَّ الْجزج هِلمسلَا ت ِتكَاِر واِلاح ِمن لَمسلَا ي هاِم فَِإنالطَّع اعيب هِلمسلَا ت و
سلَا ت ةُ ومحولَ اللَِّه الرساساً فَِإنَّ رخن هصلى اهللا عليه وآله ( ِلم( اسالن اعب ناِس مالن رقَالَ ش .  

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه جعفَِر - ٥
 قَالَ ِإني أَعطَيت خالَِتي غُلَاماً و نهيتها )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه  )عليه السالم ( بِن محمٍد 

  .أَنْ تجعلَه قَصاباً أَو حجاماً أَو صاِئغاً 
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  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْقَاِسِم بِن ِإسحاق بِن - ٦
لراِزي ِإبراِهيم عن موسى بِن زنجويِه التفِْليِسي عن أَِبي عمر الْحناِط عن ِإسماِعيلَ الصيقَِل ا

 و مِعي ثَوباِن فَقَالَ ِلي يا أَبا ِإسماِعيلَ يِجيئُِني ِمن )عليه السالم ( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
قُلْت جِعلْت ِقبِلكُم أَثْواب كَِثريةٌ و لَيس يِجيئُِني ِمثْلُ هذَيِن الثَّوبيِن اللَّذَيِن تحِملُهما أَنت فَ

 اِئكاً قُلْتح كُنفَقَالَ لَا ت معن قُلْت اِئكا فَقَالَ ِلي حا أَنمهِسجأَن اِعيلَ ومِإس ا أُممِزلُهغت اكِفد
يا عتقاً و فَما أَكُونُ قَالَ كُن صيقَلًا و كَانت مِعي ِمائَتا ِدرهٍم فَاشتريت ِبها سيوفاً و مرا

  .قَِدمت ِبها الري فَِبعتها ِبِربٍح كَِثٍري 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه قَالَ حدثَِني شيخ ِمن أَصحاِبنا الْكُوِفيني قَالَ دخلَ ِعيسى - ٧

 ساِحراً يأِْتيِه الناس و يأْخذُ علَى ذَِلك الْأَجر  و كَانَ)عليه السالم ( بن شفَِقي علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَنا رجلٌ كَانت ِصناعِتي السحر و كُنت آخذُ علَى ذَِلك الْأَجر و كَانَ 

و ِبِلقَاِئك لَيع اللَّه نم و هِمن تججح قَد اِشي وعلْ ِلي ِفي ملَّ فَهج و زِإلَى اللَِّه ع تبت قَد 
يِد اللَِّه  شبو عأَب قَالَ فَقَالَ لَه جرخم ذَِلك عليه السالم ( ٍء ِمن( ِقدعلَا ت لَّ وح .  

  باب كَسِب الْحجاِم
محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن - ١

  . قَالَ سأَلْته عن كَسِب الْحجاِم فَقَالَ لَا بأْس ِبِه ِإذَا لَم يشاِرطْ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
بِن سِديٍر قَالَ دخلْنا   سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حناِن - ٢

   و معنا فَرقَد الْحجام فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ِإني أَعملُ عملًا و قَد )عليه السالم ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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سأَلْت عنه غَير واِحٍد و لَا اثْنيِن فَزعموا أَنه عملٌ مكْروه و أَنا أُِحب أَنْ أَسأَلَك عنه فَِإنْ كَانَ 
لَى قَوِلك قَالَ و ما هو مكْروهاً انتهيت عنه و عِملْت غَيره ِمن الْأَعماِل فَِإني منتٍه ِفي ذَِلك ِإ

 ِبيفَِإنَّ الن جوزت و هِمن جح و قدصت أٍَخ و نا ابي ِبككَس قَالَ كُلْ ِمن امجصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ح

ِني اللَّه ِفداك ِإنَّ ِلي تيساً أُكِْريِه  قَِد احتجم و أَعطَى الْأَجر و لَو كَانَ حراماً ما أَعطَاه قَالَ جعلَ)
 ِلأَي انٌ قُلْتنقَالَ ح هونهكْري اسالن لَالٌ وح لَك هفَِإن هبِبِه فَقَالَ كُلْ كَسقُولُ ِفي كَسا تفَم

يش عب ِضِهمعاِس بِيِري النعلَالٌ قَالَ ِلتح وه و هونهكْرضاً ٍء ي.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن - ٣

 حجمه مولًى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ احتجم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
ولُ اللَِّه ِلبسر غَ قَالَ لَها فَرفَلَم طَاها أَعاماً مركَانَ ح لَو و طَاهأَع ةَ واضيصلى اهللا عليه وآله ( ِني ب( نأَي 

ع اللَّه لَهعج قَد لَ وفْعأَنْ ت ِغي لَكبنا كَانَ يولَ اللَِّه فَقَالَ مسا ري هتِربقَالَ ش مالد لَّ لَكج و ز
 دعاِر فَلَا تالن اباً ِمنِحج.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ٤
لَه أَنْ يشاِرطَ و لَا بأْس علَيك أَنْ  عن كَسِب الْحجاِم فَقَالَ مكْروه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 كلَيع أْسلَا ب و لَه هكْرا يمِإن و هاِكسمت و اِرطَهشت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٥
ٍر عيمِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عةَ باِويعم عليه السالم ( ن( أْساِم فَقَالَ لَا بجِب الْحكَس نع 

 أْسلَا ب ِبِه و رايعلَت برِت الْعوِس قَالَ ِإنْ كَانيالت رأَج ِبِه قُلْت.  
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  باب كَسِب الناِئحِة
١ - قُوبعِن يب سوني نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ ِلي أَِبي يا جعفَر أَوِقف ِلي ِمن ماِلي كَذَا و كَذَا ِلنواِدب  قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تندبِني عشر ِسِنني ِبِمنى أَيام ِمنى 

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٢
 ِإنَّ آلَ الْمِغريِة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مات الْوِليد بن الْمِغريِة فَقَالَت أُم سلَمةَ ِللنِبي )عليه السالم (  جعفٍَر

ِمن تكَان و أَتيهت ا وهابِثي تا فَلَِبسفَأَِذنَ لَه ِهمِإلَي بةً فَأَذْهاحنوا مأَقَام ا قَدها كَأَنِنهسح 
 نِت اببدا فَنالَهلْخِه خفَيِبطَر تقَدع ا وهدسلَّلَ جا جهرعش تخفَأَر تِإذَا قَام تكَان انٌّ وج

  . فَقَالَت )صلى اهللا عليه وآله ( عمها بين يدي رسوِل اللَِّه 
حاِمي الْحِقيقَِة ماِجد يسمو ِإلَى طَلَِب   أَبا الْوِليِد فَتى الْعِشريهأَنعى الْوِليد بن الْوِليِد

هِتريالْو هِمري قاً وفَراً غَدعج و ِننيثاً ِفي السكَانَ غَي قَد  
 ِبيا النهلَيع ذَِلك ابا عئاً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ فَميلَا قَالَ ش و .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِإسماِعيلَ - ٣
جِميعاً عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ كَانِت امرأَةٌ معنا ِفي الْحي و لَها جاِريةٌ ناِئحةٌ فَجاَءت ِإلَى أَِبي 

فَقَالَت قَد ِة واِئحِة الناِريِذِه الْجه ِمن لَّ ثُمج و زاللَِّه ع ِتي ِمنِعيشأَنَّ م لَمعت تأَن ما عي 
 ثَمِنها  عن ذَِلك فَِإنْ كَانَ حلَالًا و ِإلَّا ِبعتها و أَكَلْت ِمن)عليه السالم ( أَحببت أَنْ تسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 

 اللَّه أِْتيى يتح  
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ه عن هِذِه الْمسأَلَِة قَالَ  أَنْ أَسأَلَ)عليه السالم ( ِبالْفَرِج فَقَالَ لَها أَِبي و اللَِّه ِإني لَأُعِظم أَبا عبِد اللَِّه 
 أَ تشاِرطُ قُلْت و اللَِّه ما أَدِري )عليه السالم ( فَلَما قَِدمنا علَيِه أَخبرته أَنا ِبذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِطيا أُعلُ مقْبت اِرطُ وشا لَا تلَا فَقَالَ قُلْ لَه اِرطُ أَمشت ت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ عن عذَاِفٍر قَالَ - ٤
ا  و قَد سِئلَ عن كَسِب الناِئحِة قَالَ تستِحلُّه ِبضرِب ِإحدى يديه)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .علَى الْأُخرى 
  باب كَسِب الْماِشطَِة و الْخاِفضِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١
 قَالَ لَما هاجرِت )عليه السالم ( للَِّه نصٍر عن هارونَ بِن الْجهِم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد ا

 هاجرت ِفيِهن امرأَةٌ يقَالُ لَها أُم حِبيٍب و كَانت خاِفضةً )صلى اهللا عليه وآله ( النساُء ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 قَالَ لَها يا أُم حِبيٍب الْعملُ الَِّذي كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( تخِفض الْجواِري فَلَما رآها رسولُ اللَِّه 

ِفي يِدِك هو ِفي يِدِك الْيوم قَالَت نعم يا رسولَ اللَِّه ِإلَّا أَنْ يكُونَ حراماً فَتنهاِني عنه فَقَالَ لَا بلْ 
نه فَقَالَ يا أُم حِبيٍب ِإذَا أَنِت فَعلِْت فَلَا تنهِكي حلَالٌ فَادِني ِمني حتى أُعلِّمِك قَالَت فَدنوت ِم

 تِبيٍب أُخح كَانَ ِلأُم ِج قَالَ ووالز دظَى ِعنأَح ِه وجِللْو قرأَش هي فَِإنأَِشم أِْصِلي وتسلَا ت أَي
ةً ينقَيم تكَان ةَ وِطيع ا أُمقَالُ لَها يا ِبمهتربا أَخِتهِبيٍب ِإلَى أُخح أُم فَترصا اناِشطَةً فَلَمِني مع

 فَأَخبرته ِبما قَالَت )صلى اهللا عليه وآله (  فَأَقْبلَت أُم عِطيةَ ِإلَى النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَها رسولُ اللَِّه 
 ادِني ِمني يا أُم عِطيةَ ِإذَا أَنِت قَينِت الْجاِريةَ فَلَا )صلى اهللا عليه وآله ( الَ لَها رسولُ اللَِّه لَها أُختها فَقَ

  .تغِسِلي وجهها ِبالِْخرقَِة فَِإنَّ الِْخرقَةَ تشرب ماَء الْوجِه 
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي - ٢
 فَقَالَ لَها هلْ تركِْت ) صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ دخلَت ماِشطَةٌ علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عملَِك أَو أَقَمِت علَيِه فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه أَنا أَعملُه ِإلَّا أَنْ تنهاِني عنه فَأَنتِهي عنه فَقَالَ لَها 
ِإنها تذْهب ِبماِء الْوجِه و لَا تِصِلي الشعر ِبالشعِر افْعِلي فَِإذَا مشطِْت فَلَا تجِلي الْوجه ِبالِْخرِق فَ

.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن ساِلِم - ٣

 عِن الْقَراِمِل الَِّتي تضعها النساُء ِفي )عليه السالم (  بِن مكْرٍم عن سعٍد الِْإسكَاِف قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر
رُءوِسِهن يِصلْنه ِبشعوِرِهن فَقَالَ لَا بأْس علَى الْمرأَِة ِبما تزينت ِبِه ِلزوِجها قَالَ فَقُلْت لَه بلَغنا 

( عن الْواِصلَةَ و الْموصولَةَ فَقَالَ لَيس هناك ِإنما لَعن رسولُ اللَِّه  لَ)صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 الْواِصلَةَ الَِّتي تزِني ِفي شباِبها فَلَما كَِبرت قَادِت النساَء ِإلَى الرجاِل فَِتلْك الْواِصلَةُ )صلى اهللا عليه وآله 
  .و الْموصولَةُ 

٤ - ناٍد عمِن حلَِف بخ ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ كَانِت امرأَةٌ يقَالُ لَها أُم طَيبةَ تخِفض )عليه السالم ( عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عفَد اِريوالْج ِبيا النلَا )صلى اهللا عليه وآله ( اه ي وفَأَِشم اِريوِت الْجفَضةَ ِإذَا خبطَي ا أُما يفَقَالَ لَه 
  .تجِحِفي فَِإنه أَصفَى ِللَوِن الْوجِه و أَحظَى ِعند الْبعِل 

  باب كَسِب الْمغنيِة و ِشراِئها
١ -أَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدب ِليع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

 عن كَسِب الْمغنياِت فَقَالَ الَِّتي يدخلُ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ِتي تدعى ِإلَى الْأَعراِس لَيس ِبِه بأْس و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ِمن علَيها الرجالُ حرام و الَّ

  .الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه 
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 قَالَ الْمغنيةُ الَِّتي )عليه السالم (   عنه عن حكٍَم الْحناِط عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  .تزف الْعراِئس لَا بأْس ِبكَسِبها 

 النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن- ٣
 أَجر الْمغنيِة الَِّتي تزف )عليه السالم ( عن أَيوب بِن الْحر عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الرجالُ الْعراِئس لَيس ِبِه بأْس لَيست ِبالَِّتي يدخلُ علَيها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء قَالَ سِئلَ أَبو - ٤

نها ِإلَّا  عن ِشراِء الْمغنيِة فَقَالَ قَد تكُونُ ِللرجِل الْجاِريةُ تلِْهيِه و ما ثَم)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
  .ثَمن كَلٍْب و ثَمن الْكَلِْب سحت و السحت ِفي الناِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٥
 قَالَ سأَلَه رجلٌ عن )عليه السالم ( ِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه فَضاٍل عن سِعيِد بِن محمٍد الطَّاِهِري عن أَ

 ِنفَاق نهاعِتماس و كُفْر نهِليمعت و امرح نهعيب و نهاؤاِت فَقَالَ ِشرينغاِري الْموِع الْجيب.  
 بِن عِلي عن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم عن نصِر بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن- ٦

  . يقُولُ الْمغنيةُ ملْعونةٌ ملْعونٌ من أَكَلَ كَسبها )عليه السالم ( قَابوس قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٧ -محم ناِبِه عحِض أَصعب نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب اِهيمرِإب ناِعيلَ عمِن ِإسِد ب

الِْبلَاِد قَالَ أَوصى ِإسحاق بن عمر ِعند وفَاِتِه ِبجواٍر لَه مغنياٍت أَنْ نِبيعهن و نحِملَ ثَمنهن ِإلَى 
واِري ِبثَلَاِثِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم و حملْت الثَّمن ِإلَيِه  قَالَ ِإبراِهيم فَِبعت الْج)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

 اٍت وينغم اٍر لَهوِع جيِتِه ِببوم دى ِعنصأَو قَد رمع نب اقحِإس قَالُ لَهي لًى لَكوِإنَّ م لَه فَقُلْت
 و نهتِبع قَد و كِن ِإلَيِل الثَّممذَا حةَ ِلي ِفيِه ِإنَّ هاجٍم فَقَالَ لَا حهثَلَاثُِمائَِة أَلِْف ِدر نذَا الثَّمه

 تحس نهنثَم و ِنفَاق نهِمن اعِتماِلاس و كُفْر نهِليمعت و تحس.  
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  باب كَسِب الْمعلِِّم
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عِن - ١

 عِن التعِليِم فَقَالَ لَا تأْخذْ )ليه السالم ع( الْفَضِل بِن كَِثٍري عن حسانَ الْمعلِِّم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
علَى التعِليِم أَجراً قُلْت الشعر و الرساِئلُ و ما أَشبه ذَِلك أُشاِرطُ علَيِه قَالَ نعم بعد أَنْ يكُونَ 

هضعلُ بفَضِليِم لَا تعاًء ِفي التوس كدانُ ِعنيبٍض الصعلَى بع م.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن - ٢

ِم سحت  هؤلَاِء يقُولُونَ ِإنَّ كَسب الْمعلِّ)عليه السالم ( الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
فَقَالَ كَذَبوا أَعداُء اللَِّه ِإنما أَرادوا أَنْ لَا يعلِّموا الْقُرآنَ و لَو أَنَّ الْمعلِّم أَعطَاه رجلٌ ِديةَ ولَِدِه 

  .لَكَانَ ِللْمعلِِّم مباحاً 
  باب بيِع الْمصاِحِف

ِه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن عبِد   محمد بن يحيى عن عبِد اللَّ- ١
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الْمصاِحف لَن تشترى )عليه السالم ( الرحمِن بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لْورق و ما ِفيِه ِمن الْأَدِم و ِحلْيِتِه و ما ِفيِه ِمن عمِل يِدك فَِإذَا اشتريت فَقُلْ ِإنما أَشتِري ِمنك ا

  .ِبكَذَا و كَذَا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٢
ته عن بيِع الْمصاِحِف و ِشراِئها فَقَالَ لَا تشتِر ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .و لَِكِن اشتِر الْحِديد و الْورق و الدفَّتيِن و قُلْ أَشتِري ِمنك هذَا ِبكَذَا و كَذَا 
٣ -اٍل عِن فَضِن ابٍد عمحم نب دمِحيِم   أَحِد الربِن عِح بور نانَ عثْمِن عغَاِلِب ب ن

 نع  
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 و بيِعها فَقَالَ ِإنما كَانَ يوضع الْورق  قَالَ سأَلْته عن ِشراِء الْمصاِحِف)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِعند الِْمنبِر و كَانَ ما بين الِْمنبِر و الْحاِئِط قَدر ما تمر الشاةُ أَو رجلٌ منحِرف قَالَ فَكَانَ 

ا بورتاش مهِإن ثُم ذَِلك ِمن بكْتي أِْتي ولُ يجالر دع]قَالَ ِلي ] ذَِلك ى ِفي ذَِلكرا تفَم قُلْت
 لَِكن و أْسراً قَالَ لَا بِتِه أَجابلَى ِكتع ِطيى أَنْ أُعرا تفَم قُلْت هأَنْ أَِبيع ِمن ِإلَي بِري أَحتأَش

  .هكَذَا كَانوا يصنعونَ 
٤ -دمأَح نٍد عمحم نب ِليِن   عمحِد الربع نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب 

 فَقُلْت أَنا )عليه السالم ( بِن أَِبي هاِشٍم عن ساِبٍق السنِدي عن عنبسةَ الْوراِق قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فَِإنْ ن اِحفصالْم لٌ أَِبيعجر لَى وب ِفيِه قُلْت بكْتت قاً ورِري وتشت تا فَقَالَ أَ لَسهأَِبع ِني لَمتيه

  .أُعاِلجها قَالَ لَا بأْس ِبها 
  باب الِْقماِر و النهبِة

١ -س نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدِمريِن عِف بي
 عن قَوِل اللَِّه عز )عليه السالم ( عن ِزياِد بِن ِعيسى و هو أَبو عبيدةَ الْحذَّاُء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

قَاِمرت شيقُر تِبالْباِطِل فَقَالَ كَان كُمنيب والَكُمأْكُلُوا أَمال ت لَّ وج اِلِه وم ِلِه ولَ ِبأَهجالر 
 ذَِلك نلَّ عج و زع اللَّه ماههفَن.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن - ٢
صلى اهللا عليه (  قَالَ لَما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

   )وآله 
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أَزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطاِن فَاجتِنبوه ِقيلَ يا رسولَ ِإنما الْخمر و الْميِسر و الْأَنصاب و الْ
 وهحا ذَبقَالَ م ابصا الْأَنِقيلَ فَم زوالْج و ابى الِْكعتِبِه ح قُوِمرا تفَقَالَ كُلُّ م ِسريا الْماللَِّه م

قَالَ ِقد لَاما الْأَزِقيلَ فَم ِتِهما ِآلِلهونَ ِبهقِْسمتسالَِّتي ي مهاح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٣

 غُلَاماً يشتِري )م عليه السال( عن يونس بِن يعقُوب عن عبِد الْحِميِد بِن سِعيٍد قَالَ بعثَ أَبو الْحسِن 
 ِإنَّ ِفيِه ِمن لًى لَهوم فَقَالَ لَه ى ِبِه أَكَلَها أَتا فَلَمِبه رِن فَقَاميتضيب ةً أَوضيب لَامذَ الْغضاً فَأَخيب لَه

 أَهقَيٍت فَتا ِبطَشعاِر قَالَ فَدالِْقم.  
٤ -م نى عيحي نب دمحوِد   مارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمح

 لَا يزِني الزاِني ِحني يزِني )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ني يسِرق و هو مؤِمن و لَا ينهب نهبةً ذَات شرٍف ِحني و هو مؤِمن و لَا يسِرق الساِرق ِح

 عنا صم وحٍف قَالَ نرش ةٌ ذَاتبها نم وِد وارِلأَِبي الْج اٍن قُلْتِسن نقَالَ اب ِمنؤم وه ا وهبهني
 لَه وئاً فَهيذَ شأَخ نقَالَ م ِحني اِتمح.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٥
  . قَالَ لَا تصلُح الْمقَامرةُ و لَا النهبةُ )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 

٦ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوقَالَ )عليه السالم ( ِن الن 
  .ُء ِبِه الصبيانُ ِمن الِْقماِر أَنْ يؤكَلَ و قَالَ هو سحت  كَانَ ينهى عِن الْجوِز يِجي

٧ -ع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع ن )

 قَالَ سأَلْته عِن النثَاِر ِمن السكَِّر و اللَّوِز و أَشباِهِه أَ يِحلُّ أَكْلُه قَالَ يكْره أَكْلُ ما )عليه السالم 
 ِهبتان.  

  ِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَ- ٨
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 الِْإملَاك يكُونُ و الْعرس فَينثَر )عليه السالم ( جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ذْهفَخ هِمن كطَوا أَعم لَِكن و امرِم فَقَالَ حلَى الْقَوع.  

 قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن - ٩
ِمعس ارالِْقم وه ِسريقُولُ الْمي هت.  

  الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن يعقُوب بِن يِزيد عن عبِد -١٠
 الصبيانُ يلْعبونَ ِبالْجوِز و )م عليه السال( اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 امرح هفَِإن هأْكُلْ ِمنونَ فَقَالَ لَا تقَاِمري ِض ويالْب.  
  باب الْمكَاِسِب الْحراِم

ي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن أَِب- ١
 ِإنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمِتي ِمن بعِدي هِذِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

  .الْمكَاِسب الْحرام و الشهوةُ الْخِفيِة و الربا 
٢ -اِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِء عى الْفَرِعيس نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الس

 قَالَ أَربعةٌ لَا يجزنَ ِفي أَربٍع الِْخيانةُ و الْغلُولُ و )عليه السالم ( أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
جنَ ِفي حزجا لَا يبالر ِرقَةُ وقٍَة السدلَا ص اٍد ولَا ِجه ٍة ورملَا ع و .  

٣ - هذَكَر نمٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِر ِحلِِّه ثُم حج فَلَبى نوِدي لَا  قَالَ ِإذَا اكْتسب الرجلُ مالًا ِمن غَي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كيدعس و كيلَب وِديى نِحلِِّه فَلَب ِإنْ كَانَ ِمن و كيدعلَا س و كيلَب.  
   )ه السالم علي(   أَحمد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
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  .قَالَ كَسب الْحراِم يِبني ِفي الذُّريِة 
٥ -ع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع قَالَ )عليه السالم ( ن 

 ِمِننيؤالْم لٌ أَِمريجى راماً )صلوات اهللا عليه ( أَترح لَالًا وطَاِلِبِه حِفي م تضالًا أَغْمم تبي كَسفَقَالَ ِإن 
امرالْح و هلَالَ ِمنِري الْحلَا أَد ةَ وبوالت تدأَر قَد و ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري لَيلَطَ عتقَِد اخ عليه (  و

 تصدق ِبخمِس ماِلك فَِإنَّ اللَّه جلَّ اسمه رِضي ِمن الْأَشياِء ِبالْخمِس و ساِئر الْأَمواِل لَك )السالم 
  .حلَالٌ 

٦ - نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبع نع اهمٍل سجر نع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع
 قَالَ تشوفَِت الدنيا ِلقَوٍم حلَالًا محضاً فَلَم )عليه السالم ( اللَِّه بِن الْقَاِسِم الْجعفَِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَوٍم حلَالًا و شبهةً فَقَالُوا لَا حاجةَ لَنا ِفي الشبهِة و توسعوا ِمن يِريدوها فَدرجوا ثُم تشوفَت ِل
الْحلَاِل ثُم تشوفَت ِلقَوٍم آخِرين حراماً و شبهةً فَقَالُوا لَا حاجةَ لَنا ِفي الْحراِم و توسعوا ِفي 

وٍم حراماً محضاً فَيطْلُبونها فَلَا يِجدونها و الْمؤِمن ِفي الدنيا يأْكُلُ ِبمنِزلَِة الشبهِة ثُم تشوفَت ِلقَ
 طَرضالْم.  
 يا )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عمن ذَكَره عن داود الصرِمي قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن - ٧
نَّ الْحرام لَا ينِمي و ِإنْ نمى لَا يبارك لَه ِفيِه و ما أَنفَقَه لَم يؤجر علَيِه و ما خلَّفَه كَانَ داود ِإ

  .زاده ِإلَى الناِر 
 رجلٌ  )عليه السالم(   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ٨

اشترى ِمن رجٍل ضيعةً أَو خاِدماً ِبماٍل أَخذَه ِمن قَطِْع الطَِّريِق أَو ِمن سِرقٍَة هلْ يِحلُّ لَه ما 
 ِمن اهرتالَِّذي اش جذَا الْفَرطَأَ هأَنْ ي ِحلُّ لَهي ِة أَوعيِذِه الضِة هرثَم ِه ِمنلَيلُ عخدي ِمن ِرقَِة أَوالس

 قَّععليه السالم ( قَطِْع الطَِّريِق فَو(يِفي ش ريلَا خ   الُهمِتعِحلُّ اسلَا ي و امرح لُهٍء أَص.  
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٩ -ِعد   نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 عن رجٍل أَصاب مالًا ِمن عمِل بِني أُميةَ و هو )عليه السالم ( سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

هِصلُ ِمني و هِمن قدصتي نذِْهبناِت يسقُولُ ِإنَّ الْحي وه و بسا اكْتم لَه فَرغِلي جحي و هتابقَر 
 ِإنَّ الْخِطيئَةَ لَا تكَفِّر الْخِطيئَةَ و لَِكن الْحسنةَ تحطُّ )عليه السالم ( السيئاِت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَ ِإنْ كَانَ خلَطَ الْحلَالَ ِبالْحراِم فَاختلَطَا جِميعاً فَلَا يعِرف الْحلَالَ ِمن الْحراِم فَلَا الْخِطيئَةَ ثُم قَا
 أْسب.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه -١٠
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و قَِدمنا ِإىل ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء )عليه السالم ( ِه عن أَِبي عبِد اللَّ

منثُوراً فَقَالَ ِإنْ كَانت أَعمالُهم لَأَشد بياضاً ِمن الْقَباِطي فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ لَها كُوِني هباًء 
ذَِلك و ذُوهأَخ امرالْح ملَه ِرعوا ِإذَا شكَان مهأَن .  

  باب السحِت
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن - ١

ٍء غُلَّ ِمن   عِن الْغلُوِل قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم (  ِرئَاٍب عن عماِر بِن مروانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
 ورا أُجهةٌ ِمنكَِثري اعوأَن تحالس و تحس ههِشب ِتيِم واِل الْيأَكْلُ م و تحس واِم فَهالِْإم

بعد الْبينِة فَأَما الرشا ِفي الْحكِْم فَِإنَّ ذَِلك الْفَواِجِر و ثَمن الْخمِر و النِبيِذ الْمسِكِر و الربا 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( الْكُفْر ِباللَِّه الْعِظيِم و ِبرسوِلِه 

   )الم عليه الس(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
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 كِْم وةُ ِفي الْحوشالر و ِغيالْب رهم ِر ومالْخ نثَم الْكَلِْب و نثَم ِة وتيالْم نثَم تحقَالَ الس
  .اِهِن أَجر الْكَ
٣ - ِليِن عِن بسِن الْحع اِنيورامِن الْجِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِمنها  السحت أَنواع كَِثريةٌ)عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
كَسب الْحجاِم ِإذَا شارطَ و أَجر الزاِنيِة و ثَمن الْخمِر فَأَما الرشا ِفي الْحكِْم فَهو الْكُفْر ِباللَِّه 

  .الْعِظيِم 
٤ -سِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ ع

  . قَالَ سأَلْته عِن السحِت فَقَالَ الرشا ِفي الْحكِْم )عليه السالم ( يِزيد بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٥ -ع نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليِد   عب

الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عِن الْقَاِسِم بِن الْوِليِد الْعماِري عن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن 
ِن الْكَلِْب الَِّذي  عن ثَم)عليه السالم ( عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه الْعاِمِري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسفَلَا ب وديا الصفَأَم تحفَقَالَ س ِصيدلَا ي.  
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن غَيِر واِحٍد عِن الشِعِريي عن أَِبي عبِد - ٦

سٍب و لَم يعِط الْعين حظَّها ِمن النوِم فَكَسبه ذَِلك  قَالَ من بات ساِهراً ِفي كَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 امرح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٧
ِن عِع بمِمس نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نِلِك عِد الْمعليه السالم ( ب( اعنقَالَ الص 

 تحس وفَه لَ كُلَّهوا اللَّيِهرِإذَا س.  
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٨ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع قَالَ )عليه السالم ( اِهيم 
 عن كَسِب الِْإماِء فَِإنها ِإنْ لَم تِجد زنت ِإلَّا أَمةً قَد عِرفَت )صلى اهللا عليه وآله ( نهى رسولُ اللَِّه 

ٍد وِة يعنِبص قرس ِجدي ِإنْ لَم هِدِه فَِإنةً ِبياعِصن ِسنحلَاِم الَِّذي لَا يِب الْغكَس نى عهن .  
  باب أَكِْل ماِل الْيِتيِم

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ قَالَ - ١
و عِد اللَِّه أَبِة )عليه السالم ( بةُ الْآِخرقُوبا عماهدِن ِإحيتقُوبِتيِم ِبعاِل الْيلَّ ِفي مج و زع اللَّه دعأَو 

يذُر لِْفِهمخ كُوا ِمنرت لَو الَِّذين شخلْي لَّ وج و زع لُها فَقَوينةُ الدقُوبا عأَم و ارةً ِضعافاً الن
  .خافُوا علَيِهم الْآيةَ يعِني ِليخش أَنْ أَخلُفَه ِفي ذُريِتِه كَما صنع ِبهؤلَاِء الْيتامى 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عجلَانَ أَِبي - ٢
 عن أَكِْل ماِل الْيِتيِم فَقَالَ هو كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه صاِلٍح قَا

( الَ ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ناراً و سيصلَونَ سِعرياً ثُم قَ

 ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه من عالَ يِتيماً حتى ينقَِطع يتمه أَو يستغِني ِبنفِْسِه أَوجب اللَّه عز و )عليه السالم 
  .جلَّ لَه الْجنةَ كَما أَوجب النار ِلمن أَكَلَ مالَ الْيِتيِم 

٣ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   أَلْتٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا ع
 عِن الرجِل يكُونُ ِفي يِدِه مالٌ ِلأَيتاٍم فَيحتاج ِإلَيِه فَيمد يده فَيأْخذُه و )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

لَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يأْكُلَ ِإلَّا الْقَصد لَا يسِرف فَِإنْ كَانَ ِمن ِنيِتِه أَنْ لَا يرده ينِوي أَنْ يرده فَقَا
  .علَيِهم فَهو ِبالْمنِزِل الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى - ٤
 ِإنا ندخلُ علَى أٍَخ لَنا ِفي بيِت أَيتاٍم و معهم خاِدم )عليه السالم (  الْكَاِهِلي قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 ِمن اما ِفيِه الطَّعنا طَِعممبر و مهاِدما خنمدخي و اِئِهمم ِمن برشن و اِطِهملَى ِبسع دقْعفَن ملَه
ِفيِه ِمن ا واِحِبنِد صِعن مةٌ لَهفَعنم ِهملَيع وِلكُمخفَقَالَ ِإنْ كَانَ ِفي د ى ِفي ذَِلكرا تفَم اِمِهمطَع 

 بِل الِْإنسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ فَأَنتم لَا يخفَى )عليه السالم ( فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ ِفيِه ضرر فَلَا و قَالَ 
الَ اللَّه عز و جلَّ و ِإنْ تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم ِفي الديِن و اللَّه يعلَم الْمفِْسد ِمن علَيكُم و قَد قَ

  .الْمصِلِح 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن ذُبيانَ بِن حِكيٍم الْأَوِدي عن عِلي بِن - ٥
ِغريِد اللَِّه الْمبِلأَِبي ع عليه السالم ( ِة قَالَ قُلْت(يا الشلَه ِديا أُهمبةً فَرِتيمةَ أٍَخ يناب ُء فَآكُلُ   ِإنَّ ِلي

يالش ذَِلك دعا بهأُطِْعم ثُم هذَا فَقَالَ  ِمنذَا ِبهه با راِلي فَأَقُولُ يم لَ)عليه السالم ( َء ِمن  أْسا ب.  
هِتيِم ِمناِل الْيِم مِحلُّ ِلقَيا يباب م  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ١
رياً فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف فَقَالَ من كَانَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من كانَ فَِق)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِتِهمعيِفي ض قُومي و مالَهوى أَمقَاضتي وفَه هِقيما يم لَه سلَي اجتحم وه ى وامتئاً ِللْييِلي شي
شلَا ت مهتعيِإنْ كَانَ ض و ِرفسلَا ي ٍر وأْكُلْ ِبقَدفَلْي اِلِهموأَم أَنَّ ِمنزرفِْسِه فَلَا يِلن اِلجعا يمع لُهغ

  .شيئاً 
   عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ )عليه السالم (   عثْمانُ عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢
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تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم قَالَ يعِني الْيتامى ِإذَا كَانَ الرجلُ يِلي ِلأَيتاٍم ِفي حجِرِه فَلْيخِرج ِمن ماِلِه 
طُهم و يأْكُلُونَ جِميعاً و لَا يرزأَنَّ ِمن أَمواِلِهم شيئاً علَى قَدِر ما يخِرج ِلكُلِّ ِإنساٍن ِمنهم فَيخاِل

 ارالن ا ِهيمِإن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٣

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِب
 مهِلحصا يم و اِلِهموِفي أَم مأَِو الْقَي ِصيى الْونا عمِإن و الْقُوت وه وفرعقَالَ الْم.  

٤ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن م
 سأَلَِني ِعيسى بن موسى عِن الْقَيِم ِللْيتامى ِفي الِْإِبِل و ما )عليه السالم ( سِديٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ب ضالَّتها و هنأَ جرباها فَلَه أَنْ يِصيب ِمن لَبِنها ِمن يِحلُّ لَه ِمنها قُلْت ِإذَا لَاطَ حوضها و طَلَ
  .غَيِر نهٍك ِبضرٍع و لَا فَساٍد ِلنسٍل 

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من كانَ فَِقرياً فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف فَقَالَ ذَِلك رجلٌ يحِبس )السالم عليه ( 

 نفْسه عِن الْمِعيشِة فَلَا بأْس أَنْ يأْكُلَ ِبالْمعروِف ِإذَا كَانَ يصِلح لَهم أَموالَهم فَِإنْ كَانَ الْمالُ
قَِليلًا فَلَا يأْكُلْ ِمنه شيئاً قَالَ قُلْت أَ رأَيت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم قَالَ 

لْت أَ رأَيت تخِرج ِمن أَمواِلِهم ِبقَدِر ما يكِْفيِهم و تخِرج ِمن ماِلك قَدر ما يكِْفيك ثُم تنِفقُه قُ
 ٍض وعب آكَلُ ِمن مهضعب ٍض وعب ةً ِمنولَى ِكسأَع مهضعب اراً وِكب اراً وى ِصغامتوا يِإنْ كَان

طَّعاِم ال] أَكْلُ[مالُهم جِميعاً فَقَالَ أَما الِْكسوةُ فَعلَى كُلِّ ِإنساٍن ِمنهم ثَمن ِكسوِتِه و أَما 
  .فَاجعلُوه جِميعاً فَِإنْ الصِغري يوِشك أَنْ يأْكُلَ ِمثْلَ الْكَِبِري 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن بعِض أَصحاِبنا عن ِعيِص بِن - ٦
 عِن الْيِتيِم يكُونُ غَلَّته ِفي الشهِر ِعشِرين ِدرهماً كَيف )ه السالم علي( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ينفَق علَيِه ِمنها قَالَ قُوته ِمن الطَّعاِم و التمِر و سأَلْته أُنِفق علَيِه ثُلُثَها قَالَ نعم و ِنصفَها 
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هِض ِمنالْقَر ِتيِم واِل الْيِة ِفي مارجباب الت  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَسباِط بِن ساِلٍم - ١
 كَانَ ِلي أَخ هلَك فَأَوصى ِإلَى أٍَخ أَكْبر ِمني و أَدخلَِني معه )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُ

ِتيِم وِللْي هلَّمٍل سفَض ا كَانَ ِمنِبِه أَِخي فَم ِربضالٌ فَيم لَه ِغرياً وص ناً لَهاب كرت ِة وِصيِفي الْو 
 كُني ِإنْ لَم ِبِه و أْسفَلَا ب ِلفِتيِم ِإنْ تاِل الْيِحيطُ ِبمالٌ يم فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِلأَِخيك الَهم لَه ِمنض

  .لَه مالٌ فَلَا يعِرض ِلماِل الْيِتيِم 
٢ -ح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز ع

 ِفي ماِل الْيِتيِم قَالَ الْعاِملُ ِبِه ضاِمن و ِللْيِتيِم الربح ِإذَا لَم يكُن ِللْعاِمِل ِبِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 اهأَد ِطبقَالَ ِإنْ أُع الٌ وم.  

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد   محمد بن ِإسماِع- ٣
 قَالَ ِفي رجٍل ِعنده مالُ الْيِتيِم فَقَالَ ِإنْ كَانَ محتاجاً و لَيس لَه )عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و الَهم سمالٌ فَلَا يِإنْ م]وه [ اِمنض وه ِتيِم وِللْي حبِبِه فَالر رجات.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَسباِط بِن ساِلٍم قَالَ - ٤
أَنْ أَسأَلَك عن ماِل يِتيٍم ِفي حجِرِه يتِجر ِبِه  فَقُلْت أَمرِني أَِخي )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش هابأَص أَو ِلفِتيِم ِإنْ تاِل الْيِحيطُ ِبمالٌ يم فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِلأَِخيك  ضرعتِإلَّا فَلَا ي و لَه هٌء غَِرم
  .ِلماِل الْيِتيِم 

٥ - ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبوِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع
 ِفي رجٍل ولِّي مالَ يِتيٍم أَ يستقِْرض ِمنه فَقَالَ ِإنَّ عِلي بن )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .نَ يستقِْرض ِمن ماِل أَيتاٍم كَانوا ِفي حجِرِه فَلَا بأْس ِبذَِلك  قَد كَا)عليه السالم ( الْحسيِن 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٦

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ولِّي مالَ يِتيٍم أَ يستقِْرض )يه السالم عل( عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمنه قَالَ 
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  .ض ِمن ماِل يِتيٍم كَانَ ِفي حجِرِه  يستقِْر)عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٧

 ِفي الرجِل يكُونُ ِعند )سالم عليه ال( عميٍر و صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن 
 هدالَِّذي كَانَ ِعن ِلمعلَا ي ا وهِإلَي اجتحي اِهمرد هذُ ِمنأْخِه فَيِإلَي هفَعداٍم فَيتالٌ ِلأَيِتِه ميِل بِض أَهعب

ئاً ثُميش اِلِهموأَم ذَ ِمنأَخ هاِم أَنتالُ ِللْأَيِطيِه الَِّذي كَانَ الْمعأَ ي لَه ريخ ذَِلك أَي ذَِلك دعب رسيت 
ِفي يِدِه أَم يدفَعه ِإلَى الْيِتيِم و قَد بلَغَ و هلْ يجِزئُه أَنْ يدفَعه ِإلَى صاِحِبِه علَى وجِه الصلَِة و لَا 

قَالَ يجِزئُه أَي ذَِلك فَعلَ ِإذَا أَوصلَه ِإلَى صاِحِبِه فَِإنَّ هذَا ِمن السراِئِر ِإذَا يعِلمه أَنه أَخذَ لَه مالًا فَ
كَانَ ِمن ِنيِتِه ِإنْ شاَء رده ِإلَى الْيِتيِم ِإنْ كَانَ قَد بلَغَ علَى أَي وجٍه شاَء و ِإنْ لَم يعِلمه أَنْ كَانَ 

 ضاِل غَاِئباً قَبالْم اِحبقَالَ ِإنْ كَانَ ص ِدِه وِإلَى الَِّذي كَانَ ِفي ي هداَء رِإنْ ش ئاً ويش لَه
  .فَلْيدفَعه ِإلَى الَِّذي كَانَ الْمالُ ِفي يِدِه 

ِد بِن جِريٍر عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن خاِل- ٨
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل ولِّي مالَ يِتيٍم فَاستقْرض ِمنه شيئاً )عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِرِه  كَانَ استقْرض مالًا ِلأَيتاٍم ِفي حج)عليه السالم ( فَقَالَ ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن 
  باب أَداِء الْأَمانِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن مصعٍب الْهمداِني قَالَ - ١
أَمانِة ِإلَى الْبر و الْفَاِجِر و  يقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عذْر ِلأَحٍد ِفيها أَداُء الْ)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْوفَاُء ِبالْعهِد ِإلَى الْبر و الْفَاِجِر و ِبر الْواِلديِن بريِن كَانا أَو فَاِجريِن 
يٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن ابِن بكَ- ٢

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ِمن مواِليك يستِحلُّ مالَ بِني )عليه السالم ( الْحسيِن الشيباِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ها و ِإنْ كَانوا أُميةَ و ِدماَءهم و ِإنه وقَع لَهم ِعنده وِديعةٌ فَقَالَ أَدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِل
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  . فَيِحلَّ و يحرم )عليه السالم ( مجوِسياً فَِإنَّ ذَِلك لَا يكُونُ حتى يقُوم قَاِئمنا أَهلَ الْبيِت 
 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه  - ٣

(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْحسِن بِن راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . أَدوا الْأَمانةَ و لَو ِإلَى قَاِتِل ولِْد الْأَنِبياِء )ه صلوات اهللا علي
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عمر بِن أَِبي حفٍْص - ٤

ا اللَّه و علَيكُم ِبأَداِء الْأَمانِة ِإلَى مِن ائْتمنكُم و لَو  يقُولُ اتقُو)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  . ائْتمنِني علَى أَمانٍة لَأَديتها ِإلَيِه )عليه السالم ( أَنَّ قَاِتلَ عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 

٥ -حم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مورِن ماِر بمع ناٍن عِن ِسنِد بم
 ِبالسيِف و قَاِتلَه لَِو )عليه السالم (  ِفي وِصيٍة لَه اعلَم أَنَّ ضاِرب عِلي )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 قَِبلْت ِني ثُمارشتاس ِني وحصنتاس ِني ونمةَ ائْتانِه الْأَمِإلَي تيلَأَد هِمن ذَِلك.  
٦ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

مرأَةٌ ِبالْمِدينِة كَانَ الناس  ا)عليه السالم ( بِن عماٍر عن حفِْص بِن قُرٍط قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يضعونَ ِعندها الْجواِري فَتصِلحهن و قُلْنا ما رأَينا ِمثْلَ ما صب علَيها ِمن الرزِق فَقَالَ ِإنها 

 قزالر ِلبجي ذَِلك ةَ وانِت الْأَمأَد ِديثَ وقَِت الْحدص.  
قَالَ ص  ذَِلك دعفٍْص بح ِمن هتِمعس انُ وفْو.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
 )صلى اهللا عليه وآله ( لْأَمانِة و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه  لَيس ِمنا من أَخلَف ِبا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 الْفَقْر ِلبجةُ تانالِْخي و قزالر ِلبجةُ تانالْأَم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم - ٨
حِن مى بوسِني معِن يسا الْحأَب أَلْتِن الْقَاِسِم قَالَ سِد بمحم نٍد عٍل )عليه السالم ( مجر نع 

 هِطيعلَى أَنْ لَا يع قِْدرِب يرالْع لٌ ِمنجالُ رِه الْملَيلُ الَِّذي عجالر ةٌ وِقيم الًا لَهلًا مجر عدوتاس
ئاً ويشيلَى شع لَه قِْدرئاً فَقَالَ ِلي   لَا ييش عأَد فَلَم اِرِجيِبيثٌ خخ هعدوتلُ الَِّذي اسجالر ٍء و
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ن قُلْ لَه رده علَيِه فَِإنه ائْتمنه علَيِه ِبأَمانِة اللَِّه عز و جلَّ قُلْت فَرجلٌ اشترى ِمِن امرأٍَة ِم
الْعباِسيني بعض قَطَاِئِعِهم فَكَتب علَيها ِكتاباً أَنها قَد قَبضِت الْمالَ و لَم تقِْبضه فَيعِطيها الْمالَ 

  أَم يمنعها 
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 ِلكْهمت ا لَمم هتاعا بهِع فَِإننالْم دا أَشهعنمي قَالَ ِلي قُلْ لَه.  
  الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن كَِثِري بِن يونس عن عبِد - ٩

ةَ قَالَ لَمابيِن سِن بمحالر لَيع ابالْب برفَض اِنِه ِإلَيوِإخ لٌ ِمنجاَء رةُ جابيأَِبي س لَكا ه
فَخرجت ِإلَيِه فَعزاِني و قَالَ ِلي هلْ ترك أَبوك شيئاً فَقُلْت لَه لَا فَدفَع ِإلَي ِكيساً ِفيِه أَلْف ِدرهٍم 

ِحفْظَه ِسنقَالَ ِلي أَح ا كَانَ وا فَلَمهتربفَأَخ ا فَِرحأَن ي وِإلَى أُم لْتخا فَدلَهكُلْ فَض ا و
 اللَّه قزوٍت فَرانِفي ح تلَسج و اِبِريس اِئعضى ِلي برتِديقاً كَانَ ِلأَِبي فَاشص تيأَت ِشيِبالْع

راً كَِثرياً ويا خِفيه زع لَّ وج ا قَدها ِإنلَه قُلْت ي وِإلَى أُم ِفي قَلِْبي فَِجئْت قَعفَو جالْح رضح 
وقَع ِفي قَلِْبي أَنْ أَخرج ِإلَى مكَّةَ فَقَالَت ِلي فَرد دراِهم فُلَاٍن علَيِه فَهاِتها و ِجئْت ِبها ِإلَيِه 

وهبتها لَه فَقَالَ لَعلَّك استقْلَلْتها فَأَِزيدك قُلْت لَا و لَِكن قَد وقَع ِفي قَلِْبي فَدفَعتها ِإلَيِه فَكَأَني 
الْحج فَأَحببت أَنْ يكُونَ شيئُك ِعندك ثُم خرجت فَقَضيت نسِكي ثُم رجعت ِإلَى الْمِدينِة 

 و كَانَ يأْذَنُ ِإذْناً عاماً فَجلَست ِفي مواِخِري )عليه السالم ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه فَدخلْت مع الناِس 
 تونفَد ِإلَي ارأَش هنع اسالن فا خفَلَم مهِجيبي و هأَلُونسي اسذَ النثاً فَأَخدح تكُن اِس والن

أَ لَك حاجةٌ فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَنا عبد الرحمِن بن سيابةَ فَقَالَ ِلي ما فَعلَ أَبوك ِإلَيِه فَقَالَ ِلي 
 تججح نأَي لَا قَالَ فَِمن ئاً قُلْتيش كرقَالَ ِلي أَ فَت قَالَ ثُم محرت و عجوقَالَ فَت لَكه فَقُلْت

دتِفي قَالَ فَاب لْتا فَعى قَالَ ِلي فَمتا حهغُ ِمنكَِني أَفْررا تِل قَالَ فَمجِة الرِبِقص هثْتدفَح أْت
 قُلْت قَالَ ِلي أَ لَا أُوِصيك و تنسأَح ا قَالَ فَقَالَ ِلي قَداِحِبهلَى صا عهتددر الْأَلِْف قَالَ قُلْت

ِفد ِعلْتلَى جب كَذَا وه اِلِهموِفي أَم اسالن كرشِة تاناِء الْأَمأَد ِديِث وِق الْحِبِصد كلَيفَقَالَ ع اك
  .جمع بين أَصاِبِعِه قَالَ فَحِفظْت ذَِلك عنه فَزكَّيت ثَلَاثَِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم 
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  باب الرجِل يأْخذُ ِمن ماِل ولَِدِه و الْولَِد يأْخذُ ِمن ماِل أَِبيِه
ِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَ- ١

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ِلابِنِه مالٌ فَيحتاج ِإلَيِه الْأَب قَالَ يأْكُلُ ِمنه فَأَما الْأُم فَلَا )عليه السالم ( اللَِّه 
  .تأْكُلُ ِمنه ِإلَّا قَرضاً علَى نفِْسها 

٢ -ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نفٍَر ععِن جب ِليع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد ع
 اِهيمرِه )عليه السالم ( أَِبي ِإبِإلَي طَرضلَِدِه قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ ياِل وم أْكُلُ ِمنِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س 

ِللْو لُحصلَا ي وِف ورعِبالْم هأْكُلَ ِمنفَي هاِلدأْذَنَ وئاً ِإلَّا أَنْ يياِلِدِه شاِل وم ذَ ِمنأْخلَِد أَنْ ي.  
 )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر - ٣

 و ما )عليه السالم ( أَنت و مالُك ِلأَِبيك ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر  ِلرجٍل )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِحبلَّ لَا يج و زع ِإنَّ اللَّه هِمن دا لَا بِه ِممِإلَي اجتا احِنِه ِإلَّا ماِل ابم ذَ ِمنأْخأَنْ ي لَه أُِحب

 ادالْفَس.  
٤ -الْأَش ِليو عِد   أَببع ناٍم عِن ِهشِس بيبع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريع

 ِفي الرجِل يكُونُ ِلولَِدِه مالٌ فَأَحب أَنْ )عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَِإنْ كَانت أُمه حيةً فَما أُِحب أَنْ تأْخذَ ِمنه شيئاً ِإلَّا قَرضاً علَى نفِْسها يأْخذَ ِمنه قَالَ فَلْيأْخذْ 

٥ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن اباٍد عِزي نلُ بهس    
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 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يحتاج ِإلَى ماِل ابِنِه قَالَ يأْكُلُ ِمنه ما شاَء ِمن غَيِر )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 ِلياِب عقَالَ ِفي ِكت ٍف ورعليه السالم ( س( اِلدالْو ئاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه وياِلِدِه شاِل وم ذُ ِمنأْخلَا ي لَدِإنَّ الْو 

يأْخذُ ِمن ماِل ابِنِه ما شاَء و لَه أَنْ يقَع علَى جاِريِة ابِنِه ِإذَا لَم يكُِن اِلابن وقَع علَيها و ذَكَر أَنَّ 
  . قَالَ ِلرجٍل أَنت و مالُك ِلأَِبيك )اهللا عليه وآله صلى ( رسولَ اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٦
لرجِل ِمن ماِل ولَِدِه قَالَ قُوته ِبغيِر سرٍف ِإذَا  ما يِحلُّ ِل)عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِللرجِل الَِّذي أَتاه فَقَدم أَباه فَقَالَ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( اضطُر ِإلَيِه قَالَ فَقُلْت لَه فَقَولُ رسوِل اللَِّه 
ا جمفَقَالَ ِإن ِلأَِبيك الُكم و تأَن ِبيصلى اهللا عليه وآله ( اَء ِبأَِبيِه ِإلَى الن( ذَا أَِبي وولَ اللَِّه هسا رفَقَالَ ي 

 الُكم و تفِْسِه فَقَالَ أَنلَى نع ِه ولَيع فَقَهأَن قَد هأَن الْأَب هربي فَأَخأُم اِثي ِمنِني ِمريظَلَم قَد
كُني لَم و ِلأَِبيكيِل شجالر دولُ اللَِّه   ِعنسِن )صلى اهللا عليه وآله ( ٌء أَ فَكَانَ رِلِلاب الْأَب ِبسحي .  

  باب الرجِل يأْخذُ ِمن ماِل امرأَِتِه و الْمرأَِة تأْخذُ ِمن ماِل زوِجها
عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عثْمانَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ١

 جِعلْت ِفداك امرأَةٌ دفَعت ِإلَى )عليه السالم ( ِعيسى عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
لَيِه أَنِفق ِمنه فَِإنْ حدثَ ِبك حدثٌ فَما زوِجها مالًا ِمن ماِلها ِليعملَ ِبِه و قَالَت لَه ِحني دفَعت ِإ

أَنفَقْت ِمنه حلَالًا طَيباً فَِإنْ حدثَ ِبي حدثٌ فَما أَنفَقْت ِمنه فَهو حلَالٌ طَيب فَقَالَ أَِعد علَي يا 
يِه اعترض ِفيها صاِحبها و كَانَ مِعي حاِضراً فَأَعاد سِعيد الْمسأَلَةَ فَلَما ذَهبت أُِعيد الْمسأَلَةَ علَ

 ا قَدهأَن لَمعت تذَا ِإنْ كُنا هأَلَِة فَقَالَ يساِحِب الْمِعِه ِإلَى صبِبِإص ارغَ أَشا فَرفَلَم ِه ِمثْلَ ذَِلكلَيع
ب و كنيا بِفيم كِإلَي ِبذَِلك تقَالَ أَفْض اٍت ثُمرثَلَاثَ م بلَالٌ طَيلَّ فَحج و زاللَِّه ع نيب ا وهني

يش نع لَكُم ناِبِه فَِإنْ ِطبِفي ِكت هملَّ اسج قُولُ اللَّهِريئاً  يِنيئاً مه فْساً فَكُلُوهن هٍء ِمن.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ٢
  . ِبِه ِمن بيِت زوِجها ِبغيِر ِإذِْنِه قَالَ الْمأْدوم  عما يِحلُّ ِللْمرأَِة أَنْ تتصدق)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  باب اللُّقَطَِة و الضالَِّة
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بِن محمٍد الْقَاشاِني عن صاِلِح بِن - ١

 )عليه السالم ( ِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي حماٍد جِميعاً عِن الْوشا
قَالَ كَانَ الناس ِفي الزمِن الْأَوِل ِإذَا وجدوا شيئاً فَأَخذُوه احتبس فَلَم يستِطع أَنْ يخطُو حتى 

 ِمن بعِدِه فَيأْخذَه و ِإنَّ الناس قَِد اجترُءوا علَى ما هو أَكْثَر ِمن ذَِلك و َء طَاِلبه يرِمي ِبِه فَيِجي
  .سيعود كَما كَانَ 

٢ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . أَنه قَالَ ِفي اللُّقَطَِة يعرفُها سنةً ثُم ِهي كَساِئِر ماِلِه )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن ِسرحانَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٣

ِن صِميِل بج نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع لُ )عليه السالم ( اِلٍح قَالَ قُلْتخداراً قَالَ يِزِلِه ِديننِفي م دجلٌ وجر 
 دِخلُ أَحداراً قَالَ يوِقِه ِديندنِفي ص دجلٌ وجفَر ذَا لُقَطَةٌ قُلْتقَالَ ه كَِثري معن قُلْت هرغَي ِزلَهنم

  . صندوِقِه غَيره أَو يضع غَيره ِفيِه شيئاً قُلْت لَا قَالَ فَهو لَه يده ِفي
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن بعِض - ٤

 قَالَ سأَلْته عِن اللُّقَطَِة قَالَ تعرف سنةً قَِليلًا كَانَ أَو كَِثرياً  )عليه السالم( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فرعِم فَلَا يهرونَ الدا كَانَ دم قَالَ و.  
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 عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي  - ٥
 قَالَ سأَلْته عِن الداِر يوجد ِفيها الْوِرق فَقَالَ ِإنْ كَانت معمورةً ِفيها أَهلُها فَهو )عليه السالم ( جعفٍَر 
مِبِه لَه قأَح والَ فَهالْم دجا فَالَِّذي ولُها أَههنلَا عج ةً قَدِربخ تِإنْ كَان و .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن ثَعلَبةَ - ٦
 عمٍرو الْجعِفي قَالَ خرجت ِإلَى مكَّةَ و أَنا ِمن أَشد الناِس حالًا بِن ميموٍن عن سِعيِد بِن

 فَلَما خرجت ِمن ِعنِدِه وجدت علَى باِبِه ِكيساً ِفيِه )عليه السالم ( فَشكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ن فَوِري ذَِلك فَأَخبرته فَقَالَ يا سِعيد اتِق اللَّه عز و جلَّ و عرفْه سبعِمائَِة ِديناٍر فَرجعت ِإلَيِه ِم

 تيحنت ى وِمن تيفَأَت متغا مأَن و تجرِلي ِفيِه فَخ صخرأَنْ ي توجر تكُن اِهِد وشِفي الْم
أَتيت الْموقُوفَةَ فَنزلْت ِفي بيٍت متنحياً عِن الناِس ثُم قُلْت من يعِرف عِن الناِس و تقَصيت حتى 

الِْكيس قَالَ فَأَولُ صوٍت صوته فَِإذَا رجلٌ علَى رأِْسي يقُولُ أَنا صاِحب الِْكيِس قَالَ فَقُلْت ِفي 
قُلْت تفَلَا كُن تفِْسي أَنةً ناِحيى نحنِه قَالَ فَتِإلَي هتفَعِتِه فَدلَامِني ِبعربةُ الِْكيِس فَأَخلَاما عم 

فَعدها فَِإذَا الدناِنري علَى حاِلها ثُم عد ِمنها سبِعني ِديناراً فَقَالَ خذْها حلَالًا خير ِمن سبِعِمائٍَة 
 فَأَخبرته كَيف تنحيت و كَيف صنعت )عليه السالم ( تها ثُم دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه حراماً فَأَخذْ

 ا ِمنأَن ا وهذْتا فَأَخاِتيهةُ هاِريا جاراً يِدين ِبثَلَاِثني ا لَكنرأَم ِإلَي تكَوش ِحني كا ِإنفَقَالَ أَم
الًا أَحِمي حِن قَوس.  

٧ - داود ناِل عجِن الْحع رمِن عى بوسم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ِخفْت ِفيِه  قَالَ قَالَ رجلٌ ِإني قَد أَصبت مالًا و ِإني قَد )عليه السالم ( بِن أَِبي يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و )عليه السالم ( علَى نفِْسي فَلَو أَصبت صاِحبه دفَعته ِإلَيِه و تخلَّصت ِمنه قَالَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
  ما لَه صاِحب غَيِري قَالَ اللَِّه ِإنْ لَو أَصبته كُنت تدفَعه ِإلَيِه قَالَ ِإي و اللَِّه قَالَ فَأَنا و اللَِّه 
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و اِنكوِفي ِإخ هفَاقِْسم بقَالَ فَاذْه لَفقَالَ فَح هرأْمي نِإلَى م هفَعدأَنْ ي لَفَهحتفَاس نالْأَم لَك 
  .ِمما ِخفْت ِمنه قَالَ فَقَسمته بين ِإخواِني 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٨
ى ِإذَا مضِت السنةُ اشترى ِبِه خاِدماً فَجاَء طَاِلب الْماِل  رجلٌ وجد مالًا فَعرفَه حت)عليه السالم ( 

 لَه سلَي و هاِهمرذَ ِإلَّا دأْخأَنْ ي لَه سقَالَ لَي هتناب اِهِم ِهيرِبالد تِريتةَ الَِّتي اشاِريالْج دجفَو
  .نما كَانِت ابنته مملُوكَةَ قَوٍم اِلابنةُ ِإنما لَه رأْس ماِلِه و ِإ

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ كَتبت ِإلَى الرجِل أَسأَلُه عن رجٍل - ٩
ِفيها دراِهم أَو دناِنري أَو اشترى جزوراً أَو بقَرةً ِللْأَضاِحي فَلَما ذَبحها وجد ِفي جوِفها صرةٌ 

 قَّعفَو كُونُ ذَِلكي نةٌ ِلمرهوعليه السالم ( ج(يا فَالشِرفُهعي كُني فَِإنْ لَم اِئعا الْبفْهرع   قَكزر ُء لَك
 اهِإي اللَّه.  

١٠-اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد عمحم نب ِليِصٍري   عأَِبي ب ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نع 
 قَالَ من وجد شيئاً فَهو لَه فَلْيتمتع ِبِه حتى يأِْتيه طَاِلبه فَِإذَا جاَء طَاِلبه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .رده ِإلَيِه 
١١- نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع

   قَالَ سأَلْته عِن اللُّقَطَِة فَقَالَ لَا ترفَعها فَِإِن ابتِليت ِبها فَعرفْها سنةً فَِإنْ )عليه السالم ( جعفٍَر 
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َء لَها  جاَء طَاِلبها و ِإلَّا فَاجعلْها ِفي عرِض ماِلك تجِري علَيها ما تجِري علَى ماِلك حتى يِجي
  .ك طَاِلب فَِإنْ لَم يِجئْ لَها طَاِلب فَأَوِص ِبها ِفي وِصيِت

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢
 فَقَالَ  فَقَالَ لَه يا رسولَ اللَِّه ِإني وجدت شاةً)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( 

 ِهي لَك أَو ِلأَِخيك أَو ِللذِّئِْب فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني وجدت بِعرياً )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 هِهجفَلَا ت هكَِرش هِسقَاؤ و فُّهخ هِحذَاؤ هِسقَاؤ و هِحذَاؤ هعفَقَالَ م.  

١٣- ةٌ ِمنِعد   نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص
 قَالَ من أَصاب مالًا أَو بِعرياً ِفي فَلَاٍة ِمن الْأَرِض )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

س و تقَام و كَلَّت ى قَدتفَقَةً حن فَقأَن ا وهلَيع فَأَقَام هرا غَيذَهفَأَخ هعبتي ا لَما ِممهاِحبا صهبي
يِمثْلُ الش ا ِهيمِإن ا وهلَيع ِبيلَ لَهلَا س و لَه ِت فَِهيوالْم ِمن الْكَلَاِل و ا ِمناهياِح  أَحبِء الْم.  

١٤-حِن   مِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دم
 قَضى ِفي رجٍل ترك دابته )صلوات اهللا عليه (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ا ِمنكَهرِإنْ كَانَ ت ا وهابثُ أَصيا حذُهأْخي لَه ٍن فَِهيأَم اٍء وم ا ِفي كَلٍَإ وكَهرٍد قَالَ ِإنْ تهج
  .ِفي خوٍف و علَى غَيِر ماٍء و لَا كَلٍَإ فَِهي ِلمن أَصابها 

 قَالَ لَا )عليه السالم ( عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد -١٥
عليه ( بأْس ِبلُقَطَِة الْعصا و الشظَاِظ و الْوِتِد و الْحبِل و الِْعقَاِل و أَشباِهِه قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 

   )السالم 
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 ذَا طَاِلبِله سلَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عِن -١٦

 كَانَ يقُولُ ِفي )صلوات اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ى أَِمريقَض ا قَالَ واهيِللَِّذي أَح ا فَِهيفَقَِتهن ا أَولَِفهع نوا عزجع ا أَولُها أَههحرِة ِإذَا سابالد

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(رٍل تجِفي ر  لَه ٍن فَِهيأَم اٍء وم ا ِفي كَلٍَإ وكَهرٍة فَقَالَ ِإنْ تِضيعِفي م هتابد ك
  .يأْخذُها متى شاَء و ِإنْ تركَها ِفي غَيِر كَلٍَإ و لَا ماٍء فَِهي ِلمن أَحياها 

عليه ( جماِل أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن صفْوانَ الْ-١٧

 يقُولُ من وجد ضالَّةً فَلَم يعرفْها ثُم وِجدت ِعنده فَِإنها ِلربها و ِمثْلَها ِمن ماِل الَِّذي )السالم 
  .كَتمها 

  باب الْهِديِة
 قَالَ )عليه السالم ( يِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 الْهِديةُ علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه هِديةُ مكَافَأٍَة و هِديةُ مصانعٍة و هِديةٌ ِللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
   .عز و جلَّ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٢

ذَا  عِن الرجِل تكُونُ لَه الضيعةُ الْكَِبريةُ فَِإ)عليه السالم ( عن ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِه الشا ِإلَيودوِز أَهرياِن أَِو النجرالِْمه موِه فَقَالَ أَ  كَانَ يِإلَي ونَ ِبذَِلكبقَرتي ِهملَيع وه سَء لَي

 قَالَ لَو )صلى اهللا عليه وآله (  لَيس هم مصلِّني قُلْت بلَى قَالَ فَلْيقْبلْ هِديتهم و لْيكَاِفِهم فَِإنَّ رسولَ اللَِّه
 ى ِإلَيداِفقاً أَهنم أَنَّ كَاِفراً أَو لَو يِن والد ِمن كَانَ ذَِلك و لَقَِبلْت اعكُر ِإلَي ِديأُه  
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 و اِفِقنينالْم و ِرِكنيشالْم دبلَّ ِلي زج و زع ى اللَّهيِن أَبالد ِمن كَانَ ذَِلك و ا قَِبلْتقاً مسو
 مهامطَع.  
عليه (    ابن محبوٍب عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

 قَالَ كَانِت الْعرب ِفي الْجاِهِليِة علَى ِفرقَتيِن الْحلِّ و الْحمِس فَكَانِت الْحمس قُريشاً و )السالم 
م يكُن كَانِت الْحلُّ ساِئر الْعرِب فَلَم يكُن أَحد ِمن الْحلِّ ِإلَّا و لَه حرِمي ِمن الْحمِس و من لَ

 )صلى اهللا عليه وآله ( لَه حرِمي ِمن الْحمِس لَم يترك أَنْ يطُوف ِبالْبيِت ِإلَّا عرياناً و كَانَ رسولُ اللَِّه 
ِلأَهِل حرِمياً ِلِعياِض بِن ِحماٍر الْمجاِشِعي و كَانَ ِعياض رجلًا عِظيم الْخطَِر و كَانَ قَاِضياً 

عكَاٍظ ِفي الْجاِهِليِة فَكَانَ ِعياض ِإذَا دخلَ مكَّةَ أَلْقَى عنه ِثياب الذُّنوِب و الرجاسِة و أَخذَ 
ا فَرغَ ِمن  ِلطُهِرها فَلَِبسها و طَاف ِبالْبيِت ثُم يردها علَيِه ِإذَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِثياب رسوِل اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  أَتاه ِعياض ِبهِديٍة فَأَبى رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( طَواِفِه فَلَما أَنْ ظَهر رسولُ اللَِّه 
 زع ِإنَّ اللَّه كتِديه لَقَِبلْت تلَمأَس لَو اضا ِعيقَالَ ي ا ولَهقْبأَنْ ي ِرِكنيشالْم دبى ِلي زلَّ أَبج و

 هِديةً )صلى اهللا عليه وآله ( ثُم ِإنَّ ِعياضاً بعد ذَِلك أَسلَم و حسن ِإسلَامه فَأَهدى ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ها ِمنفَقَِبلَه.  
٤ -ِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   يِريٍر الْقُمأَِبي ج نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بم

 ِفي الرجِل يهِدي ِبالْهِديِة ِإلَى ِذي قَرابِتِه يِريد الثَّواب و هو سلْطَانٌ )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
ِحِم فَهِلِصلَِة الر لَّ وج و زا كَانَ ِللَِّه عاِب فَقَالَ ما ِإذَا كَانَ ِللثَّوهقِْبضأَنْ ي لَه و اِئزج و.  

عليه (   سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن - ٥

نا ِضياعاً ِفيها بيوت النرياِن تهِدي ِإلَيها  قَالَ قَالَ لَه محمد بن عبِد اللَِّه الْقُمي ِإنَّ لَ)السالم 
 امقُو اِنِهموِت ِنرييِلب و ذُوا ذَِلكأْخى أَنْ ياِب الْقُربلْ ِلأَرفَه اِهمرالد و منالْغ و قَرالْب وسجالْم

  يقُومونَ 

http://www.islam4u.com


  )١٤٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... السالمي مركز االشعاع ا........... الد اخلامس : الكايف 

 أْسِبِه ب سى لَيالْقُر اِحبص ذْهأْخا قَالَ ِليهلَيع.  
٦ - نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نع ثَهدح نمى عيحي نب دمحم  

 عماٍر قَالَ قُلْت لَه الرجلُ الْفَِقري يهِدي ِإلَي الْهِديةَ يتعرض ِلما ِعنِدي فَأَخذَها و لَا ِإسحاق بِن
 هِطيعأَنْ ت عدلَا ت لَِكن لَالٌ وح لَك ِهي معِحلُّ ِلي قَالَ نئاً أَ ييِطيِه شأُع.  

٧ -ا عاِبنحأَص ة ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح ن
(  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

أْكُلُ الصدقَةَ و يقُولُ تهادوا فَِإنَّ الْهِديةَ تسلُّ السخاِئم و تجِلي  يأْكُلُ الْهِديةَ و لَا ي)صلى اهللا عليه وآله 
  .ضغاِئن الْعداوِة و الْأَحقَاِد 

 قَالَ )م عليه السال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨
 ِمن تكِْرمِة الرجِل ِلأَِخيِه الْمسِلِم أَنْ يقْبلَ تحفَته و يتِحفَه ِبما )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِعنده و لَا يتكَلَّف لَه شيئاً 
  . لَو أُهِدي ِإلَي كُراع لَقَِبلْته )وآله صلى اهللا عليه (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٩
  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن عن ِإبراِهيم بِن -١٠

ِديِفي الْه هكَاؤرِل شجاُء الرلَسِلٍم قَالَ جسِن مِد بمحم نع رمِة ع.  
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  أَحمد بن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى رفَعه قَالَ ِإذَا أُهِدي ِإلَى الرجِل هِديةُ -١١
  .هم شركَاؤه ِفيها الْفَاِكهةُ و غَيرها طَعاٍم و ِعنده قَوم فَ

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(ِلأَِخي الْم ِديأَنْ  لَأَنْ أُه ِمن ِإلَي بأَح هفَعنةً تِديِلِم هس

  .أَتصدق ِبِمثِْلها 
  الْحسين بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن محمِد -١٣

ٍد عيِن زِن بيسِن الْحع الْكُوِفي اِهيمرِن ِإبِد اللَِّه ببأَِبي ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا

  . تهادوا ِبالنِبِق تحيا الْمودةُ و الْموالَاةُ )عليه وآله 
 )عليه السالم ( اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد -١٤

  . تهادوا تحابوا تهادوا فَِإنها تذْهب ِبالضغاِئِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  باب الربا

١ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداِم بِهش ن
  . قَالَ ِدرهم ِربا أَشد ِمن سبِعني زنيةً كُلُّها ِبذَاِت محرٍم )عليه السالم ( ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

٢ -محم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد ب
 آِكلُ الربا و مؤِكلُه و كَاِتبه و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

  .شاِهده ِفيِه سواٌء 
 عن منصوٍر عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى- ٣

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يأْكُلُ الربا و هو يرى أَنه لَه )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  حرام قَالَ لَا 
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  .يضره حتى يِصيبه متعمداً فَِإذَا أَصابه متعمداً فَهو ِبالْمنِزلَِة الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ 
عليه ( لَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَِبي الْمغراِء عِن الْحلَِبي قَا- ٤

 كُلُّ ِربا أَكَلَه الناس ِبجهالٍَة ثُم تابوا فَِإنه يقْبلُ ِمنهم ِإذَا عِرف ِمنهم التوبةُ و قَالَ لَو أَنَّ )السالم 
الْم أَنَّ ِفي ذَِلك فرع قَد الًا وأَِبيِه م ِرثَ ِمنلًا وجِة رارجلَطَ ِفي التتقَِد اخ لَِكن ا واِل ِرب

ِبغيِرِه حلَاٍل كَانَ حلَالًا طَيباً فَلْيأْكُلْه و ِإنْ عرف ِمنه شيئاً أَنه ِربا فَلْيأْخذْ رأْس ماِلِه و لْيرد الربا 
ثَر ِفيِه ِمن الربا فَجِهلَ ذَِلك ثُم عرفَه بعد فَأَراد أَنْ ينِزعه ِفيما و أَيما رجٍل أَفَاد مالًا كَِثرياً قَد أَكْ
 أِْنفتسا يِفيم هعدي و ى فَلَهضم.  

٥ -أَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عب
 قَالَ أَتى رجلٌ أَِبي فَقَالَ ِإني وِرثْت مالًا و قَد عِلمت أَنَّ صاِحبه الَِّذي وِرثْته ِمنه قَد )عليه السالم ( 

حاِل ِعلِْمي ِفيِه و كَانَ يربو و قَد أَعِرف أَنَّ ِفيِه ِربا و أَستيِقن ذَِلك و لَيس يِطيب ِلي حلَالُه ِل
 ِإنْ )عليه السالم ( قَد سأَلْت فُقَهاَء أَهِل الِْعراِق و أَهِل الِْحجاِز فَقَالُوا لَا يِحلُّ أَكْلُه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

اِلكم أْسذْ رفَخ لَهأَه ِرفعت ا ووفاً ِربرعالًا مِبأَنَّ ِفيِه م لَمعت تِإنْ كُن و ى ذَِلكا ِسوم در و 
كَانَ مختِلطاً فَكُلْه هِنيئاً مِريئاً فَِإنَّ الْمالَ مالُك و اجتِنب ما كَانَ يصنع صاِحبه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 بِقي فَمن جِهلَه وِسع لَه جهلُه  قَد وضع ما مضى ِمن الربا و حرم علَيِهم ما)صلى اهللا عليه وآله ( 
حتى يعِرفَه فَِإذَا عرف تحِرميه حرم علَيِه و وجبت علَيِه ِفيِه الْعقُوبةُ ِإذَا رِكبه كَما يِجب علَى 

  .من يأْكُلُ الربا 
٦ -مح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد ب
 قَالَ الربا ِرباَءاِن ِربا يؤكَلُ و ِربا لَا يؤكَلُ فَأَما الَِّذي يؤكَلُ فَهِديتك ِإلَى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أَفْض ابالثَّو هِمن طْلُبِل تجالر لُهقَو وه كَلُ وؤا الَِّذي يبالر ا فَذَِلكهلَ ِمن  
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اِس فَال يواِل النا ِفي أَموبرِرباً ِلي ِمن متيما آت لَّ وج و زكَلُ عؤا الَِّذي لَا يأَم اللَِّه و دوا ِعنبر
 ارِه النلَيع دعأَو و هنلَّ عج و زع ى اللَّهها الَِّذي نبالر وفَه.  

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ- ٧
 ِإني رأَيت اللَّه تعالَى قَد ذَكَر الربا ِفي غَيِر آيٍة و كَرره فَقَالَ )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَ و تدِري ِلم ذَاك قُلْت لَا قَالَ ِلئَلَّا يمتِنع الناس ِمِن اصِطناِع الْمعروِف 
٨ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

  . قَالَ ِإنما حرم اللَّه عز و جلَّ الربا ِلكَيلَا يمتِنع الناس ِمِن اصِطناِع الْمعروِف )عليه السالم 
ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ - ٩

 عن رجٍل أَربى )عليه السالم ( عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ادأَر الٍَة ثُمها ِبجى أَبلًا أَتجقَالَ ِإنَّ ر قِْبلُ ثُمتسا يِفيم كْهرتلْي و ى فَلَهضا ما مفَقَالَ أَم كَهرتأَنْ ي 

َء  فَقَالَ ِإني قَد وِرثْت مالًا و قَد عِلمت أَنَّ صاِحبه كَانَ يربو و قَد سأَلْت فُقَها)عليه السالم ( جعفٍَر 
 ِإنْ كُنت )عليه السالم ( أَهِل الِْعراِق و فُقَهاَء أَهِل الِْحجاِز فَذَكَروا أَنه لَا يِحلُّ أَكْلُه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

ِسواه و ِإنْ كَانَ تعِرف ِمنه شيئاً معزولًا تعِرف أَهلَه و تعِرف أَنه ِربا فَخذْ رأْس ماِلك و دع ما 
الْمالُ مختِلطاً فَكُلْه هِنيئاً مِريئاً فَِإنَّ الْمالَ مالُك و اجتِنب ما كَانَ يصنع صاِحبك فَِإنَّ رسولَ 

ِإذَا عرفَه حرم علَيِه أَكْلُه  قَد وضع ما مضى ِمن الربا فَمن جِهلَه وِسعه أَكْلُه فَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .فَِإنْ أَكَلَه بعد الْمعِرفَِة وجب علَيِه ما وجب علَى آِكِل الربا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد -١٠
  . يقُولُ لَا يكُونُ الربا ِإلَّا ِفيما يكَالُ أَو يوزنُ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن زرارةَ 
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قَالَ بلَغَ أَبا ] عن عبيِد بِن زرارةَ[عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر   أَحمد بن محمٍد -١١
 عن رجٍل أَنه كَانَ يأْكُلُ الربا و يسميِه اللِّبأَ فَقَالَ لَِئن أَمكَنِني اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

]هِر] ِمنلَأَض قَهنع نب.  
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي -١٢

  . قَالَ أَخبثُ الْمكَاِسِب كَسب الربا )عليه السالم ( جعفٍَر 
  يمِلكُه ِرباباب أَنه لَيس بين الرجِل و بين ولَِدِه و ما 

  حميد بِن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاِذ بِن ثَاِبٍت عن عمِرو بِن - ١
ِدِه ِرباً  لَيس بين الرجِل و ولَ)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و لَيس بين السيِد و عبِدِه ِربا 
 لَيس بيننا و بين أَهِل حرِبنا ِربا )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٢

و مهذُ ِمنأْخن ٍم وهٍم ِبِدرهِدر أَلْف مهذُ ِمنأْخن ِطيِهمعلَا ن .  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن ياِسني الضِريِر - ٣

عبِدِه  قَالَ لَيس بين الرجِل و ولَِدِه و بينه و بين )عليه السالم ( عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 مهنيب ِني ويِركُونَ بشفَالْم قُلْت ِلكما لَا تم نيب و كنيا با ِفيمبا الرما ِإنِلِه ِربأَه نيب و هنيلَا ب و

كُهم مع غَيِرك أَنت و ِربا قَالَ نعم قُلْت فَِإنهم مماِليك فَقَالَ ِإنك لَست تمِلكُهم ِإنما تمِل
 ِركِد غَيبع و ِدكبِمثْلَ ع سلَي كدبِلأَنَّ ع ذَِلك ِمن سلَي مهنيب و كنياٌء فَالَِّذي بوس ِفيِهم كرغَي

.  
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  باب فَضِل التجارِة و الْمواظَبِة علَيها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .لَ  قَالَ ترك التجارِة ينقُص الْعقْ)عليه السالم ( 
٢ - ثَهدح نمٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ التجارةُ تِزيد ِفي الْعقِْل )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابِن أَِبي عميٍر عن محمٍد الزعفَراِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٣

 قَالَ من طَلَب التجارةَ استغنى عِن الناِس قُلْت و ِإنْ كَانَ مِعيلًا قَالَ و ِإنْ كَانَ مِعيلًا )عليه السالم ( 
جِق ِفي التزاِر الرشةَ أَععِة ِإنَّ ِتسار.  

  أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْجهِم - ٤
سرت  ِإني قَد أَي)عليه السالم ( عن فُضيٍل الْأَعوِر قَالَ شِهدت معاذَ بن كَِثٍري و قَالَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هوحن أَو قْلُكقَلَّ ع لْتِإنْ فَع كةَ فَقَالَ ِإنارجالت عفَأَد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي ِإسماِعيلَ عن فُضيِل بِن يساٍر - ٥

ٍء تعاِلج قُلْت ما أُعاِلج الْيوم شيئاً فَقَالَ كَذَِلك تذْهب   أَي شي)م عليه السال( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .أَموالُكُم و اشتد علَيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٦
يِج الْقُمِد اللَِّه الْفَربو عِة قَالَ قَالَ ِلي أَباِع الْأَكِْسيياٍذ بعم نِن )عليه السالم (  عع فْتعاذُ أَ ضعا مي 

 ِظرتنا نكُن قُلْت ا لَكا قَالَ فَمِفيه تِهدا زم ا وهنع فْتعا ضم ا قُلْتِفيه تِهدز ِة أَوارجالت
  و ذَِلك ِحني قُِتلَ الْوِليد و ِعنِدي مالٌ كَِثري و هو ِفي يِدي و لَيس ِلأَحٍد أَمراً 
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يش لَيع ى أَمتح اِني آكُلُهلَا أَر ٌء و اِلكلَى ِعيع عقِْل اسةٌ ِللْعبذْها مكَهرا فَِإنَّ تكُهرتفَقَالَ ت وت
 كلَياةَ ععالس مكُونَ هأَنْ ي اكِإي و.  

٧ - نةَ عِطيِن عب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسب دمأَح نع هرغَي و دمحم  
  . يقُولُ ِلمصاِدٍف اغْد ِإلَى ِعزك يعِني السوق )عليه السالم (  بِن أَحمر قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن ِهشاِم

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن - ٨
 عن رجٍل و أَنا حاِضر فَقَالَ ما حبسه عِن )عليه السالم ( رةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه الْفُضيِل بِن أَِبي قُ

الْحج فَِقيلَ ترك التجارةَ و قَلَّ شيئُه قَالَ و كَانَ متِكئاً فَاستوى جاِلساً ثُم قَالَ لَهم لَا تدعوا 
  . فَتهونوا اتِجروا بارك اللَّه لَكُم التجارةَ

  أَحمد بن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن محمِد بِن - ٩
ت اللَِّه علَيِه تعرضوا ِللتجارِة فَِإنَّ  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوا)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِفيها ِغنى لَكُم عما ِفي أَيِدي الناِس 
١٠- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِإني قَد )عليه السالم (  بياِع الْأَكِْسيِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن معاِذ بِن كَِثٍري
يِدي شِفي ي و وقالس عأَنْ أَد تممه يلَى شع انَ ِبكعتسلَا ي و كأْيقُطَ رسٍء  ٌء قَالَ ِإذاً ي.  

١١-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِل بيفُض نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن اب
 ِإني قَد كَفَفْت عِن التجارِة و أَمسكْت عنها قَالَ و ِلم )عليه السالم ( يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

م لَا تكُفُّوا عِن التجارِة و الْتِمسوا ِمن فَضِل اللَِّه عز و ذَِلك أَ عجز ِبك كَذَِلك تذْهب أَموالُكُ
  .جلَّ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه الْحجاِل عن عِلي بِن عقْبةَ -١٢
رب نتكَانَ خ ِلٍم وسِن مِد بمحم نِد اللَِّه عبا علْ ِلي أَبٍد سمحِلم ديرقَالَ ب ِليٍد الِْعجعليه السالم ( ي

(   
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يش ناِس ِف عِإنَّ ِللن هعنأَنْ أَص أَنْ ٍء أُِريد تدأَر قَد ا وِفيه قَلَّبا أَتأَن الًا ووأَم و اِئعدِدي وي ي
 عن )عليه السالم ( أَتخلَّى ِمن الدنيا و أَدفَع ِإلَى كُلِّ ِذي حق حقَّه قَالَ فَسأَلَ محمد أَبا عبِد اللَِّه 

الَ ما ترى لَه فَقَالَ يا محمد أَ يبدأُ نفْسه ِبالْحرِب لَا و لَِكن يأْخذُ و ذَِلك و خبره ِبالِْقصِة و قَ
 هملَّ اسلَى اللَِّه جِطي ععي.  

١٣- ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ُء  بةَ قَالَ كَانَ أَبو الْخطَّاِب قَبلَ أَنْ يفْسد و هو يحِملُ الْمساِئلَ ِلأَصحاِبنا و يِجيبِن عقْ

 قَالَ اشتروا و ِإنْ كَانَ غَاِلياً فَِإنَّ الرزق ينِزلُ مع )عليه السالم ( ِبجواباِتها روى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
راِء الش.  

  باب آداِب التجارِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي الْجاروِد عِن - ١

 ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعةَ قَالَ ساتبِن نِغ ببعليه السالم ( الْأَص(ا مِر يبلَى الِْمنقُولُ عي  ثُم اِر الِْفقْهجالت رشع
الْمتجر الِْفقْه ثُم الْمتجر الِْفقْه ثُم الْمتجر و اللَِّه لَلربا ِفي هِذِه الْأُمِة أَخفَى ِمن دِبيِب النمِل علَى 

ر ِفي الناِر ِإلَّا من أَخذَ الْحق و أَعطَى الصفَا شوبوا أَيمانكُم ِبالصدِق التاِجر فَاِجر و الْفَاِج
 قالْح.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  اشترى فَلْيحفَظْ خمس ِخصاٍل و ِإلَّا فَلَا يشتِرين و لَا  من باع و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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  .ا باع و الذَّم ِإذَا اشترى يِبيعن الربا و الْحلْف و ِكتمانَ الْعيِب و الْحمد ِإذَ
٣ - نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحم نب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عأَِبي ج ناِبٍر عج ناِم عِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عقَالَ )عليه السالم ( فٍَر أَِبيِه ج 
 ِمِننيؤالْم ِفي )عليه السالم ( كَانَ أَِمري طُوفِر فَيالْقَص ةً ِمنكْرٍم بوِدي كُلَّ يتغي كُمدِبالْكُوفَِة ِعن 

فَاِن وا طَركَانَ لَه اِتِقِه ولَى عةُ عرالد هعم وقاً ووقاً ساِق الْكُوفَِة سوةَ أَسِبيبى السمست تكَان 
 هتووا صِمعلَّ فَِإذَا سج و زع قُوا اللَّهاِر اتجالت رشعا ماِدي ينوٍق فَيِل كُلِّ سلَى أَهع ِقفعليه ( فَي

 قَدموا )عليه السالم ( اِنِهم فَيقُولُ  أَلْقَوا ما ِبأَيِديِهم و أَرعوا ِإلَيِه ِبقُلُوِبِهم و سِمعوا ِبآذَ)السالم 
 ِمِني وِن الْيا عواهنت وا ِبالِْحلِْم ونيزت و اِعنيتبالْم وا ِمنِرباقْت ولَِة وهكُوا ِبالسربت ةَ وارِتخاِلاس

لُوِمني و لَا تقْربوا الربا و أَوفُوا الْكَيلَ و جاِنبوا الْكَِذب و تجافَوا عِن الظُّلِْم و أَنِصفُوا الْمظْ
 طُوففَي فِْسِدينِض ما ِفي الْأَرثَوعال ت و مياَءهأَش اسوا النسخبال ت انَ وِفي )عليه السالم ( الِْميز 

  .جِميِع أَسواِق الْكُوفَِة ثُم يرِجع فَيقْعد ِللناِس 
عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عن عِلي بِن أَسباٍط عن عبِد اللَِّه بِن   - ٤

 لَم يأْذَنْ ِلحِكيِم بِن )صلى اهللا عليه وآله ( الْقَاِسِم الْجعفَِري عن بعِض أَهِل بيِتِه قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
  .ِحزاٍم ِبالتجارِة حتى ضِمن لَه ِإقَالَةَ الناِدِم و ِإنظَار الْمعِسِر و أَخذَ الْحق واِفياً و غَير واٍف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عِن - ٥
يسِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نع اِشِميٍد الْهيِن زلَاُء ِإلَى )عليه السالم ( ِن بوةُ الْحطَّارالْع بنيز اَءتقَالَ ج 

 ِبياِء النصلى اهللا عليه وآله ( ِنس( ِبياَء النفَج  ) صلى اهللا عليه وآله( ِبيفَقَالَ الن مهدِعن فَِإذَا ِهي ) صلى اهللا عليه وآله ( 
صلى اهللا عليه ( ِإذَا أَتيِتنا طَابت بيوتنا فَقَالَت بيوتك ِبِرِحيك أَطْيب يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

  .ِل  ِإذَا ِبعِت فَأَحِسِني و لَا تغشي فَِإنه أَتقَى ِللَِّه و أَبقَى ِللْما)وآله 
  بِن شاذَانَ جِميعاً عِن    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل- ٦
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نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِر )عليه السالم (  ِهشتلُ اشجالر قَالَ ِإذَا قَالَ لَك 
 هراً ِمنيخ كدِإنْ كَانَ الَِّذي ِعن و ِدكِعن ِطِه ِمنعِلي فَلَا ت.  

 قَالَ )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ٧
  . السماحةُ ِمن الرباِح قَالَ ذَِلك ِلرجٍل يوِصيِه و معه ِسلْعةٌ يِبيعها )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٨ - ِمِننيؤالْم أَِمري راِدِه قَالَ منِبِإس عليه السالم (   و( ماً ِمنلَح ترتٍة قَِد اشاِريلَى جع 
  .قَصاٍب و ِهي تقُولُ ِزدِني فَقَالَ لَه أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِزدها فَِإنه أَعظَم ِللْبركَِة 

٩ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نى عِن ِعيس
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا قَالَ الرجلُ )عليه السالم ( عن عِلي بِن عبِد الرِحيِم عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

حبِه الرلَيع مرحي كعيب ِسنأَح لُمِل هجِللر.   
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباٍن عن عاِمِر -١٠

 أَنه قَالَ ِفي رجٍل ِعنده بيع فَسعره ِسعراً معلُوماً فَمن )عليه السالم ( بِن جذَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَتس قَالَ لَو هادز هِمن اعتبى أَنْ يأَب و هاكَسم نم ِر وعالس ِبذَِلك هاعب هِري ِمنتشي نِمم هنع 

كَاي ِه ولَيى عأَب نِبم لَهفْعا أَنْ يفَأَم أْسب ِبذَِلك كُني الثَّلَاثَةَ لَم ِن ولَيجالر ِزيدكَانَ ي هعنمي و هس
  .ِممن لَم يفْعلْ ذَِلك فَلَا يعِجبِني ِإلَّا أَنْ يِبيعه بيعاً واِحداً 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١
  . صاِحب السلْعِة أَحق ِبالسوِم )صلى اهللا عليه وآله ( ِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن أَسباٍط رفَعه قَالَ -١٢
  .طُلُوِع الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس  عِن السوِم ما بين )صلى اهللا عليه وآله ( نهى رسولُ اللَِّه 
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١٣-اٍن قَالَ نِن ِسنِد بمحم ناٍد عمِن حِن بمحِد الربع نٍد عمحم نب دمأَح   نع ئْتب
  . أَنه كَِره بيعيِن اطْرح و خذْ علَى غَيِر تقِْليٍب و ِشراَء ما لَم ير )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  أَحمد عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٤

  . قَالَ غَبن الْمسترِسِل سحت )عليه السالم ( اللَِّه 
 قَالَ غَبن الْمؤِمِن )عليه السالم (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ميسٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥

 امرح.  
١٦-نع اقحِن ِإسب ِزيدي نع ِليِن عِد بمحم نع دمأَِبي   أَح نةَ عزمِن حونَ باره 

 قَالَ أَيما عبٍد أَقَالَ مسِلماً ِفي بيٍع أَقَالَه اللَّه تعالَى عثْرته يوم )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْقيامِة 

١٧-ب اقحِإس نع دمِن أَحب ِليع نع دمِعيٍد   أَحِن سِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشعِن س
الدغِْشي قَالَ كُنت علَى باِب ِشهاِب بِن عبِد ربِه فَخرج غُلَام ِشهاٍب فَقَالَ ِإني أُِريد أَنْ أَسأَلَ 

لَ فَأَتيت هاِشماً فَسأَلْته عِن الْحِديِث فَقَالَ هاِشم الصيدناِني عن حِديِث السلْعِة و الِْبضاعِة قَا
 عِن الِْبضاعِة و السلْعِة فَقَالَ نعم ما ِمن أَحٍد يكُونُ ِعنده ِسلْعةٌ أَو )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ي نلَّ مج و زع اللَّه ضةٌ ِإلَّا قَياعلَى ِبضع در هأَن ذَِلك ِرِه وِإلَى غَي فَهرِإلَّا ص فَِإنْ قَِبلَ و هِبحر
  .اللَِّه عز و جلَّ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى رفَع الْحِديثَ قَالَ كَانَ أَبو -١٨
 يقُولُ أَربع من )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه ) اهللا عليه وآله صلى( أُمامةَ صاِحب رسوِل اللَِّه 

 ذَِلك نيا بِفيم و لِّسدلَا ي و دمحي لَم اعِإذَا ب و ِعبي ى لَمرتِإذَا اش هبكْسم طَاب ِفيِه فَقَد كُن
 ِلفحلَا ي.  
١٩-دمِن   أَحفَةَ بذَيح ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب 

  منصوٍر 
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ِلأَِبي ع ٍر قَالَ قُلْتسيم نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( ِلي ِمن داِني فَحوِإخ أِْتيِني ِمني نةَ مامِإنَّ ع 
 اقدِصِري الْمالْب عيب ِإلَّا فَِبع و نسفَح اكأَخ تلَّيِرِه فَقَالَ ِإنْ وِإلَى غَي هوزا لَا أَجم لَِتِهمامعم.  

٢٠-حأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب سوني ناٍن عِن ِسنِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبن
 أَنه كَِره بيعيِن اطْرح )عليه السالم ( يعقُوب عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ قَالَ نبئْت عن أَِبي جعفٍَر 

قِْليٍب وِر تلَى غَيذْ عخ و ري ا لَماَء مِشر .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسيِن بِن بشاٍر عن رجٍل رفَعه ِفي -٢١

لَِّذين لَا قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ و ال بيع عن ِذكِْر اللَِّه قَالَ هم التجار ا
تلِْهيِهم ِتجارةٌ و لَا بيع عن ِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ ِإذَا دخلَ مواِقيت الصلَاِة أَدوا ِإلَى اللَِّه حقَّه ِفيها 

.  
 بِزيٍع عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن-٢٢

 قَالَ ِربح الْمؤِمِن )عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح و أَِبي ِشبٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ي ِه قُوتلَيع حبٍم فَارهِمائَِة ِدر ِمن ِبأَكْثَر ِريتشا ِإلَّا أَنْ يِمِن ِربؤلَى الْمع هِريتشي أَو ِمكو

 فُقُوا ِبِهمار و ِهملَيوا عحبِة فَارارجِللت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد -٢٣

 الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه مِن اتجر ِبغيِر ِعلٍْم ارتطَم  قَالَ قَالَ أَِمري)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري قَالَ و طَمتار ا ثُمبِقلُ )عليه السالم ( ِفي الرعي نوِق ِإلَّا منَّ ِفي السدقْعقُولُ لَا يي 

 عيالْب اَء ورالش.  
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  باب فَضِل الِْحساِب و الِْكتابِة
١ - نٍل عجر نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِد اللَِّه جبأَِبي ع نعليه السالم ( ِميٍل ع( و ِهمراِس بلَى النلَّ عج و زع اللَّه نقُولُ مي هتِمعقَالَ س 
  .فَاِجِرِهم ِبالِْكتاِب و الِْحساِب و لَو لَا ذَِلك لَتغالَطُوا 

  باب السبِق ِإلَى السوِق
١ -حي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 سوق الْمسِلِمني كَمسِجِدِهم فَمن )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قأَح وكَاٍن فَهِإلَى م قباَء سوِق الِْكروِت السيلَى بذُ عأْخكَانَ لَا ي ِل وِبِه ِإلَى اللَّي .  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .م يعِني ِإذَا سبق ِإلَى السوِق كَانَ لَه ِمثْلَ الْمسِجِد  قَالَ سوق الْمسِلِمني كَمسِجِدِه)عليه السالم 
  باب من ذَكَر اللَّه تعالَى ِفي السوِق

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناٍن عن أَِبيِه - ١
و جفٍَر قَالَ قَالَ ِلي أَبعليه السالم ( ع( قَالَ قُلْت اساِملَ النعِفيِه فَت دقْعكَانٌ تم ا لَكِل أَ ما الْفَضا أَبي 

بلَى قَالَ ما ِمن رجٍل مؤِمٍن يروح أَو يغدو ِإلَى مجِلِسِه أَو سوِقِه فَيقُولُ ِحني يضع ِرجلَه ِفي 
موِق اللَّهالس و فَظُهحي نلَّ ِبِه مج و زع كَّلَ اللَّها ِإلَّا وِلهِر أَهيخ ا وِرهيخ ِمن أَلُكي أَسِإن 

  يحفَظُ 
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ع ِإلَى منِزِلِه فَيقُولُ لَه قَد أُِجرت ِمن شرها و شر أَهِلها يومك هذَا ِبِإذِْن اللَِّه عز علَيِه حتى يرِج
 ِلسجي قَالَ ِحني هِلسجم لَسذَا فَِإذَا جه ِمكوا ِفي يِلهأَه ريخ ا وهريخ ِزقْتر قَد لَّ وج و

 لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه اللَّهم ِإني أَسأَلُك أَشهد أَنْ
ٍة واِسرفْقٍَة خص ِمن وذُ ِبكأَع و أُظْلَم أَو أَنْ أَظِْلم ِمن وذُ ِبكأَع باً ولَالًا طَيح ِلكفَض ِمٍني ِمني 

كَاِذبٍة فَِإذَا قَالَ ذَِلك قَالَ لَه الْملَك الْموكَّلُ ِبِه أَبِشر فَما ِفي سوِقك الْيوم أَحد أَوفَر ِمنك حظّاً 
اً حلَالًا طَيباً قَد تعجلْت الْحسناِت و مِحيت عنك السيئَات و سيأِْتيك ما قَسم اللَّه لَك موفَّر

  .مباركاً ِفيِه 
٢ - ناٍر عمِن عةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِمن خيِرها و خيِر أَهِلها  قَالَ ِإذَا دخلْت سوقَك فَقُِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
و أَعوذُ ِبك ِمن شرها و شر أَهِلها اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن أَنْ أَظِْلم أَو أُظْلَم أَو أَبِغي أَو يبغى 

ن شر ِإبِليس و جنوِدِه و شر فَسقَِة علَي أَو أَعتِدي أَو يعتدى علَي اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِم
  .الْعرِب و الْعجِم و حسِبي اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو علَيِه توكَّلْت و هو رب الْعرِش الْعِظيِم 

  باب الْقَوِل ِعند ما يشترى ِللتجارِة
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ن 

اشتريت شيئاً ِمن متاٍع أَو غَيِرِه فَكَبر ثُم قُِل اللَّهم ِإني اشتريته أَلْتِمس ِفيِه ِمن فَضِلك فَصلِّ 
آِل م ٍد ومحلَى مع ِقكِرز ِفيِه ِمن ِمسأَلْت هتيرتي اشِإن ملًا اللَّهلْ ِلي ِفيِه فَضعفَاج مٍد اللَّهمح

]ماٍت ] اللَّهرٍة ثَلَاثَ ماِحدكُلَّ و أَِعد قاً ثُملْ ِلي ِفيِه ِرزعفَاج.  
   عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد- ٢
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ِل اللَّهم ِإني أَستِشريك و أَستِخريك  قَالَ ِإذَا اشتريت جاِريةً فَقُ)عليه السالم ( هذَيٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

٣ - نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 تشتِري شيئاً فَقُلْ يا حي يا قَيوم  قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ)عليه السالم ( معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِلي ِمن قِْسمأَنْ ت كاطَ ِبِه ِعلْما أَحم و ِتكرقُد و ِتكِبِعز أَلُكأَس ِحيما ري ُءوفا ري اِئما دي
ا عهريخ لًا وا فَضهعسأَو قاً وا ِرزهظَمأَع موِة الْيارجالت قَالَ و ةَ لَهاِقبا لَا عِفيم ريلَا خ هةً فَِإناِقب

 ِإذَا اشتريت دابةً أَو رأْساً فَقُِل اللَّهم اقِْدر ِلي أَطْولَها حياةً و أَكْثَرها )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .منفَعةً و خيرها عاِقبةً 

( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ٤

 قَالَ ِإذَا اشتريت دابةً فَقُِل اللَّهم ِإنْ كَانت عِظيمةَ الْبركَِة فَاِضلَةَ الْمنفَعِة ميمونةَ )عليه السالم 
 كا فَِإنهِلي ِمن ريخ وا ِإلَى الَِّذي ههنِرفِْني عفَاص ذَِلك رغَي تِإنْ كَان ا واهِلي ِشر رسِة فَياِصيالن

  .تعلَم و لَا أَعلَم و تقِْدر و لَا أَقِْدر و أَنت علَّام الْغيوِب تقُولُ ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت 
  من تكْره معاملَته و مخالَطَتهباب 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعباِس بِن الْوِليِد بِن - ١
حارٍف فَِإنَّ صفْقَته لَا بركَةَ  لَا تشتِر ِمن م)عليه السالم ( صِبيٍح عن أَِبيِه قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِفيها 
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٢ -كَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحم   ثَهدح نم
 فَقُلْت ِإنَّ ِعندنا قَوماً ِمن الْأَكْراِد و )عليه السالم ( عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الرِبيِع لَا تخاِلطُوهم فَِإنَّ الْأَكْراد ِإنهم لَا يزالُونَ يِجيئُونَ ِبالْبيِع فَنخاِلطُهم و نباِيعهم فَقَالَ يا أَبا 
 ماِلطُوهخالِْغطَاَء فَلَا ت مهنع اللَّه فكَش اِء الِْجنيأَح ِمن يح.  

٣ -ع ناِبِه عحأَص اِحٍد ِمنِر وغَي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نِد اللَِّه عبع نب دمأَح   ِلي
 )عليه السالم ( بِن أَسباٍط عن حسيِن بِن خاِرجةَ عن ميسِر بِن عبِد الْعِزيِز قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

يش أَظْلَم مهٍة فَِإناهاِملْ ذَا ععٍء  لَا ت.  
ي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري قَالَ استقْرض   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٤

 فَأَلَح ِفي التقَاِضي )عليه السالم (  ِمن رجٍل طَعاماً ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( قَهرمانٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَنهك أَنْ تستقِْرض ِلي ِممن لَم يكُن لَه فَكَانَ  أَ لَم )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

٥ - ناِصٍح عِن نظَِريِف ب ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  .لَّا من نشأَ ِفي الْخيِر  قَالَ لَا تخاِلطُوا و لَا تعاِملُوا ِإ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 احذَروا معاملَةَ أَصحاِب )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٦
يش أَظْلَم مهاِت فَِإناهٍء  الْع.  

٧ -م نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمح
 أَنه قَالَ ِإياك و مخالَطَةَ )عليه السالم ( بِن يقِْطٍني عِن الْحسيِن بِن مياٍح عن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .السِفلَِة فَِإنَّ السِفلَةَ لَا يئُولُ ِإلَى خيٍر 
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  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن فَضٍل النوفَِلي عِن - ٨
اِزيى الريحِن أَِبي يِد اللَِّه اببو عأَ ِفي )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبشن ناِملُوا ِإلَّا معلَا ت اِلطُوا وخلَا ت 

  .الْخيِر 
٩ - ِليع نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ناٍط عبِن أَسِد اللَِّه ببو عِزيِز قَالَ قَالَ ِلي أَبِد الْعبِن عِر بسيم نةَ عاِرجِن خِن بيسعليه السالم (  ح( 
يش أَظْلَم مهٍة فَِإناهاِملْ ذَا ععٍء  لَا ت.  

  باب الْوفَاِء و الْبخِس
١ -محم نب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خِد ب

  . قَالَ لَا يكُونُ الْوفَاُء حتى يِميلَ الِْميزانُ )عليه السالم ( حماِد بِن بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٢ -ناِزٍم عرِن مِد بمحم نع ِزيدِن يب قُوبعي نع هناٍر   عمِن عب اقحِإس نٍل عجر 

قَالَ قَالَ من أَخذَ الِْميزانَ ِبيِدِه فَنوى أَنْ يأْخذَ ِلنفِْسِه واِفياً لَم يأْخذْ ِإلَّا راِجحاً و من أَعطَى 
  .فَنوى أَنْ يعِطي سواًء لَم يعِط ِإلَّا ناِقصاً 

 ِإني )عليه السالم ( ِل عن عبيِد بِن ِإسحاق قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عنه عِن الْحجا- ٣
 انِو الْوفَاَء فَِإنْ )عليه السالم ( صاِحب نخٍل فَخبرِني ِبحد أَنتِهي ِإلَيِه ِفيِه ِمن الْوفَاِء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِدكلَى يى عأَت تفَيأَو انَ ثُمقْصالن تيوِإنْ ن فَاِء وِل الْوأَه ِمن تانٌ كُنقْصفَاَء نالْو تيون قَد و
  .كُنت ِمن أَهِل النقْصاِن 

٤ -ثَنم نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   م
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ِمن ِنيِتِه الْوفَاُء و هو )عليه السالم ( الْحناِط عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِإذَا كَالَ 
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 ِغي لَهبنذَا لَا يوِفي قَالَ هقُولُونَ لَا يي قَالَ قُلْت لَهوح قُولُ الَِّذينا يِكيلَ قَالَ فَمأَنْ ي ِسنحي لَم
  .أَنْ يِكيلَ 
٥ -أَِبي ع ناِحٍد عِر وغَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ععليه ( ب

  . قَالَ لَا يكُونُ الْوفَاُء حتى يرجح )السالم 
باب الِْغش  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
  . قَالَ لَيس ِمنا من غَشنا )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِب

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  .يس ِمن الْمسِلِمني من غَشهم ِلرجٍل يِبيع التمر يا فُلَانُ أَ ما عِلمت أَنه لَ

٣ - دا ِعنكٍْر قَالَ كُنِن بى بوسم نةَ عادِسج نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم  
فَأَخذَه ِبيِدِه ثُم قَطَعه  فَِإذَا دناِنري مصبوبةٌ بين يديِه فَنظَر ِإلَى ِديناٍر )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

يش اعبى لَا يتِة حالُوعقَالَ ِلي أَلِْقِه ِفي الْب ِن ثُمفَيِبِنص  ٌء ِفيِه ِغش.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن رجٍل - ٤

ِد اللَِّه ِمنبأَِبي ع ناِبِه عحعليه السالم (  أَص( الِْغش و اكفَقَالَ ِإي ِقيقالد ِبيعلٌ يجِه رلَيلَ عخقَالَ د 
  .فَِإنَّ من غَش غُش ِفي ماِلِه فَِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ غُش ِفي أَهِلِه 

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٥
  . عن أَنْ يشاب اللَّبن ِبالْماِء ِللْبيِع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

  يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ كُنت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٦
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 فَقَالَ ِلي يا ِهشام ِإنَّ الْبيع ِفي )ليه السالم ع( أَِبيع الساِبِري ِفي الظِّلَاِل فَمر ِبي أَبو الْحسِن موسى 
  .الظِّلِّ ِغش و ِإنَّ الِْغش لَا يِحلُّ 

٧ - نِميلَةَ عأَِبي ج نوٍب عبحِن مِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي سوِق الْمِدينِة ِبطَعاٍم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مر النِبي )عليه السالم ( ٍر سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفَ

 سدِه أَنْ يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِرِه فَأَوِسع نع أَلَهس باً وِإلَّا طَي كامى طَعا أَراِحِبِه مفَقَالَ ِلص
ِه ِفي الطَّعيداً يِغش ةً وانِخي تعمج قَد ِإلَّا و اكا أَراِحِبِه ماً فَقَالَ ِلصِدياماً رطَع جرلَ فَأَخاِم فَفَع

 ِلِمنيسِللْم.  
  باب الْحلِْف ِفي الشراِء و الْبيِع

حمد بِن النضِر عن أَِبي جعفٍَر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَ- ١
 مولًى لَه يقَالُ لَه مصاِدف فَأَعطَاه أَلْف ِديناٍر و قَالَ لَه )عليه السالم ( الْفَزاِري قَالَ دعا أَبو عبِد اللَِّه 

الَ فَتجهز ِبمتاٍع و خرج مع التجاِر ِإلَى تجهز حتى تخرج ِإلَى ِمصر فَِإنَّ ِعياِلي قَد كَثُروا قَ
ِمصر فَلَما دنوا ِمن ِمصر استقْبلَتهم قَاِفلَةٌ خاِرجةٌ ِمن ِمصر فَسأَلُوهم عِن الْمتاِع الَِّذي معهم ما 

ِة فَأَخامالْع اعتكَانَ م ِة وِدينِفي الْم الُهحيش هِمن رِبِمص سلَي هأَن موهروا  باقَدعت الَفُوا وحٌء فَت
علَى أَنْ لَا ينقُصوا متاعهم ِمن ِربِح الديناِر ِديناراً فَلَما قَبضوا أَموالَهم و انصرفُوا ِإلَى الْمِدينِة 

 و معه ِكيساِن ِفي كُلِّ واِحٍد أَلْف ِديناٍر فَقَالَ )عليه السالم ( لَِّه فَدخلَ مصاِدف علَى أَِبي عبِد ال
جِعلْت ِفداك هذَا رأْس الْماِل و هذَا الْآخر ِربح فَقَالَ ِإنَّ هذَا الربح كَِثري و لَِكن ما صنعته ِفي 

 وا وعنص فكَي ثَهداِع فَحتأَلَّا الْم ِلِمنيسٍم ملَى قَوِلفُونَ عحانَ اللَِّه تحبالَفُوا فَقَالَ سحت فكَي
  تِبيعوهم ِإلَّا ِربح الديناِر ِديناراً ثُم أَخذَ أَحد الِْكيسيِن فَقَالَ هذَا رأْس ماِلي و لَا حاجةَ 
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  .لَنا ِفي هذَا الربِح ثُم قَالَ يا مصاِدف مجادلَةُ السيوِف أَهونُ ِمن طَلَِب الْحلَاِل 
 عن أَباِن بِن تغِلب عن   و عنه عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم- ٢

 ِمِننيؤالْم أَِمري قَالَ قَام هفَعةَ رزما الِْإِبلُ )عليه السالم ( أَِبي حِفيه قَامكَانَ ي ٍط ويعِن أَِبي ماِر ابلَى دع 
  . ِللسلْعِة ممحقَةٌ ِللربِح فَقَالَ يا معاِشر السماِسرِة أَِقلُّوا الْأَيمانَ فَِإنها منفَقَةٌ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبيِد - ٣
( ِبي الْحسِن موسى اللَِّه الدهقَاِن عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَ

 قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا ينظُر اللَّه تعالَى ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة أَحدهم رجلٌ اتخذَ اللَّه ِبضاعةً لَا )عليه السالم 
  .يشتِري ِإلَّا ِبيِمٍني و لَا يِبيع ِإلَّا ِبيِمٍني 

٤ - نى عيحي نب دمحلَانَ   معِن زسِن الْحِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نع هفَعاِعيلَ رمأَِبي ِإس نعليه السالم ( ع( فِّقني هفَِإن لْفالْح و اكُمقُولُ ِإيكَانَ ي هأَن 

  .السلْعةَ و يمحق الْبركَةَ 
  باب الْأَسعاِر

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الِْغفَاِري عِن - ١
الَى  علَامةُ ِرضا اللَِّه تع)صلى اهللا عليه وآله ( الْقَاِسِم بِن ِإسحاق عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

ِفي خلِْقِه عدلُ سلْطَاِنِهم و رخص أَسعاِرِهم و علَامةُ غَضِب اللَِّه تبارك و تعالَى علَى خلِْقِه 
 اِرِهمعغَلَاُء أَس و لْطَاِنِهمس روج.  

يد عن محمِد بِن أَسلَم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِز- ٢
 قَالَ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز وكَّلَ ِبالسعِر ملَكاً فَلَن يغلُو ِمن )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِقلٍَّة و لَا يرخص ِمن كَثْرٍة 
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٣ - ناِل عجِن الْحوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
سِن الْحب ِليع نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح ناِبِه عحِض أَصعِن بلَّ )عليه السالم ( يج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 

  .وكَّلَ ِبالسعِر ملَكاً يدبره ِبأَمِرِه 
 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  .وكَّلَ ِبالْأَسعاِر ملَكاً يدبرها اللَّه عز و جلَّ 
٥ - ناٍد عمِن حِن بمحِد الربع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لَما صارِت الْأَشياُء  قَالَ )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن سعٍد عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قُوبعِن يب فوسعليهما السالم ( ِلي( قُولُ ِبعكَلَاِئِه فَكَانَ يو ضعب رأَم وٍت ويِفي ب املَ الطَّععج 

أَنْ ي ِم كَِرهوالْي ِفي ذَِلك ِزيدي هأَن ِلما عفَلَم قَاِئم رعالس كَذَا و اِنِه ِبكَذَا ولَى ِلسلَاُء عالْغ ِريج
 باذْه ِه فَقَالَ لَهِإلَي عجر ِعيٍد ثُمب رِكيلُ غَيالْو براً فَذَهِسع لَه مسي لَم و فَِبع باذْه فَقَالَ لَه

ولُ مِن اكْتالَ فَلَما بلَغَ دونَ ما فَِبع و كَِره أَنْ يجِري الْغلَاُء علَى ِلساِنِه فَذَهب الْوِكيلُ فَجاَء أَ
كَانَ ِبالْأَمِس ِبِمكْياٍل قَالَ الْمشتِري حسبك ِإنما أَردت ِبكَذَا و كَذَا فَعِلم الْوِكيلُ أَنه قَد غَلَا 

 دونَ الَِّذي كَالَ ِللْأَوِل ِبِمكْياٍل قَالَ لَه ِبِمكْياٍل ثُم جاَءه آخر فَقَالَ لَه ِكلْ ِلي فَكَالَ فَلَما بلَغَ
الْمشتِري حسبك ِإنما أَردت ِبكَذَا و كَذَا فَعِلم الْوِكيلُ أَنه قَد غَلَا ِبِمكْياٍل حتى صار ِإلَى 

  .واِحٍد ِبواِحٍد 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ٦
ُء الْخلُق   قَالَ غَلَاُء السعِر يِسي )عليه السالم( السراِج عن حفِْص بِن عمر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِلمسَء الْمرالْم ِجرضي ةَ وانالْأَم ذِْهبي و.  
  أَحمد بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإني أَراكُم ِبخيٍر - ٧

  .اً قَالَ كَانَ ِسعرهم رِخيص
  باب الْحكْرِة

١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
الزِبيِب و  قَالَ لَيس الْحكْرةُ ِإلَّا ِفي الِْحنطَِة و الشِعِري و التمِر و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .السمِن 
(   محمد عن أَحمد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

فَقَالُوا يا رسولَ  فَأَتاه الْمسِلمونَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نِفد الطَّعام علَى عهِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم 
يش هِمن قبي لَم و امالطَّع ِفدن ى  اللَِّه قَدأَثْن و اللَّه ِمدقَالَ فَح اسالن هِبيعي هرفُلَاٍن فَم دٌء ِإلَّا ِعن

د ِإلَّا شيئاً ِعندك فَأَخِرجه و ِبعه علَيِه ثُم قَالَ يا فُلَانُ ِإنَّ الْمسِلِمني ذَكَروا أَنَّ الطَّعام قَد نِف
 هِبسحلَا ت و ِشئْت فكَي.  

٣ - نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    

http://www.islam4u.com


  )١٦٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 قَالَ الْحكْرةُ أَنْ يشتِري طَعاماً لَيس ِفي الِْمصِر غَيره فَيحتِكره فَِإنْ كَانَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِمسلْتِبأَنْ ي أْسفَلَا ب هرغَي اعبي أَو امِر طَعِت فَقَالَ ِفي الِْمصيِن الزع هأَلْتس لَ قَالَ وِتِه الْفَضِبِسلْع 

  .ِإنْ كَانَ ِعند غَيِرك فَلَا بأْس ِبِإمساِكِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن أَِبي الْفَضِل ساِلٍم - ٤

 ما عملُك قُلْت حناطٌ و ربما قَِدمت علَى نفَاٍق و )عليه السالم (  قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه الْحناِط قَالَ
ربما قَِدمت علَى كَساٍد فَحبست فَقَالَ فَما يقُولُ من ِقبلَك ِفيِه قُلْت يقُولُونَ محتِكر فَقَالَ 

يرك قُلْت ما أَِبيع أَنا ِمن أَلِْف جزٍء جزءاً قَالَ لَا بأْس ِإنما كَانَ ذَِلك رجلٌ ِمن يِبيعه أَحد غَ
 ِبيِه النلَيع رفَم كُلَّه اهرتةَ اشِدينالْم املَ الطَّعخكَانَ ِإذَا د اٍم وِحز نب ِكيمح قَالُ لَهٍش ييصلى ( قُر

  . فَقَالَ يا حِكيم بن ِحزاٍم ِإياك أَنْ تحتِكر ) عليه وآله اهللا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

ر الطَّعام و يتربص ِبِه هلْ يجوز ذَِلك فَقَالَ ِإنْ كَانَ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يحتِك)عليه السالم ( 
 ِكرتحأَنْ ي هكْري هفَِإن اسالن عسقَِليلًا لَا ي امِإنْ كَانَ الطَّع ِبِه و أْسفَلَا ب اسالن عسكَِثرياً ي امالطَّع

  .هم طَعام الطَّعام و يترك الناس لَيس لَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٦

 الْجاِلب مرزوق و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لْمحتِكر ملْعونٌ ا

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
اٍم فَملَاِء ثَلَاثَةُ أَيالْب ِة ودِفي الش ماً ووونَ يعبِب أَرةُ ِفي الِْخصكْرماً الْحوي ِعنيبلَى الْأَرع ادا ز

  .ِفي الِْخصِب فَصاِحبه ملْعونٌ و ما زاد علَى ثَلَاثَِة أَياٍم ِفي الْعسرِة فَصاِحبه ملْعونٌ 
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  باب
١ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

حماِد بِن عثْمانَ قَالَ أَصاب أَهلَ الْمِدينِة غَلَاٌء و قَحطٌ حتى أَقْبلَ الرجلُ الْموِسر يخِلطُ 
 طَعام جيد )عليه السالم ( شِعِري و يأْكُلُه و يشتِري ِببعِض الطَّعاِم و كَانَ ِعند أَِبي عبِد اللَِّه الِْحنطَةَ ِبال

فَِإن هِبع اِم أَوذَا الطَّعِلطْ ِبهِعرياً فَاخا شِر لَنتاِليِه اشوِض معِة فَقَالَ ِلبنلَ السأَو اهرتأَنْ قَِد اش هكْرا ن
  .نأْكُلَ جيداً و يأْكُلُ الناس رِدياً 

  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عن جهِم بِن أَِبي - ٢
 قَد تزيد السعر ِبالْمِدينِة كَم ِعندنا ِمن  و)عليه السالم ( جهمةَ عن معتٍب قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

طَعاٍم قَالَ قُلْت ِعندنا ما يكِْفيك أَشهراً كَِثريةً قَالَ أَخِرجه و ِبعه قَالَ قُلْت لَه و لَيس ِبالْمِدينِة 
ناِس يوماً ِبيوٍم و قَالَ يا معتب اجعلْ قُوت ِعياِلي ِنصفاً طَعام قَالَ ِبعه فَلَما ِبعته قَالَ اشتِر مع ال

 ي أُِحبلَِكن ا وِههجلَى وطَةَ عالِْحن مهأَنْ أُطِْعم اِجدي وأَن لَمعي طَةً فَِإنَّ اللَّهفاً ِحنِنص ِعرياً وش
  .ِدير الْمِعيشِة أَنْ يراِني اللَّه قَد أَحسنت تقْ

٣ - نع دمِن أَحِن بسحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
ةُ أَنْ  يأْمرنا ِإذَا أَدركَِت الثَّمر)عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن معتٍب قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن 

  .نخِرجها فَنِبيعها و نشتِري مع الْمسِلِمني يوماً ِبيوٍم 
  باب فَضِل ِشراِء الِْحنطَِة و الطَّعاِم

١ - اقحِن ِإسِر بصن نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 نع ِد اللَِّه الْكُوِفيبا عأَب تِمعِبيٍب قَالَ سِن حاِد ببعليه السالم ( ع( ِفي الْفَقْرنطَِة ياُء الِْحنقُولُ ِشري 

 و  
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نِقيِق ياُء الداِء ِشرلَى ِشرع قِْدري لَم نفَم اللَّه قَاكأَب لَه قَالَ قُلْت قحِز مباُء الْخِشر و ِشئُ الْفَقْر
  .الِْحنطَِة قَالَ ذَاك ِلمن يقِْدر و لَا يفْعلُ 

ِر الزباِل عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْمنِذ- ٢
 قَالَ ِإذَا كَانَ ِعندك ِدرهم فَاشتِر ِبِه الِْحنطَةَ فَِإنَّ الْمحق ِفي )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الدِقيِق 
ٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ٣

 يا أَبا الصباِح ِشراُء الدِقيِق )عليه السالم ( بِن جبلَةَ عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  .ر فَنعوذُ ِباللَِّه ِمن الْفَقِْر ذُلٌّ و ِشراُء الِْحنطَِة ِعز و ِشراُء الْخبِز فَقْ

  باب كَراهِة الِْجزاِف و فَضِل الْمكَايلَِة
١ - نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 سرعةَ نفَاِد طَعاِمِهم فَقَالَ تِكيلُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( م ِإلَى النِبي  قَالَ شكَا قَو)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَو تِهيلُونَ قَالُوا نِهيلُ يا رسولَ اللَِّه يعِني الِْجزاف قَالَ ِكيلُوا و لَا تِهيلُوا فَِإنه أَعظَم ِللْبركَِة 

٢ -ِد بمحم نب ِليِن   عونَ باره نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن ب
 ِكيلُوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْجهِم عن حفِْص بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الطَّعاِم الْمِكيِل طَعامكُم فَِإنَّ الْبركَةَ ِفي 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٣

ا أَرادِت  يا أَبا سياٍر ِإذَ)عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْخاِدمةُ أَنْ تعملَ الطَّعام فَمرها فَلْتِكلْه فَِإنَّ الْبركَةَ ِفيما ِكيلَ 
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  ملَاِتباب لُزوِم ما ينفَع ِمن الْمعا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن - ١

 صلى اهللا(  قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عذَاِفٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . الْحرفَةَ فَقَالَ انظُر بيوعاً فَاشتِرها ثُم ِبعها فَما رِبحت ِفيِه فَالْزمه )عليه وآله 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
ظَرا ِإذَا نِرهلْ ِإلَى غَيوحتئاً فَلْييا شِفيه ري ٍة فَلَمارلُ ِفي ِتججالر .  
٣ - نةَ عرجِن شب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .ٍء فَالْزمه   قَالَ ِإذَا رِزقْت ِفي شي )عليه السالم( بِشٍري النباِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب التلَقِّي

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن - ١
 لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )الم عليه الس( ِشمٍر عن عروةَ بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي جعفٍَر 

 مهضعب اللَّه قزرونَ يِلمسالْم اٍد وِلب اِضرح ِبيعلَا ي ِر والِْمص اِرجاً ِمنةً خارِتج كُمدلَقَّى أَحتي
  .ِمن بعٍض 
ياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز- ٢

 قَالَ قَالَ لَا تلَق و لَا تشتِر ما تلُقِّي )عليه السالم ( مثَنى الْحناِط عن ِمنهاٍل الْقَصاِب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هأْكُلْ ِمنلَا ت و.  

٣ -ع نوٍب عبحم نا   ابم لَه اِب قَالَ قُلْتاٍل الْقَصهِمن نع ى الْكَاِهِلييحِن يِد اللَِّه بب
  .حد التلَقِّي قَالَ روحةٌ 
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٤ -رِإب نب ِليع   ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم
 نهى عِن )صلى اهللا عليه وآله (  لَا تلَق فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ِمنهاٍل الْقَصاِب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

م و لَقِّي قُلْتةُ قَالَ التحوالر ةُ وودكَِم الْغ و ٍة قُلْتحور ٍة أَووونَ غَدا دلَقِّي قَالَ مالت دا ح
 لَقِبت سفَلَي ذَِلك قا فَوم ٍر ويمأَِبي ع نقَالَ اب اِسخفَر عبأَر.  

  باب الشرِط و الِْخياِر ِفي الْبيِع
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَ- ١

 قَالَ سِمعته يقُولُ مِن اشترطَ شرطاً مخاِلفاً )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
جاِب اللَِّه فَلَا يا ِلِكتِفيم وِطِهمرش دونَ ِعنِلمسالْم ِه ولَيِرطَ عتلَى الَِّذي اشع وزجلَا ي و لَه وز

  .وافَق ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ 
 قَالَ الشرطُ ِفي )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

يلَ الْحثاً قَبدى حرتا اشِري ِفيمتشثَ الْمدِرطْ فَِإنْ أَحتشي لَم طَ أَمرتِري اشتشاٍم ِللْماِن ثَلَاثَةُ أَيو
 لَ أَوقَب أَو سثُ قَالَ أَنْ لَامدا الْحم و طَ ِقيلَ لَهرفَلَا ش ها ِمنِرض اِم فَذَِلكا الثَّلَاثَِة الْأَيهِمن ظَرن

  .ِإلَى ما كَانَ يحرم علَيِه قَبلَ الشراِء 
 عِن الرجِل يشتِري )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

  يموت الْعبد أَِو الدابةُ أَو يحدثُ ِفيِه حدثٌ الدابةَ أَِو الْعبد و يشتِرطُ ِإلَى يوٍم أَو يوميِن فَ
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اثَةَ أَياٍم و يِصري الْمِبيع ِللْمشتِري علَى من ضمانُ ذَِلك فَقَالَ علَى الْباِئِع حتى ينقَِضي الشرطُ ثَلَ
.  

٤ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن باب ِميٍل وج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 الْبيعاِن ِبالِْخياِر حتى ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 و هدِعن هعدي ثُم اعتِل الْمجالر ِري ِمنتشلُ يجالر اٍم قُلْتاِن ثَلَاثَةَ أَيويالْح اِحبص ِرقَا وفْتي
هنيا باَء ِفيمِنِه قَالَ ِإنْ جِبثَم كأِْتيى نتقُولُ حي لَه عيِإلَّا فَلَا ب اٍم وثَلَاثَِة أَي نيب و .  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٥
 الْبيعاِن ِبالِْخياِر حتى )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ال)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يفْتِرقَا و صاِحب الْحيواِن ِبالِْخياِر ثَلَاثَةَ أَياٍم 
٦ - نٍل عيفُض نِميٍل عج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ قُلْت لَه ما الشرطُ ِفي الْحيواِن فَقَالَ ِإلَى ثَلَاثَِة أَياٍم ِللْمشتِري قُلْت )عليه السالم ( للَِّه أَِبي عبِد ا

عب ارقَا فَلَا ِخيرِرقَا فَِإذَا افْتفْتي ا لَماِر ماِن ِبالِْخيعياِن قَالَ الْبويِر الْحطُ ِفي غَيرا الشا فَمضالر د
  ِمنهما 

  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

  تِرقَا فَِإذَا افْترقَا وجب  قَالَ قَالَ أَيما رجٍل اشترى ِمن رجٍل بيعاً فَهما ِبالِْخياِر حتى يفْ)عليه السالم ( 
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يض فَابتاعها ِمن  ِإنَّ أَِبي اشترى أَرضاً يقَالُ لَها الْعر)عليه السالم ( الْبيع قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هتعبأَِبي فَات ا فَقَامِبه هاعفَب اِهمرةَ درشاٍر عِرقاً ِبكُلِّ ِدينو ِطيكأُع فَقَالَ لَه اِنرينا ِبداِحِبهص

 عيالْب ِجبأَنْ ي تدِريعاً قَالَ أَرس تقُم ِت ِلما أَبي فَقُلْت.  
٨ -نع ِليع   تِمعِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نع وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 

 يقُولُ بايعت رجلًا فَلَما بايعته قُمت فَمشيت ِخطَاًء ثُم رجعت ِإلَى )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
  .ني افْترقْنا مجِلِسي ِليِجب الْبيع ِح

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٩
رى  عن رجٍل اشت)عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

أَمةً ِبشرٍط ِمن رجٍل يوماً أَو يوميِن فَماتت ِعنده و قَد قَطَع الثَّمن علَى من يكُونُ الضمانُ 
  .فَقَالَ لَيس علَى الَِّذي اشترى ضمانٌ حتى يمِضي ِبشرِطِه 

حسيِن عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْ-١٠
 قَالَ سأَلَه رجلٌ و أَنا ِعنده فَقَالَ لَه رجلٌ مسِلم احتاج )عليه السالم ( أَخبرِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

ِبيعك داِري هِذِه و تكُونُ لَك أَحب ِإلَي ِمن أَنْ تكُونَ ِإلَى بيِع داِرِه فَمشى ِإلَى أَِخيِه فَقَالَ لَه أَ
ِلغيِرك علَى أَنْ تشتِرطَ ِلي ِإنْ أَنا ِجئْتك ِبثَمِنها ِإلَى سنٍة أَنْ ترد علَي فَقَالَ لَا بأْس ِبهذَا ِإنْ جاَء 

 قُلْت فَِإنها كَانت ِفيها غَلَّةٌ كَِثريةٌ فَأَخذَ الْغلَّةَ ِلمن تكُونُ فَقَالَ الْغلَّةُ ِبثَمِنها ِإلَى سنٍة ردها علَيِه
  .ِللْمشتِري أَ لَا ترى أَنه لَِو احترقَت لَكَانت ِمن ماِلِه 

 حِديٍد عن جِميٍل عن زرارةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن-١١
 قَالَ قُلْت الرجلُ يشتِري ِمن الرجِل الْمتاع ثُم يدعه ِعنده يقُولُ حتى )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .ياٍم و ِإلَّا فَلَا بيع لَه آِتيك ِبثَمِنِه قَالَ ِإنْ جاَء ِبثَمِنِه ِفيما بينه و بين ثَلَاثَِة أَ
١٢- نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

و أَوجبه غَير أَنه  ِفي رجٍل اشترى متاعاً ِمن رجٍل )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اعتالْم كرت  

http://www.islam4u.com


  )١٧٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

اِل مم ِمن اعتالْم ِرقفَس اَء اللَّهغَداً ِإنْ ش قَالَ آِتيك هقِْبضي لَم و هداِل ِعنم كُونُ قَالَ ِمني ن
صاِحِب الْمتاِع الَِّذي هو ِفي بيِتِه حتى يقَبض الْمتاع و يخِرجه ِمن بيِتِه فَِإذَا أَخرجه ِمن بيِتِه 

  .فَالْمبتاع ضاِمن ِلحقِِّه حتى يرد مالَه ِإلَيِه 
 عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي   محمد بن يحيى-١٣
 قَالَ عهدةُ الْبيِع ِفي الرِقيِق ثَلَاثَةُ أَياٍم ِإنْ كَانَ ِبها خبلٌ أَو برص أَو نحو هذَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

نالس هتدهع ويِبش سِة فَلَينالس دعا بوِن فَمنالْج ٍء  ةُ ِمن.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيِد بِن -١٤

اِلطُ أُناساً ِمن أَهِل السواِد و غَيِرِهم فَنِبيعهم و  ِإنا نخ)عليه السالم ( يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ةَ ونالس مهنيب ا وننيا بِفيم ذَِلك رخؤن و رشةَ ثَلَاثَةَ عرشالْع و رشا عةَ اثْنرشالْع ِهملَيع حبرن

لَى دلُ عجا الرلَن بكْتي ا وهوحا نذَ ِمنلُ الَِّذي أَخاِل الَِّذي ِفيِه الْفَضالْم ِضِه ِبذَِلكأَر اِرِه أَو
ِشراًء و قَد باع و قَبض الثَّمن ِمنه فَنِعده ِإنْ هو جاَء ِبالْماِل ِإلَى وقٍْت بيننا و بينه أَنْ نرد علَيِه 

وقْت و لَم يأِْتنا ِبالدراِهِم فَهو لَنا فَما ترى ِفي ذَِلك الشراِء قَالَ أَرى أَنه لَك الشراَء فَِإنْ جاَء الْ
  .ِإنْ لَم يفْعلْ و ِإنْ جاَء ِبالْماِل ِللْوقِْت فَرد علَيِه 

١٥-قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِد بمحم نع ِزيدِن يب 
 ِفي الرجِل يشتِري )عليه السالم ( حمزةَ أَو غَيِرِه عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي الْحسِن 

يِن قَا الشِبالثَّم هأِْتيى يتح كُهرتي ِمِه ووِفي ي دفْسِل َء الَِّذي ياللَّي نيب و هنيا باَء ِفيملَ ِإنْ ج
 لَه عيِإلَّا فَلَا ب ِن وِبالثَّم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد -١٦
م تيرتاِج قَالَ اشجِن الْحِن بمحالر اِحِبِه ثُمص دِعن هكْترت ِنِه وثَم ضعب تطَيِملًا فَأَعح

  احتبست أَياماً ثُم ِجئْت ِإلَى باِئِع الْمحِمِل ِآلخذَه فَقَالَ قَد ِبعته فَضِحكْت ثُم قُلْت لَا و اللَِّه 
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لَا أَدعك أَو أُقَاِضيك فَقَالَ ِلي ترضى ِبأَِبي بكِْر بِن عياٍش قُلْت نعم فَأَتيناه فَقَصصنا علَيِه ِقصتنا 
أَنْ أَقِْضي ِحبت نِل مكٍْر ِبقَوو بِل فَقَالَ أَبِبقَو ِرِه قَالَ قُلْتغَي أَو اِحِبكِل صا أَ ِبقَوكُمنيب 

صاِحِبي قَالَ سِمعته يقُولُ مِن اشترى شيئاً فَجاَء ِبالثَّمِن ِفي ما بينه و بين ثَلَاثَِة أَياٍم و ِإلَّا فَلَا 
 لَه عيب.  

١٧-ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( 
 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( أَنَّ أَِمري( لَه ضراِر فَعهِف النٍط ِإلَى ِنصرباً ِبشى ثَورتٍل اشجى ِفي رقَض 

يشِهد أَنه قَد رِضيه فَاستوجبه ثُم لْيِبعه ِإنْ شاَء فَِإنْ أَقَامه ِفي السوِق و لَم ِربح فَأَراد بيعه قَالَ ِل
  .يِبع فَقَد وجب علَيِه 

هدري ثُم هبرشي نلَب لَه انَ وويِري الْحتشي نباب م  
حمد بِن محمٍد عمن ذَكَره عن أَِبي الْمغراِء عِن الْحلَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ١

 ِفي رجٍل اشترى شاةً فَأَمسكَها ثَلَاثَةَ أَياٍم ثُم ردها قَالَ ِإنْ كَانَ ِفي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
رشاِم يالثَّلَاثَِة الْأَي ِتلْكيِه شلَيع سفَلَي نا لَبلَه كُني ِإنْ لَم اٍد ودا ثَلَاثَةَ أَمهعم دا رهنلَب ٌء  ب  
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أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي ععليه السالم ( ِن اب( 
 ِمثْلَه.  

  باب ِإذَا اختلَف الْباِئع و الْمشتِري
١ -صِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِض   ِعدعب نٍر ع

َء فَيقُولُ الْمشتِري هو ِبكَذَا و كَذَا   ِفي الرجِل يِبيع الشي)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِميِنِه ِإذَا كَانَ الشي عاِئِع ملُ الْبلُ قَوقَالَ الْقَو اِئعا قَالَ الْبِنِه ُء قَاِئم ِبأَقَلِّ مياً ِبع.  

٢ - نأَِبيِه ع نع ِزيدِن يب رمِن عِن بيسِن الْحع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
لَهما فَِإذَا  ِإذَا التاِجراِن صدقَا بوِرك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِة أَولْعالس بلُ رلُ قَولَفَا فَالْقَوتِرقَا فَِإِن اخفْتي ا لَماِر ما ِبالِْخيمه ا وملَه كاربي ا لَمانخ ا وكَذَب
  .يتتاركَا 

  باب بيِع الثِّماِر و ِشراِئها
 محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن بريٍد قَالَ سأَلْت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١

 عِن الرطْبِة تباع ِقطْعةً أَو ِقطْعتيِن أَو ثَلَاثَ ِقطَعاٍت فَقَالَ لَا بأْس قَالَ و )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
عِذِه فَجاِه هبأَش نالَ عؤالس تأَكْثَر اًء ِمنيِتحاس اللَّه كلَحأَص لَه ِبِه فَقُلْت أْسقُولُ لَا بلَ ي

كَثْرِة ما سأَلْته و قَوِلِه لَا بأْس ِبِه ِإنَّ من يِلينا يفِْسدونَ علَينا هذَا كُلَّه فَقَالَ أَظُنهم سِمعوا 
 ِفي النخِل ثُم حالَ بيِني و بينه رجلٌ فَسكَت فَأَمرت محمد )وآله صلى اهللا عليه ( حِديثَ رسوِل اللَِّه 

 ِفي النخِل فَقَالَ أَبو )صلى اهللا عليه وآله (  عن قَوِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( بن مسِلٍم أَنْ يسأَلَ أَبا جعفٍَر 
 فَسِمع ضوضاًء فَقَالَ ما هذَا فَِقيلَ لَه تبايع )صلى اهللا عليه وآله ( ج رسولُ اللَِّه  خر)عليه السالم ( جعفٍَر 

 املُ الْعخالن دِل فَقَعخِبالن اسالن  
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  .ٌء و لَم يحرمه   أَما ِإذَا فَعلُوا فَلَا يشتروا النخلَ الْعام حتى يطْلُع ِفيِه شي)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ 
ِبي قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَ- ٢

 عن ِشراِء النخِل و الْكَرِم و الثِّماِر ثَلَاثَ ِسِنني أَو أَربع ِسِنني قَالَ لَا )عليه السالم ( سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
هتيرتِإِن اش ِفي قَاِبٍل و جرِة أَخنِذِه السِفي ه ِرجخي قُولُ ِإنْ لَمِبِه ي أْسٍة فَلَا باِحدٍة ونِفي س 

تشتِرِه حتى يبلُغَ فَِإِن اشتريته ثَلَاثَ ِسِنني قَبلَ أَنْ يبلُغَ فَلَا بأْس و سِئلَ عِن الرجِل يشتِري 
 اختصموا ِفي ذَِلك ِإلَى الثَّمرةَ الْمسماةَ ِمن أَرٍض فَهلَك ثَمرةُ ِتلْك الْأَرِض كُلُّها فَقَالَ قَِد

 فَكَانوا يذْكُرونَ ذَِلك فَلَما رآهم لَا يدعونَ الْخصومةَ نهاهم عن )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
  . خصومِتِهم ذَِلك الْبيِع حتى تبلُغَ الثَّمرةُ و لَم يحرمه و لَِكن فَعلَ ذَِلك ِمن أَجِل

٣ - أَلْتاِء قَالَ سشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
ا الزهو  هلْ يجوز بيع النخِل ِإذَا حملَ فَقَالَ يجوز بيعه حتى يزهو فَقُلْت و م)عليه السالم ( الرضا 

 ذَِلك هِشب و فَرصي و رمحقَالَ ي اكِفد ِعلْتج.  
٤ - قَالَ قُلْت ِعيِرب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

صرِة فَأَِبيعه و أُسمي الثَّمن و أَستثِْني الْكُر ِمن التمِر أَو  ِإنَّ ِلي نخلًا ِبالْب)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِعلْتج قُلْت أْسِن قَالَ لَا بيتنالس عيب اكِفد ِعلْتج قُلْت أْسِل قَالَ لَا بخالن ِمن أَِو الِْعذْق أَكْثَر

 أَحلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( الَ أَما ِإنك ِإنْ قُلْت ذَاك لَقَد كَانَ رسولُ اللَِّه ِفداك ِإنَّ ذَا ِعندنا عِظيم قَ
  . لَا تباع الثَّمرةُ حتى يبدو صلَاحها )عليه السالم ( ذَِلك فَتظَالَموا فَقَالَ 

٥ -ِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحٍب قَالَ   ميعِن شب قُوبعي نانَ عفْوص ن
 ِإذَا كَانَ الْحاِئطُ ِفيِه ِثمار مختِلفَةٌ فَأَدرك بعضها فَلَا بأْس ِببيِعها )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .جِميعاً 
   واِحٍد عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر- ٦

http://www.islam4u.com


  )١٧٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 ِإذَا كَانَ ِفي ِتلْك الْأَرِض بيع لَه  عن بيِع الثَّمرِة قَبلَ أَنْ تدِرك فَقَالَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .غَلَّةٌ قَد أَدركَت فَبيع ذَِلك كُلِِّه حلَالٌ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٧
رِع الثَّميب نع هأَلْتا قَالَ سهعم ِريتشا فَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يهطَلْع جرخلَ أَنْ يا قَبهاؤِشر لُحصلْ يِة ه

 ِبكَذَا و رجذَا الشه لَ وخذَا النه ةَ وطْبِذِه الره كِري ِمنتقُولَ أَشقْلًا فَيب ةً أَوطْبا رهرئاً غَييش
 ِق كَذَا فَِإنْ لَمرِن وع هأَلْتس قِْل والْب ِة وطْبِري ِفي الرتشاِل الْمم أْسةُ كَانَ ررِج الثَّمرخت

الشجِر هلْ يصلُح ِشراؤه ثَلَاثَ خرطَاٍت أَو أَربع خرطَاٍت فَقَالَ ِإذَا رأَيت الْورق ِفي شجرٍة 
ا ِشئْتِر ِفيِه متطٍَة فَاشرخ ِمن .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٨
 عن رجٍل اشترى )عليه السالم ( محمٍد الْجوهِري عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ب ا قَدِبِه ِإذَا كَانَ ِفيِه م أْسقَالَ لَا ب طِْعمي ا لَمم هِمن و مأَطْع ا قَدم هِمن رجش لٌ وخاناً ِفيِه نتس
 حتى أَطْعم قَالَ و سأَلْته عن رجٍل اشترى بستاناً ِفيِه نخلٌ لَيس ِفيِه غَير بسٍر أَخضر فَقَالَ لَا

  .يزهو قُلْت و ما الزهو قَالَ حتى يتلَونَ 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٩

ي الرجلَ لَه الثَّمرةُ ِعشِرين ِديناراً علَى  و قُلْت لَه أُعِط)عليه السالم ( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِبش كترثَم تِإذَا قَام ي أَقُولُ لَهأَن  تِإنْ كَِره و ذْتأَخ ِضيتِن ِإنْ رالثَّم ِلي ِبذَِلك ٍء فَِهي

لْت جِعلْت ِفداك لَا يسمي شيئاً و اللَّه تركْت فَقَالَ ما تستِطيع أَنْ تعِطيه و لَا تشتِرطَ شيئاً قُ
  ] .ذَِلك[يعلَم ِمن ِنيِتِه ذَِلك قَالَ لَا يصلُح ِإذَا كَانَ ِمن ِنيِتِه 

عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي -١٠
   قَالَ قَالَ ِفي رجٍل قَالَ ِآلخر ِبعِني ثَمرةَ نخِلك هذَا الَِّذي ِفيها ِبقَِفيزيِن )عليه السالم ( اللَِّه 
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 ٍر أَومت لٍَة ِمنخن ِمن رسالْب و رمقَالَ الت ِبِه و أْسفَقَالَ لَا ب هاعاَء فَبا شي ممسي أَكْثَر أَقَلَّ أَو
ِلك واِحدٍة لَا بأْس ِبِه فَأَما أَنْ يخِلطَ التمر الْعِتيق أَِو الْبسر فَلَا يصلُح و الزِبيب و الِْعنب ِمثْلُ ذَ

.  
١١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  عن بيِع النخِل سنتيِن قَالَ لَا بأْس ِبِه قُلْت)عليه السالم ( معاِويةَ بِن ميسرةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِبيعكَانَ أَِبي ي قَالَ قَد ِبِه ثُم أْسا قَالَ لَا بهدعةً بكَذَا ِجز كَذَا و ةَ وِذِه الِْجزا ههِبيعةُ يطْبفَالر

  .الِْحناَء كَذَا و كَذَا خرطَةً 
يِر واِحٍد عن أَباِن بِن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَ-١٢

 من باع نخلًا قَد لَِقح فَالثَّمرةُ )عليه السالم ( عثْمانَ عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . ِبذَِلك ) وآله صلى اهللا عليه( ِللْباِئِع ِإلَّا أَنْ يشتِرطَ الْمبتاع قَضى رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٣
  . ِفي ِشراِء الثَّمرِة قَالَ ِإذَا ساوت شيئاً فَلَا بأْس ِبِشراِئها )عليه السالم ( اللَِّه 

١٤-دمحم   نى عيحِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 من باع نخلًا )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ترفَثَم هرأَب قَد ِليقَالَ ع ثُم اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإلَّا أَنْ يِللْب عليه السالم ( ه( ولُ اللَِّهسى ِبِه رقَض  ) صلى اهللا

   .)عليه وآله 
١٥-ِل النقَو فِْسريقَالَ ت سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِبي

 لَا يِبيعن حاِضر ِلباٍد أَنَّ الْفَواِكه و جِميع أَصناِف الْغلَّاِت ِإذَا حِملَت ِمن الْقُرى )صلى اهللا عليه وآله ( 
 اِملُوهح هِبيعِغي أَنْ يبناِس يالن ِمن موِق لَهلُ السأَه ِبيعأَنْ ي وزجوِق فَلَا يِإلَى الس ى والْقُر ِمن

  .السواِد فَأَما من يحِملُ ِمن مِدينٍة ِإلَى مِدينٍة فَِإنه يجوز و يجِري مجرى التجارِة 
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١٦- ِخيالْكَر اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبا ععليه السالم (  أَب( لَةً ِبكَذَا وخكَذَا ن لًا كَذَا وخلًا نجر تِبع تي كُنِإن لَه قُلْت 

  كَذَا 
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الن ماً وهِني ِدرقَدن كُني لَم ٍح وِبِرب رٍل آخجر ِمن هاعي فَبِمن اهرتالَِّذي اش طَلَقفَان رلُ ِفيِه ثَمخ
 حبقَالَ فَالر معن قُلْت نالثَّم لَك ِمنكَانَ ض قَد سأَ لَي ِبذَِلك أْسي قَالَ فَقَالَ لَا بِمن هضلَا قَب و

 لَه.  
١٧- نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 أَنَّ ثَمر النخِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِذي أَبرها ِإلَّا أَنْ يشتِرطَ الْمبتاع ِللَّ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن -١٨
 قَالَ سأَلْته عِن )لسالم عليه ا( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْكَرِم متى يِحلُّ بيعه قَالَ ِإذَا عقَد و صار عروقاً 
  باب ِشراِء الطَّعاِم و بيِعِه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ١
ع هأَلْتا أَنْ سٍن فَقَالَ أَمزلَا و ٍل وِر كَييِبغ اهِشر لُحصلْ ينُ هوزي كَالُ أَوا ياِم ِمماِء الطَّعِشر ن

لَم و هتيرتاش تِإنْ أَن أْسةً فَلَا بحابرم هِمن ِريتشِزنَ فَيو اٍم قَِد اكِْتيلَ أَولًا ِفي طَعجر أِْتيت ِكلْهت 
أَو تِزنه ِإذَا كَانَ الْمشتِري الْأَولُ قَد أَخذَه ِبكَيٍل أَو وزٍن فَقُلْت ِعند الْبيِع ِإني أُرِبحك ِفيِه كَذَا 

 أْسفَلَا ب ِنكزو أَو ِلكِبكَي ِضيتر قَد كَذَا و و.  
ِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٢

 أَنه قَالَ ِفي الرجِل يبتاع الطَّعام ثُم )عليه السالم ( عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
صكَالَ قَالَ لَا يلَ أَنْ يقَب هِبيعي ذَِلك لَه لُح.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ٣
 ِفي الرجِل يشتِري الطَّعام ثُم يِبيعه قَبلَ أَنْ يقِْبضه قَالَ لَا بأْس و )عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد 

 أْسِلِه قَالَ لَا بكَي ِضِه وِبقَب هِمن ِريتشلُ الْمجكِّلُ الروي]ِبذَِلك. [  
٤ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن اب

 ِفي رجٍل اشترى ِمن رجٍل طَعاماً ِعدلًا ِبكَيٍل معلُوٍم ثُم ِإنَّ صاِحبه قَالَ ِللْمشتِري ابتع )عليه السالم ( 
 كَيٍل فَِإنَّ ِفيِه ِمثْلَ ما ِفي الْآخِر الَِّذي ابتعته قَالَ لَا يصلُح ِإلَّا أَنْ ِمني هذَا الِْعدلَ الْآخر ِبغيِر

يِكيلَ و قَالَ ما كَانَ ِمن طَعاٍم سميت ِفيِه كَيلًا فَِإنه لَا يصلُح مجازفَةً هذَا ما يكْره ِمن بيِع 
  .الطَّعاِم 

٥ -ب ديمِن   حاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي ن
 عن رجٍل علَيِه كُر )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . كُراً ِمن رجٍل آخر فَقَالَ ِللرجِل انطَِلق فَاستوِف كُرك قَالَ لَا بأْس ِبِه ِمن طَعاٍم فَاشترى
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن - ٦

 أَشتِري الطَّعام فَأَضع ِفي أَوِلِه و أَربح )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عماٍر عن أَِبي الْعطَاِرِد قَالَ قُلْت ِلأَ
 لَِكن ِفيِه و ريذَا لَا خكَذَا فَقَالَ ه كَذَا و ي ِفي كُلِّ كُرنطَّ عحاِحِبي أَنْ يأَلُ صِفي آِخِرِه فَأَس

 عني أَكْثَر ِمما وِضعت قَالَ لَا بأْس ِبِه قُلْت فَأُخِرج الْكُر و يحطُّ عنك جملَةً قُلْت فَِإنْ حطَّ
 أْسِبِه ب سفَلَي كنمفَقَالَ ِإذَا ائْت ِلكِطِنيِه ِبكَيلُ أَعجقُولُ الرِن فَييالْكُر.  

٧ - نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِعيٍد   مأَِبي س نى عيحِن يانَ بفْوص
 أَشتِري الطَّعام فَأَكْتالُه و )عليه السالم ( الْمكَاِري عن عبِد الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِبعِنيِه فَأَِبيعه ِإياه ِبذَِلك الْكَيِل الَِّذي ِكلْته مِعي من قَد شِهد الْكَيلَ و ِإنما اكْتلْته ِلنفِْسي فَيقُولُ 
 أْسقَالَ لَا ب.  
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٨ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع ِميٍل قَالَ قُلْتج نٍر عيعليه ( م

ٍء معلُوٍم فَيقِْبض التبن و يِبيعه قَبلَ أَنْ يكَالَ الطَّعام   اشترى رجلٌ ِتبن بيدٍر كُلَّ كُر ِبشي)السالم 
  .قَالَ لَا بأْس ِبِه 

٩ -نى عيحي نب دمحم   اقحِإس نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم 
 عِن الْقَوِم يدخلُونَ السِفينةَ يشترونَ الطَّعام )عليه السالم ( الْمداِئِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمنهم فَيتساَءلُونه فَيعِطيِهم ما يِريدونَ ِمن الطَّعاِم فَيكُونُ فَيتساومونَ ِبها ثُم يشتِري رجلٌ

 ِركُوهش قَد ِإلَّا و ماها أَرم أْسقَالَ لَا ب نالثَّم قِْبضي و ِهمِإلَي هفَعدالَِّذي ي واِم هالطَّع اِحبص
عداِم يالطَّع اِحبِإنَّ ص قَالَ لَا فَقُلْت قُصني و ِزيدفَي هونريعاُء فَيرا أُجلَن ا ولَن ِكيلُهالًا فَيو كَي

يش كُني ا لَمم أْسغَلَطٌ  ب ٌء كَِثري.  
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  اب الرجِل يشتِري الطَّعام فَيتغير ِسعره قَبلَ أَنْ يقِْبضهب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

عاماً ِبدراِهم فَأَخذَ ِنصفَه و ترك ِنصفَه ثُم جاَء بعد ذَِلك  ِفي رجٍل ابتاع ِمن رجٍل طَ)عليه السالم ( 
 و هرِسع ا لَهمكَذَا فَِإن كَذَا و أَنَّ لَه هراعس هاعتاب موقَالَ ِإنْ كَانَ ي قَصن أَو امالطَّع فَعتقَِد ار و

 و ترك بعضاً و لَم يسم ِسعراً فَِإنما لَه ِسعر يوِمِه الَِّذي يأْخذُ ِفيِه ما ِإنْ كَانَ ِإنما أَخذَ بعضاً
  .كَانَ 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
ٍء معلُوٍم فَارتفَع الطَّعام أَو نقَص و قَِد اكْتالَ بعضه فَأَبى  عاماً كُلَّ كُر ِبشيِفي رجٍل اشترى طَ

 هراعس اهرتاش موفَقَالَ ِإنْ كَانَ ي تضا قَبم ا لَكمقَالَ ِإن و ِقيا بم لَه لِّمساِم أَنْ يالطَّع اِحبص
 هلَى أَنع قَدا نِر مِبقَد فَِإنَّ لَه ِرطْ ذَِلكتشي لَم و اهرتا اشمِإنْ كَانَ ِإن و ِقيا بم فَلَه لَه.  
 رجلٌ )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ٣

 لَه ِبناًء أَو غَيره و جعلَ يعِطيِه طَعاماً و قُطْناً و غَير ذَِلك ثُم تغير الطَّعام و استأْجر أَِجرياً يعملُ
 أَو طَاهأَع موِر يِبِسع لَه ِسبتحٍة أَ يادِزي اٍن أَوقْصِإلَى ن طَاهِرِه الَِّذي كَانَ أَعِسع ِمن الْقُطْن

ِر يِبِسع قَّعفَو هباسح معليه السالم ( و( ابأَج و اَء اللَّهِفيِه ِإنْ ش طَهارٍم شوِر يِبِسع لَه ِسبتحي  ) عليه

ر فَوقَّع  ِفي الْماِل يِحلُّ علَى الرجِل فَيعِطي ِبِه طَعاماً ِعند مِحلِِّه و لَم يقَاِطعه ثُم تغير السع)السالم 
  . لَه ِسعر يوم أَعطَاه الطَّعام )عليه السالم ( 
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  باب فَضِل الْكَيِل و الْمواِزيِن
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عِطيةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 قُلْت ِإنا نشتِري الطَّعام ِمن السفُِن ثُم نِكيلُه فَيِزيد فَقَالَ ِلي و ربما نقَص علَيكُم )عليه السالم ( اللَِّه 
  . نقَص يردونَ علَيكُم قُلْت لَا قَالَ لَا بأْس قُلْت نعم قَالَ فَِإذَا

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن - ٢
كَيِل و الْمواِزيِن فَقَالَ ِإذَا لَم يكُن  عن فُضوِل الْ)عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسياً فَلَا بدعت.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

ي أَمر علَى الرجِل فَيعِرض علَي الطَّعام فَيقُولُ قَد  قَالَ قُلْت لَه ِإن)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 تظَرن هجركَذَا فَِإذَا أَخ كَذَا و ِفي الْكُر كِبحأُر هِرجأَخ فَأَقُولُ لَه ِتكاجح اماً ِمنطَع تبأَص

ِإنْ لَم و هذْتِتي أَخاجح ِه فَِإنْ كَانَ ِمنِإلَي أْسةُ لَا بضاورِذِه الْمقَالَ ه هكْترِتي تاجح ِمن كُني 
ِبها قُلْت فَأَقُولُ لَه اعِزلْ ِمنه خمِسني كُراً أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ِبكَيِلِه فَيِزيد و ينقُص و أَكْثَر ذَِلك ما 

ثُم لَك قَالَ ِهي ِهي نِلم ِزيدعليه السالم (  قَالَ ي( اداماً فَزا طَعلَن اعتلَّاماً فَابس باً أَوتعم ثْتعي بِإن 
علَينا ِبِديناريِن فَقُتنا ِبِه ِعيالَنا ِبِمكْياٍل قَد عرفْناه فَقُلْت لَه قَد عرفْت صاِحبه قَالَ نعم فَرددنا 

لْت رِحمك اللَّه تفِْتيِني ِبأَنَّ الزيادةَ ِلي و أَنت تردها قَد عِلمت أَنَّ ذَِلك كَانَ لَه قَالَ علَيِه فَقُ
  نعم ِإنما ذَِلك غَلَطُ الناِس ِلأَنَّ الَِّذي ابتعنا ِبِه ِإنما كَانَ ذَِلك ِبثَماِنيِة 
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  .دراِهم أَو ِتسعٍة ثُم قَالَ و لَِكني أَعد علَيِه الْكَيلَ 
٤ -ح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن قَالَ   من

 فَقَالَ لَه معمر الزيات ِإنا نشتِري الزيت ِفي ِزقَاِقِه )عليه السالم ( كُنت جاِلساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
و أْسفَلَا ب قُصني و ِزيدقَاِق فَقَالَ ِإنْ كَانَ يكَاِن الزانٌ ِفيِه ِلمقْصا نلَن بسحفَي و ِزيدِإنْ كَانَ ي 

 هبقْرفَلَا ت قُصنلَا ي.  
  باب الرجِل يكُونُ ِعنده أَلْوانٌ ِمن الطَّعاِم فَيخِلطُ بعضها ِببعٍض

١ - نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
محا مِدِهمأَح نِلٍم عسِن معليهما السالم ( ِد ب( هضعب ٍض وعِبب هضعلَطُ بخاِم يِن الطَّعِئلَ عس هأَن 

 ِديالر ديطِّ الْجغي ا لَمم أْسِميعاً فَلَا با جِئيٍض قَالَ ِإذَا رعب ِمن دوأَج.  
٢ -اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 

ٌء و أَحدهما   قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ ِعنده لَوناِن ِمن طَعاٍم واِحٍد و ِسعرهما شي)عليه السالم ( 
يخِلطُهما جِميعاً ثُم يِبيعهما ِبِسعٍر واِحٍد فَقَالَ لَا يصلُح لَه أَنْ يفْعلَ ذَِلك يغش خير ِمن الْآخِر فَ

 هنيبى يتح ِلِمنيسِبِه الْم.  
 عِن الرجِل )لسالم عليه ا(   ابن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

يشتِري طَعاماً فَيكُونُ أَحسن لَه و أَنفَق لَه أَنْ يبلَّه ِمن غَيِر أَنْ يلْتِمس ِزيادته فَقَالَ ِإنْ كَانَ بيعاً 
ِزيادةً فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ ِإنما يغش لَا يصِلحه ِإلَّا ذَِلك و لَا ينفِّقُه غَيره ِمن غَيِر أَنْ يلْتِمس ِفيِه 

 لُحصفَلَا ي ِلِمنيسِبِه الْم.  
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  بلَِدباب أَنه لَا يصلُح الْبيع ِإلَّا ِبِمكْياِل الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . قَالَ لَا يصلُح ِللرجِل أَنْ يِبيع ِبصاٍع غَيِر صاِع الِْمصِر )عليه السالم ( 
٢ -ى عيحي نب دمحٍد   ممحم ناٍن عأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح ن

 قَالَ لَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يِبيع ِبصاٍع ِسوى صاِع أَهِل الِْمصِر )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَيِكيلُ لَه ِبمد بيِتِه لَعلَّه يكُونُ أَصغر ِمن مد السوِق و لَو قَالَ هذَا فَِإنَّ الرجلَ يستأِْجر الْجمالَ 

 دِإلَّا م لُحصقَالَ لَا ي ِتِه وانلُ ِفي أَمعجي و ِملُ ذَِلكحي هلَِكن ذْ ِبِه وأْخي وِق لَمالس دم ِمن رغأَص
الْأَم و اِحدِزلَِة ونِذِه الْماُء ِبهن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن سعِد بِن - ٣

ِبها قَالَ أُولَِئك  قَالَ سأَلْته عن قَوٍم يصغرونَ الْقُفْزانَ يِبيعونَ )عليه السالم ( سعٍد عن أَِبي الْحسِن 
 ماَءهيأَش اسونَ النسخبي الَِّذين.  

  باب السلَِم ِفي الطَّعاِم
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 لَا بأْس ِبالسلَِم كَيلًا معلُوماً ِإلَى )صلوات اهللا عليه ( الَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَجٍل معلُوٍم لَا يسلَم ِإلَى ِدياٍس و لَا ِإلَى حصاٍد 
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٢ - نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ٍم ِإلَى أَجٍل  عِن السلَِم ِفي الطَّعاِم ِبكَيٍل معلُو)عليه السالم ( محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .معلُوٍم قَالَ لَا بأْس ِبِه 
٣ - أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِلم ِفي الطَّعاِم ِعند رجٍل لَيس ِعنده زرع و  عِن الرجِل أَ يصلُح لَه أَنْ يس)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسى فَلَا بمسٍل مِإلَى أَج هِمنقَالَ ِإذَا ض فَّاهفَو اهرتلُ اشلَّ الْأَجِإذَا ح هانٌ ِإلَّا أَنويلَا ح و املَا طَع

 ضاً وعفَاِني بِإنْ أَو تأَيأَ ر اِلي قَالَ ِبِه قُلْتم أْساِقي رذَ ِبالْبأَنْ آخ لُحصٍض أَ يعب نع زجع
 ذَِلك نسا أَحم معن.  

٤ - نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 أَلْتاِلٍد قَالَ سِن خانَ بملَيِد اللَِّه سبا ععليه السالم ( أَب( ضعذُ بأْخِع فَيرِفي الز ِلمسِل يجِن الرع 

 لَالٌ قُلْتح هفَِإن ذُهأْخاِلِه قَالَ يم أْسر هاِحبِه صلَيع ِرضعفَاًء فَيو ِجدلَا ي ضعقَى ببي اِمِه وطَع
 ضا قَبم ِبيعي هفَِإن ِلمسٍل يجر نع هأَلْتس لَالٌ قَالَ وح هلَ فَِإنِإنْ فَع قَالَ و ِعفضاِم فَيالطَّع ِمن

  .ِفي غَيِر زرٍع و لَا نخٍل قَالَ يسمي شيئاً ِإلَى أَجٍل مسمى 
٥ -نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب 

 عن رجٍل أَسلَفْته دراِهم ِفي )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قَالَ اشتِر ِلنفِْسك طَعاماً و استوِف حقَّك قَالَ طَعاٍم فَلَما حلَّ طَعاِمي علَيِه بعثَ ِإلَي ِبدراِهم فَ

 اهِشر تلَّى أَنوتلَا ت و الَِّذي لَك قِْبضى تتح هعم قُومت و كرغَي لَّى ذَِلكوى أَنْ يأَر.  
٦ -ثْمِن عاِن بأَب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نب دمأَح   نا عاِبنحِض أَصعب نانَ ع

   ِفي الرجِل يسِلم الدراِهم ِفي الطَّعاِم ِإلَى أَجٍل فَيِحلُّ الطَّعام فَيقُولُ لَيس )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِبذَِلك أْسفَقَالَ لَا ب هني ثَمذْ ِمنفَخ هتا ِقيمم ظُرلَِكِن ان و امِدي طَعِعن.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٧

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم ( وانَ عِن الِْعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ عن صفْ
 و ابود هدِعن دجو و امطَع هدِعن كُني لُ لَمالْأَج رضى ِإذَا حتطٍَة حِبِحن اِهمرلًا دجر لَفأَس

 يِحلُّ لَه أَنْ يأْخذَ ِمن عروِضِه ِتلْك ِبطَعاِمِه قَالَ نعم يسمي كَذَا و كَذَا ِبكَذَا و متاعاً و رِقيقاً
  .كَذَا صاعاً 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٨

 عن رجٍل باع )عليه السالم ( ب بِن شعيٍب و عبيِد بِن زرارةَ قَالَا سأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه عثْمانَ عن يعقُو
طَعاماً ِبدراِهم ِإلَى أَجٍل فَلَما بلَغَ ذَِلك الْأَجلُ تقَاضاه فَقَالَ لَيس ِعنِدي دراِهم خذْ ِمني طَعاماً 

  .ا بأْس ِبِه ِإنما لَه دراِهم يأْخذُ ِبها ما شاَء قَالَ لَ
  حميد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

راِهم ِفي طَعاٍم فَحلَّ الَِّذي لَه فَأَرسلَ ِإلَيِه  عن رجٍل أَسلَف د)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 فِّيِه ذَِلكوي هرغَي هعكُونُ مأْساً قَالَ يى ِبِه برلْ ته قَّكِف حوتاس اماً وِر طَعتفَقَالَ اش اِهمرِبد.  

١٠- نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي
 عن رجٍل أَسلَم دراِهمه )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

مسٍل مِعٍري ِإلَى أَجش طٍَة أَوِحن ِمن اِتيمخِة مسملَا ِفي خ ِعريالش طَةُ وِه الِْحنلَيكَانَ الَِّذي ع ى و
 اِم أَوالطَّع فذَ ِنصأْخأَنْ ي قالْح اِحبأَلَ صلَّ فَسِإذَا ح الَِّذي لَه ِميعج هقِْضيلَى أَنْ يع قِْدري

م أْسذَ رأْخي و أَكْثَر أَو ذَِلك أَقَلَّ ِمن أَو ثُلُثَه و أْسقَالَ لَا ب اِهمراِم دالطَّع ِمن ِقيا باِل م
 ِإنْ لَم أْسقَالَ لَا ب أَكْثَر أَو ذَِلك أَقَلَّ ِمن ِمثْقَالًا أَو ِرينِفي ِعش اِهمرلُ دجِفيِه الر ِلمسانُ يفَرعالز

ِطيعانُ أَنْ يفَرعِه الزلَيقِْدِر الَِّذي عذَ يأْخي ِه وثُلُثَي أَو ثُلُثَه قِِّه أَوح فذَ ِنصأْخاِلِه أَنْ يم ِميعج ه
  .رأْس ماِل ما بِقي ِمن حقِِّه 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١١
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 )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن خاِلِد بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
امِري طَعتشِل يجاَء ِفي الرثُ شيح ِمن طَاها أَعِنهيٍة ِبعيقَر امطَع لَه مسي ِإنْ لَم ا وِنهيٍة ِبعيقَر .  

١٢- تباٍل قَالَ كَتِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍم عكَيِن حةَ باِويعم ناٍد عِزي نلُ بهس  
ُء الْوقْت و لَيس ِعنِدي طَعام أُعِطيِه   الرجلُ يسِلفُِني ِفي الطَّعاِم فَيِجي )عليه السالم( ِإلَى أَِبي الْحسِن 

 معقَالَ ن اِهمرِتِه دِبِقيم.  
  باب الْمعاوضِة ِفي الطَّعاِم

بِن محبوٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ا- ١
 قَالَ سِئلَ عِن الرجِل يِبيع الرجلَ الطَّعام الْأَكْرار فَلَا )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نطٍَة قَِفيزيِن ِمن شِعٍري حتى يكُونُ ِعنده ما يِتم لَه ما باعه فَيقُولُ لَه خذْ ِمني مكَانَ كُلِّ قَِفيِز ِح
تستوِفي ما نقَص ِمن الْكَيِل قَالَ لَا يصلُح ِلأَنَّ أَصلَ الشِعِري ِمن الِْحنطَِة و لَِكن يرد علَيِه 

  .الدراِهم ِبِحساِب ما نقَص ِمن الْكَيِل 
٢ - نع ِريعالْأَش ِليو عاِزٍم   أَبِن حوِر بصنم نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم

 قَالَ الِْحنطَةُ و الشِعري رأْساً ِبرأٍْس لَا يزاد )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .واِحد ِمنهما علَى الْآخِر 

٣ -ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 قَالَ قَالَ لَا يباع مختوماِن ِمن شِعٍري ِبمختوٍم ِمن ِحنطٍَة و لَا يباع ِإلَّا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمثٍْل و التمر ِمثْلُ ذَِلك قَالَ و سِئلَ عِن الرجِل يشتِري الِْحنطَةَ فَلَا يِجد ِعند صاِحِبها ِإلَّا ِمثْلًا ِب
 ِليكَانَ ع و اِحدا وملُها أَصماِحٍد قَالَ لَا ِإنِن ِبويذَ اثْنأْخأَنْ ي لَه لُحصِعرياً أَ يعليه السالم ( ش( دعي 

  .الشِعري ِبالِْحنطَِة 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٤
أَلْتِقيِق سالد طَِة وِن الِْحنع هأَلْتس قَالَ و أْساًء فَلَا بوا سِعِري فَقَالَ ِإذَا كَانالش طَِة وِن الِْحنع ه

 أْساًء فَلَا بوا سفَقَالَ ِإذَا كَان.  
 عن سهِل بِن ِزياٍد عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ٥

أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 
لَا يجوز ِإلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل ثُم قَالَ ِإنَّ  أَ يجوز قَِفيز ِمن ِحنطٍَة ِبقَِفيزيِن ِمن شِعٍري فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

  .الشِعري ِمن الِْحنطَِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

ِني ثَمرةَ نخِلك هذَا الَِّذي ِفيِه ِبقَِفيزيِن ِمن تمٍر أَو أَقَلَّ ِمن  ِفي رجٍل قَالَ ِآلخر ِبع)عليه السالم ( 
ذَِلك أَو أَكْثَر يسمي ما شاَء فَباعه فَقَالَ لَا بأْس ِبِه و قَالَ التمر و الْبسر ِمن نخلٍَة واِحدٍة لَا 

  .لتمر الْعِتيق و الْبسر فَلَا يصلُح و الزِبيب و الِْعنب ِمثْلُ ذَِلك بأْس ِبِه فَأَما أَنْ يخِلطَ ا
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن سيٍف التماِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي بِصٍري - ٧

 عن رجٍل استبدلَ قَوصرتيِن ِفيِهما بسر مطْبوخ ِبقَوصرٍة )م عليه السال( أُِحب أَنْ تسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
 هذَا مكْروه فَقَالَ أَبو بِصٍري و ِلم )عليه السالم ( ِفيها تمر مشقَّق قَالَ فَسأَلَه أَبو بِصٍري عن ذَِلك فَقَالَ 

 نب ِليفَقَالَ كَانَ ع هكْرِن )عليه السالم ( أَِبي طَاِلٍب يقَيسِة ِبوِدينِر الْممت قاً ِمنسِدلَ وبتسأَنْ ي هكْري 
 ِليع كُني لَم ا ومهنوِة أَدِدينالْم رمِلأَنَّ ت ربيِر خمت لَالَ )عليه السالم ( ِمنالْح هكْري .  

٨ -ى عيحي نب دمحاٍن قَالَ   مِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح ن
 يكْره أَنْ يستبِدلَ وسقاً ِمن تمِر )صلوات اهللا عليه (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِر الْممت ِن ِمنقَيسِبو ربيا خمهدوأَج ربيخ رمِة ِلأَنَّ تِدين.  
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اِء عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَ- ٩
 قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي الْبر ِبالسِويِق فَقَالَ ِمثْلًا )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ئُونم لَه سلٌ فَقَالَ أَ لَيفَض كُونُ لَهي أَو عير كُونُ لَهي هِإن ِبِه قُلْت أْسلَى قَالَ ِبِمثٍْل لَا بب ةٌ قُلْت
  .هذَا ِبذَا و قَالَ ِإذَا اختلَف الشيئَاِن فَلَا بأْس ِمثْلَيِن ِبِمثٍْل يداً ِبيٍد 

١٠- نِميٍل عج نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِلٍم وسِن مِد بمحفٍَر معأَِبي ج نةَ عاررعليه السالم ( ز( ِويقالس ِقيِق ِمثْلًا ِبِمثٍْل وطَةُ ِبالدقَالَ الِْحن 

  .ِبالسِويِق ِمثْلًا ِبِمثٍْل و الشِعري ِبالِْحنطَِة ِمثْلًا ِبِمثٍْل لَا بأْس ِبِه 
 عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء عن محمِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-١١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يدفَع ِإلَى الطَّحاِن الطَّعام فَيقَاِطعه )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
طَاٍل اثْنِة أَررشِلكُلِّ ع هاِحبص ِطيعلَى أَنْ يع ِسممالس فَعدلُ يجفَالر ِقيقاً قَالَ لَا قُلْتد رشع ي

  .ِإلَى الْعصاِر و يضمن لَه ِلكُلِّ صاٍع أَرطَالًا مسماةً قَالَ لَا 
١٢-ع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ن

 قَالَ لَا يصلُح التمر الْياِبس ِبالرطَِب ِمن أَجِل أَنَّ التمر ياِبس و الرطَب رطْب فَِإذَا )عليه السالم ( اللَِّه 
 يجِري مجرى واِحداً و يِبس نقَص و لَا يصلُح الشِعري ِبالِْحنطَِة ِإلَّا واِحداً ِبواِحٍد و قَالَ الْكَيلُ

يكْره قَِفيز لَوٍز ِبقَِفيزيِن و قَِفيز تمٍر ِبقَِفيزيِن و لَِكن صاع ِحنطٍَة ِبصاعيِن ِمن تمٍر و صاع تمٍر 
نسح وةُ فَهاِبسةُ الْيالْفَاِكه ذَا وه لَفتِإذَا اخ ِبيٍب وز ِن ِمنياعِبص اِم وِري ِفي الطَّعجي وه و 

  .الْفَاِكهِة مجرى واِحداً أَو قَالَ لَا بأْس ِبمعاوضِة الْمتاِع ما لَم يكُن ِكيلَ أَو وِزنَ 
١٣-نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   

 قَِفيز لَوٍز ِبقَِفيزيِن ِمن )عليه السالم ( خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ كَِره أَبو عبِد اللَِّه 
  .لَوٍز و قَِفيز تمٍر ِبقَِفيزيِن ِمن تمٍر 
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١٤-أَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم
 عن رجٍل أَسلَف رجلًا زيتاً علَى أَنْ يأْخذَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لُحصناً قَالَ لَا يمس هِمن.  



  )١٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... كز االشعاع االسالمي مر........... الد اخلامس : الكايف 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ -١٥
 ِللرجِل ِإسلَاف السمِن ِبالزيِت و لَا الزيِت  يقُولُ لَا ينبِغي)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِبالسمِن 
 عِن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن سماعةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -١٦

  .ت و التمر و الزِبيب قَالَ ِمثْلًا ِبِمثٍْل الِْعنِب ِبالزِبيِب قَالَ لَا يصلُح ِإلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل قُلْ
١٧- أْسٍد لَا بداً ِبيِمثْلَاِن ِبِمثٍْل ي ِلفتخاِد قَالَ الْمنذَا الِْإسِبه رِديٍث آخِفي ح و  .  
 عن أَِبي الرِبيِع   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن خاِلٍد-١٨

 ما ترى ِفي التمِر و الْبسِر الْأَحمِر ِمثْلًا ِبِمثٍْل قَالَ لَا بأْس قُلْت )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسِمثْلًا ِبِمثٍْل قَالَ لَا ب ِصريالْع و جتخفَالْب.  

  حيواِن و الثِّياِب و غَيِر ذَِلكباب الْمعاوضِة ِفي الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

 )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَ
 أْسِبِه ب سٍد لَيداً ِبيِن ييتابةُ ِبالدابالد ِن ويِعريِبالْب ِعريقَالَ الْب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي رفَعه عن عبِد - ٢
حِد اللَِّه الربا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بعليه السالم ( م( وطَِة وسباِب الْمِل ِبالثِّيزِع الْغيب نع 

 أْساِب قَالَ لَا بالثِّي ناً ِمنزو لُ أَكْثَرزالْغ.  
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  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن عبِد - ٣
 عِن الْعبِد ِبالْعبديِن و الْعبِد ِبالْعبِد و )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الدراِهِم قَالَ لَا بأْس ِبالْحيواِن كُلِِّه يداً ِبيٍد 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سِعيِد - ٤
 عِن الْبِعِري ِبالْبِعرييِن يداً ِبيٍد و نِسيئَةً فَقَالَ نعم لَا )عليه السالم ( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن يساٍر قَ

  .بأْس ِإذَا سميت ِبالْأَسناِن جذَعيِن أَو ثَِنييِن ثُم أَمرِني فَخطَطْت علَى النِسيئَِة 
٥ -ب ِليِن   عِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

  . لَا يِبيع راِحلَةً عاِجلًا ِبعشرِة ملَاِقيح ِمن أَولَاِد جمٍل ِفي قَاِبٍل )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
٦ - نب نيسأَِبي   الْح نٍد عمحم ناٍن عأَب نع هذَكَر نمٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم
ٍء ِمن الْأَشياِء يتفَاضلُ فَلَا   قَالَ ما كَانَ ِمن طَعاٍم مختِلٍف أَو متاٍع أَو شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . ِبِمثٍْل يداً ِبيٍد فَأَما نِظرةً فَلَا تصلُح بأْس ِببيِعِه ِمثْلَيِن
٧ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  .حم ِبالْحيواِن  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني كَِره اللَّ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن أَيوب بِن نوٍح عِن الْعباِس بِن - ٨

بيضتيِن قَالَ عاِمٍر عن داود بِن الْحصيِن عن منصوٍر قَالَ سأَلْته عِن الشاِة ِبالشاتيِن و الْبيضِة ِبالْ
  .لَا بأْس ما لَم يكُن كَيلًا أَو وزناً 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٩
 عن رجٍل قَالَ ِلرجٍل ادفَع ِإلَي )ه السالم علي( عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

غَنمك و ِإِبلَك تكُونُ مِعي فَِإذَا ولَدت أَبدلْت لَك ِإنْ ِشئْت ِإناثَها ِبذُكُوِرها أَو ذُكُورها ِبِإناِثها 
 دعا بِدلَهبِإلَّا أَنْ ي وهكْرلٌ مِفع ا فَقَالَ ِإنَّ ذَِلكفَهرعي و ولَدا تم.  
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  باب ِفيِه جملٌ ِمن الْمعاوضاِت
١ -ِبالذَّه بقَالَ الذَّه هاِلِه ذَكَرِرج نع اِهيمرِإب نب ِليناً   عزِة وةُ ِبالِْفضالِْفض ِب و

 ِشئْت فِة كَيِبالِْفض بالذَّه ِب وةُ ِبالذَّهالِْفض اعبت ٍض وعلَى بلٌ عِضِه فَضعِلب ساًء لَيوٍن سزِبو
 يباعاِن ِبما ِسواهما ِمن وزٍن أَو يداً ِبيٍد و لَا بأْس ِبذَِلك و لَا تِحلُّ النِسيئَةُ و الذَّهب و الِْفضةُ

 لُها أَصِزنَ ِممو ا ِكيلَ أَوم و ِبذَِلك أْسِميعاً لَا بِسيئَةً جن ٍد وداً ِبيي ِر ذَِلكغَي ٍد أَودع ٍل أَوكَي
اً ِبوزٍن فَِإذَا اختلَف أَصلُ ما يكَالُ فَلَا واِحد فَلَيس ِلبعِضِه فَضلٌ علَى بعٍض كَيلًا ِبكَيٍل أَو وزن

فَِإِن اختلَف أَصلُ ما يوزنُ فَلَيس ِبِه بأْس اثْناِن [بأْس ِبِه اثْناِن ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً 
نَ فَلَا بأْس ِبِه يداً ِبيٍد و نِسيئَةً جِميعاً لَا بأْس ِبِه و ما ِكيلَ ِبما وِز] ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً

و ما عد عدداً و لَم يكَلْ و لَم يوزنْ فَلَا بأْس ِبِه اثْناِن ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً و قَالَ ِإذَا 
صلُ ما يعد فَلَا بأْس ِبِه اثْناِن ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و نِسيئَةً جِميعاً لَا كَانَ أَصلُه واِحداً و ِإِن اختلَف أَ

 أْسِميعاً لَا بِسيئَةً جن ٍد وداً ِبينُ يوزا يِبم كَالُ أَوا يِبِه ِبم أْسفَلَا ب دعي لَم أَو دا عم ِبِه و أْسب
ٌء لَا يكَالُ و لَا يوزنُ فَلَا  صلُه واِحداً و كَانَ يكَالُ أَو يوزنُ فَخرج ِمنه شيِبذَِلك و ما كَانَ أَ

بأْس ِبِه يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً و ذَِلك أَنَّ الْقُطْن و الْكَتانَ أَصلُه يوزنُ و غَزلُه يوزنُ و ِثيابه لَا 
لَيس ِللْقُطِْن فَضلٌ علَى الْغزِل و أَصلُه واِحد فَلَا يصلُح ِإلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل و وزناً ِبوزٍن فَِإذَا توزنُ فَ

اِحداً يو لُهِإنْ كَانَ أَص ِب واِن ِبالثَّوبالثَّو أْسلَا ب ابالثِّي ٍد وداً ِبيي لَحص ابالثِّي هِمن ِنعٍد صداً ِبي
و يكْره نِسيئَةً و ِإذَا كَانَ قُطْن و كَتانٌ فَلَا بأْس ِبِه اثْناِن ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً و ِإنْ 

هما لَا بأْس ِبِه و لَا كَانِت الثِّياب قُطْناً و كَتاناً فَلَا بأْس ِبِه اثْناِن ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و نِسيئَةً ِكلَا
بأْس ِبِثياِب الْقُطِْن و الْكَتاِن ِبالصوِف يداً ِبيٍد و نِسيئَةً و ما كَانَ ِمن حيواٍن فَلَا بأْس ِبِه اثْناِن 

ف أَصلُ الْحيواِن فَلَا بأْس اثْناِن ِبواِحٍد و ِإنْ كَانَ أَصلُه واِحداً يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً و ِإذَا اختلَ
ِبواِحٍد يداً ِبيٍد و يكْره نِسيئَةً و ِإذَا كَانَ حيوانٌ ِبعرٍض فَتعجلْت الْحيوانَ و أَنسأْت الْعرض فَلَا 

وانَ فَهويالْح أْتسأَن و ضرالْع لْتجعِإنْ ت ِبِه و أْسب اٍن أَووياناً ِبحويح تِإذَا ِبع و وهكْرم 
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ِزيادِة ِدرهٍم أَو عرٍض فَلَا بأْس و لَا بأْس أَنْ تعجلَ الْحيوانَ و تنِسئَ الدراِهم و الدار ِبالداريِن 
ٍد وداً ِبيِبِه ي أْسِن لَا بيِريبٍض ِبجأَر ِريبج ِسيئَةً ون هكْري   
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ِة فَِإنْ كَانَ قَواصذُ ِفيِه ِبالْخخؤلَا ي ِة وامنُ ِإلَّا ِإلَى الْعوزي كَالُ وا يِفيم ظَرنلَا ي ِكيلُونَ قَالَ وي م
 دعِز أَنْ يولَ الْجأَص نَ ووزِم أَنْ يلَ اللَّحِلأَنَّ أَص ِبِهم ربتعفَلَا ي زوِكيلُونَ الْجي و ماللَّح.  

يالش فَِة وازجالْم ِد ودِع الْعيِم باب بهبِء الْم  
 ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ١

 قَالَ ما كَانَ ِمن طَعاٍم سميت ِفيِه كَيلًا فَلَا يصلُح مجازفَةً هذَا ِمما يكْره ِمن بيِع )عليه السالم ( 
  .الطَّعاِم 
٢ - نى عيحي نب دمحٍب قَالَ   ميعِن شب قُوبعي نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم

 عِن الرجِل يكُونُ لَه علَى الْآخِر ِمائَةُ كُر تمٍر و لَه نخلٌ فَيأِْتيِه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ا عذَا ِبمه لَكخِطِني نقُولُ أَعا فَيمهنيكُونُ بِن يلَيجِن الرع هأَلْتس قَالَ و هكَِره هفَكَأَن كلَي

النخلُ فَيقُولُ أَحدهما ِلصاِحِبِه ِإما أَنْ تأْخذَ هذَا النخلَ ِبكَذَا و كَذَا كَيلًا مسمى أَو تعِطيِني 
 ادا زِل ِإمذَا الْكَيه فِبِه ِنص أْسلَا ب معقَالَ ن ا ِبذَِلكأَن ذَها أَنْ آخِإم و قَصن أَو.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
ا يستِطيع أَنْ يعد فَيكَالُ ِبِمكْياٍل فَيعد ما ِفيِه ثُم يكَالُ ما بِقي  أَنه سِئلَ عِن الْجوِز لَ)عليه السالم ( 

  .علَى ِحساِب ذَِلك ِمن الْعدِد فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 
 بِن عثْمانَ   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عمن ذَكَره عن أَباِن- ٤

 عِن الرجِل يشتِري بيعاً ِفيِه )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .كَيلٌ أَو وزنٌ يعيره ثُم يأْخذُه علَى نحِو ما ِفيِه قَالَ لَا بأْس ِبِه 

محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   - ٥
   عن رجٍل لَه نعم يِبيع أَلْبانها ِبغيِر كَيٍل قَالَ نعم حتى )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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يش أَو قَِطعنا  يهٌء ِمن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٦

عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن اللَّبِن يشترى و هو ِفي الضرِع قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يحلُب لَك عن زرعةَ 
 ى فَِإنْ لَممسٍن ما ِبثَموِعهرا ِفي ضم ِة وجكُرالَِّذي ِفي الس نذَا اللَّبي هِر ِمنتقُولَ اشةً فَيجكُرس

  .ٌء كَانَ ما ِفي السكُرجِة  ي الضروِع شييكُن ِف
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن أَِبي سِعيٍد عن عبِد - ٧

ٍة ِمن زيٍت فَأَعِرض راِويةً  أَشتِري ِمائَةَ راِوي)عليه السالم ( الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب ِر ذَِلكلَى قَدع هاِئرذُ سآخ ا ثُممهِن فَأَِزنيتاثْن و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ - ٨
 ما تقُولُ ِفي رجٍل اشترى ِمن رجٍل أَصواف ِمائَِة نعجٍة و ما ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه قُلْت ِلأَِبي 

بطُوِنها ِمن حمٍل ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ِإنْ لَم يكُن ِفي بطُوِنها حملٌ كَانَ 
اِلِه ِفي الصم أْسوِف ر.  

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِرفَاعةَ النخاِس قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٩
 قُلْت لَه أَ يصلُح ِلي أَنْ أَشتِري ِمن الْقَوِم الْجاِريةَ الْآِبقَةَ و أُعِطيهم الثَّمن و )عليه السالم ( موسى 

بها أَنا قَالَ لَا يصلُح ِشراؤها ِإلَّا أَنْ تشتِري ِمنهم معها شيئاً ثَوباً أَو متاعاً فَتقُولَ لَهم أَشتِري أَطْلُ
 اِئزج ماً فَِإنَّ ذَِلكهكَذَا ِدر ِبكَذَا و اعتذَا الْمه ةَ وفُلَان كُمتاِريج كُمِمن.  

 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عِن   ِعدةٌ-١٠
 قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه نهى أَنْ )عليه السالم ( الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كَةُ الصبى شرتشكَذَا ي اِلي ِبكَذَا وم ِمن وفَه جرا خفَم كَِتكبِبش ِربقُولَ اضاِد يي.  
  سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد -١١

  اللَِّه 
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يش ِرجأُخ با قَصِفيه سةٌ لَيمأَج تِة  ع قَالَ ِإذَا كَانما ِفي الْأَجم و اعبِك فَيمالس ٌء ِمن.  
١٢-ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحاٍد   مِزي نب ديمح كَِم وِن الْحب 

عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد جِميعاً عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن 
لُ ِبِجزيِة رُءوِس الرجاِل و ِبخراِج  ِفي الرجِل يتقَب)عليه السالم ( الْفَضِل الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يذَا شه كُونُ ِمنلَا ي لَّهِري لَعدلَا ي وه ِر والطَّي اِم والْآج ِل وخالن  ِلمكُونُ قَالَ ِإذَا عي داً أَوٌء أَب
قَبت ِرِه وتفَاش كرأَد قَد هاِحداً أَنئاً ويش ذَِلك لْ ِبِه ِمن.  

١٣- أَلْتا قَالَ ساِبنحأَص ٍل ِمنجر نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ ِإما  عن رجٍل يشتِري الِْجص فَيِكيلُ بعضه و يأْخذُ الْبِقيةَ ِبغيِر كَيٍل فَ)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 كُلَّه ِكيلَها أَنْ يِإم ِديِقِه وصِبت ذَ كُلَّهأْخأَنْ ي.  
  باب بيِع الْمتاِع و ِشراِئِه

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى ثَوباً و لَم يشتِرطْ علَى صاِحِبِه شيئاً فَكَِرهه )عليه السالم ( لَِّه أَِبي عبِد ال

ٍة فَِإنْ جِضيعِبو ذَهأْخأَنْ ي لَه لُحصٍة قَالَ لَا يِضيعِإلَّا ِبو لَهقْبى أَنْ ياِحِبِه فَأَبلَى صع هدر ِهلَ ثُم
 ادا زِل ماِحِبِه الْأَولَى صع دِنِه رثَم ِمن ِبأَكْثَر هاعب و ذَهفَأَخ.  

٢ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ِفي رجٍل قَالَ ِلرجٍل ِبع ثَوِبي ِبعشرِة دراِهم فَما فَضلَ فَهو لَك  أَنه)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسِبِه ب سفَقَالَ لَي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٣

 ِفي رجٍل يحِملُ الْمتاع ِلأَهِل )عليه السالم ( صباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي ال
السوِق و قَد قَوموه علَيِه ِقيمةً فَيقُولُونَ ِبع فَما ازددت فَلَك قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك و لَِكن لَا 

  .يِبيعهم مرابحةً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي - ٤
 قَالَ لَا بأْس ِبأَجِر السمساِر )عليه السالم (  و غَيِرِه عن أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( ِه ولَّاٍد عن أَِبي عبِد اللَّ

يٍم ِبشوي دعماً بواِس يِري ِللنتشا يماِء  ِإنرِزلَِة الْأُجنِبم وا همى ِإنمسٍء م.  
٥ -سِن الْحاٍد عِزي نب ديمِن   حاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن ب

 عِن السمساِر )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
و ِرقِه الْوِإلَي فَعدِر فَيِري ِبالْأَجتشي هكْترت ا ِشئْتِري فَمتشا تأِْتي ِبمِإنْ ت كِه أَنلَيطُ عرتشي 

 أْسقَالَ لَا ب تا كَِرهم عد و ِضيتا رذْ مقُولُ خاِع فَيتأِْتي ِبالْمي ِري ثُمتشفَي بذْهفَي.  
يلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِع- ٦

 عِن الرجِل يشتِري الِْجراب الْهرِوي و الْقُوِهي فَيشتِري )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
هارِه ِخيلَيِرطُ عتشاٍب فَيةَ أَثْورشع هلُ ِمنجا الرفَقَالَ م أَكْثَر أَقَلَّ أَو ٍة أَوسمِح خٍب ِبِربكُلَّ ثَو 

 اًء قَالَ لَهوةَ سِقيالْب دجو اٍب وِة أَثْوسمخ راراً غَيِخي ِجدي ِإنْ لَم تأَيأَ ر عيذَا الْبه أُِحب
لَيطُوا عرتقَِد اش مهِإن هناِعيلُ ابمِد اللَِّه ِإسبو عاراً فَقَالَ أَبِه ِمرلَيع ددةً فَررشع مهذَ ِمنأْخِه أَنْ ي )

 ِإنما اشترطَ علَيِه أَنْ يأْخذَ ِخيارها أَ رأَيت ِإنْ لَم يكُن ِإلَّا خمسةَ أَثْواٍب و وجد الْبِقيةَ )عليه السالم 
  .ما أُِحب هذَا و كَِرهه ِلموِضِع الْغبِن سواًء و قَالَ 

٧ - ناٍد عمح نِن عسِن الْحِن بيسِن الْحاِبِه عحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم    
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 قَالَ يكْره أَنْ يشترى الثَّوب ِبِديناٍر غَير ِدرهٍم ِلأَنه لَا يدرى كَِم الدينار )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن الدرهِم 

  باب بيِع الْمرابحِة
عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن أَسلَم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يشتِري الْمتاع جِميعاً ِبالثَّمِن ثُم )عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ماِلِه جِميعاً أَ يِبيعه مرابحةً قَالَ لَا حتى يبين لَه يقَوم كُلَّ ثَوٍب ِبما يسوى حتى يقَع علَى رأِْس

 هما قَومأَن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 متاع ِمن ِمصٍر فَصنع طَعاماً و دعا لَه التجار فَقَالُوا ِإنا )عليه السالم ( ِبي  قَالَ قُدم ِلأَ)عليه السالم ( 
نأْخذُه ِمنك ِبده دوازده فَقَالَ لَهم أَِبي و كَم يكُونُ ذَِلك قَالُوا ِفي عشرِة آلَاٍف أَلْفَيِن فَقَالَ 

ي أَِبيعأَِبي ِإن مةً لَهماوسم مهاعأَلْفاً فَب رشع يِباثْن اعتذَا الْمه كُم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٣

 ِإني لَأَكْره بيع ده )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني قَالَ
  .يازده و ده دوازده و لَِكن أَِبيعك ِبكَذَا و كَذَا 

٤ -ثْمِن عاِن بأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْح
 ِإني أَكْره بيع عشرٍة ِبِإحدى عشرةَ و عشرٍة ِباثْني )عليه السالم ( عن محمٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اعتاِني مأَت ةً قَالَ وماوسكَذَا م ِبكَذَا و كأَِبيع لَِكن ِع ويالْب ِمن ذَِلك وحن ةَ ورشٍر عِمص ِمن 
  .فَكَِرهت أَنْ أَِبيعه كَذَِلك و عظُم علَي فَِبعته مساومةً 
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٥ -مِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيسالْح   ناِلٍد عِن خِد بمحم نع ِديهالن د
 ِإنا نبعثُ ِبالدراِهِم لَها صرف ِإلَى )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ا باعه وِضع علَيِه صرفُه فَِإذَا ِبعناه كَانَ علَينا أَنْ الْأَهواِز فَيشتِري لَنا ِبها الْمتاع ثُم نلْبثُ فَِإذَ
 هِبرةُ فَأَخحابرِت الْملْ ِإذَا كَانفَقَالَ لَا ب ذَِلك نا عِزئُنجِة يحابراِهِم ِفي الْمرالد فرص لَه ذْكُرن

  .س ِبذَِلك و ِإنْ كَانَ مساومةً فَلَا بأْ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يحيى بِن - ٦

 عن رجٍل قَالَ ِلي اشتِر ِلي هذَا الثَّوب و هِذِه الدابةَ )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
هنيعي لَ أَنْ وقَب عيالْب هاِجبولَا ت ا وِريهتشقَالَ لَي ِبذَِلك أْسكَذَا قَالَ لَا ب ا كَذَا وِفيه كِبحأُر ا و

  .يستوِجبها أَو تشتِريها 
 راِشٍد عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن بِن صفْوانَ عن أَيوب بِن- ٧

ُء الرجلُ   ِإنا نشتِري الْمتاع ِبنِظرٍة فَيِجي)عليه السالم ( ميسٍر بياِع الزطِّي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
عته مرابحةً كَانَ لَه ِمن فَيقُولُ ِبكَم تقَوم علَيك فَأَقُولُ ِبكَذَا و كَذَا فَأَِبيعه ِبِربٍح فَقَالَ ِإذَا ِب

النِظرِة ِمثْلُ ما لَك قَالَ فَاسترجعت و قُلْت هلَكْنا فَقَالَ ِمم فَقُلْت ِلأَنَّ ما ِفي الْأَرِض ثَوب ِإلَّا 
  ولَ ِبكَذَا و كَذَا أَِبيعه مرابحةً يشترى ِمني و لَو وِضعت ِمن رأِْس الْماِل حتى أَقُ
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ذَا و كَذَا قَالَ فَلَما رأَى ما شق علَي قَالَ أَ فَلَا أَفْتح لَك باباً يكُونُ لَك ِفيِه فَرج قُلْ قَام علَي ِبكَ
  .و أَِبيعك ِبِزيادِة كَذَا و كَذَا و لَا تقُلْ ِبِربٍح 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَسباِط بِن ساِلٍم قَالَ - ٨
ي الِْعدلَ ِفيِه ِمائَةُ ثَوٍب ِخياٍر و ِشراٍر دستشمار فَيِجيئُنا  ِإنا نشتِر)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الرجلُ فَيأْخذُ ِمن الِْعدِل ِتسِعني ثَوباً ِبِربِح ِدرهٍم ِدرهٍم فَينبِغي لَنا أَنْ نِبيع الْباِقي علَى ِمثِْل ما 
تشا فَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ ينِبع هدحو بالثَّو ِري.  

  باب السلَِف ِفي الْمتاِع
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .ولَ و الْعرض  قَالَ لَا بأْس ِبالسلَِم ِفي الْمتاِع ِإذَا وصفْت الطُّ)عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢

سأَلْته عِن السلَم و هو السلَف ِفي الْحِريِر و الْمتاِع الَِّذي يصنع ِفي الْبلَِد الَِّذي أَنت ِفيِه قَالَ 
  .نعم ِإذَا كَانَ ِإلَى أَجٍل معلُوٍم 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٣
  .ذَا سميت الطُّولَ و الْعرض  قَالَ قَالَ لَا بأْس ِبالسلَِم ِفي الْمتاِع ِإ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هدِعن سا لَيم ِبيعِل يجباب الر  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عن حِديِد - ١

 يِجيئُِني الرجلُ يطْلُب ِمني الْمتاع ِبعشرِة )عليه السالم ( بِن حِكيٍم الْأَزِدي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  آلَاِف ِدرهٍم أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر و لَيس ِعنِدي ِإلَّا ِبأَلِْف ِدرهٍم فَأَستِعري ِمن جاِري و آخذُ 
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  .ِمن ذَا و ذَا فَأَِبيعه ِمنه ثُم أَشتِريِه ِمنه أَو آمر من يشتِريِه فَأَرده علَى أَصحاِبِه قَالَ لَا بأْس ِبِه 
٢ -صنم نى عِن ِعيسِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَِبي   أَح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍر ع
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل باع بيعاً لَيس ِعنده ِإلَى أَجٍل و ضِمن لَه الْبيع قَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .بأْس ِبِه 
 قَالَ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٣

 أْسقَالَ لَا ب هقِْبضلَ أَنْ يقَب هِبيعنٌ أَ يزلَا و لٌ وِفيِه كَي ساعاً لَيتى مرتٍل اشجر نع هأَلْتس.  
٤ -ع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِج قَالَ   عجِن الْحِن بمحِد الرب

 الرجلُ يِجيئُِني يطْلُب الْمتاع فَأُقَاِولُه علَى الربِح ثُم أَشتِريِه فَأَِبيعه )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ت بلَى قَالَ لَا بأْس ِبِه قُلْت فَِإنَّ من ِعندنا ِمنه فَقَالَ أَ لَيس ِإنْ شاَء أَخذَ و ِإنْ شاَء ترك قُلْ

 هدِعن سا لَيم هاِحبص اعب لَِم قَدقُولُ ِفي السا يقَالَ فَم هدِعن سا لَيم اعب قُلْت ِلم قَالَ و هفِْسدي
سي مهِل أَنأَج ِمن لَحا صملَى قَالَ فَِإنب ِع كُلِّ قُلْتيِبب أْسقُولُ لَا بلَماً ِإنَّ أَِبي كَانَ يس هونم

  .متاٍع كُنت تِجده ِفي الْوقِْت الَِّذي ِبعته ِفيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٥

 نع وبِد اللَِّه أَيبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويععليه السالم ( م( اعتالْم طْلُبِجيئُِني يلُ يجالر 
يش هِدي ِمنِعن سلَي و ِريرالْح يش لَيع ِمعتجى يتِل حالْأَج ِح وبِفي الر أُقَاِولُه قَاِولُِني وٌء  ٌء فَي

م أَذْهب فَأَشتِري لَه الْحِرير و أَدعوه ِإلَيِه فَقَالَ أَ رأَيت ِإنْ وجد بيعاً هو أَحب ِإلَيِه ِمما ِعندك ثُ
نع ِرفصنأَنْ ت ِطيعتسأَ ت ذَِلك تأَن تدجو أَو كعدي ِه وِإلَي ِرفصنأَنْ ي ِطيعتسأَ ي هعدت و ه

 أْسقَالَ لَا ب معن قُلْت.  
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عن خاِلِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يحيى بِن الْحجاِج - ٦
ُء فَيقُولُ اشتِر هذَا الثَّوب و أُرِبحك كَذَا   الرجلُ يِجي)عليه السالم ( نِجيٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِبِه ِإن أْسلَى قَالَ لَا بب قُلْت كراَء تِإنْ ش ذَ واَء أَخِإنْ ش سكَذَا فَقَالَ أَ لَي و و لِّلُ الْكَلَامحا يم
 الْكَلَام مرحي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٧
س ِبأَنْ تِبيع الرجلَ الْمتاع لَيس  قَالَ لَا بأْ)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 دعب هِمن هِبيعت ثُم فِْسكلَى نع هوِجبت ثُم الَِّذي طَلَب وحن ِري لَهتشت ثُم هاِومست كدِعن.  
عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد - ٨
  . عن رجٍل باع بيعاً لَيس ِعنده ِإلَى أَجٍل و ضِمن الْبيع قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
نا ِعند أَِبي عبِد   بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبي مخلٍَد السراِج قَالَ كُ- ٩

 فَدخلَ علَيِه معتب فَقَالَ ِبالْباِب رجلَاِن فَقَالَ أَدِخلْهما فَدخلَا فَقَالَ أَحدهما ِإني )عليه السالم ( اللَِّه 
ِه بأْس و لَِكِن انسبها غَنم رجلٌ قَصاب و ِإني أَِبيع الْمسوك قَبلَ أَنْ أَذْبح الْغنم قَالَ لَيس ِب

  .أَرِض كَذَا و كَذَا 
يِل الشباب فَض اعبِد الَِّذي ييِء الْج  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن بعِض أَصحاِبنا عن مروِك بِن - ١
نع هذَكَر نمٍد عيبِد اللَِّه عباِن )عليه السالم (  أَِبي عتوعد ِديِفي الر اِن وتوعِد ديقَالَ ِفي الْج هأَن   
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كارِد بياِحِب الْجقَالُ ِلصي و ِفيك اللَّه كارلَا ب ِدياِحِب الرقَالُ ِلصي و كاعب نِفيم و ِفيك اللَّه 
 كاعب نلَا ِفيم.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْوشاِء عن عاِصِم - ٢
ٍء تعاِلج قُلْت أَِبيع الطَّعام فَقَالَ ِلي اشتِر   أَي شي)عليه السالم (  ِلي أَبو عبِد اللَِّه بِن حميٍد قَالَ قَالَ

 كاعب نِفيم و ِفيك اللَّه كارب ِقيلَ لَه هتِإذَا ِبع ديفَِإنَّ الْج ديِبِع الْج و ديالْج  
  

  باب الِْعينِة
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص   ِعدةٌ- ١

 يِجيئُِني الرجلُ فَيطْلُب )عليه السالم ( بِن سوقَةَ عِن الْحسيِن بِن الْمنِذِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِري لَهتةَ فَأَشاِر الِْعينكَاِني قَالَ فَقَالَ ِإذَا كَانَ ِبالِْخيم هِريِه ِمنتأَش ثُم اهِإي هأَِبيع ةً ثُمحابرم اعتالْم 

 لَم ِإنْ ِشئْت و تيرتاش اِر ِإنْ ِشئْتضاً ِبالِْخيأَي تأَن تكُن و ِبعي اَء لَمِإنْ ش و اعاَء بِإنْ ش
فَلَا بأْس قَالَ قُلْت فَِإنَّ أَهلَ الْمسِجِد يزعمونَ أَنَّ هذَا فَاِسد و يقُولُونَ ِإنْ جاَء ِبِه بعد تشتِر 

  .أَشهٍر صلَح فَقَالَ ِإنَّ هذَا تقِْدمي و تأِْخري فَلَا بأْس ِبِه 
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق قَالَ سأَلْت أَبا - ٢
وم يعطُونَ الِْعينةَ فَأَقُص علَيك كَيف  عِن الِْعينِة و قُلْت ِإنَّ عامةَ تجاِرنا الْي)عليه السالم ( الْحسِن 

تعملُ قَالَ هاِت قُلْت يأِْتينا الرجلُ الْمساِوم يِريد الْمالَ فَيساِومنا و لَيس ِعندنا متاع فَيقُولُ 
 نتراوض حتى نتراوض علَى أَمٍر فَِإذَا فَرغْنا أُرِبحك ده يازده و أَقُولُ أَنا ده دوازده فَلَا نزالُ

 هةً ِمنِضيعئاً أَقَلَّ ويش ِجدلَا ن هِلأَن ِريرقُولُ الْحفَي لَك ِريتأَنْ أَش كِإلَي باٍع أَحتم أَي لَه قُلْت
 فَقَالَ أَ لَيس ِإنْ ِشئْت لَم تعِطِه و ِإنْ شاَء لَم يأْخذْ ِمنك فَأَذْهب و قَد قَاولْته ِمن غَيِر مبايعٍة

ُء ِبِه ِإلَى بيِتي  قُلْت بلَى قَالَ فَأَذْهب فَأَشتِري لَه ذَِلك الْحِرير و أُماِكس ِبقَدِر جهِدي ثُم أَِجي
قَِليلَ علَى الْمقَاولَِة و ربما أَعطَيته علَى ما قَاولْته و ربما تعاسرنا فَأُباِيعه فَربما ازددت علَيِه الْ

يش كُني ِجي فَلَمفَي هِمن هِبيعفَي هِمن هتيرتالَِّذي اش داً أَغْلَى ِبِه ِمنأَح ِجدي ي لَمى ِمنرتُء  ٌء فَِإذَا اش
فَي اِحِب ذَِلكا ِإلَّا ِإلَى صهفَعدفَقَالَ لَا ت لَيع ِحيلَهاَء ِليا جمبر ِه وا ِإلَيهفَعدفَي اِهمرذُ الدأْخ

 و لَيس ِإنْ الْحِريِر قُلْت و ربما لَم يتِفق بيِني و بينه الْبيع ِبِه و أَطْلُب ِإلَيِه فَيقْبلُه ِمني فَقَالَ أَ
شاَء لَم يفْعلْ و ِإنْ ِشئْت أَنت لَم ترد قُلْت بلَى لَو أَنه هلَك فَِمن ماِلي قَالَ لَا بأْس ِبهذَا ِإذَا 

  .أَنت لَم تعد هذَا فَلَا بأْس ِبِه 
٣ - نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع

 عن رجٍل طَلَب ِمن رجٍل ثَوباً ِبِعينٍة )عليه السالم ( عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  فَقَالَ 
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لَيس ِعنِدي و هِذِه دراِهم فَخذْها فَاشتِر ِبها فَأَخذَها و اشترى ثَوباً كَما يِريد ثُم جاَء ِبِه 
طَاهاِل الَِّذي أَعم فَِمن بالثَّو بِإنْ ذَه سفَقَالَ أَ لَي هِمن هِريتشلَى فَقَالَ ِإنْ ِليب قُلْت اِهمرالد 

  .شاَء اشترى و ِإنْ شاَء لَم يشتِرِه قَالَ فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 
٤ - ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  

ِلأَِبي ع ِد اللَِّه قَالَ قُلْتعليه السالم ( ب( ِمن نيعتقِْضي أَ يا يم ِجدي فَلَم هنيلَّ دح ثُم نيعلٌ يجر 
 معقِْضيِه قَالَ ني و هنياِحِبِه الَِّذي عص.  

٥ -اِعيلَ عمِن ِإسب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نب دمأَح   ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب ن
 يكُونُ ِلي علَى الرجِل الدراِهم فَيقُولُ ِلي ِبعِني شيئاً أَقِْضيك )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 أْساِلي قَالَ لَا بم أَقِْبض و هِريِه ِمنتأَش ثُم اعتالْم هفَأَِبيع.  
٦ -أَِبي   م دِعن تِديٍر قَالَ كُنِن ساِن بنح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 فَقَالَ لَه جعفَر بن حناٍن ما تقُولُ ِفي الِْعينِة ِفي رجٍل يباِيع رجلًا فَيقُولُ لَه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ِبد كاِيعِد اللَِّه أُببو عفَقَالَ أَب هدازي هِبد و هدازود عليه السالم ( ه( حبقُولُ أَري لَِكن و ذَا فَاِسده 

 سلَي و هاِومقَالَ أُس و أْسِبِه ب سذَا فَلَيلَى هع هاِومسي كَذَا و اِهِم كَذَا ورِميِع الدِفي ج كلَيع
  . متاع قَالَ لَا بأْس ِعنِدي
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٧ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ِلي علَيِه مالٌ و هو معِسر فَأَشتِري بيعاً ِمن رجٍل ِإلَى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أْسِه قَالَ لَا بلَيِني الَِّذي عقِْضيي ِل وجِللر هنع ذَِلك نملَى أَنْ أَضٍل عأَج.  
ي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن هارونَ بِن   أَبو عِل- ٨

 عينت رجلًا ِعينةً فَقُلْت لَه اقِْضِني فَقَالَ لَيس ِعنِدي )عليه السالم ( خاِرجةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
تي حنيفَع كقِْضيى يتح هنيقَالَ ع كى أَقِْضي.  
٩ - اقحِن ِإسِد بمحم نِديِد عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ي ِمائَةَ أَلِْف ِدرهٍم علَى أَنْ  ِإنَّ سلْسِبيلَ طَلَبت ِمن)عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
ترِبحِني عشرةَ آلَاٍف فَأَقْرضتها ِتسِعني أَلْفاً و أَِبيعها ثَوباً وِشياً تقَوم علَي ِبأَلِْف ِدرهٍم ِبعشرِة 

ِبِه أَع أْسى لَا برٍة أُخايِفي ِرو و أْسٍم قَالَ لَا بهِة آلَاِف ِدررشِبع با الثَّوهِبع ا ِمائَةَ أَلٍْف وِطه
  .آلَاٍف و اكْتب علَيها ِكتابيِن 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه عن عمِه محمِد بِن عبِد اللَِّه -١٠
 الرجلُ يكُونُ لَه الْمالُ قَد حلَّ علَى )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِللرضا عن محمِد بِن ِإسحاق بِن 

 قَد أْسقٍْت قَالَ لَا بالَ ِإلَى والْم هنع رخؤي ٍم وهٍم ِبأَلِْف ِدرهى ِمائَةَ ِدروسةً تلُؤلُؤ هِبيعاِحِبِه يص
ِني أَِبي فَفَعرِن أَمسا الْحأَلَ أَبس هأَن معز و ذَِلك عليه السالم ( لْت( ِمثْلَ ذَِلك ا فَقَالَ لَههنع .  
١١- اقحِن ِإسِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يكُونُ ِلي علَى الرجِل دراِهم فَيقُولُ أَخرِني ِبها و )عليه السالم ( لْحسِن بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي ا
 أَلْفاً و ِرينقَالَ ِبِعش ٍم أَوهِة آلَاِف ِدررشٍم ِبعهِبأَلِْف ِدر لَيع مقَوةً تبج هفَأَِبيع كِبحا أُرأَن

  .لَا بأْس أُؤخره ِبالْماِل قَالَ 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الْمِلِك بِن -١٢
أَلْتةَ قَالَ سبتي عِمن طْلُبفَي لَ ذَِلكالٌ قَبِه ملَيكُونُ ِلي عي الَ والْم هنيأَنْ أُع ِل أُِريدجِن الرع ه

مالًا أَِزيده علَى ماِلي الَِّذي ِلي علَيِه أَ يستِقيم أَنْ أَِزيده مالًا و أَِبيعه لُؤلُؤةً تساِوي ِمائَةَ ِدرهٍم 
أَلِْف ِدرهٍم فَأَقُولَ أَِبيعك هِذِه اللُّؤلُؤةَ ِبأَلِْف ِدرهٍم علَى أَنْ أُؤخرك ِبثَمِنها و ِبماِلي علَيك كَذَا ِب

 أْسراً قَالَ لَا بهكَذَا ش و.  
  باب الشرطَيِن ِفي الْبيِع

عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد ] ِن أَِبي نجرانَعِن اب[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١
 من باع ِسلْعةً فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 ا كَذَا وهنثَم ٍد وداً ِبيكَذَا ي ا كَذَا وهنا ثَمهفْقَتلَ صعج و ٍن ِشئْتثَم ا ِبأَيذْهةً فَخِظركَذَا ن
 من ساوم ِبثَمنيِن أَحدهما )عليه السالم ( واِحدةً فَلَيس لَه ِإلَّا أَقَلُّهما و ِإنْ كَانت نِظرةً قَالَ و قَالَ 

هدأَح مسةً فَلْيِظرن رالْآخ اِجلًا وفْقَِة علَ الصا قَبم.  
بيِفيِه ع دوجي ثُم عيالْب ِبيعِل يجباب الر  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ - ١
الْمِدينِة فَباع عمر ِجراباً هرِوياً كُلَّ ثَوٍب ِبكَذَا و كَذَا عن عمر بِن يِزيد قَالَ كُنت أَنا و عمر ِب

 كُمتالَِّذي ِبع هنثَم ِطيكُمأُع رمع مفَقَالَ لَه وهدفَر بيباً ِفيِه عوا ثَودجفَو وهمسفَاقْت ذُوهفَأَخ  
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 فَقَالَ يلْزمه )عليه السالم ( ِبِه قَالَ لَا و لَِكن نأْخذُ ِمنك ِقيمةَ الثَّوِب فَذَكَر عمر ذَِلك ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ذَِلك.  

عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٢
ُء   ِفي الرجِل يشتِري الثَّوب أَِو الْمتاع فَيِجد ِفيِه عيباً فَقَالَ ِإنْ كَانَ الشي)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

ذَ الثَّمأَخ ِه ولَيع هدِنِه رياِن قَاِئماً ِبعقْصِبن ِجعرِبغَ يص ِخيطَ أَو أَو قُِطع قَد بِإنْ كَانَ الثَّو و ن
  .الْعيِب 

٣ - نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ أَيما رجٍل اشترى شيئاً و ِبِه عيب أَو )عليه السالم (  موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر

 اِر أَووالْع ِبذَِلك ِلمع ئاً ثُميش هضا قَبم دعثَ ِفيِه بدفَأَح لَه نيبتي لَم ِه وأْ ِإلَيربتي لَم و اروع
علَيِه الْبيع و يرد علَيِه ِبقَدِر ما ينقُص ِمن ذَِلك الداِء و الْعيِب ِمن ثَمِن ِبذَِلك الداِء ِإنه يمضى 

  .ذَِلك لَو لَم يكُن ِبِه 
  باب بيِع النِسيئَِة

( ت ِلأَِبي الْحسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ قُلْ- ١

 ِإني أُِريد الْخروج ِإلَى بعِض الْجبِل فَقَالَ ما ِللناِس بد ِمن أَنْ يضطَِربوا سنتهم هِذِه )عليه السالم 
ِبعهم ِبتأِْخِري سنٍة قُلْت فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنا ِإذَا ِبعناهم ِبنِسيئٍَة كَانَ أَكْثَر ِللربِح قَالَ فَ

  .ِبتأِْخِري سنتيِن قَالَ نعم قُلْت ِبتأِْخِري ثَلَاٍث قَالَ لَا 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن - ٢
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 ِفي )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني عِلي )عليه السالم ( حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
دونه فَوق ذَِلك نِظرةً فَابتاع لَهم بِعرياً و معه بعضهم رجٍل أَمره نفَر ِليبتاع لَهم بِعرياً ِبنقٍْد و يِزي

  .فَمنعه أَنْ يأْخذَ ِمنهم فَوق وِرِقِه نِظرةً 
  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي - ٣

يمِد اللَِّه عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍل قَالَ )عليه السالم ( ٍر عِإلَى أَج اعتِري الْمتشٍل يجِفي ر 
ره كَانَ لَيس لَه أَنْ يِبيعه مرابحةً ِإلَّا ِإلَى الْأَجِل الَِّذي اشتراه ِإلَيِه و ِإنْ باعه مرابحةً فَلَم يخِب

 ِل ِمثْلُ ذَِلكالْأَج ِمن اهرتِللَِّذي اش.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن - ٤

 عن رجٍل يِبيع )عليه السالم ( عبِد اللَِّه يونس عن شعيٍب الْحداِد عن بشاِر بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا 
الْمتاع ِبنساٍء فَيشتِريِه ِمن صاِحِبِه الَِّذي يِبيعه ِمنه قَالَ نعم لَا بأْس ِبِه فَقُلْت لَه أَشتِري متاِعي 

 كملَا غَن و كقَرلَا ب و كاعتم وه سفَقَالَ لَي.  
اِر  أَبشب ناِد عدٍب الْحيعش نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب ِشراِء الرِقيِق

ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب قَالَ سأَلْت   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ١
 عن رجٍل بيِني و بينه قَرابةٌ مات و ترك أَولَاداً ِصغاراً و ترك )عليه السالم ( أَبا الْحسِن موسى 

ى ِفيمرا توِص فَمي لَم و اِريوج اناً وِغلْم اِليكمم لٍَد وو ا أُمِخذُهتةَ ياِريالْج مهِري ِمنتشي ن
ما ترى ِفي بيِعِهم قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَهم وِلي يقُوم ِبأَمِرِهم باع علَيِهم و نظَر لَهم و كَانَ 

مهِري ِمنتشي نى ِفيمرا تفَم قُلْت وراً ِفيِهمأْجِإذَا م ِبذَِلك أْسلٍَد قَالَ لَا بو ا أُمِخذُهتةَ فَياِريالْج 
 ملَه مالْقَي عنا صوا ِفيمِجعرأَنْ ي ملَه سفَلَي مهِلحصا يِفيم ملَه اِظرالن ملَه مالْقَي ِهملَيع اعب  
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 اِظرالن]ملَه [ مهِلحصا يِفيم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ مات رجلٌ - ٢

ِفعوِص فَري لَم ا واِبنحأَص كَانَ ِمن اِلِه وِبم مِميِد الْقَيالْح دبع ريِإلَى قَاِضي الْكُوفَِة فَص هرأَم 
الرجلُ خلَّف ورثَةً ِصغاراً و متاعاً و جواِري فَباع عبد الْحِميِد الْمتاع فَلَما أَراد بيع الْجواِري 

ِعِهنيِفي ب هقَلْب فعض نهِر الْقَاِضي ِلأَنا ِبأَمِفيه هامكَانَ ِقي ةَ وِصيِه الْوِإلَي ريص تيكُِن الْمي ِإذْ لَم 
 و قُلْت لَه يموت الرجلُ ِمن أَصحاِبنا و لَا )عليه السالم ( فُروج قَالَ فَذَكَرت ذَِلك ِلأَِبي جعفٍَر 

حٍد و يخلِّف جواِري فَيِقيم الْقَاِضي رجلًا ِمنا ِليِبيعهن أَو قَالَ يقُوم ِبذَِلك رجلٌ يوِصي ِإلَى أَ
ِمنا فَيضعف قَلْبه ِلأَنهن فُروج فَما ترى ِفي ذَِلك قَالَ فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْقَيم ِبِه ِمثْلَك و ِمثْلَ عبِد 

الْح أْسِميِد فَلَا ب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٣

اً آخر سأَلْته عِن الرجِل يشتِري الْعبد و هو آِبق ِمن أَهِلِه فَقَالَ لَا يصلُح ِإلَّا أَنْ يشتِري معه شيئ
يذَا الشه كِري ِمنتقُولَ أَشالَِّذي  فَي هنِد كَانَ ثَمبلَى الْعع قِْدري كَذَا فَِإنْ لَم ِبكَذَا و كدبع َء و

يِفي الش قَدِء  ن.  
 عِن الْحسِن بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً- ٤

 فَقُلْت ساومت رجلًا ِبجاِريٍة لَه )عليه السالم ( محبوٍب عن ِرفَاعةَ النخاِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ٍم وهِه ِبأَلِْف ِدرِإلَي ثْتعب ثُم لَى ذَِلكع ها ِمنهتضكِْمي فَقَبا ِبحِنيهاعفَب ِذِه الْأَلْفه لَه قُلْت 

حكِْمي علَيك فَأَبى أَنْ يقْبلَها ِمني و قَد كُنت مِسستها قَبلَ أَنْ أَبعثَ ِإلَيِه ِبأَلِْف ِدرهٍم قَالَ 
ما بعثْت ِإلَيِه كَانَ علَيك أَنْ ترد فَقَالَ أَرى أَنْ تقَوم الْجاِريةُ ِبِقيمٍة عاِدلٍَة فَِإنْ كَانَ ثَمنها أَكْثَر ِم

 قَصا نِه مِإلَي  
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يِه فَهو لَه قَالَ فَقُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَصبت ِبها ِمن الِْقيمِة و ِإنْ كَانت ِقيمتها أَقَلَّ ِمما بعثْت ِبِه ِإلَ
  .عيباً بعد ما مِسستها قَالَ لَيس لَك أَنْ تردها و لَك أَنْ تأْخذَ ِقيمةَ ما بين الصحِة و الْعيِب 

 عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي- ٥
 أَنه قَالَ ِفي الْمملُوِك يكُونُ بين شركَاَء فَيِبيع أَحدهم نِصيبه فَيقُولُ صاِحبه أَنا أَحق )عليه السالم ( 

  .اً فَِقيلَ ِفي الْحيواِن شفْعةٌ فَقَالَ لَا ِبِه أَ لَه ذَِلك قَالَ نعم ِإذَا كَانَ واِحد
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد - ٦

  .ِهن و ِبعهن  ِفي ِشراِء الروِمياِت قَالَ اشتِر)عليه السالم ( الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٧

 عن ِشراِء مملُوِكي أَهِل )عليه السالم ( عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِكحان ِر وتفَاش ِبذَِلك موا لَهفَقَالَ ِإذَا أَقَر ِبذَِلك موا لَهِة ِإذَا أَقَرالذِّم.  

٨ - مِن آدا بكَِريز نٍل عهِن سِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 عن قَوٍم ِمن الْعدو صالَحوا ثُم خفَروا و لَعلَّهم ِإنما خفَروا ِلأَنه لَم  )عليه السالم( قَالَ سأَلْت الرضا 

يعدلْ علَيِهم أَ يصلُح أَنْ يشترى ِمن سبِيِهم فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِمن عدو قَِد استبانَ عداوتهم فَاشتِر 
كَانَ قَد نفَروا و ظَلَموا فَلَا تبتع ِمن سبِيِهم قَالَ و سأَلْته عن سبِي الديلَِم يسِرق ِمنهم و ِإنْ 

ا بعضهم ِمن بعٍض و يِغري الْمسِلمونَ علَيِهم ِبلَا ِإماٍم أَ يِحلُّ ِشراؤهم قَالَ ِإذَا أَقَروا ِبالْعبوِديِة فَلَ
بأْس ِبِشراِئِهم قَالَ و سأَلْته عن قَوٍم ِمن أَهِل الذِّمِة أَصابهم جوع فَأَتاه رجلٌ ِبولَِدِه فَقَالَ هذَا 

  .مِة لَك فَأَطِْعمه و هو لَك عبد فَقَالَ لَا تبتع حراً فَِإنه لَا يصلُح لَك و لَا ِمن أَهِل الذِّ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٩

 ِإنَّ الروم يِغريونَ علَى الصقَاِلبِة فَيسِرقُونَ )عليه السالم ( عن ِرفَاعةَ النخاِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
 اددغِإلَى ب ثُونَ ِبِهمعبي ثُم مهونصخاِن فَيونَ ِإلَى الِْغلْمِمدعاِن فَيالِْغلْم اِري ووالْج ِمن مهلَادأَو

  ِإلَى 
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ٍب الترِر حغَي ِمن ِهملَيوا عا أَغَارمِإن ِرقُوا وس قَد مهأَن لَمعن نحن و اِئِهمى ِفي ِشررا تاِر فَمج
  .كَانت بينهم فَقَالَ لَا بأْس ِبِشراِئِهم ِإنما أَخرجوهم ِمن الشرِك ِإلَى داِر الِْإسلَاِم 

١٠-ح   ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديم
 عن رِقيِق أَهِل الذِّمِة أَشتِري )عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . فَقَالَ اشتِر ِإذَا أَقَروا لَهم ِبالرق ِمنهم شيئاً
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى جاِريةً )عليه السالم (   أَبانٌ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

ِذي ِهي لَه فَأَتاه صاِحبها يتقَاضاه و ِبثَمٍن مسمى ثُم باعها فَرِبح ِفيها قَبلَ أَنْ ينقُد صاِحبها الَّ
 كُملَيع تِبحالَِّذي ر ذَا واكْفُوِني غَِرِميي ه مهاعب ِة ِللَِّذيناِريالْج اِحبفَقَالَ ص الَهم قُدني لَم

 أْسقَالَ لَا ب لَكُم وفَه.  
 عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١٢

 ِفي وِليدٍة باعها ابن سيِدها )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 اشتراها فَولَدت ِمنه غُلَاماً ثُم جاَء سيدها الْأَولُ فَخاصم سيدها و أَبوه غَاِئب فَاستولَدها الَِّذي

الْآخر فَقَالَ وِليدِتي باعها ابِني ِبغيِر ِإذِْني فَقَالَ الْحكْم أَنْ يأْخذَ وِليدته و ابنها فَناشده الَِّذي 
ا فَقَالَ لَهاهرتِسلْ اشأَر وهأَب قَالَ لَه ذَها أَخفَلَم عيالْب لَك قُدنى يتةَ حِليدالْو كاعالَِّذي ب هنِذ ابخ 

يب ازِة أَجِليدالْو ديس أَى ذَِلكا رِني فَلَمِسلَ ابرى تتح كناب كِسلُ ِإلَياللَِّه لَا أُر ِني قَالَ لَا واب ع
  .ابِنِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن حمزةَ بِن -١٣
 ِإني  أَدخلُ السوق أُِريد أَنْ أَشتِري جاِريةً فَتقُولُ ِلي)عليه السالم ( حمرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .حرةٌ فَقَالَ اشتِرها ِإلَّا أَنْ تكُونَ لَها بينةٌ 
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١٤-نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع داِلساً ِعنج تةَ قَالَ كُناررز 
 ما ِتجارةُ )عليه السالم (  فَدخلَ علَيِه رجلٌ و معه ابن لَه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَا تشتِرين شيناً و لَا عيباً و ِإذَا اشتريت رأْساً )م عليه السال( ابِنك فَقَالَ التنخس فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 تيرتِإذَا اش و اِن فَأَفْلَحِفي ِكفَِّة الِْميز هنأَى ثَمأٍْس رر ا ِمناِن فَمِفي ِكفَِّة الِْميز هنثَم نِريفَلَا ت

يش هأَطِْعم و همِر اسيأْساً فَغر اِهمرِة دعبِبأَر هنع قدصت و هلَكْتلْواً ِإذَا مئاً ح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ عن محمِد بِن ميسٍر -١٥

  .ن نظَر ِإلَى ثَمِنِه و هو يوزنُ لَم يفِْلح  قَالَ م)عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
١٦- أَلْتةَ قَالَ سِرفَاع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

الَ ِإنْ رِبحنا ِفيها فَلَك  عن رجٍل شارك رجلًا ِفي جاِريٍة لَه و قَ)عليه السالم ( أَبا الْحسِن موسى 
يش كلَيع سةٌ فَلَيِضيعو تِإنْ كَان ِح وبالر فِنص  فْسن تأْساً ِإذَا طَابذَا بى ِبهٌء فَقَالَ لَا أَر

  .صاِحِب الْجاِريِة 
١٧-ح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عم

 قَالَ سأَلْته عِن الشرِط ِفي الِْإماِء أَلَّا تباع و لَا تورثَ و لَا توهب فَقَالَ يجوز )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِه فَهو رد ذَِلك غَير الِْمرياِث فَِإنها تورثُ و كُلُّ شرٍط خالَف ِكتاب اللَّ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي -١٨
يق ٍء تعاِلج فَقُلْت الرِق  فَقَالَ ِلي يا شاب أَي شي)عليه السالم ( جِميلَةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ أُوِصيك ِبوِصيٍة فَاحفَظْها لَا تشتِرين شيناً و لَا عيباً و استوِثق ِمن الْعهدِة 
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 اعبلُوِك يمالٌباب الْمم لَه و  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ قَالَ - ١

 عِلم  الرجلُ يشتِري الْمملُوك و لَه مالٌ ِلمن مالُه فَقَالَ ِإنْ كَانَ)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْباِئع أَنَّ لَه مالًا فَهو ِللْمشتِري و ِإنْ لَم يكُن عِلم فَهو ِللْباِئِع 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٢
ِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعا عِدِهمأَح نِلٍم علُوكاً )عليهما السالم ( سمم اعٍل بجر نع هأَلْتقَالَ س 

 ِمن ا كَانَ لَهِه أَنَّ ملَيطَ عركُونَ شِإلَّا أَنْ ي هفْسن اعا بماِئِع ِإنالُ ِللْبالًا قَالَ فَقَالَ الْمم لَه دجفَو
واٍع فَهتم اٍل أَوم لَه .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ٣
 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يشتِري الْمملُوك و مالَه قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . قُلْت فَيكُونُ مالُ الْمملُوِك أَكْثَر ِمما اشتراه ِبِه قَالَ لَا بأْس ِبِه ِبِه
درا لَا يم و هِمن درا يم و بيِبِه ع رظْهفَي ِقيقِري الرتشي نباب م  

١ -ب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن م
 عن رجٍل اشترى )عليه السالم ( عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يس ِبها حملٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ جاِريةً مدِركَةً فَلَم تِحض ِعنده حتى مضى لَها ِستةُ أَشهٍر و لَ

 هِمن درت بيذَا عٍر فَهِكب ِمن ذَِلك كُني لَم و ِحيضا تِمثْلُه.  
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 عن رجٍل اشترى )عليه السالم ( ابِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب عِن - ٢
 فِه ِنصلَيع دري و ها ِمنهاعتلَى الَِّذي ابا عهدرا قَالَ يِطئَها فَوِلهبِبح لَمعي لَم لَى وبةً حاِريج

ا ِلِنكَاِحِه ِإيِتهِر ِقيمشع ِليقَالَ ع قَد ا وا )عليه السالم ( اهِطئَهلَى ِإذَا وبِبح تسالَِّتي لَي درلَا ت 
  .صاِحبها و يوضع عنه ِمن ثَمِنها ِبقَدِر عيٍب ِإنْ كَانَ ِفيها 

٣ -ج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلِك   عِد الْمبع ناِلٍح عِن صِميِل ب
 قَالَ لَا ترد الَِّتي لَيست ِبحبلَى ِإذَا وِطئَها صاِحبها و لَه )عليه السالم ( بِن عميٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ها و ِفي ِروايٍة أُخرى ِإنْ كَانت ِبكْراً أَرش الْعيِب و ترد الْحبلَى و ترد معها ِنصف عشِر ِقيمِت
  .فَعشر ثَمِنها و ِإنْ لَم يكُن ِبكْراً فَِنصف عشِر ثَمِنها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد - ٤
 ِفي رجٍل اشترى جاِريةً فَوِطئَها )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِه عن أَِبي عبِد اللَّ

ثُم وجد ِفيها عيباً قَالَ تقَوم و ِهي صِحيحةٌ و تقَوم و ِبها الداُء ثُم يرد الْباِئع علَى الْمبتاِع 
  . ما بين الصحِة و الداِء فَضلَ

٥ - ناِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
عيباً فَلَيس لَه أَنْ  ِفي رجٍل اشترى جاِريةً فَوقَع علَيها قَالَ ِإنْ وجد ِفيها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  يردها 
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 ِليلُ عذَا قَوه قَالَ قُلْت بيا الْعهقَصا نِة مِه ِبِقيملَيع دري لَِكن عليه السالم( و(  معقَالَ ن .  
٦ - نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ثُم  أَنه سِئلَ عِن الرجلُ يبتاع الْجاِريةَ فَيقَع علَيها)عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 درِة فَيحالص ِب ويالْع نيا بم مقَوت لَِكن ا واِحِبهلَى صا عهدرقَالَ لَا ي ذَِلك دعباً بيا عِبه ِجدي

  .علَى الْمبتاِع معاذَ اللَِّه أَنْ يجعلَ لَها أَجراً 
٧ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسةَ   الْحاررز ناٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن م

 لَا يرد الَِّتي لَيست ِبحبلَى ِإذَا )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
ا ِبقَدِنهثَم ِمن لَه عضكَانَ ي ا وِطئَها وِبهيِر ع.  

  حميد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي - ٨
لَى قَالَ  عِن الرجِل يشتِري الْجاِريةَ فَيقَع علَيها فَيِجدها حب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يردها و يرد معها شيئاً 
 ِفي الرجِل يشتِري الْجاِريةَ )عليه السالم (   أَبانٌ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٩

  .الْحبلَى فَينِكحها و هو لَا يعلَم قَالَ يردها و يكْسوها 
١٠- ِليِض   ععب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

 ِفي رجٍل اشترى جاِريةً فَأَولَدها فَوِجدت مسروقَةً قَالَ )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . و يأْخذُ الرجلُ ولَده ِبِقيمِتِه يأْخذُ الْجاِريةَ صاِحبها

١١- نٍد عمحِن مةَ بعرز نع ثَهدح نمٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ها ِبكْر فَلَم يِجدها علَى  عن رجٍل باع جاِريةً علَى أَن)عليه السالم ( سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يِه شلَيع بوجلَا ي ِه ولَيع درقَالَ لَا ت ا  ذَِلكهِصيبٍر يأَم ٍض أَوراِل مِفي ح بذْهكُونُ يي هٌء ِإن.  
يلَى أَنه قَِدم ِإلَيِه   الْحسين بن محمٍد عِن السياِري قَالَ قَالَ رِوي عِن ابِن أَِبي لَ-١٢

 راً وعا شهفْتكَش ا ِحنيكَِبهلَى رع أَِجد ةَ فَلَماِريِذِه الْجِني هاعذَا بفَقَالَ ِإنَّ ه ماً لَهصلٌ خجر
  يحتالُونَ ِلهذَا زعمت أَنه لَم يكُن لَها قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَه ابن أَِبي لَيلَى ِإنَّ الناس لَ
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حتى ِبالِْحيِل حتى يذْهبوا ِبِه فَما الَِّذي كَِرهت قَالَ أَيها الْقَاِضي ِإنْ كَانَ عيباً فَاقِْض ِلي ِبِه قَالَ 
أَخرج ِإلَيك فَِإني أَِجد أَذًى ِفي بطِْني ثُم دخلَ و خرج ِمن باٍب آخر فَأَتى محمد بن مسِلٍم 

يش أَي فَقَالَ لَه فٍَر  الثَّقَِفيعأَِبي ج نونَ عوركَِب)عليه السالم ( ٍء تلَى ركُونُ عأَِة لَا يرِفي الْم  رعا شه
أَ يكُونُ ذَِلك عيباً فَقَالَ لَه محمد بن مسِلٍم أَما هذَا نصاً فَلَا أَعِرفُه و لَِكن حدثَِني أَبو جعفٍَر 

انَ ِفي أَصِل الِْخلْقَِة فَزاد  أَنه قَالَ كُلُّ ما كَ)صلى اهللا عليه وآله (  عِن النِبي )عليهم السالم ( عن أَِبيِه عن آباِئِه 
  .أَو نقَص فَهو عيب فَقَالَ لَه ابن أَِبي لَيلَى حسبك ثُم رجع ِإلَى الْقَوِم فَقَضى لَهم ِبالْعيِب 

ِه الْفَراِء عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَّ-١٣
 الرجلُ يشتِري الْجاِريةَ ِمن السوِق فَيوِلدها ثُم )عليه السالم ( حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

فَقَالَ ِلي يرد ِإلَيِه جاِريته و ُء رجلٌ فَيِقيم الْبينةَ علَى أَنها جاِريته لَم تبع و لَم توهب قَالَ  يِجي
  .يعوضه ِمما انتفَع قَالَ كَأَنه معناه ِقيمةُ الْولَِد 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن رجٍل اشترى -١٤
ا عهلَى أَنةً عاِريج اِدقص هأَن ِلمِة ِإذَا علُ الِْقيمِه فَضلَيع دراَء قَالَ يذْرا عهِجدي اُء فَلَمذْر.  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي الْحسِن الرضا -١٥

اِريةُ ِمن أَربِع ِخصاٍل ِمن الْجنوِن و الْجذَاِم و الْبرِص و الْقَرِن الْحدبِة ِإلَّا  أَنه قَالَ ترد الْج)السالم 
 ردالص ِرجخت و رِخلُ الظَّهدِر تدكُونُ ِفي الصا تهأَن.  

 أَسباٍط عن أَِبي الْحسِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن-١٦
 قَالَ سِمعته يقُولُ الِْخيار ِفي الْحيواِن ثَلَاثَةُ أَياٍم ِللْمشتِري و ِفي غَيِر الْحيواِن )عليه السالم ( الرضا 

دا أَحم و ِة قُلْتنالس دعب درِة تناثُ السدأَح قَا وفَرتأَنْ ي ذَامالْج ونُ ونِة قَالَ الْجناثُ الس  
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درأَنْ ي كْماثُ فَالْحدِذِه الْأَحثَ ِفيِه هدى فَحرتِن اشنُ فَمالْقَر و صرالْب اِحِبِه ِإلَى ولَى صع 
 اهرتاش موي ِة ِمنناِم السمت.  

  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي هماٍم قَالَ سِمعت الرضا -١٧
لْجنوِن و الْجذَاِم و الْبرِص فَقُلْنا كَيف يرد  يقُولُ يرد الْمملُوك ِمن أَحداِث السنِة ِمن ا)عليه السالم ( 

يلُوكاً ِبِه شمم تيرتِة فَِإذَا اشنلُ السذَا أَوِة قَالَ هناِث السدأَح ِمن  كنيا باِل مِذِه الِْخصه ٌء ِمن
 لَه محمد بن عِلي فَالِْإباق ِمن ذَِلك قَالَ لَيس الِْإباق و بين ِذي الِْحجِة رددته علَى صاِحِبِه فَقَالَ

 هدِعن قكَانَ أَب هةَ أَننيالْب ِقيمِإلَّا أَنْ ي ذَِلك ِمن.  
  .و رِوي عن يونس أَيضاً أَنَّ الْعهدةَ ِفي الْجنوِن و الْجذَاِم و الْبرِص سنةٌ 

ٍة ونِإلَى س هدحوِن ونةَ ِفي الْجدهاُء أَنَّ الْعشى الْوور .  
اِدرباب ن  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي حِبيٍب عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ١

رى ِمن رجٍل عبداً و كَانَ ِعنده عبداِن فَقَالَ ِللْمشتِري اذْهب  قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشت)عليه السالم 
 ا ِمنمهدأَح قِري فَأَبتشا الْمِبِهم بالَ فَذَهالْم ضقَب قَد و رالْآخ در و ا ِشئْتمهأَي رتا فَاخِبِهم

هدالَِّذي ِعن درِدِه قَالَ ِليِفي طَلَِب ِعن بذْهي ِع ويالْب طَى ِمنا أَعِن ِممالثَّم فِنص قِْبضي ا ومهِمن 
الْغلَاِم فَِإنْ وجد اختار أَيهما شاَء و رد النصف الَِّذي أَخذَ و ِإنْ لَم يوجد كَانَ الْعبد بينهما 

ِنص اِئِع وِللْب فُهاِع ِنصتبِللْم فُه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٢

علَى أَنْ تكُونَ  عن ِرجاٍل اشتركُوا ِفي أَمٍة فَائْتمنوا بعضهم )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَه سا لَيِر مِبقَد برضي قِْد والن ا ِمنِفيه ا لَهِر مِبقَد دالْح ِمن هنأُ عردا قَالَ يِطئَهفَو هدةُ ِعنالْأَم

قَلَّ ِمن الثَّمِن الَِّذي اشتِريت ِبِه ِفيها و تقَوم الْأَمةُ علَيِه ِبِقيمٍة و يلْزمها و ِإنْ كَانِت الِْقيمةُ أَ
 ا أُلِْزمِنهثَم ِمن ِفيِه أَكْثَر تمِم الَِّذي قُووالْي ا ِفي ذَِلكهتِإنْ كَانَ ِقيم لَ وا الْأَوهنثَم ةُ أُلِْزماِريالْج

ا قُلْتهشفْرتاس هِلأَن اِغرص وه و نالثَّم ونَ ذَِلكا داَءهكَاِء ِشررالش ضعب ادفَِإنْ أَر   
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سلَي ا وِرئَهبتسى يتا حهِريتشأَنْ ي لَه سلَي و لَه ِل قَالَ ذَِلكجا ِإلَّا الرهِريتشِرِه أَنْ يلَى غَيع 
  .ِبالِْقيمِة 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَحمد بِن عاِئٍذ - ٣

مملُوكَيِن مفَوٍض ِإلَيِهما يشتِرياِن و  قَالَ ِفي رجلَيِن )عليه السالم ( عن أَِبي سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ذَا ولَى هوذَا ِإلَى مه ذَا ولَى هوو ِإلَى مدعذَا يه جرفَخ ا كَلَاممهنيا فَكَانَ باِلِهمواِن ِبأَمِبيعي

بذَا الْعلَى هوم ذَا ِمنى هرتاٌء فَاشوِة سا ِفي الْقُومذَا هلَى هوم ى ِمنرتذَا فَاشه بذَه ِد و
الْعبِد الْآخر و انصرفَا ِإلَى مكَاِنِهما و تشبثَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبصاِحِبِه و قَالَ لَه أَنت عبِدي 

ثُ افْتيح ا ِمنمهنيب كَمحقَالَ ي ِدكيس ِمن كتيرتقَِد اش با كَانَ أَقْرمهفَأَي الطَِّريق عذْرقَا ير
فَهو الَِّذي سبق الَِّذي هو أَبعد و ِإنْ كَانا سواًء فَهو رد علَى مواِليِهما جاَءا سواًء و افْترقَا سواًء 

ه اِبقفَالس هاِحبص قبا سمهدكُونَ أَحأَنْ ِإلَّا أَنْ ي لَه سلَي و كساَء أَمِإنْ ش و اعاَء بِإنْ ش لَه و
  .يِضر ِبِه 

و ِفي ِروايٍة أُخرى ِإذَا كَانِت الْمسافَةُ سواًء يقْرع بينهما فَأَيهما وقَعِت الْقُرعةُ ِبِه كَانَ 
 هدبع.  

  رحاِم ِمن الْمماِليِكباب التفِْرقَِة بين ذَِوي الْأَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١

صلى اهللا عليه ( سولُ اللَِّه  يقُولُ أُِتي ر)عليه السالم ( عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبسبٍي ِمن الْيمِن فَلَما بلَغوا الْجحفَةَ نِفدت نفَقَاتهم فَباعوا جاِريةً ِمن السبِي كَانت أُمها )وآله 
 ِبيلَى النوا عا قَِدمفَلَم مهعا فَقَا)صلى اهللا عليه وآله ( مكَاَءهب ِمعولَ  سسا ركَاُء فَقَالُوا يِذِه الْبا هلَ م

اللَِّه احتجنا ِإلَى نفَقٍَة فَِبعنا ابنتها فَبعثَ ِبثَمِنها فَأُِتي ِبها و قَالَ ِبيعوهما جِميعاً أَو أَمِسكُوهما 
  .جِميعاً 
٢ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع ن

 هأَلْتس  
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لَِدهو أَِة ورِن الْمع ا ومهنيب قفَرلْ يِن هلُوكَيمِن ميوأَخ نوا عِريدِإلَّا أَنْ ي امرح وا قَالَ لَا ه
 ذَِلك.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣
 أَنه اشتِريت لَه جاِريةٌ ِمن )لسالم عليه ا( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَ )عليه السالم ( الْكُوفَِة قَالَ فَذَهب ِلتقُوم ِفي بعِض الْحاجِة فَقَالَت يا أُماه فَقَالَ لَها أَبو عبِد اللَِّه 
  .و حبستها أَنْ أَرى ِفي ولِْدي ما أَكْره لَِك أُم قَالَت نعم فَأَمر ِبها فَردت فَقَالَ ما آمنت لَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن موسى عن يونس عن عمِرو - ٤
ةُ يشتِريها الرجلُ فَقَالَ ِإنْ كَانت  الْجاِريةُ الصِغري)عليه السالم ( بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسا فَلَا بهيوأَب نع تنغتقَِد اس.  
  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عِن ابِن - ٥

 أَنه قَالَ ِفي الرجِل يشتِري الْغلَام أَِو الْجاِريةَ و لَه أَخ أَو أُخت )م عليه السال( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَو أَب أَو أُم ِبِمصٍر ِمن الْأَمصاِر قَالَ لَا يخِرجه ِإلَى ِمصٍر آخر ِإنْ كَانَ صِغرياً و لَا يشتِرِه فَِإنْ 

تفَطَاب أُم لَه تكَان ِرِه ِإنْ ِشئْتتفَاش هفْسن ا وهفْسن .  
  باب الْعبد يسأَلُ مولَاه أَنْ يِبيعه و يشتِرطُ لَه أَنْ يعِطيه شيئاً

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ١
 ِإني كُنت قُلْت ِلمولَاي ِبعِني ِبسبِعِمائَِة )عليه السالم ( فُضيِل قَالَ قَالَ غُلَام ِلأَِبي عبِد اللَِّه عِن الْ

ت أَنْ  ِإنْ كَانَ لَك يوم شرطْ)عليه السالم ( ِدرهٍم و أَنا أُعِطيك ثَلَاثَِمائَِة ِدرهٍم فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
يش هِطيعت يِئٍذ شموي لَك كُني ِإنْ لَم و هِطيعأَنْ ت كلَيٌء فَع يش كلَيع سٌء  ٌء فَلَي.  
٢ - ٍل قَالَ قَالَ غُلَاميفُض نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِلأَِبي ع ِديِد اللَِّه ِسنثَلَاثَِمائَِة )عليه السالم ( ب ِطيكا أُعأَن ٍم وهِعِمائَِة ِدربِني ِبسِبع لَايوِلم ي قُلْتِإن   
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 ِإنْ كَانَ يوم شرطْت لَك مالٌ فَعلَيك أَنْ تعِطيه و ِإنْ لَم )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه ِدرهٍم فَقَالَ لَه أَ
يش كلَيع سالٌ فَلَيِئٍذ مموي لَك كُنٌء  ي.  

  باب السلَِم ِفي الرِقيِق و غَيِرِه ِمن الْحيواِن
 عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى- ١

 عِن السلَِم ِفي الْحيواِن قَالَ لَيس ِبِه بأْس قُلْت أَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ٍء معلُوٍم ِمن الرِقيِق فَأَعطَاه دونَ شرِطِه و فَوقَه ِبِطيبِة  أَسناٍن معلُومٍة أَو شيرأَيت ِإنْ أَسلَم ِفي 

  .أَنفٍُس ِمنهم فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 
٢ -اِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍد عيمِن ح

 ِفي رجٍل أَعطَى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ِقيمةَ رجلًا وِرقاً ِفي وِصيٍف ِإلَى أَجٍل مسمى فَقَالَ لَه صاِحبه لَا نِجد لَك وِصيفاً خذْ ِمني 

وِصيِفك الْيوم وِرقاً قَالَ فَقَالَ لَا يأْخذُ ِإلَّا وِصيفَه أَو وِرقَه الَِّذي أَعطَاه أَولَ مرٍة لَا يزداد علَيِه 
  .شيئاً 

 عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج- ٣
  . قَالَ لَا بأْس ِبالسلَِم ِفي الْحيواِن ِإذَا وِصفَت أَسنانها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ٤

اررِد اللَِّه زبأَِبي ع نلُوماً )عليه السالم ( ةَ ععئاً ميش تيماِن ِإذَا سويلَِم ِفي الْحِبالس أْسقَالَ لَا ب .  
٥ - ميرأَِبي م نةَ عِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  

ٍء   أَنَّ أَباه لَم يكُن يرى بأْساً ِبالسلَِم ِفي الْحيواِن ِبشي)عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه الْأَنصاِري عن أَِب
  .معلُوٍم ِإلَى أَجٍل معلُوٍم 

 )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن قُتيبةَ الْأَعشى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  ِفي 
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الَ أَ الرجِل يسِلم ِفي أَسناٍن ِمن الْغنِم معلُومٍة ِإلَى أَجٍل معلُوٍم فَيعِطي الرباع مكَانَ الثَِّني فَقَ
 أْسلَى قَالَ لَا بب لُوٍم قُلْتعٍل مٍة ِإلَى أَجلُومعاٍن منِفي أَس ِلمسي سلَي.  

  أَحمد بن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي - ٧
 عِن الرجِل يسِلم ِفي وصفَاِء أَسناٍن معلُومٍة )عليه السالم (  سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه الْمغراِء عِن الْحلَِبي قَالَ

 أْسفَلَا ب هِمن و كفٍْس ِمنِة نِطيب نفَقَالَ ِإذَا كَانَ ع قَهفَو ِطِه أَورونَ شِطي دعي لُوٍم ثُمعٍن ملَو و.  
٨ -نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 قَالَ سِئلَ عِن الرجِل يسِلم ِفي الْغنِم ثُنياٍن و جذْعاٍن و غَيِر ذَِلك ِإلَى أَجٍل مسمى )عليه السالم ( 
أْسقَالَ لَا ب ا أَوفَهِم ِنصنالْغ اِحبذَ صأْخِه أَنْ يلَيا عِميِع ملَى جع منِه الْغلَيقِْدِر الَِّذي عي ِإنْ لَم 

ثُلُثَها أَو ثُلُثَيها و يأْخذُوا رأْس ماِل ما بِقي ِمن الْغنِم دراِهم و يأْخذُوا دونَ شرِطِهم و لَا 
أْخِم ينالْغ اِن وفَرعالز ِعِري والش طَِة وضاً ِمثْلُ الِْحنةُ أَيالْأَكِْسي و ِطِهمرش قذُونَ فَو.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ عن أَِبي عبِد - ٩
لْته عن رجٍل أَسلَم ِفي وصفَاِء أَسناٍن معلُومٍة و غَيِر معلُومٍة ثُم يعِطي دونَ شرِطِه اللَِّه قَالَ سأَ

 انَ ويِم الثُّننِفي الْغ ِلفسِل يجِن الرع هأَلْتس قَالَ و أْسفَلَا ب هِمن و كفٍْس ِمنِة نقَالَ ِإذَا كَانَ ِبِطيب
جذْعانَ و غَير ذَِلك ِإلَى أَجٍل مسمى قَالَ لَا بأْس ِبِه فَِإنْ لَم يقِْدِر الَِّذي علَيِه علَى جِميِع ما الْ

نالْغ ِمن ِقيا باِل مم أْسذَ رأْخي ا وثُلُثَه ِم أَونالْغ فِنص قالْح اِحبذَ صأْخِئلَ أَنْ يِه فَسلَيِم ع
  .دراِهم قَالَ لَا بأْس و لَا يأْخذُ دونَ شرِطِه ِإلَّا ِبِطيبِة نفِْس صاِحِبِه 

١٠- ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
  حِديِد بِن 
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 الرجلُ يشتِري الْجلُود ِمن الْقَصاِب يعِطيِه كُلَّ يوٍم )عليه السالم ( حِكيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسلُوماً قَالَ لَا بعئاً ميش.  

١١-محم   نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 عِن السلَِم ِفي الْحيواِن فَقَالَ أَسنانٌ معلُومةٌ و أَسنانٌ )عليه السالم ( سماعةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .وٍم لَا بأْس ِبِه معدودةٌ ِإلَى أَجٍل معلُ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر -١٢

ِإنه يعِطيك  قَالَ سأَلْته عِن السلَِف ِفي اللَّحِم قَالَ لَا تقْربنه فَ)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
مرةً السِمني و مرةً التاِوي و مرةً الْمهزولَ اشتِرِه معاينةً يداً ِبيٍد قَالَ و سأَلْته عِن السلَِف ِفي 

و لَِكن اشتِرِه معاينةً و هو أَسلَم روايا الْماِء قَالَ لَا تقْربها فَِإنه يعِطيك مرةً ناِقصةً و مرةً كَاِملَةً 
 لَه و لَك.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط -١٣

نم يحلُبها لَها أَلْبانٌ كَِثريةٌ ِفي كُلِّ يوٍم  عِن الرجِل يكُونُ لَه غَ)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ما تقُولُ ِفيمن يشتِري ِمنه الْخمسِمائَِة ِرطٍْل أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك الِْمائَةَ ِرطٍْل ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً 

ِفيوتسى يتطَالًا حٍم أَروِفي كُلِّ ي هذُ ِمنأْخِوِه فَيحن ذَا وِبه أْسقَالَ لَا ب هِري ِمنتشا يم .  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن قُتيبةَ -١٤

ه رجلٌ ِإنَّ أَِخي يختِلف ِإلَى الْجبِل  و أَنا ِعنده فَقَالَ لَ)عليه السالم ( الْأَعشى قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 كَانَ الثَِّنيم اعبِطي الرعلُوٍم فَيعٍل مٍة ِإلَى أَجلُومعاٍن منِم ِفي أَسنِفي الْغ ِلمسفَي منالْغ ِلبجي

  .بأْس فَقَالَ لَه أَ ِبِطيبِة نفٍْس ِمن صاِحِبِه فَقَالَ نعم قَالَ لَا 
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هِمن رباب آخ  
١ - نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يشتِري ِمائَةَ شاٍة )عليه السالم (  حباٍب الْجلَّاِب عن أَِبي الْحسِن محمِد بِن

 وزجكَذَا قَالَ لَا ي ا كَذَا وهِدلَ ِمنبلَى أَنْ يع.  
٢ -ِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نب دماٍل   أَحهِمن ناِج عجِن الْح

 أَشتِري الْغنم أَو يشتِري الْغنم جماعةٌ ثُم تدخلُ داراً )عليه السالم ( الْقَصاِب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ثَلَاثَةً و ِن وياثْن اِحداً وو دعاِب فَيلَى الْبلٌ عجر قُومي قَالَ ثُم مهالس ِرجخي ةً ثُمسمخ ةً وعبأَر

  .لَا يصلُح هذَا ِإنما يصلُح السهام ِإذَا عِدلَِت الِْقسمةُ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٣
 عن رجٍل يشتِري ِسهام الْقَصاِبني ِمن قَبِل )عليه السالم ( لشحاِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن زيٍد ا

 وئاً فَهيى شرتفَِإِن اش مهالس جرخي نأَي ِمن لَمعى يتئاً حيِري شتشفَقَالَ لَا ي مهالس جرخأَنْ ي
  .ِخياِر ِإذَا خرج ِبالْ

  باب الْغنِم تعطَى ِبالضِريبِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ِريبٍة سمناً شيئاً معلُوماً أَو دراِهم معلُومةً ِمن  ِفي الرجِل يكُونُ لَه الْغنم يعِطيها ِبض)عليه السالم ( 
  .كُلِّ شاٍة كَذَا و كَذَا قَالَ لَا بأْس ِبالدراِهِم و لَست أُِحب أَنْ يكُونَ ِبالسمِن 
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن الْمغراِء عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن أَنه سأَلَ أَبا - ٢
افُها و أَلْبانها و يعِطينا  فَقَالَ يعطَى الراِعي الْغنم ِبالْجبِل يرعاها و لَه أَصو)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِلكُلِّ شاٍة دراِهم فَقَالَ لَيس ِبذَِلك بأْس فَقُلْت ِإنَّ أَهلَ الْمسِجِد يقُولُونَ لَا يجوز ِلأَنَّ ِمنها ما 
طَيبه ِإلَّا ذَاك يذْهب بعضه و يبقَى  و هلْ ي)عليه السالم ( لَيس لَه صوف و لَا لَبن فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ضعب.  
٣ - ناٍن عأَب ناِبِه عحِض أَصعب نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

 يكُونُ لَه الْغنم فَيعِطيها ِبضِريبٍة شيئاً  ِفي الرجِل)عليه السالم ( مدِرِك بِن الْهزهاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نمالس كُِره اِهِم ورِبالد أْساِهِم قَالَ لَا برِن أَِو الدموِف أَِو السالص لُوماً ِمنعم.  

٤ -ِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسن
 عن رجٍل دفَع ِإلَى رجٍل غَنمه ِبسمٍن و دراِهم معلُومٍة ِلكُلِّ شاٍة كَذَا و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

لَّا أَنْ يكُونَ حواِلب فَلَا كَذَا ِفي كُلِّ شهٍر قَالَ لَا بأْس ِبالدراِهِم فَأَما السمن فَما أُِحب ذَاك ِإ
 أْسب.  

  باب بيِع اللَِّقيِط و ولَِد الزنا
١ - نةَ عاررز نى عثَنم ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . يباع أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ اللَِّقيطُ لَا يشترى و لَا
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن مثَنى عن حاِتِم بِن ِإسماِعيلَ الْمداِئِني عن أَِبي - ٢
 طَلَب ِمنه  قَالَ الْمنبوذُ حر فَِإنْ أَحب أَنْ يواِلي غَير الَِّذي رباه والَاه فَِإنْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .الَِّذي رباه النفَقَةَ و كَانَ موِسراً رد علَيِه و ِإنْ كَانَ معِسراً كَانَ ما أَنفَق علَيِه صدقَةً 
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٣ -حِد   مبع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 قَالَ الْمنبوذُ حر فَِإذَا كَِبر فَِإنْ شاَء تولَّى )عليه السالم ( الرحمِن الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

  .ي الْتقَطَه و ِإلَّا فَلْيرد علَيِه النفَقَةَ و لْيذْهب فَلْيواِل من شاَء ِإلَى الَِّذ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن أَحمد قَالَ - ٤

ِن اللَِّقيطَِة قَالَ لَا تباع و لَا تشترى و لَِكِن استخِدمها ِبما  ع)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَنفَقْت علَيها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا - ٥
  .اللَِّقيِط فَقَالَ حر لَا يباع و لَا يوهب  عِن )عليه السالم ( جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَِبي الْجهِم عن أَِبي - ٦
 الزنا و لَا يِطيب ثَمنه أَبداً و  يقُولُ لَا يِطيب ولَد)عليه السالم ( خِدجيةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يش أَي و ِقيلَ لَه اٍء وِة آبعبِإلَى س ِطيبلَا ي ازرالِْمم  الًا ِمنم ِسبكْتلُ يجفَقَالَ الر ازرٍء الِْمم
 فَذَاك لَه ولَدى ِبِه فَيرستي ِبِه أَو جوزتِر ِحلِِّه فَيغَي ازرالِْمم وه لَدالْو.  

٧ - هربأَخ نماٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 أَو أَستخِدمه فَقَالَ اشتِرِه و  قَالَ سأَلْته عن ولَِد الزنا أَشتِريِه أَو أَِبيعه)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .استِرقَّه و استخِدمه و ِبعه فَأَما اللَِّقيطُ فَلَا تشتِرِه 
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نا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن ابِن فَضاٍل عن مثَنى الْحناِط عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٧
 قَالَ قُلْت لَه تكُونُ ِلي الْمملُوكَةُ ِمن الزنا أَحج ِمن ثَمِنها )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . لَا تحج و لَا تتزوج ِمنه و أَتزوج فَقَالَ
  باب جاِمع ِفيما يِحلُّ الشراُء و الْبيع ِمنه و ما لَا يِحلُّ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ١
 عن ِعظَاِم الِْفيِل يِحلُّ بيعه أَو ِشراؤه الَِّذي )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا ِإبراِهيم الْحِميِد بِن سعٍد قَا

  .يجعلُ ِمنه الْأَمشاطُ فَقَالَ لَا بأْس قَد كَانَ ِلأَِبي ِمنه مشطٌ أَو أَمشاطٌ 
بِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٢
 أَسأَلُه عن رجٍل لَه خشب فَباعه ِممن يتِخذُ ِمنه براِبطَ فَقَالَ لَا بأْس و عن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ذُه صلْبانَ قَالَ لَا رجٍل لَه خشب فَباعه ِممن يتِخ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن محمِد بِن - ٣

  . قَالَ لَا بأْس ِببيِع الْعِذرِة )عليه السالم ( مضاِرٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٤ -عالْأَش ِليو عِن الْقَاِسِم   أَبِعيِص ب نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِري

  . عِن الْفُهوِد و ِسباِع الطَّيِر هلْ يلْتمس التجارةُ ِفيها قَالَ نعم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
٥ -أَح نى عيحي نب دمحى   مِعيس ناٍن عأَب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم

 يالْقُم  
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 عِن التوِت أَِبيعه يصنع ِبِه الصِليب و )ه السالم علي( عن عمِرو بِن جِريٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الصنم قَالَ لَا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٦
الرجِل يؤاِجر سِفينته و دابته ِممن يحِملْ ِفيها أَو علَيها الْخمر و  أَسأَلُه عِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أْسقَالَ لَا ب اِزيرنالْخ.  
٧ - مِن الْأَصوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
مِمس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نعليه السالم ( ٍع ع( ولَ اللَِّهسقَالَ ِإنَّ ر  ) ِد أَنْ )صلى اهللا عليه وآلهِن الِْقرى عهن 

 اعبت ى أَورتشت.  
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن- ٨

 عِن )عليه السالم ( النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن عبِد الْمؤِمِن عن جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هترأُج امرقَالَ ح رما الْخِفيه اعبي هتيب اِجرؤِل يجالر.  

٩ -ِن أَسب ِليع نا عاِبنحأَص ضعِد   ببأَِبي ع دِعن تاِج قَالَ كُنرلٍَد السخأَِبي م ناٍط عب
 ِإذْ دخلَ علَيِه معتب فَقَالَ رجلَاِن ِبالْباِب فَقَالَ أَدِخلْهما فَدخلَا فَقَالَ أَحدهما )عليه السالم ( اللَِّه 

  . فَقَالَ مدبوغَةٌ ِهي قَالَ نعم قَالَ لَيس ِبِه بأْس ِإني رجلٌ سراج أَِبيع جلُود النِمِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي الْقَاِسِم -١٠

 فَنى السمسوِف الَِّتي تيالس اِئمِه قَوِإلَي تبقَِل قَالَ كَتيلْ الصِك فَهملُوِد السج ا ِمنِخذُهأَت
 با فَكَتهومأْكُلُ لُحا ننلَس ا ولُ لَهمالْع وزجعليه السالم ( ي( أْسلَا ب .  
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   السِرقَِة و الِْخيانِةباب ِشراِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١

سِرقَِة فَقَالَ  عن ِشراِء الِْخيانِة و ال)عليهما السالم ( عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَحدهما 
لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَِد اختلَطَ معه غَيره فَأَما السِرقَةُ ِبعيِنها فَلَا ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِمن متاِع السلْطَاِن فَلَا 

 ِبذَِلك أْسب.  
 قَالَ )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبيدةَ عن أَ- ٢

 مهأَن لَمعي وه قَِة ودِم الصغَن قَِة ودِإِبِل الص لْطَاِن ِمنالس ِري ِمنتشا يِل ِمنجِن الرع هأَلْتس
قَالَ فَقَالَ م ِهملَيع ِجبالَِّذي ي قالْح ِمن أَكْثَر مهذُونَ ِمنأْخي طَِة وِإلَّا ِمثْلَ الِْحن منالْغ ا الِْإِبلُ و

الشِعِري و غَيِر ذَِلك لَا بأْس ِبِه حتى تعِرف الْحرام ِبعيِنِه ِقيلَ لَه فَما ترى ِفي مصدٍق يِجيئُنا 
ما ترى ِفي ِشراِئها ِمنه قَالَ ِإنْ كَانَ قَد أَخذَها فَيأْخذُ صدقَاِت أَغْناِمنا فَنقُولُ ِبعناها فَيِبيعناها فَ

و عزلَها فَلَا بأْس ِقيلَ لَه فَما ترى ِفي الِْحنطَِة و الشِعِري يِجيئُنا الْقَاِسم فَيقِْسم لَنا حظَّنا و يأْخذُ 
 ذَِلك الطَّعاِم ِمنه فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَبضه ِبكَيٍل و أَنتم حضور حظَّه فَيعِزلُه ِبكَيٍل فَما ترى ِفي ِشراِء

  .ذَِلك الْكَيِل فَلَا بأْس ِبِشراه ِمنه ِبغيِر كَيٍل 
٣ -حِإس ناٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   اق

 هأَن لَمعي ا لَمم هِري ِمنتشقَالَ ي ظِْلمي وه اِمِل والْع ِري ِمنتشِل يجِن الرع هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عب
  .ظَلَم ِفيِه أَحداً 

 النضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن- ٤
 قَالَ لَا يصلُح ِشراُء )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِرفَتِة ِإذَا عانالِْخي ِرقَِة والس.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح قَالَ - ٥
 قُلْت ثُم هِريتأَنْ أَش تداٍد فَأَرِن أَِبي ِزييِر عمت عيوا بادِد اللَِّه أَربا عأَب أِْمرتى أَستعليه السالم ( ح( 

 هرغَي اهرتِرِه اشتشي ِإنْ لَم هِريِه فَِإنتشي فَقَالَ قُلْ لَه أَلَهاذاً فَسعم ترفَأَم.  
٦ -عب نانَ عرجِن أَِبي نِن ابع ِديهِن النٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح ناِبِه عحِض أَص
  . قَالَ مِن اشترى سِرقَةً و هو يعلَم فَقَد شِرك ِفي عاِرها و ِإثِْمها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عِن الْحسيِن بِن أَ- ٧

 ِفي الرجِل يوجد ِعنده السِرقَةُ قَالَ هو )عليه السالم ( الْعلَاِء عن أَِبي عمر السراِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .غَاِرم ِإذَا لَم يأِْت علَى باِئِعها ِبشهوٍد 

  باب مِن اشترى طَعام قَوٍم و هم لَه كَاِرهونَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عِلي بِن عقْبةَ عِن - ١

 قَالَ مِن اشترى )عليه السالم ( الْحسيِن بِن موسى عن بريٍد و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و هم لَه كَاِرهونَ قُص لَهم ِمن لَحِمِه يوم الِْقيامِة طَعام قَوٍم 

آها رمع ريغئاً فَتيى شرتِن اشباب م  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي - ١

ِليع ٍر ويمِد اللَِّه عبأَِبي ع نٍر عسيم ناٍج عرِن دِميِل بج نِديٍد عِن حعليه السالم (  ب( لَه قَالَ قُلْت 
  رجلٌ اشترى ِزق زيٍت فَوجد ِفيِه درِدياً قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ يعلَم أَنَّ ذَِلك ِفي الزيِت 

http://www.islam4u.com


  )٢٣٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... س الد اخلام: الكايف 

  .لَم يرده و ِإنْ لَم يكُن يعلَم أَنَّ ذَِلك ِفي الزيِت رده علَى صاِحِبِه 
٢ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع ِريدالْخ اقحِن ِإسب اِهيمرِإب ن

 ِمِننيؤالْم لَ أَِمريخاِدٍق قَالَ دعليه السالم ( أَِبي ص( ِهي ِكي وبةٌ تأَةٌ قَاِئمرفَِإذَا ام اِرينمالت وقس 
الْم ا أَِمريي ا لَِك قَالَتا ماراً فَقَالَ لَهملًا تجر اِصمخٍم تهراً ِبِدرمذَا ته ِمن تيرتاش ِمِننيؤ

فَخرج أَسفَلُه رِدياً لَيس ِمثْلَ الَِّذي رأَيت قَالَ فَقَالَ لَه رد علَيها فَأَبى حتى قَالَها ثَلَاثاً فَأَبى 
 ِليكَانَ ع ا وهلَيع دى رتِة حرِبالد لَاهات اهللا عليه صلو( فَع( رملَّلَ التجأَنْ ي هكْري .  

  باب بيِع الْعِصِري و الْخمِر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن - ١

 عن بيِع الْعِصِري فَيِصري خمراً قَبلَ أَنْ )عليه السالم (  محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن
يقْبض الثَّمن قَالَ فَقَالَ لَو باع ثَمرته ِممن يعلَم أَنه يجعلُه حراماً لَم يكُن ِبذَِلك بأْس فَأَما ِإذَا 

ِإلَّا ِبالن اعبِصرياً فَلَا يقِْد كَانَ ع.  
٢ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

غلَام  ِفي رجٍل ترك غُلَاماً لَه ِفي كَرٍم لَه يِبيعه ِعنباً أَو عِصرياً فَانطَلَق الْ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
صلى ( فَعصر خمراً ثُم باعه قَالَ لَا يصلُح ثَمنه ثُم قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن ثَِقيٍف أَهدى ِإلَى رسوِل اللَِّه 

و قَالَ ِإنَّ الَِّذي حرم  فَأُهِريقَتا )صلى اهللا عليه وآله (  راِويتيِن ِمن خمٍر فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه )اهللا عليه وآله 
 ِإنَّ أَفْضلَ ِخصاِل هِذِه الَِّتي باعها الْغلَام أَنْ )عليه السالم ( شربها حرم ثَمنها ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .يتصدق ِبثَمِنها 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٣
 عن ثَمِن الْعِصِري ) عليه السالم (محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

قَبلَ أَنْ يغِلي ِلمن يبتاعه ِليطْبخه أَو يجعلَه خمراً قَالَ ِإذَا ِبعته قَبلَ أَنْ يكُونَ خمراً و هو حلَالٌ 
 أْسفَلَا ب.  
لْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد ا- ٤

  . بيع الْعِصِري ِبتأِْخٍري )عليه السالم ( يِزيد بِن خِليفَةَ قَالَ كَِره أَبو عبِد اللَِّه 
٥ -اٍن عِن ِسنِد بمحم نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عةَ باِويعم ن

 قَالَ سأَلْته عن نصراِني أَسلَم و ِعنده خمر و خناِزير و علَيِه دين هلْ )عليه السالم ( سعٍد عِن الرضا 
  .يِبيع خمره و خناِزيره فَيقِْضي دينه فَقَالَ لَا 

 عن )عليه السالم ( انَ عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   صفْوانُ عِن ابِن مسكَ- ٦
 لُهعجلَالًا فَيح هِبيعِبِه ت أْساماً فَقَالَ لَا برح لُهعجي نِب ِممِصِري الِْعنِع عيب]ذَاك [ هدعاماً فَأَبرح

 قَهحأَس و اللَّه.  
 الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي  - ٧

 رجلٌ أَمر غُلَامه أَنْ يِبيع كَرمه عِصرياً فَباعه خمراً ثُم )عليه السالم ( أَيوب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اهِنِه أَتِبثَم قدصتأَنْ ي اِء ِإلَييالْأَش بِنِه فَقَالَ ِإنَّ أَحِبثَم .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٨
رجٍل لَه كَرم أَ يِبيع الِْعنب و التمر ِممن يعلَم أَنه يجعلُه خمراً أَو  أَسأَلُه عن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .سكَراً فَقَالَ ِإنما باعه حلَالًا ِفي الِْإباِن الَِّذي يِحلُّ شربه أَو أَكْلُه فَلَا بأْس ِببيِعِه 
٩ -ع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع ن  
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ِهم فَباع خمراً أَو خناِزير و هو ينظُر فَقَضاه  ِفي رجٍل كَانت لَه علَى رجٍل درا)عليه السالم ( جعفٍَر 
 امراِئِع فَحا ِللْبأَم لَالٌ وِضي فَحقْتا ِللْمِبِه أَم أْسفَقَالَ لَا ب.  

١٠-قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع 
 ِلي علَى رجٍل ِذمي دراِهم فَيِبيع الْخمر و الِْخنِزير و )عليه السالم ( منصوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 كاِهمرد اكفَقَض اِهمرِه دلَيع ا لَكما فَقَالَ ِإنذُهِحلُّ ِلي أَخفَي اِضرا حأَن.  
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد   عِل-١١

 ِفي الرجِل يكُونُ ِلي علَيِه الدراِهم فَيِبيع ِبها خمراً و ِخنِزيراً ثُم يقِْضي عنها قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ا بأْس أَو قَالَ خذْها لَ

١٢- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 و أَنا  عِن الْعِصِري فَقَالَ ِلي كَرم)عليه السالم ( حناٍن عن أَِبي كَهمٍس قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 

 هعيِحلُّ بِبِه فَِإنْ غَلَى فَلَا ي أْسقَالَ لَا ب ِليغلَ أَنْ يقَب هأَِبيع اِن ونِفي الد لُهعأَج ٍة ونكُلَّ س هِصرأَع
  .ثُم قَالَ هو ذَا نحن نِبيع تمرنا ِممن نعلَم أَنه يصنعه خمراً 

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس ِفي مجوِسي باع   عِل-١٣
 لَمقَالَ ِإنْ أَس و هاِهمرد الُ قَالَ لَهِحلَّ الْملَ أَنْ يقَب لَمأَس ى ثُممسٍل مِإلَى أَج اِزيرنخ راً أَومخ

مخ لَه لٌ وجر رغَي لَه ِليو أَو هانيد ِبيعقَالَ ي نيِه دلَيع ِفي ِملِْكِه و ِهي و اتم ثُم اِزيرنخ و ر
 ِسكَهملَا ي و يح وه و هِبيعأَنْ ي لَه سلَي و هنيقِْضي دي و هاِزيرنخ و هرمِلٍم خسم.  

١٤- نب ِليا   عضِن الرا عاِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرعليه ( ِإب

 قَالَ سأَلْته عن نصراِني أَسلَم و ِعنده خمر و خناِزير و علَيِه دين هلْ يِبيع خمره و )السالم 
يقِْضي دي و هاِزيرنقَالَ لَا خ هن.  
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  باب الْعربوِن
اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد - ١

 يقُولُ لَا يجوز الْعربونُ ِإلَّا أَنْ يكُونَ نقْداً ِمن )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 
  .الثَّمِن 

  باب الرهِن
 عن محمِد بِن مسِلٍم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم- ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرهِن و الْكَِفيِل ِفي بيِع النِسيئَِة فَقَالَ لَا )عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .بأْس ِبِه 
 عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ- ٢

 أْسقَالَ لَا ب ِهنتري ِسيئَِة وِبالن ِبيعٍل يجر نع هأَلْتس.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٣

ا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سقَالَ )عليه السالم ( ب نهالر ِهنتري اِم واِن أَِو الطَّعويِفي الْح ِلمسِل يجِن الرع 
 اِلكم ِمن ِثقوتست أْسلَا ب.  

٤ -اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب 
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِس )عليه السالم ( قَالَ سالن ِمن وه نِري ِلمدفَلَا ي نهالر هدكُونُ ِعنِل يجِن الرع 

قَالَ ِفيِه فَضلٌ أَو َء صاِحبه قُلْت لَا يدِري ِلمن هو ِمن الناِس فَ فَقَالَ لَا أُِحب أَنْ يِبيعه حتى يِجي
نقْصانٌ قُلْت فَِإنْ كَانَ ِفيِه فَضلٌ أَو نقْصانٌ قَالَ ِإنْ كَانَ ِفيِه نقْصانٌ فَهو أَهونُ يِبيعه فَيؤجر ِفيما 

ِسكمي و هِبيعِه يلَيا عمهدأَش ولٌ فَهِإنْ كَانَ ِفيِه فَض اِلِه وم ِمن قَصِجينى يتح لَهَء   فَض
 هاِحبص.  
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٥ -نٍر عكَيِن بِن ابأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعديبع 
 ِفي رجٍل رهن رهناً ِإلَى غَيِر وقٍْت مسمى ثُم غَاب هلْ )عليه السالم ( بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ] .صاِحبه[َء  لَه وقْت يباع ِفيِه رهنه قَالَ لَا حتى يِجي
بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن ابِن بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَبا   محمد بن يحيى عن محمِد - ٦
 عِن الرهِن فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَكْثَر ِمن ماِل الْمرتِهِن فَهلَك أَنْ يؤدي الْفَضلَ ِإلَى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن ِن وهاِحِب الرِإنْ كَانَ ص اِلِه ولَ مفَض هاِحبِه صى ِإلَيأَد نهالر لَكاِلِه فَهم 
يِه شلَيع ساًء فَلَيوس نهٌء  الر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي - ٧
 ِفي الرهِن يتراداِن الْفَضلَ فَقَالَ )عليه السالم (  عن قَوِل عِلي )عليه السالم (  سأَلْت أَبا جعفٍَر حمزةَ قَالَ
 ِليِبِه ثُ)عليه السالم ( كَانَ ع ِهنا رلَ ِممأَفْض نهاِن فَقَالَ ِإنْ كَانَ الرادرتي فكَي قُلْت قُولُ ذَِلكي  م

 قح ِمن قَصا نم اِهنالر دى روسِإنْ كَانَ لَا ي اِحِبِه ولَى صلَ عالْفَض ِهنترالْم در ِطبع
 ِليلُ عكَانَ قَو كَذَِلك ِهِن قَالَ وترعليه السالم ( الْم( ِر ذَِلكغَي اِن وويِفي الْح .  

 عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباٍن   الْحسين بن محمٍد- ٨
 أَنه قَالَ ِفي الرهِن ِإذَا ضاع ِمن ِعنِد الْمرتِهِن ِمن غَيِر )عليه السالم ( عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِفي ح عجر ِلكَههتسا أَنْ يمهنيلُ بالْفَض ادرت لَكَههتفَِإِن اس ذَهاِهِن فَأَخلَى الرقِِّه ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٩

حِإس نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عصأَِبي ن اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب ِن )عليه السالم ( اقع 
الرجِل يرهن الرهن ِبِمائَِة ِدرهٍم و هو يساِوي ثَلَاثَِمائَِة ِدرهٍم فَيهِلك أَ علَى الرجِل أَنْ يرد علَى 

أَنه أَخذَ رهناً ِفيِه فَضلٌ و ضيعه قُلْت فَهلَك ِنصف الرهِن قَالَ صاِحِبِه ِمائَتي ِدرهٍم قَالَ نعم ِل
 معلَ قَالَ ناِن الْفَضادرتفَي قُلْت اِب ذَِلكلَى ِحسع.  

١٠- اِهيمرِلأَِبي ِإب اِد قَالَ قُلْتنذَا الِْإسِبه ا)عليه السالم (   و نهرلُ يجالر  ارالد و لَاملْغ
  فَتِصيبه الْآفَةُ علَى من يكُونُ قَالَ علَى مولَاه ثُم قَالَ أَ رأَيت لَو قَتلَ قَِتيلًا علَى من يكُونُ 
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قُلْت هو ِفي عنِق الْعبِد قَالَ أَ لَا ترى فَِلم يذْهب مالُ هذَا ثُم قَالَ أَ رأَيت لَو كَانَ ثَمنه ِمائَةَ 
يكُونُ لَه ِديناٍر فَزاد و بلَغَ ِمائَتي ِديناٍر ِلمن كَانَ يكُونُ قُلْت ِلمولَاه قَالَ كَذَِلك يكُونُ علَيِه ما 

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي ِفي الرجِل -١١

يش هِصيبناً فَيهِل رجالر دِعن نهرِه  يلَياِلِه عِبم ِجعرقَالَ ي اعض ٌء أَو.  
١٢-حي نب دمحاٍر قَالَ   ممِن عب اقحِإس نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عي

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِع )عليه السالم ( ستم اعاً ِمنتم أَو ِليأَِو الْح بأَِو الثَّو دبالْع نهرِل يجِن الرع 
تالْم اِحبقُولُ صِت فَييالْب ِفعتان و بِس الثَّوِب فَالْبذَا الثَّوِس هلُب ِفي ِحلٍّ ِمن تِهِن أَنتراِع ِللْم

ِبالْمتاِع و استخِدِم الْخاِدم قَالَ هو لَه حلَالٌ ِإذَا أَحلَّه و ما أُِحب أَنْ يفْعلَ قُلْت فَارتهن داراً 
غلَّةُ قَالَ ِلصاِحِب الداِر قُلْت فَارتهن أَرضاً بيضاَء فَقَالَ صاِحب الْأَرِض ازرعها لَها غَلَّةٌ ِلمِن الْ

 اِلِه وِبم عرزي هِإلَّا أَن لَه لَّها أَحلَالٌ كَمح لَه وفِْسِه فَها ِلنهعرزذَا يذَا ِمثْلَ هه سفَقَالَ لَي فِْسكِلن
عا يهرم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣
حسب ِلصاِحِب  ِفي كُلِّ رهٍن لَه غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّته ت)صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 

  .الرهِن ِمما علَيِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن -١٤

 قَالَ ِفي الْأَرِض الْبوِر يرتِهنها )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ظُرني اِلصاً ثُمخ لَهمع و هفَقَتن لَه ِسبتحي هِإن الَها مهلَيع فَقأَن ا وهعرةٌ فَزرا ثَمِفيه سلُ لَيجالر

 الْأَرض حتى يستوِفي مالَه فَِإذَا استوفَى مالَه نِصيب الْأَرِض فَيحسبه ِمن ماِلِه الَِّذي ارتهن ِبِه
  .فَلْيدفَِع الْأَرض ِإلَى صاِحِبها 

(   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -١٥

   رهن جاِريته ِعند قَوٍم أَ يِحلُّ لَه أَنْ يطَأَها قَالَ ِإنَّ الَِّذين ارتهنوها  عن رجٍل)عليه السالم 
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  . رأَيت ِإنْ قَدر علَيها خاِلياً قَالَ نعم لَا أَرى هذَا علَيِه حراماً يحولُونَ بينه و بين ذَِلك قُلْت أَ
١٦- نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عِن الرجِل يأْخذُ الدابةَ و الْبِعري رهناً ِبماِلِه أَ لَه أَنْ )ه السالم علي( أَِبي ولَّاٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يركَبه قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ يعِلفُه فَلَه أَنْ يركَبه و ِإنْ كَانَ الَِّذي رهنه ِعنده يعِلفُه فَلَيس لَه أَنْ 

 هكَبري.  
١٧-محم   ِليِن عِن بسِن الْحاِس عبِن الْعوِر بصنم نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب د

بِن يقِْطٍني عن عمِرو بِن ِإبراِهيم عن خلَِف بِن حماٍد عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي بِصٍري 
 ِفي رجٍل استقْرض ِمن رجٍل ِمائَةَ ِديناٍر و رهنه حِلياً ِبِمائَِة ِديناٍر ثُم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإنه أَتاه الرجلُ فَقَالَ لَه أَِعرِني الذَّهب الَِّذي رهنتك عاِريةً فَأَعاره فَهلَك الرهن ِعنده أَ علَيِه 
شي  و لَكَهالَِّذي أَه وه و هنهِن الَِّذي رهاِحِب الرلَى صع وقَالَ ه ِض ِفي ذَِلكاِحِب الْقَرٌء ِلص

  .لَيس ِلماِل هذَا توى 
١٨-ةَ عِمريِن عِف بيس نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع اززفٍَر الرعج نب دمحم   ن

 قَالَ ِإذَا رِهنت عبداً أَو دابةً )عليه السالم ( منصوِر بِن حاِزٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يفَلَا ش اتفَم  اِمنض تفَأَن لَامالْغ قأَب ةُ أَوابلَكَِت الدِإنْ ه و كلَيَء ع.  
١٩-و عاٍح   أَبِن ِريِد بمحم نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِلي

 عن رجٍل هلَك أَخوه و ترك صندوقاً ِفيِه رهونٌ بعضها )عليه السالم ( الْقَلَّاِء قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
ِه و ِبكَم هو رِهن و بعضها لَا يدرى ِلمن هو و لَا ِبكَم هو رِهن فَما ترى ِفي علَيِه اسم صاِحِب

  .هذَا الَِّذي لَا يعرف صاِحبه فَقَالَ هو كَماِلِه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن -٢٠
ِإنَّ  ِفي رجٍل رهن جاِريته قَوماً أَ يِحلُّ لَه أَنْ يطَأَها قَالَ فَقَالَ )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

الَِّذين ارتهنوها يحولُونَ بينه و بينها قُلْت أَ رأَيت ِإنْ قَدر علَيها خاِلياً قَالَ نعم لَا أَرى ِبِه بأْساً 
.  

عليه السالم ( ِه   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَّ-٢١

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ِلي علَيِه دراِهم و كَانت داره رهناً فَأَردت أَنْ أَِبيعها قَالَ أُِعيذُك ِباللَِّه أَنْ )
  .تخِرجه ِمن ِظلِّ رأِْسِه 

بِن حاِزٍم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن منصوِر -٢٢
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل يكُونُ لَه الدين علَى الرجِل و معه الرهن أَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 معقَالَ ن هِمن نهِري الرتشي.  
  باب اِلاخِتلَاِف ِفي الرهِن

١ -ب ديمفُوٍر   حعِن أَِبي يِن اباٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي ن
 قَالَ ِإذَا اختلَفَا ِفي الرهِن فَقَالَ أَحدهما رهنته ِبأَلِْف ِدرهٍم و قَالَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِدرهٍم فَقَالَ يسأَلُ صاِحب الْأَلِْف الْبينةَ فَِإنْ لَم يكُن لَه بينةٌ حلَف صاِحب الِْمائَِة و الْآخر ِبِمائَِة
كدِعن وه رقَالَ الْآخ و نهر وا همهدلَفَا فَقَالَ أَحتاخ و أَكْثَر أَو ِهنا رأَقَلَّ ِمم نهِإنْ كَانَ الر 

  .وِديعةٌ فَقَالَ يسأَلُ صاِحب الْوِديعِة الْبينةَ فَِإنْ لَم يكُن لَه بينةٌ حلَف صاِحب الرهِن 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢

ِد بمحم نفٍَر ععأَِبي ج نِلٍم عسا )عليه السالم ( ِن ممهنيةَ بنيناً لَا بهاِحِبِه رص دِعن نهرٍل يجِفي ر 
ِذي ِفيِه فَادعى الَِّذي ِعنده الرهن أَنه ِبأَلٍْف فَقَالَ صاِحب الرهِن ِإنما هو ِبِمائٍَة قَالَ الْبينةُ علَى الَّ

 ِمنياِهِن الْيلَى الرةٌ فَعنيب لَه كُني ِإنْ لَم ِبأَلٍْف و هأَن نهالر هدِعن.  
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٣ -مأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب د
 ِفي رجٍل قَالَ ِلرجٍل ِلي علَيك أَلْف ِدرهٍم )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْقَولُ قَولُ صاِحِب الْماِل مع يِميِنِه )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه فَقَالَ الرجلُ لَا و لَِكنها وِديعةٌ فَقَالَ 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب قَالَ - ٤
 ِفي يِد رجلَيِن أَحدهما يقُولُ استودعتكَه و الْآخر يقُولُ  عن متاٍع)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هعدأَو هى أَنعالَِّذي اد أِْتيِدي ِإلَّا أَنْ يِعن نهر هقُولُ أَنلُ الَِّذي يلُ قَوقَالَ فَقَالَ الْقَو نهر وه
  .ِبشهوٍد 

  و الْوِديعِةباب ضماِن الْعاِريِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ند الْمستِعِري لَم  قَالَ صاِحب الْوِديعِة و الِْبضاعِة مؤتمناِن و قَالَ ِإذَا هلَكَِت الْعاِريةُ ِع)عليه السالم ( 
يضمنه ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَِد اشتِرطَ علَيِه و قَالَ ِفي حِديٍث آخر ِإذَا كَانَ مسِلماً عدلًا فَلَيس علَيِه 

  .ضمانٌ 
 اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد- ٢

 لَا يضمن الْعاِريةَ ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَِد اشترطَ ِفيها ضماناً ِإلَّا الدناِنري فَِإنها )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  .مضمونةٌ و ِإنْ لَم يشتِرطْ ِفيها ضماناً 

٣ -ِإب نب ِليِلأَِبي   ع ةَ قَالَ قُلْتاررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
تواه ِإلَّا ] ما[ الْعاِريةُ مضمونةٌ فَقَالَ جِميع ما استعرته فَتِوي فَلَا يلْزمك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الِْفض و بالذَّه كَذَِلك و اهوت كملْزي لَم ِويا تى متم هِه أَنلَيطَ عرتشاِن ِإلَّا أَنْ يملْزا يمهةُ فَِإن
 كلَيطْ عرتشي ِإنْ لَم و لَك ةُ لَاِزمالِْفض و بالذَّه و كلَِزم كلَيِرطَ عتفَاش ترعتا اسم ِميعج.  
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عن [لْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن   ا- ٤
 قَالَ سأَلْته عِن الْعاِريِة يستِعريها الِْإنسانُ فَتهِلك أَو تسرق )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر ] محمٍد

  فَقَالَ ِإذَا 
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كَانَ أَِميناً فَلَا غُرم علَيِه قَالَ و سأَلْته عِن الَِّذي يستبِضع الْمالَ فَيهِلك أَو يسرق أَ علَى صاِحِبِه 
  . لَيس علَيِه غُرم بعد أَنْ يكُونَ الرجلُ أَِميناً ضمانٌ فَقَالَ

٥ - أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .لَ لَا غُرم علَى مستِعِري عاِريٍة ِإذَا هلَكَت ِإذَا كَانَ مأْموناً  عِن الْعاِريِة فَقَا)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٦
 ِفي رجٍل استعار ثَوباً ثُم عمد ِإلَيِه فَرهنه فَجاَء أَهلُ  )عليه السالم( عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 مهاعتذُونَ مأْخقَالَ ي اِعِهمتاِع ِإلَى متالْم.  
( للَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ا- ٧

 عن وِديعِة الذَّهِب و الِْفضِة قَالَ فَقَالَ كُلُّما كَانَ ِمن وِديعٍة و لَم تكُن مضمونةً لَا )عليه السالم 
 ملْزت.  

٨ -محِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد ب
 عن )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

رجٍل استودع رجلًا أَلْف ِدرهٍم فَضاعت فَقَالَ الرجلُ كَانت ِعنِدي وِديعةً و قَالَ الْآخر ِإنما 
  .انت علَيك قَرضاً قَالَ الْمالُ لَاِزم لَه ِإلَّا أَنْ يِقيم الْبينةَ أَنها كَانت وِديعةً كَ

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد - ٩
يعةً فَوضعها ِفي منِزِل جاِرِه فَضاعت فَهلْ يِجب علَيِه ِإذَا خالَف أَمره رجلٌ دفَع ِإلَى رجٍل وِد

 قَّعِملِْكِه فَو ا ِمنهجرأَخ عليه السالم ( و( اَء اللَّها ِإنْ شلَه اِمنض وه .  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري -١٠
 ِإلَى صفْوانَ بِن ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ سِمعته يقُولُ بعثَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيفَقَالَ الن دمحا مباً يا قَالَ فَقَالَ أَ غَصاِقهعاً ِبأَطْرِدر ِعنيبس هِمن ارعتةَ فَاسيصلى اهللا عليه وآله ( أُم( 
  .بلْ عاِريةٌ مضمونةٌ 

ِمن ا لَهم ِة وبارضاِن الْممِةباب ضِضيعالْو ِه ِمنلَيا عم ِح وبالر   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ائِْت أَرض كَذَا و كَذَا و لَا  أَنه قَالَ ِفي الرجِل يعِطي الرجلَ الْمالَ فَيقُولُ لَه)عليه السالم ( 
 عضاعاً فَوتى مرتِإنْ اش و اِمنض والُ فَهالْم لَكه ا وهزاوا قَالَ فَِإنْ جهِر ِمنتاش ا وهاِوزجت

  .ِفيِه فَهو علَيِه و ِإنْ رِبح فَهو بينهما 
٢ -حم نى عيحي نب دمحم   نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بم

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعِطي الْمالَ مضاربةً و ينهى )عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .و الربح بينهما أَنْ يخرج ِبِه فَخرج قَالَ يضمن الْمالَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٣
مالًا و اشترطَ  مِن اتجر )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 ِمن لَه سلَي اِلِه وم أْسِإلَّا ر لَه ساِجراً فَلَيت نمض نقَالَ م انٌ ومِه ضلَيع سِح فَلَيبالر فِنص
يِح شبٌء  الر.  
٤ -نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم (  أَِبي ع 

 ِمِننيؤالْم قُولُ )صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمريفَي هدكُونُ ِعنلَا ي و اهقَاضتالٌ فَيٍل مجلَى رع ٍل لَهجِفي ر 
 هقِْبضى يتح لُحصةً قَالَ لَا يبارضم كدِعن وه.  
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(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن - ٥

نفَق ِفي سفَِرِه فَهو ِمن جِميِع الْماِل و ِإذَا قَِدم بلَده فَما أَنفَق  قَالَ ِفي الْمضاِرِب ما أَ)عليه السالم 
  .فَِمن نِصيِبِه 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٦
 عِن الرجِل يكُونُ معه الْمالُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عثْمانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر 

مضاربةً فَيِقلُّ ِبِربِحِه فَيتخوف أَنْ يؤخذَ ِمنه فَيِزيد صاِحبه علَى شرِطِه الَِّذي كَانَ بينهما و ِإنما 
  . أَنْ يؤخذَ ِمنه قَالَ لَا بأْس يفْعلُ ذَِلك مخافَةَ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٧
 ِفي الرجِل يعملُ ِبالْماِل مضاربةً )عليه السالم ( النعماِن عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِة شِضيعالْو ِه ِمنلَيع سلَي و حبالر قَالَ لَه يش نع اِلفخاِل  ٌء ِإلَّا أَنْ يالْم اِحبص هرا أَمٍء ِمم
.  

٨ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع ٍر قَالَ قُلْتسيِن مِد بمحم 
 رجلٌ دفَع ِإلَى رجٍل أَلْف ِدرهٍم مضاربةً فَاشترى أَباه و هو لَا يعلَم فَقَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . الرجِل يقَوم فَِإذَا زاد ِدرهماً واِحداً أُعِتق و استسِعي ِفي ماِل
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

 ِمِننيؤالْم ِميِع )صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمريج ِمن وفَِرِه فَهِفي س فَقا أَناِرِب مضِإذَا  ِفي الْم اِل والْم
  .قَِدم بلْدته فَما أَنفَق فَهو ِمن نِصيِبِه 

  باب ضماِن الصناِع
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ِن الْقَصاِر يفِْسد قَالَ كُلُّ أَِجٍري يعطَى الْأَجر علَى أَنْ يصِلح فَيفِْسد فَهو  قَالَ سِئلَ ع)عليه السالم ( 
 اِمنض.  
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 )عليه السالم ( ِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٢
يش ا ِمنمهِمن ِرقا ساِغ مبالص اِل وسقَالَ ِفي الْغ  ِرقس قَد هٍن أَنيٍر بلَى أَمع هِمن جرخي ٍء فَلَم

ٌء و ِإنْ لَم يِقِم الْبينةَ و زعم أَنه قَد ذَهب الَِّذي   فَِإنْ فَعلَ فَلَيس علَيِه شيو كُلَّ قَِليٍل لَه أَو كَِثٍري
  .ادِعي علَيِه فَقَد ضِمنه ِإنْ لَم يكُن لَه بينةٌ علَى قَوِلِه 

 )عليه السالم (  و كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (    و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه- ٣
  .يضمن الْقَصار و الصاِئغَ احِتياطاً ِللناِس و كَانَ أَِبي يتطَولُ علَيِه ِإذَا كَانَ مأْموناً 

٤ -هذَكَر نمٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِصٍري   مأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابع 
 قَالَ سأَلْته عن قَصاٍر دفَعت ِإلَيِه ثَوباً فَزعم أَنه سِرق ِمن بيِن متاِعِه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء و ِإنْ سِرق متاعه كُلُّه فَلَيس  متاِعِه و لَيس علَيِه شيقَالَ فَعلَيِه أَنْ يِقيم الْبينةَ أَنه سِرق ِمن بيِن 
يِه شلَيٌء  ع.  
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

ِمِننيؤالْم عليه السالم (  كَانَ أَِمري( اِس وِة النِتعلَى أَماطاً عِتياِئغَ احالص اغَ وبالص و ارالْقَص نمضي 
 نمضعليه السالم ( كَانَ لَا ي(يالش ِق ورالْح ِق ورالْغ ا   ِمنا ِفيهم ةُ وِفينِإذَا غَِرقَِت الس اِلِب وِء الْغ

لناس فَما قَذَف ِبِه الْبحر علَى ساِحِلِه فَهو ِلأَهِلِه و هم أَحق ِبِه و ما غَاص علَيِه الناس فَأَصابه ا
 ملَه وفَه هاِحبص كَهرت و.  

ِهِلي عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ عِن الْكَا- ٦
 قَالَ سأَلْته عِن الْقَصاِر يسلَّم ِإلَيِه الثَّوب و اشتِرطَ علَيِه أَنْ يعِطي ِفي وقٍْت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اِمنض وقِْت فَهالْو دعب بالثَّو اعض و قْتالْو الَفقَالَ ِإذَا خ.  
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن   ِعدةٌ ِم- ٧

 قَالَ سأَلْته عِن الثَّوِب أَدفَعه ِإلَى الْقَصاِر )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن أَِبي الصباِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ أَغِْرم ِرقُهحفَي هفِْسدِه ِليِإلَي هفَعدت لَم و هِلحصِه ِليِإلَي هتفَعا دمِإن كفَِإن ه.  
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عليه (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

   أَنَّ )السالم 
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 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( أَِمري( و هنمضي فَلَم تاعفَض ابالثِّي هدِعن تِضعاٍم وماِحِب حِبص أُِتي 
 أَِمني وا همقَالَ ِإن.  

 أَنَّ )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ٩
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري(عدصفَان ارمالِْمس برفَض هابب ِلحصلًا ِليجر رأْجتلٌ اسجِه رِإلَي ِفعر  

 ِمِننيؤالْم أَِمري هنمفَض ابعليه السالم ( الْب(.   
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس قَالَ سأَلْت الرضا -١٠

 الناس ِإلَّا أَنْ يضمنوا قَالَ و كَانَ يونس  عِن الْقَصاِر و الصاِئِغ أَ يضمنونَ قَالَ لَا يصِلح)السالم 
  .يعملُ ِبِه و يأْخذُ 

  باب ضماِن الْجماِل و الْمكَاِري و أَصحاِب السفُِن
ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَ- ١

 قَالَ سِئلَ عن رجٍل جماٍل استكِْري ِمنه ِإِبلٌ و بِعثَ معه ِبزيٍت ِإلَى أَرٍض فَزعم أَنَّ )عليه السالم ( 
لَ ِإنه انخرق و بعض ِزقَاِق الزيِت انخرق فَأَهراق ما ِفيِه فَقَالَ ِإنه ِإنْ شاَء أَخذَ الزيت و قَا

  .لَِكنه لَا يصدق ِإلَّا ِببينٍة عاِدلٍَة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن يحيى - ٢

أَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحاِلِد بخ ناِج عجِن الْحِد اللَِّه ببعليه السالم ( ا ع( هعِملُ ملَّاِح أَحِن الْمع 
 هنمضوناً فَلَا تأْمفَقَالَ ِإنْ كَانَ م قَصفَن هِمن هأَقِْبض ثُم امالطَّع.  

ِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَ- ٣
   ِفي رجٍل حملَ مع رجٍل ِفي سِفينٍة طَعاماً فَنقَص قَالَ هو ضاِمن قُلْت ِإنه )عليه السالم ( 
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ر لَك ولَا قَالَ ه ئاً قُلْتيش ادز هأَن لَمعقَالَ ت ادا زمب.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٤

استأْجر سِفينةً ِمن ملَّاٍح فَحملَها طَعاماً و  قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
اشترطَ علَيِه ِإنْ نقَص الطَّعام فَعلَيِه قَالَ جاِئز قُلْت لَه ِإنه ربما زاد الطَّعام قَالَ فَقَالَ يدِعي 

لَا قَالَ ه ئاً قُلْتيِفيِه ش ادز هأَن لَّاحانُ ِإذَا كَانَ قَِد الْمقْصِه النلَيع ةُ وادياِم الزاِحِب الطَّعِلص و
 ِه ذَِلكلَيطَ عرتاش.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جعفَِر بِن عثْمانَ قَالَ - ٥
اعاً ِإلَى الشتلَ أَِبي ممِد اللَِّه حبِلأَِبي ع ذَِلك تفَذَكَر اعض هلًا ِمنأَنَّ ِحم اٍل فَذَكَرمج عاِم م )

  . قَالَ أَ تتِهمه قُلْت لَا قَالَ فَلَا تضمنه )عليه السالم 
٦ -ى عوسِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابع سوني ن

 ِفي الْجماِل يكِْسر الَِّذي يحِملُ أَو يهِريقُه )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِه شلَيع سوناً فَلَيأْمقَالَ ِإنْ كَانَ م  اِمنض ووٍن فَهأْمم رِإنْ كَانَ غَي ٌء و.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٧
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ص ِمِننيؤالْم ٍق أَورح ٍق أَوغَر ِمن ٍع أَوبس ِإلَّا ِمن اِمنض وه اِركشالْم ِه الْأَِجريلَياللَِّه ع اتلَو
  .ِلص مكَاِبٍر 

  باب الصروِف
١ -حي نى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدي

بِن الْحجاِج عن خاِلِد بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانت ِلي علَيِه ِمائَةُ ِدرهٍم عدداً 
وِط ِإنرِل الشِقب ا ِمنباَء الرقَالَ ج ِرطْ قَالَ وتشي ا لَمم أْسناً قَالَ لَا بزٍم وها ِمائَةَ ِدراِنيها قَضم

  .تفِْسده الشروطُ 
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٢ - نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
اقحِد اللَِّه ِإسبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن ععليه السالم (  ب( حضالْو اِهمرالد ِديِل ِعنجكُونُ ِللري 

فَيلْقَاِني فَيقُولُ ِلي كَيف ِسعر الْوضِح الْيوم فَأَقُولُ لَه كَذَا و كَذَا فَيقُولُ أَ لَيس ِلي ِعندك كَذَا 
 أَلْف ِدرهٍم وضحاً فَأَقُولُ بلَى فَيقُولُ ِلي حولْها ِإلَى دناِنري ِبهذَا السعِر و أَثِْبتها ِلي و كَذَا

 فَقُلْت ِبذَِلك أْسِئٍذ فَلَا بموي رعالس لَه تيقْصتقَِد اس تذَا فَقَالَ ِلي ِإذَا كُنى ِفي هرا تفَم كدِعن
ِإن اِنرينالد و ِدكِعن ِمن اِهمرالد سفَقَالَ أَ لَي هنيب ِني ويب ا كَانَ كَلَاممِإن هاِقدأُن لَم و هاِزنأُو ي لَم

 ِبذَِلك أْسلَى قَالَ فَلَا بب قُلْت ِدكِعن ِمن.  
٣ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد ب

 عن رجٍل يكُونُ ِعنده دناِنري )عليه السالم ( الْمِلِك بِن عتبةَ الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى 
و هو يوم قُِبضت سبعةٌ و سبعةٌ و ِنصف ِلبعِض خلَطَاِئِه فَيأْخذُ مكَانها وِرقاً ِفي حواِئِجِه 

 ِفيريالص ِمن ا لَههاعتبٍة فَياِضرِبح تسلَي ِرِق والْو ضعاِل بالْم اِحبص طْلُبي قَد اٍر وِبِدين
تحلَ أَنْ يقَب رعالس ريغتي ِوِه ثُمحن ِر وعذَا السماً ِبههِدر رشع ياثْن ِرقِت الْوارى صتا حِسب

 فِنص ةٌ وعبس ةٌ وعبس تكَان ضقَب ِل ِحنيِر الْأَوعِبالس ا ِهيمِإن و لَه ذَِلك لُحصلْ ياٍر فَهِبِدين
  .ِري فَلَا يضره كَيف الصروف و لَا بأْس ِبِديناٍر قَالَ ِإذَا دفَع ِإلَيِه الْوِرق ِبقَدِر الدناِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
  . قَالَ لَا بأْس أَنْ يأْخذَ ِقيمتها دراِهم  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل تكُونُ علَيِه دناِنري)عليه السالم ( 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٥
ا آخر ِبالدناِنِري أَ يأْخذُها دراِهم سأَلْته عن رجٍل كَانت لَه علَى رجٍل دناِنري فَأَحالَ علَيِه رجلً

  .ِبِسعِر الْيوِم قَالَ نعم ِإنْ شاَء 
    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ - ٦
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 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه الدين دراِهم معلُومةٌ )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِذي علَيِه الدراِهم فَقَالَ خذْ ِمني دناِنري ِبصرِف ِإلَى أَجٍل فَجاَء الْأَجلُ و لَيس ِعند الرجِل الَّ

  .الْيوِم قَالَ لَا بأْس ِبِه 
٧ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

را ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب فَأَِزنُ )عليه السالم ( اِهيم هِزنُ ِمنأَت اِنِري ونِبالد ِرقِني الْوِبيعِل يجِن الرع 
لَه حتى أَفْرغَ فَلَا يكُونُ بيِني و بينه عملٌ ِإلَّا أَنَّ ِفي وِرِقِه نفَايةً و زيوفاً و ما لَا يجوز فَيقُولُ 

و رد نفَايتها فَقَالَ لَيس ِبِه بأْس و لَِكن لَا تؤخر ذَِلك أَكْثَر ِمن يوٍم أَو يوميِن فَِإنما هو انتِقدها 
 الصرف قُلْت فَِإنْ وجدت ِفي وِرِقِه فَضلًا ِمقْدار ما ِفيها ِمن النفَايِة فَقَالَ هذَا احِتياطٌ هذَا

 ِإلَي بأَح.  
 الدراِهم ِبالدراِهِم )عليه السالم (   صفْوانُ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٨

  .و الرصاِص فَقَالَ الرصاص باِطلٌ 
نَ عن عبِد الرحمِن بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوا- ٩

الْحجاِج قَالَ سأَلْته عِن الصرِف فَقُلْت لَه الرفْقَةُ ربما عِجلَت فَخرجت فَلَم نقِْدر علَى 
قَالَ و ما الرفْقَةُ فَقُلْت الْقَوم الدمشِقيِة و الْبصِريِة و ِإنما تجوز ِبسابور الدمشِقيةُ و الْبصِريةُ فَ

يترافَقُونَ و يجتِمعونَ ِللْخروِج فَِإذَا عِجلُوا فَربما لَم نقِْدر علَى الدمشِقيِة و الْبصِريِة فَبعثْنا 
ن الدمشِقيِة و الْبصِريِة فَقَالَ لَا خير ِفي هذَا ِبالِْغلَِّة فَصرفُوا أَلْفاً و خمِسني ِدرهماً ِمنها ِبأَلٍْف ِم

أَ فَلَا تجعلُونَ ِفيها ذَهباً ِلمكَاِن ِزيادِتها فَقُلْت لَه أَشتِري أَلْف ِدرهٍم و ِديناراً ِبأَلْفَي ِدرهٍم فَقَالَ 
 ِبذَِلك أْسلَا ب  
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 كَانَ أَجرى علَى أَهِل الْمِدينِة ِمني و كَانَ يقُولُ هذَا فَيقُولُونَ ِإنما هذَا الِْفرار )عليه السالم ( ِإنَّ أَِبي 
عي اٍر لَملٌ ِبِدينجاَء رج كَانَ لَو اٍر وِدين طَ أَلْفعي ٍم لَمهاَء ِبأَلِْف ِدرج لَو ٍم وهِدر طَ أَلْف

يالش مِنع مقُولُ لَهلَاِل  ياِم ِإلَى الْحرالْح ِمن ارُء الِْفر.  
ِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن  عانَ بفْوص ناذَانَ عِن ش

 اِج ِمثْلَهجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عاب ى ويحي.  
١٠- ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ كَانَ محمد بن الْمنكَِدِر يقُولُ ِلأَِبي يا أَبا جعفٍَر رِحمك اللَّه و اللَِّه )ليه السالم ع( أَِبي عبِد اللَِّه 
 نم ِجدلَى أَنْ تةَ عِدينالْم ترفَد رشةَ عاِنيِبثَم فرالص اراً وِدين ذْتأَخ لَو كأَن لَمعا لَنِإن

 ِطيكعي ِمن ارِفر هلَِكن اللَِّه و و قْتدقُولُ صكَانَ أَِبي ي اراً وذَا ِإلَّا ِفرا هم و هتدجا وم ِرينِعش
 قاِطٍل ِإلَى حب.  

١١-كَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   ن
 عِن الرجِل يستبِدلُ الْكُوِفيةَ ِبالشاِميِة وزناً )عليه السالم ( محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ لَا بأْس فَقُلْنا ِإنَّ ِبوزٍن فَيقُولُ الصيرِفي لَا أُبدلُ لَك حتى تبدلَ ِلي يوسِفيةً ِبِغلٍَّة وزناً ِبوزٍن
  .الصيرِفي ِإنما طَلَب فَضلَ الْيوسِفيِة علَى الِْغلَِّة فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن -١٢
نع سونِد اللَِّه يبا عأَب أَلْتةَ قَالَ ساررِن زِد بيبع ناٍر عمِن عب اقحِل )عليه السالم (  ِإسجِن الرع 

 قُلْت أْسئاً قَالَ لَا بيش ِر أَنْ أَقِْبضغَي ِمن اِنرينا دلْهوفَآِتيِه فَأَقُولُ ح اِهمرد هدكُونُ ِلي ِعني
نُ ِلي ِعنده دناِنري فَآِتيِه فَأَقُولُ حولْها ِلي دراِهم و أَثِْبتها ِعندك و لَم أَقِْبض ِمنه شيئاً قَالَ لَا يكُو

 أْسب.  
١٣-قَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْت
 عن رجٍل ابتاع ِمن رجٍل ِبِديناٍر فَأَخذَ ِبِنصِفِه بيعاً و ِبِنصِفِه وِرقاً قَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ح فَهِنص كرتي عاً ويب ِرقاً أَوِفِه وذَ ِبِنصأْخأَنْ ي لُحصلْ يه هأَلْتس ِبِه و أْسذَ بأْخفَي دعب أِْتيى يت  
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لْهفْعِميعاً فَلَا يج ذَهى آختئاً حيش هِمن كرأَنْ أَت ا أُِحبعاً قَالَ ميب ِرقاً أَوِبِه و.   
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر -١٤

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتِغ)عليه السالم ( قَالَ ستاِنِري فَأَشنِبالد ها ِمنِريهتِرِق فَأَشأِْتيِني ِبالْوِل يجِن الرع  نلُ ع
 ِني ويب سلَي هِإن أَقُولُ لَه و اِنرينِطيِه الدا فَأُعِفيه هنيب ِني ويا بِل مفَض ا وِتقَاِدهان ا وِنهزِيِري وعت

قَرض و دناِنِريي ِعندك بينك بيع فَِإني قَد نقَضت الَِّذي بيِني و بينك ِمن الْبيِع و وِرقُك ِعنِدي 
 أْسِبِه ب سقَالَ لَي هاِيعأُب ِد والْغ ِني ِمنأِْتيى تتح ضقَر.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً -١٥
 نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربعليه السالم ( ع( برِفي الْأُس 

  .يشترى ِبالِْفضِة قَالَ ِإنْ كَانَ الْغاِلب علَيِه الْأُسرب فَلَا بأْس ِبِه 
١٦-بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناِر ع

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتضاً )عليه السالم ( قَالَ سعب و اِنرينضاً دعقِْضي بالُ فَيِه الْملَيكُونُ ِلي عِل يجِن الرع 
ت كُونُ قَدا يِني كَمفِّيوِني ِلياِسبحاَء يفَِإذَا ج اِهمرد لَه بسِن أَحيرعالس اِنِري أَينالد رِسع ريغ

 كِلأَن اِنرينالد طَاكأَع موي رقَالَ ِسع هاِسبالَِّذي أُح ِميوي رِسع أَو اِنرينطَاِني الدأَع موالَِّذي كَانَ ي
 هنا عهتفَعنم تسبح.  

١٧-نانُ عفْوِد اللَِّه   صبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِجيئُِني )عليه السالم (  ِإسلُ يجالر 
ِبالْوِرِق يِبيعِنيها يِريد ِبها وِرقاً ِعنِدي فَهو الْيِقني أَنه لَيس يِريد الدناِنري لَيس يِريد ِإلَّا الْوِرق و لَا 

 قُومي قِْرضتِدي كَاِملَةً فَأَسِعن هاِنرينكُونُ داِنِري فَلَا ينِبالد اِهمرالد هِري ِمنتِرِقي فَأَشذَ وأْخى يتح
  لَه ِمن جاِري فَأُعِطيِه كَمالَ دناِنِريِه و لَعلِّي لَا أُحِرز وزنها فَقَالَ أَ لَيس يأْخذُ وفَاَء 
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أْسِبِه ب سلَى قَالَ لَيب قُلْت الَِّذي لَه.   
ي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِب-١٨

 قَالَ أَِبي اشترى أَرضاً و اشترطَ علَى صاِحِبها أَنْ يعِطيه وِرقاً كُلُّ ِديناٍر ِبعشرِة )عليه السالم ( اللَِّه 
 اِهمرد.  

 عن فَضالَةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد-١٩
 آِتي الصيرِفي ِبالدراِهِم أَشتِري ِمنه )عليه السالم ( أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

را دكَاِني ِبهم هِمن اعتأَب قِّي ثُمح ِمن ِزنُ ِلي ِبأَكْثَرفَي اِنرينلَا الد لَِكن و أْسا بِبه سقَالَ لَي اِهم
 قِّكح ِزنْ أَقَلَّ ِمنت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢٠
 عِن الرجِل يقُولُ ِللصاِئِغ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا 

 أْسٍم ِغلٍَّة قَالَ لَا بهجاً ِبِدرماً طَازهِدر لَ لَكدأُب و ماتذَا الْخغْ ِلي هص.  
٢١-ع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍن قَالَ   عِن ِسنِد اللَِّه بب

 عن ِشراِء الذَّهِب ِفيِه الِْفضةُ و الزيبق و التراب ِبالدناِنِري و الْوِرِق )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ضِة ِفيها الرصاص و الْوِرق ِإذَا خلَصت فَقَالَ لَا تصاِرفْه ِإلَّا ِبالْوِرِق قَالَ و سأَلْته عن ِشراِء الِْف

  .نقَصت ِمن كُلِّ عشرٍة ِدرهميِن أَو ثَلَاثَةً قَالَ لَا يصلُح ِإلَّا ِبالذَّهِب 
ِه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَّ-٢٢

 عِن )عليه السالم ( يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه مولَى عبِد ربِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قَالَ الْجوهِر الَِّذي يخرج ِمن الْمعِدِن و ِفيِه ذَهب و ِفضةٌ و صفْر جِميعاً كَيف نشتِريِه فَ

  .تشتِريِه ِبالذَّهِب و الِْفضِة جِميعاً 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن شعيٍب -٢٣
 قُوِفيقَرالْع  
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 عن بيِع السيِف الْمحلَّى ِبالنقِْد فَقَالَ لَا بأْس ِبِه )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ا ِفي ِفضِمثْلَ م قَدِسيئَِة فَقَالَ ِإذَا نِعِه ِبالنيب نع هأَلْتس قَالَ و امِطي الطَّععلَي ِبِه أَو أْسِتِه فَلَا ب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن حِديٍد عن عِلي بِن -٢٤
 ِمن التراِب فَأَِبيعه فَما أَصنع ِبِه  عما يكْنس)عليه السالم ( ميموٍن الصاِئِغ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش ِديداً فَِبأَيح ةً وِفض باً وفَِإنَّ ِفيِه ذَه ِلِه قَالَ قُلْتا ِلأَهِإم و ا لَكِبِه فَِإم قدصقَالَ ت  هٍء أَِبيع
اجتحةٌ مابفَِإنْ كَانَ ِلي قَر اٍم قُلْتِبطَع هقَالَ ِبع معقَالَ ن هِطيِه ِمنأُع .  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٢٥
 هِبيعِه يومِديِد الْمِف الْحيالس لَّى وحِف الْميِن السِئلَ عٍد قَالَ سمحم نانَ عثْماِهِم قَالَ عرِبالد

 أْسِة فَلَا بالِْفض ِمن أَكْثَر نقَالَ ِإذَا كَانَ الثَّم ِسيئٍَة وِبن هِبيعأَنْ ي هكْري هقَالَ ِإن ِب وِبالذَّه و معن
.  

 عن حمزةَ عن ِإبراِهيم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ-٢٦
 جام ِفيِه ذَهب و ِفضةٌ أَشتِريِه ِبذَهٍب أَو ِفضٍة فَقَالَ )عليه السالم ( بِن ِهلَاٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَا بأْس ِإنْ كَانَ تقِْدر علَى تخِليِصِه فَلَا و ِإنْ لَم تقِْدر علَى تخِليِصِه فَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن عثْمانَ بِن -٢٧

ِعيسى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت لَه تِجيئُِني الدراِهم بينها الْفَضلُ فَنشتِريِه ِبالْفُلُوِس فَقَالَ 
لَا ي اِد واِهِم الِْجيرالد عم لْهعلَ فَاجِزِن الْفَض اساً وحا فَِزنْ نمهنيا بلَ مفَض ظُرلَِكِن ان و وزج

  .خذْ وزناً ِبوزٍن 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ أَو غَيِرِه -٢٨
 قَالَ سأَلْته عن جوهِر الْأُسرب و هو ِإذَا خلَص كَانَ ِفيِه ِفضةٌ أَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

صي أْسفَلَا ب برالْأُس مِه اسلَيع اِلباةَ فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْغمسالْم اِهمرلُ ِفيِه الدجالر لِّمسأَنْ ي لُح
 برِإلَّا ِبالْأُس فرعِني لَا يعي ِبذَِلك.  

٢٩-ِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وب
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْته عِن السيوِف الْمحلَّاِة 

ى فَقَالَ ِإنَّ النمسٍل مِب ِإلَى أَجِبالذَّه اعبةُ تا الِْفضا ِفيهما ِإنبالر هاِء أَنسِلفُوا ِفي النتخي لَم اس
 ضرع هعكُونُ مقُولُ يقٍْد فَقَالَ كَانَ أَِبي يِبن اِهمرِبد هِبيعفَي لَه ِد فَقُلْتِد ِبالْيلَفُوا ِفي الْيتاخ

ِتي تعطَى أَكْثَر ِمن الِْفضِة الَِّتي ِفيها فَقَالَ و كَيف لَهم أَحب ِإلَي فَقُلْت لَه ِإذَا كَانِت الدراِهم الَّ
ِباِلاحِتياِط ِبذَِلك قُلْت لَه فَِإنهم يزعمونَ أَنهم يعِرفُونَ ذَِلك فَقَالَ ِإنْ كَانوا يعِرفُونَ ذَِلك فَلَا 

لُونَ معجي مهِإلَّا فَِإن و أْسب ِإلَي بأَح ضرالْع هع.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي محمٍد -٣٠

 ِلي علَيِه  الرجلُ يكُونُ)عليه السالم ( الْأَنصاِري عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هدرى يتِه حلَيع نيد وٍل فَهكُح ا كَانَ ِمنم ِة وةُ ِبالِْفضلَةَ فَقَالَ الِْفضكْحِطيِني الْمعفَي اِهمرالد

  .علَيك يوم الِْقيامِة 
٣١-انَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع ن

 لَا يبتاع رجلٌ ِفضةً ِبذَهٍب ِإلَّا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  .يداً ِبيٍد و لَا يبتاع ذَهباً ِبِفضٍة ِإلَّا يداً ِبيٍد 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل -٣٢
ص نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بجِن الرع هأَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْو

يشتِري ِمن الرجِل الدراِهم ِبالدناِنِري فَيِزنها و ينقُدها و يحسب ثَمنها كَم هو ِديناراً ثُم يقُولُ 
حتى أُعِطيه الدناِنري فَقَالَ ما أُِحب أَنْ يفَاِرقَه حتى يأْخذَ الدناِنري فَقُلْت ِإنما أَرِسلْ غُلَامك مِعي 

 غَ ِمنفَقَالَ ِإذَا فَر ِهملَيع قشذَا يه ٍض وعب ا ِمنهضعةٌ بقَِريب مهتِكنأَم و هدحاٍر وِفي د وه
ا وِنهزو و ِرقِه الْوِإلَي فَعدي و هاِيعبالَِّذي ي وكُونَ هأَنْ ي ِسلُهرالَِّذي ي لَامِر الْغأْما فَلْيقَاِدهِإن 

 ِرقِه الْوِإلَي فَعدثُ ييح اِنرينالد هِمن قِْبضي.  
٣٣-ٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي ن

 قَالَ سأَلْته عن بيِع الذَّهِب ِبالدراِهِم )عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لُ هاِت و هلُم و يكُونُ رسولُك معه فَيقُولُ أَرِسلْ رسولًا فَيستوِفي لَك ثَمنه فَيقُو

رباب آخ  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن - ١

ك الدراِهم تنفُق بين الناِس  أَنَّ ِلي علَى رجٍل ثَلَاثَةَ آلَاِف ِدرهٍم و كَانت ِتلْ)عليه السالم ( الرضا 
ِتلْك الْأَيام و لَيست تنفُق الْيوم فَِلي علَيِه ِتلْك الدراِهم ِبأَعياِنها أَو ما ينفُق الْيوم بين الناِس قَالَ 

  .ناِس كَما أَعطَيته ما ينفُق بين الناِس فَكَتب ِإلَي لَك أَنْ تأْخذَ ِمنه ما ينفُق بين ال
  باب ِإنفَاِق الدراِهِم الْمحموِل علَيها

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن عمر بِن - ١
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 ِفي ِإنفَاِق الدراِهِم الْمحموِل علَيها فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْغاِلب )عليه السالم ( يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسةَ فَلَا با الِْفضهلَيع.  

٢ -ب ِليع   نِإلَّا ع هلَمِن ِرئَاٍب قَالَ لَا أَعب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
 الرجلُ يعملُ الدراِهم يحِملُ علَيها النحاس )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

أَو أْسفَلَا ب اِس ذَِلكالن نيا فَقَالَ ِإذَا كَانَ بهِبيعي ثُم هرغَي .  
  محمد بن يحيى عمن حدثَه عن جِميٍل عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه قَالَ كُنت ِعند أَِبي - ٣
م ِمن أَهِل ِسِجستانَ فَسأَلُوه عِن الدراِهِم الْمحموِل علَيها  فَدخلَ علَيِه قَو)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ لَا بأْس ِإذَا كَانَ جوازاً ِلِمصٍر 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عِن الْفَضِل أَِبي الْعباِس قَالَ - ٤
أَب أَلْتِد اللَِّه سبِل )عليه السالم ( ا عأَه نيب وزجا يم فَقْتا فَقَالَ ِإذَا أَنهلَيوِل عمحاِهِم الْمرِن الدع 

  .الْبلَِد فَلَا بأْس و ِإنْ أَنفَقْت ما لَا يجوز بين أَهِل الْبلَِد فَلَا 
ي و اِهمرالد قِْرضِل يجاباب الرهِمن دوذُ أَجأْخ  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 سوداً و قَد عرف  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يستقِْرض الدراِهم الِْبيض عدداً ثُم يعِطي)عليه السالم ( 

 طٌ ورِفيِه ش كُني ِبِه ِإذَا لَم أْسا فَقَالَ لَا بلَهفَض لَ لَهعجأَنْ ي هفْسن ِطيبت ذَ وا أَخا أَثْقَلُ ِممهأَن
 لَحا صكُلَّه ا لَههبهو لَو.  

٢ -اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح 
 عن رجٍل أَقْرض رجلًا )عليه السالم ( عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

ع قَد فِْسِه وِة نا ِبِطيبهِمن دوِه أَجلَيع دفَر اِهمرد هِطيعِلي هضا أَقْرمِإن هأَن الْقَاِرض و قِْرضتسالْم ِلم
  .أَجود ِمنها قَالَ لَا بأْس ِإذَا طَابت نفْس الْمستقِْرِض 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .رطٌ  قَالَ ِإذَا أَقْرضت الدراِهم ثُم أَتاك ِبخيٍر ِمنها فَلَا بأْس ِإذَا لَم يكُن بينكُما ش)عليه السالم ( 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ - ٤
 عِن الرجِل يقِْرض الرجلَ الدراِهم الِْغلَّةَ فَيأْخذُ ِمنه الدراِهم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

   .)عليه السالم ( ازِجيةَ طَيبةً ِبها نفْسه فَقَالَ لَا بأْس و ذَكَر ذَِلك عن عِلي الطَّ
٥ - نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 كَانَ يكُونُ علَيِه الثَِّني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي مريم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اعبِطي الرعفَي.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٦
اذَانَ عِن شِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نانَ عفْوص ِن )عليه السالم ( نع 

اِهمرِه الدلَيع درالِْمثْقَالَ فَي قِْرضتسي ِه الِْمثْقَالَ أَولَيع درفَي اِهمرِل الدجالر ِمن قِْرضتسِل يجالر 
 اِهمرالد قِْرضتسكَانَ ي اللَّه هِحملُ ِإنَّ أَِبي رالْفَض وه ذَِلك و أْسطٌ فَلَا برش كُني فَقَالَ ِإذَا لَم

ها ِمنهتضقْرتلَى الَِّذي اسا عهدر ينا بالِْجلَالَ فَقَالَ ي اِهمرِه الدلَيِخلُ عدولَةَ فَيالْفُس ها أَبفَأَقُولُ ي 
  .ِإنَّ دراِهمه كَانت فُسولَةً و هِذِه خير ِمنها فَيقُولُ يا بني ِإنَّ هذَا هو الْفَضلُ فَأَعِطِه ِإياها 

 عن يعقُوب بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن النعماِن- ٧
 عِن الرجِل يكُونُ علَيِه جلَّةٌ ِمن بسٍر فَيأْخذُ ِمنه جلَّةً )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَّةٌ ِمنِه جلَيكُونُ ِلي عفَي قُلْت أْسا قَالَ لَا بهأَقَلُّ ِمن ِهي طٍَب ور ِمن لَّةً ِمنج هذُ ِمنٍر فَآخسب 
  .تمٍر و ِهي أَكْثَر ِمنها قَالَ لَا بأْس ِإذَا كَانَ معروفاً بينكُما 
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  منفَعةَباب الْقَرِض يجر الْ
١ - ِلٍم وسِن مِد بمحم نع وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 الرهن  عِن الرجِل يستقِْرض ِمن الرجِل قَرضاً و يعِطيِه)عليه السالم ( غَيِرِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِإلَى ش اجتحاباً فَيا ِثيِإم ةً وا آِنيِإم اِدماً وا خقَالَ ِإذَا  ِإم أْذَنُ لَهِفيِه فَي هأِْذنتسِتِه فَيفَعنم ٍء ِمن

م رجٍض يونَ أَنَّ كُلَّ قَرورا يندِعن نِإنَّ م قُلْت أْسفَلَا ب هفْسن تطَاب فَقَالَ أَ و فَاِسد وةً فَهفَعن
  .لَيس خير الْقَرِض ما جر منفَعةً 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن - ٢
 عِن الْقَرِض يجر الْمنفَعةَ فَقَالَ خير الْقَرِض الَِّذي يجر )م عليه السال( عبدةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْمنفَعةَ 
٣ - نماِحٍد عِر وغَي ةَ ولَمسِن مِر بِبش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  . قَالَ خير الْقَرِض ما جر منفَعةً )عليه السالم ( أَخبرهم عن أَِبي جعفٍَر 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن - ٤

ِني فَأَشتِري لَه الْمتاع ِمن الناِس و  عِن الرجِل يِجيئُ)عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 و ادالِْجي اِهمرذُ الدآخ ا واِحِبهص نا عهِبسأَح ا وذُهاِهِم فَآخرِجيئُِني ِبالدي ثُم هنع نمأَض

جِه فَعلَيع دتا اشمبفَر نمضا فَقَالَ ِإذَا كَانَ يهونِطي دا أُعم دعب ِبسحي و ذَهأْخلَ أَنْ يلَ قَب
 أْسذُ فَلَا بأْخي.  

رلٍَد آخا ِببذُهأْخي ثُم اِهمرِطي الدعِل يجباب الر  
وب بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن النعماِن عن يعقُ- ١

 قَالَ قُلْت لَه يسِلف الرجلُ الرجلَ الْوِرق علَى أَنْ ينقُدها )عليه السالم ( شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب ِه ذَِلكلَيِرطُ عتشي ى ورٍض أُخِبأَر اهِإي.  

http://www.islam4u.com


  )٢٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... االشعاع االسالمي مركز ........... الد اخلامس : الكايف 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 ِمِننيؤالْم ِب)عليه السالم ( قَالَ أَِمري أْسأَنْ  لَا ب فَاِتجس ملَه بكْتي كَّةَ وِبم اِهمرلُ الدجذَ الرأْخأَنْ ي

  .يعطُوها ِبالْكُوفَِة 
٣ - ناِح عبأَِبي الص ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِفي الرجِل يبعثُ ِبماٍل ِإلَى أَرٍض فَقَالَ الَِّذي يِريد أَنْ يبعثَ ِبِه أَقِْرضِنيِه )م عليه السال( أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب ضالْأَر تِإذَا قَِدم ا أُوِفيكأَن و.  

  باب ركُوِب الْبحِر ِللتجارِة
١ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلَاِء   ِعدِن الْعانَ عرجِن أَِبي نِن اباِلٍد عِن خِد بم

 أَنهما كَِرها ركُوب الْبحِر )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِللتجارِة 
٢ -قَالَ قَالَ ع هفَعر اِهيمرِإب نب ِليع   عليه السالم ( ِلي( ِكبر نلَ ِفي الطَّلَِب مما أَجم 

  .الْبحر ِللتجارِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط قَالَ كُنت حملْت مِعي متاعاً ِإلَى - ٣

ةَ عِدينِبِه الْم لْتخفَد لَيع اركَّةَ فَبا مضِن الرسعليه السالم ( لَى أَِبي الْح( لْتمي حِإن لَه قُلْت و 
 رراً فَقَالَ ِمصحب اً أَورب كَبفَأَر رِإلَى ِمص لَى أَنْ أَِصريع تمزع قَد و لَيع ارب اعاً قَدتم

 ما أَجملَ ِفي الطَّلَِب )صلى اهللا عليه وآله ( و قَالَ رسولُ اللَِّه الْحتوِف يقَيض لَها أَقْصر الناِس أَعماراً 
 فَتصلِّي ِعنده )صلى اهللا عليه وآله ( من رِكب الْبحر ثُم قَالَ ِلي لَا علَيك أَنْ تأِْتي قَبر رسوِل اللَِّه 

 فَما عزم لَك عِملْت ِبِه فَِإنْ رِكبت الظَّهر فَقُِل الْحمد ِللَِّه الَِّذي ركْعتيِن فَتستِخري اللَّه ِمائَةَ مرٍة
سخر لَنا هذَا و ما كُنا لَه مقِْرِنني و ِإنا ِإلَى ربنا لَمنقَِلبونَ و ِإنْ رِكبت الْبحر فَِإذَا ِصرت ِفي 

 اللَِّه مجريها و مرسيها ِإنَّ ربي لَغفُور رِحيم فَِإذَا هاجت علَيك الْأَمواج السِفينِة فَقُلْ ِبسِم
 اِركسلَى يِك عفَات  
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لْموجِة ِبيِميِنك و قُلْ ِقري ِبقَراِر اللَِّه و اسكُِني ِبسِكينِة اللَِّه و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا و أَوِم ِإلَى ا
الَ قَالَ عِلي بن أَسباٍط فَرِكبت الْبحر فَكَانِت الْموجةُ ترتِفع فَأَقُولُ ما قَ] الْعِلي الْعِظيِم[ِباللَِّه 

 ةُ قَالَ ِريحِكينا السم اكِفد ِعلْتج فَقُلْت هأَلْتس اٍط وبأَس نب ِليقَالَ ع كُنت ا لَمهكَأَن عقَشتفَت
ه علَى رسوِل ِمن الْجنِة لَها وجه كَوجِه الِْإنساِن أَطْيب راِئحةً ِمن الِْمسِك و ِهي الَِّتي أَنزلَها اللَّ

  . ِبحنيٍن فَهزم الْمشِرِكني )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
٥ - نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَنه قَالَ ِفي ركُوِب الْبحِر ِللتجارِة يغرر الرجلُ ِبِديِنِه )الم عليه الس( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
.  

  عنه عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن معلى أَِبي عثْمانَ عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ سأَلْت أَبا - ٥
اِفر فَيركَب الْبحر فَقَالَ ِإنَّ أَِبي كَانَ يقُولُ ِإنه يِضر ِبِديِنك  عِن الرجِل يس)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 مهتِعيشم و ماقَهزونَ أَرِصيبي اسذَا الن وه.  
الْعلَاِء   عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن حسيِن بِن أَِبي - ٦

 فَقَالَ ِإنا نتِجر ِإلَى هِذِه الِْجباِل )عليه السالم (  أَنَّ رجلًا أَتى أَبا جعفٍَر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى الثَّلِْج فَقَالَ أَلَّا تِإلَّا ع لِّيصأَنْ ن قِْدرٍة لَا نِكنلَى أَما عهأِْتي ِمنوِن فَنى ِبالدضركُونُ ِمثْلَ فُلَاٍن ي

  .و لَا يطْلُب ِتجارةً لَا يستِطيع أَنْ يصلِّي ِإلَّا علَى الثَّلِْج 
  باب أَنَّ ِمن السعادِة أَنْ يكُونَ مِعيشةُ الرجِل ِفي بلَِدِه

١ -ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نكَانَ عسِن مِن ابى عِن ِعيسانَ بثْمع ن
 ِإنَّ ِمن سعادِة الْمرِء أَنْ يكُونَ متجره ِفي )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبِه قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  .ني ِبِهم بلَِدِه و يكُونَ خلَطَاؤه صاِلِحني و يكُونَ لَه ولْد يستِع
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن التيِمي عن جعفَِر بِن بكٍْر عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
 ثَلَاثَةٌ ِمن السعادِة الزوجةُ )عليه السالم (  عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْكَِرِمي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه أَِبي سهٍل

وحري ِلِه وو ِإلَى أَهدغلَِدِه يِبب هتِعيشم قزرلُ يجالر ونَ وارالْب لَادالْأَو ةُ واِتيؤالْم.   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن عثْمانَ بِن - ٣

 قَالَ ِمن سعادِة )عليه السالم ( ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسيِن 
ِء أَنْ يرالْم ِمن و ِبِهم ِعنيتسي لْدو كُونَ لَهي و اِلِحنيص هلَطَاؤكُونَ خي لَِدِه وِفي ب هرجتكُونَ م

 هونخت ِهي ا وِبه بجعأَةٌ مرام هدكُونَ ِعنِء أَنْ ترقَاِء الْمش.  
  باب الصلِْح

عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١
 ِفي رجلَيِن اشتركَا ِفي ماٍل فَرِبحا ِفيِه و كَانَ ِمن الْماِل دين و علَيِهما دين فَقَالَ )عليه السالم ( 

ماِل و لَك الربح و علَيك التوى فَقَالَ لَا بأْس ِإذَا اشترطَا فَِإذَا أَحدهما ِلصاِحِبِه أَعِطِني رأْس الْ
  .كَانَ شرطٌ يخاِلف ِكتاب اللَِّه فَهو رد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ 

٢ -م نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمح )

 أَنه قَالَ ِفي رجلَيِن كَانَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما طَعام ِعند صاِحِبِه و لَا يدِري كُلُّ واِحٍد )عليهما السالم 
ك ما ِعندك و ِلي ما ِعنِدي قَالَ لَا ِمنهما كَم لَه ِعند صاِحِبِه فَقَالَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِلصاِحِبِه لَ

  .بأْس ِبذَِلك ِإذَا تراضيا و طَابت أَنفُسهما 
٣ - ثَهدح نماٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

   قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه علَى الرجِل دين فَيقُولُ لَه قَبلَ أَنْ ) السالم عليه( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٢٥٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 فصالن لْ ِليجلُ عِحلَّ الْأَجا يمهاِحٍد ِمنِلو ِحلُّ ذَِلكأَ ي فصالن كنع علَى أَنْ أَضقِّي عح ِمن
 معقَالَ ن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

عِن الرجِل يكُونُ لَه دين ِإلَى أَجٍل مسمى فَيأِْتيِه غَِرميه فَيقُولُ انقُدِني كَذَا  قَالَ سِئلَ )عليه السالم ( 
و كَذَا و أَضع عنك بِقيته أَو يقُولُ انقُدِني بعضه و أَمد لَك ِفي الْأَجِل ِفيما بِقي علَيك قَالَ لَا 

اً ِإنه لَم يزدد علَى رأِْس ماِلِه قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَلَكُم رؤس أَمواِلكُم ال تظِْلمونَ و أَرى ِبِه بأْس
  .ال تظْلَمونَ 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد- ٥
  . قَالَ الصلْح جاِئز بين الناِس )عليه السالم ( اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
ه ِعنِدي أَربعةُ آلَاِف ِدرهٍم فَهلَك أَ يجوز ِلي أَنْ  يهوِدي أَو نصراِني كَانت لَ)عليه السالم ( الْحسِن 

 مهِبرخى تتكَانَ فَقَالَ لَا ح كَم مهِلملَا أُع و هثَترو اِلحأُص.  
٧ -ِن ابى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م

 عن رجٍل ضمن علَى رجٍل ضماناً ثُم )عليه السالم ( بكَيٍر عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صالَح علَيِه قَالَ لَيس لَه ِإلَّا الَِّذي صالَح علَيِه 

٨ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمح
 قَالَ ِإذَا كَانَ ِلرجٍل علَى رجٍل دين فَمطَلَه )عليه السالم ( عذَاِفٍر عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يلَى شع هثَترو الَحص ثُم اتى متى ٍء فَالَِّذ حتِت حيفَِللْم ِقيا بم و مثَةُ لَهرالْو هذَتي أَخ

يلَى شع مهاِلحصي لَم وِإنْ ه ِة وِفي الْآِخر هِمن هِفيوتسي  كُلُّه وفَه هنقِْض عي لَم و اتى متٍء ح
  .ِللْميِت يأْخذُه ِبِه 

http://www.islam4u.com


  )٢٦٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ......... ..الد اخلامس : الكايف 

  باب فَضِل الزراعِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد - ١

 يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ اختار )عليه السالم ( يةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن محمِد بِن عِط
  .ِلأَنِبياِئِه الْحرثَ و الزرع كَيلَا يكْرهوا شيئاً ِمن قَطِْر السماِء 

٢ -هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِد اللَِّه   عبو ععليه السالم (  قَالَ قَالَ أَب( ِإنَّ اللَّه 
  .جعلَ أَرزاق أَنِبياِئِه ِفي الزرِع و الضرِع ِلئَلَّا يكْرهوا شيئاً ِمن قَطِْر السماِء 

 بِن خاِلٍد عن سيابةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد- ٣
 قَالَ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَسمع قَوماً يقُولُونَ ِإنَّ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اسِملَ النا عاللَِّه م وا فَلَا واغِْرس وا وعراز ةٌ فَقَالَ لَهوهكْرةَ ماعرالز هِمن بلَا أَطْي لَّ ولًا أَحمع
  .و اللَِّه لَيزرعن الزرع و لَيغِرسن النخلَ بعد خروِج الدجاِل 

٤ - نةَ عارمِن عِن بسِن الْحوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ لَما هِبطَ ِبآدم ِإلَى الْأَرِض احتاج ِإلَى الطَّعاِم و الشراِب )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه ِمسمٍع عن أَ

  فَقَالَ لَه جبرِئيلُ يا آدم كُن حراثاً قَالَ فَعلِّمِني دعاًء قَالَ قُِل)عليه السالم ( فَشكَا ذَِلك ِإلَى جبرِئيلَ 
  .اللَّهم اكِْفِني مئُونةَ الدنيا و كُلَّ هوٍل دونَ الْجنِة و أَلِْبسِني الْعاِفيةَ حتى تهِنئَِني الْمِعيشةُ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو - ٥
 كَانَ أَِبي يقُولُ خير الْأَعماِل الْحرثُ تزرعه فَيأْكُلُ ِمنه الْبر و الْفَاِجر أَما الْبر )عليه السالم ( ٍر جعفَ

يش ا أَكَلَ ِمنفَم يش ِمن ها أَكَلَ ِمنفَم ا الْفَاِجرأَم و لَك فَرغتأْكُلُ ِم ٍء اسي و هنٍء لَع و اِئمهالْب هن
 رالطَّي.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
 ِبيِئلَ الناِح)صلى اهللا عليه وآله ( سص هعرز عرقَالَ الز رياِل خالْم أَي  موي قَّهى حأَد و هلَحأَص و هب

 ِقيمالْقَطِْر ي اِضعوا مِبه ِبعت قَد ٍم لَهلٌ ِفي غَنجقَالَ ر ريِع خرالز دعاِل بالْم اِدِه قَالَ فَأَيصح  

http://www.islam4u.com


  )٢٦١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

الصلَاةَ و يؤِتي الزكَاةَ قَالَ فَأَي الْماِل بعد الْغنِم خير قَالَ الْبقَر تغدو ِبخيٍر و تروح ِبخيٍر قَالَ 
ُء النخلُ  مات ِفي الْمحِل ِنعم الشيفَأَي الْماِل بعد الْبقَِر خير قَالَ الراِسيات ِفي الْوحِل و الْمطِْع

من باعه فَِإنما ثَمنه ِبمنِزلَِة رماٍد علَى رأِْس شاِهٍق اشتدت ِبِه الريح ِفي يوٍم عاِصٍف ِإلَّا أَنْ 
الن دعاِل بالْم ولَ اللَِّه فَأَيسا را ِقيلَ يهكَانم لِّفخلٌ يجِه رِإلَي قَالَ فَقَام كَتقَالَ فَس ريِل خخ

 ةً وِبردو مدغاِر تالد دعب اُء ونالْع فَاُء والْج قَاُء والِْإِبلُ قَالَ ِفيِه الش نولَ اللَِّه فَأَيسا ري فَقَالَ لَه
ج ا ِإلَّا ِمنهريأِْتي خةً لَا يِبردم وحرةَ تراَء الْفَجِقيالْأَش مدعا لَا تها ِإنأَِم أَما الْأَشاِنِبه.  

  . قَالَ الِْكيِمياُء الْأَكْبر الزراعةُ )عليه السالم (  و رِوي أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
٧ -ِن بسِن الْحع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد عمحم نب ِليِن   عِن بسِن الْحع ِريِن الس

 يقُولُ الزاِرعونَ كُنوز الْأَناِم )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن يِزيد بِن هارونَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
سِة أَحامالِْقي موي مه لَّ وج و زع اللَّه هجرباً أَخونَ طَيعرزِزلَةً ينم مهبأَقْر قَاماً واِس مالن ن

 ِكنياربنَ الْموعدي.  
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رباب آخ  
١ -طَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم   ِليِن عاِلِح بص نةَ عقْبِن عب اِهيمرِإب ن

 ِبناٍس ِمن )عليه السالم (  قَالَ مر أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( بِن عِطيةَ عن رجٍل ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ ينِبت اللَّه ِبالريِح )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه الْأَنصاِر و هم يحرثُونَ فَقَالَ لَهم احرثُوا فَ

 مهوعرز تادثُوا فَجرطَِر قَالَ فَحِبالْم ِبتنا يكَم.  
٢ -نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

 فَسأَلُوه )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ أَتوا موسى )عليه السالم ( سِديٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 فَسأَلَ اللَّه عز أَنْ يسأَلَ اللَّه عز و جلَّ أَنْ يمِطر السماَء علَيِهم ِإذَا أَرادوا و يحِبسها ِإذَا أَرادوا

و جلَّ ذَِلك لَهم فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ ذَِلك لَهم يا موسى فَأَخبرهم موسى فَحرثُوا و لَم يتركُوا 
ادلَى ِإرع وهسبح و ِتِهمادلَى ِإرع طَرلُوا الْمزنتاس ثُم وهعرئاً ِإلَّا زيش مهوعرز تارفَص ِتِهم

عليه ( كَأَنها الِْجبالُ و الْآجام ثُم حصدوا و داسوا و ذَروا فَلَم يِجدوا شيئاً فَضجوا ِإلَى موسى 

ذَا أَردنا فَأَجابنا ثُم صيرها علَينا  و قَالُوا ِإنما سأَلْناك أَنْ تسأَلَ اللَّه أَنْ يمِطر السماَء علَينا ِإ)السالم 
ضرراً فَقَالَ يا رب ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ ضجوا ِمما صنعت ِبِهم فَقَالَ و ِمم ذَاك يا موسى قَالَ 

هِبسحت وا واداَء ِإذَا أَرمالس ِطرمأَنْ ت أَلَكأَلُوِني أَنْ أَسس ِهملَيا عهتريص ثُم مهتبوا فَأَجادا ِإذَا أَر
 ِتِهمادِإلَى ِإر مهتبقِْديِري فَأَجا ِبتوضري اِئيلَ فَلَمرِني ِإسِلب رقَدالْم تا كُنى أَنوسا مراً فَقَالَ يرض

 تأَيا رفَكَانَ م.  
رالز دقَالُ ِعنا يِسباب مرالْغ ِع و  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عِن ابِن بكَيٍر قَالَ قَالَ - ١
ِل الِْقبلَةَ و قُلْ أَ  ِإذَا أَردت أَنْ تزرع زرعاً فَخذْ قَبضةً ِمن الْبذِْر و استقِْب)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 ِل اللَّهقُولُ بت اٍت ثُمرونَ ثَلَاثَ ماِرعالز نحن أَم هونعرزت متثُونَ أَ أَنرحما ت متأَيفَر  

http://www.islam4u.com


  )٢٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

الزاِرع ثَلَاثَ مراٍت ثُم قُِل اللَّهم اجعلْه حباً مباركاً و ارزقْنا ِفيِه السلَامةَ ثُم انثُِر الْقَبضةَ الَِّتي 
  .ِفي يِدك ِفي الْقَراِح 

٢ -ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍب   ِعديعش نكَِم عِن الْحب ِلي
 قَالَ قَالَ ِلي ِإذَا بذَرت فَقُِل اللَّهم قَد بذَرت و أَنت )عليه السالم ( الْعقَرقُوِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الزاِرع فَاجعلْه حباً متراِكماً 

٣ -ِد بمحم نى عيحي نب دمحم   رمِن عب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَح
 من أَراد أَنْ يلِْقح النِخيلَ )عليه السالم ( الْجلَّاِب عِن الْحضيِني عِن ابِن عرفَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

عبتلَا ي ا ولُهمح ودجلَا ي تِإذَا كَان ِن ثُمقَّيالد نيا بقَّهدةً فَلْياِبساراً ياناً ِصغذْ ِحيتأْخلُ فَلْيخلُ الن
يذُر ِفي كُلِّ طَلْعٍة ِمنها قَِليلًا و يصر الْباِقي ِفي صرٍة نِظيفٍَة ثُم يجعلُ ِفي قَلِْب النخلَِة ينفَع ِبِإذِْن 

  .اللَِّه 
٤ -ِن   ماِلِح بص ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمح

 قَد رأَيت حاِئطَك فَغرست ِفيِه شيئاً بعد قَالَ قُلْت قَد )عليه السالم ( عقْبةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
خذَ ِمن ِحيطَاِنك وِدياً قَالَ أَ فَلَا أُخِبرك ِبما هو خير لَك ِمنه و أَسرع قُلْت بلَى قَالَ أَردت أَنْ آ

ِإذَا أَينعِت الْبسرةُ و همت أَنْ ترِطب فَاغِْرسها فَِإنها تؤدي ِإلَيك ِمثْلَ الَِّذي غَرستها سواًء 
  .ت ذَِلك فَنبتت ِمثْلَه سواًء فَفَعلْ

 ِإذَا غَرست غَرساً أَو نبتاً فَاقْرأْ علَى كُلِّ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ - ٥
  .للَّه عوٍد أَو حبٍة سبحانَ الْباِعِث الْواِرِث فَِإنه لَا يكَاد يخِطئُ ِإنْ شاَء ا

 قَالَ تقُولُ ِإذَا غَرست أَو زرعت و )عليهما السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن أَحِدِهما - ٦
مثَلُ كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثاِبت و فَرعها ِفي السماِء تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن 

بها ر.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ - ٧
 عن قَطِْع السدِر فَقَالَ سأَلَِني رجلٌ ِمن أَصحاِبك عنه فَكَتبت ِإلَيِه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

  ع أَبو الْحسِن قَد قَطَ
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  .ع ِسدراً و غَرس مكَانه ِعنباً 
٨ -ِن عسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِعيٍد   مِن سِرو بمع ن

 أَنه قَالَ مكْروه قَطْع )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نما يكْره قَطْع السدِر النخِل و سِئلَ عن قَطِْع الشجرِة قَالَ لَا بأْس قُلْت فَالسدِر قَالَ لَا بأْس ِبِه ِإ

 هكْرا فَلَا يناها هأَم ا قَِليلٌ وِبه هِة ِلأَناِديِبالْب.  
عليه (   عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن بِشٍري عِن ابِن مضاِرٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

  .مار فَيبعثَ اللَّه علَيكُم الْعذَاب صباً  قَالَ لَا تقْطَعوا الثِّ)السالم 
وزجا لَا يم و ضِبِه الْأَر راجؤأَنْ ي وزجا يباب م  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١
نٍر عصِد اللَِّه أَِبي نبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عاعمس نِد الْكَِرِمي عبوا )عليه السالم (  عاِجرؤقَالَ لَا ت 

الِْفض ِب وِبالذَّه لَِكن طَاِف ولَا ِبالن اِء وِبعلَا ِبالْأَر ِر وملَا ِبالت ِعِري ولَا ِبالش طَِة وِبالِْحن ضِة الْأَر
  .ِلأَنَّ الذَّهب و الِْفضةَ مضمونٌ و هذَا لَيس ِبمضموٍن 

٢ - ناٍر عمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
  أَِبي 
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 قَالَ لَا تستأِْجِر الْأَرض ِبالتمِر و لَا ِبالِْحنطَِة و لَا ِبالشِعِري و لَا )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَ الشرب و النطَاف فَضلُ الْماِء و لَِكن تقَبلْها ِبالْأَرِبعاِء و لَا ِبالنطَاِف قُلْت و ما الْأَرِبعاُء قَا
  .ِبالذَّهِب و الِْفضِة و النصِف و الثُّلُِث و الربِع 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٣
لَِبيِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نطَةً )عليه السالم (  عا ِحنهعرزت طَِة ثُمِبالِْحن ضأِْجِر الْأَرتسقَالَ لَا ت .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن بريٍد - ٤
  . ِفي الرجِل يتقَبلُ الْأَرض ِبالدناِنِري أَو ِبالدراِهِم قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( ٍر عن أَِبي جعفَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن أَحمد بِن - ٥
 ِفي الرجِل يكُونُ لَه )عليه السالم ( ود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن أَِبي نصٍر عن دا

الْأَرض علَيها خراج معلُوم و ربما زاد و ربما نقَص فَيدفَعها ِإلَى رجٍل علَى أَنْ يكِْفيه خراجها 
  . ِفي السنِة قَالَ لَا بأْس و يعِطيه ِمائَتي ِدرهٍم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن موسى بِن بكٍْر - ٦
اِم فَقَالَ ِإنْ كَانَ  عن ِإجارِة الْأَرِض ِبالطَّع)عليه السالم ( عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  .ِمن طَعاِمها فَلَا خير ِفيِه 
٧ - ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

جٍل استأْجر ِمن رجٍل أَرضاً فَقَالَ  عن ر)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
أُجرتها كَذَا و كَذَا علَى أَنْ أَزرعها فَِإنْ لَم أَزرعها أَعطَيتك ذَِلك فَلَم يزرعها قَالَ لَه أَنْ يأْخذَ 

 كْهرتي اَء لَمِإنْ ش و كَهراَء تِإنْ ش.  
٨ - نب نيسٍد   الْحمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم

 عن رجٍل يشتِري ِمن رجٍل أَرضاً جرباناً )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء قَالَ سأَلْت الرضا 
علَى أَنْ يع ةً ِبِمائَِة كُرلُومعم اكِفد اللَّه لَِنيعقُولُ جا تفَم لَه قَالَ قُلْت امرِض فَقَالَ حالْأَر ِمن هِطي

  ِإِن 
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  . و ِحنطٍَة ِمن غَيِرها قَالَ لَا بأْس اشترى ِمنه الْأَرض ِبكَيٍل معلُوٍم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن سهٍل عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا - ٩

يضمن لَه أَنْ يعِطيه ِفي كُلِّ  عِن الرجِل يزرع لَه الْحراثُ الزعفَرانَ و )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
 ادز لَ وفْضتا اسمبر و غَِرم و قَصا نمبماً فَرهكَذَا ِدر نَ كَذَا وزِه ولَيع حسمٍض يِريِب أَرج

  .قَالَ لَا بأْس ِبِه ِإذَا تراضيا 
سهٍل عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أَِبي   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن -١٠
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل يزرع لَه الزعفَرانُ فَيضمن لَه الْحراثُ علَى أَنْ يدفَع )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ٍب منا و يصاِلحه علَى الْياِبِس و الْياِبس ِإذَا جفِّف ينقُص ِإلَيِه ِمن كُلِّ أَربِعني منا زعفَراٍن رطْ
 فَظُ ِبِه لَمحي ِه أَِمنيلَيِإنْ كَانَ ع و قُلْت لُحصقَالَ لَا ي برج قَد و هعبقَى ربي اِعِه وبثَلَاثَةُ أَر

لَّيِل و لَا يطَاق ِحفْظُه قَالَ يقَبلُه الْأَرض أَولًا علَى أَنَّ لَك ِفي كُلِّ يستِطع ِحفْظَه ِلأَنه يعاِلج ِبال
  .أَربِعني منا منا 

  باب قَبالَِة الْأَرِضني و الْمزارعِة ِبالنصِف و الثُّلُِث و الربِع
١ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   عِني أَبربقَالَ أَخ لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي ع
 أَعطَى خيبر ِبالنصِف )صلى اهللا عليه وآله (  حدثَه أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  أَنَّ أَباه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

را أَدا فَلَملَهخن ا وهضا أَرِإم مةً فَقَالَ لَهِقيم ِهملَيع مةَ فَقَواحور ناللَِّه ب دبثَ ععةُ بركَِت الثَّم
أَنْ تأْخذُوه و تعطُوِني ِنصف الثَّمِن و ِإما أَنْ أُعِطيكُم ِنصف الثَّمِن و آخذَه فَقَالُوا ِبهذَا قَامِت 

  .أَرض السماوات و الْ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٢
مِن عةَ باِويعم نِد اللَِّه عبا عأَب تِمعاِح قَالَ سبأَِبي الص نعليه السالم ( اٍر ع( ِبيقُولُ ِإنَّ الني  ) صلى اهللا

 لَما افْتتح خيبر تركَها ِفي أَيِديِهم علَى النصِف فَلَما بلَغِت الثَّمرةُ بعثَ عبد اللَِّه بن )عليه وآله 
ور ِبياُءوا ِإلَى النفَج ِهملَيع صرفَخ ِهمةَ ِإلَيلَ )صلى اهللا عليه وآله ( احسا فَأَرنلَيع ادز قَد هِإن فَقَالُوا لَه 

يِبش ِهملَيع تصرخ لَاِء قَالَ قَدؤقُولُ ها يِد اللَِّه فَقَالَ مبِإلَى ع أْخاُءوا يا ٍء فَِإنْ شذُونَ ِبم
 ضالْأَر و اتاومِت السذَا قَاموِد ِبههالْي لٌ ِمنجا فَقَالَ رذْناُءوا أَخِإنْ ش ا ونصرخ.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 قَالَ لَا تقَبِل الْأَرض ِبِحنطٍَة مسماٍة و لَِكن ِبالنصِف و الثُّلُِث و الربِع و الْخمِس لَا )ه السالم علي( 

  .بأْس ِبِه و قَالَ لَا بأْس ِبالْمزارعِة ِبالثُّلُِث و الربِع و الْخمِس 
٤ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بيسِن الْحوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دم

سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن أَنه قَالَ ِفي الرجِل يزاِرع فَيزرع أَرض غَيِرِه 
و ثُلُثٌ ِللْأَرِض قَالَ لَا يسمي شيئاً ِمن الْحب و الْبقَِر و لَِكن فَيقُولُ ثُلُثٌ ِللْبقَِر و ثُلُثٌ ِللْبذِْر 

  .يقُولُ ازرع ِفيها كَذَا و كَذَا ِإنْ ِشئْت ِنصفاً و ِإنْ ِشئْت ثُلُثاً 
٥ -اِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اب

 عِن الرجِل يزرع أَرض آخر فَيشتِرطُ علَيِه )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .راً فَِإنما يحرم الْكَلَام ِللْبذِْر ثُلُثاً و ِللْبقَِر ثُلُثاً قَالَ لَا ينبِغي أَنْ يسمي بذْراً و لَا بقَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو - ٦
 ِللْبقَِر ثُلُثاً قَالَ لَا ينبِغي أَنْ  عِن الرجِل يزرع الْأَرض فَيشتِرطُ ِللْبذِْر ثُلُثاً و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 الْكَلَام مرحا يمئاً فَِإنيش يمسي.  
  باب مشاركَِة الذِّمي و غَيِرِه ِفي الْمزارعِة و الشروِط بينهما

   ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن- ١

http://www.islam4u.com


  )٢٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

كُونُ ِمن ِعنِدي الْأَرض  أُشاِرك الِْعلْج فَي)عليه السالم ( عن ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 طَةً وِحن ِصريى يتِع حرلُ ِفي الزمالْع و قْيالس و املَى الِْعلِْج الِْقيكُونُ عي و قَرالْب و ذْرالْب و

 ِللِْعلِْج ِمنه الثُّلُثَ و ِلي شِعرياً و يكُونُ الِْقسمةُ فَيأْخذُ السلْطَانُ حقَّه و يبقَى ما بِقي علَى أَنَّ
الْباِقي قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك قُلْت فَِلي علَيِه أَنْ يرد علَي ِمما أَخرجِت الْأَرض الْبذْر و يقْسم الْباِقي 

  .سقْي و الِْقيام قَالَ ِإنما شاركْته علَى أَنَّ الْبذْر ِمن ِعنِدك و علَيِه ال
٢ - نٍب عيعِن شب قُوبعي نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ها ِإلَى  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه الْأَرض ِمن أَرِض الْخراِج فَيدفَع)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
الرجِل علَى أَنْ يعمرها و يصِلحها و يؤدي خراجها و ما كَانَ ِمن فَضٍل فَهو بينهما قَالَ لَا 

ةٌ فَيفَاِكه لٌ أَوخن انٌ أَوما رِفيه و هضلَ أَرجِطي الرعِل يجِن الرع هأَلْتس قَالَ و أْسِق بقُولُ اس
هذَا ِمن الْماِء و اعمره و لَك ِنصف ما أُخِرج قَالَ لَا بأْس قَالَ و سأَلْته عِن الرجِل يعِطي 

بأْس الرجلَ الْأَرض فَيقُولُ اعمرها و ِهي لَك ثَلَاثُ ِسِنني أَو خمس ِسِنني أَو ما شاَء اللَّه قَالَ لَا 
يش ا ِمنهِمن اللَّه جرا أَخا فَماِحِبهِلص ضالْأَر و كفَقَةُ ِمنِة فَقَالَ النعارزِن الْمع هأَلْتس ٍء  قَالَ و

 فَأَعطَاهم  أَهلَ خيبر ِحني أَتوه)صلى اهللا عليه وآله ( قُِسم علَى الشطِْر و كَذَِلك أَعطَى رسولُ اللَِّه 
 تجرا أَخِمم فصالن ملَه ا ووهرمعلَى أَنْ يا عاهِإي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 أَنْ تأِْتي الْأَرض الْخِربةَ فَتقَبلَها ِمن أَهِلها ِعشِرين سنةً أَو أَقَلَّ ِمن  قَالَ قَالَ الْقَبالَةُ)عليه السالم ( 

  .ذَِلك أَو أَكْثَر فَتعمرها و تؤدي ما خرج علَيها فَلَا بأْس ِبِه 
٤ -ع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ قَالَ   ِعداعمس نى عِن ِعيسانَ بثْم

 و ضكُونُ الْأَرت و قَرالْب و ذْرِلِم الْبسِد الْمِعن كُونُ ِمنفَي ِركشِلِم الْمسِة الْمعارزم نع هأَلْتس
ِبِه قَالَ و أْسلَى الِْعلِْج قَالَ لَا بلُ عمالْع و اجرالْخ اُء والْم ذُربلُ يجالر ِة قُلْتعارزِن الْمع هأَلْتس 

ِفي الْأَرِض ِمائَةَ جِريٍب أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر طَعاماً أَو غَيره فَيأِْتيِه رجلٌ فَيقُولُ خذْ ِمني ِنصف ثَمِن 
قَِتك علَي و أَشِركِْني ِفيِه قَالَ لَا بأْس قُلْت و ِإنْ هذَا الْبذِْر الَِّذي زرعته ِفي الْأَرِض و ِنصف نفَ
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يش وا همِإن ٍن وِرِه ِبثَمتشي ِفيِه لَم ذُربكَانَ الَِّذي ي  اعبا يةً كَمِقيم همقَوقَالَ فَلْي هدٌء كَانَ ِعن
فِنص ِن والثَّم فذْ ِنصأْخِئٍذ فَلْيموي اِركُهشي فَقَِة والن .  
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 ِمن ضلُ الْأَرقَبتي نم و ُءوِسِهمِة ريِجز ِة وِل الذِّمِض أَهالَِة أَرباب قَب
  بلُها ِمن غَيِرِهالسلْطَاِن فَيقَ

١ - نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 لَه ِفيها  عن رجٍل كَانت لَه قَريةٌ عِظيمةٌ و)عليه السالم ( ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِضِهمعب ِمن ونَ وسمخ ِدِهمأَح ذُ ِمنخؤي ِطيِهمعةَ فَييلْطَانُ الِْجزالس مهذُ ِمنأْخونَ ييِذم لُوجع
ِمن وذُ هأْخي لْطَانَ ثُمِة السيالْقَر اِحبص مهنع اِلحصفَي أَكْثَر أَقَلُّ و ِطي ثَلَاثُونَ وعا يِمم أَكْثَر مه

 امرذَا حلْطَانَ قَالَ هالس.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي قَالَ حدثَِني - ٢

 جِعلْت ِفداك ما )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه أَبو نِجيٍح الِْمسمِعي عِن الْفَيِض بِن الْمختاِر قَالَ قُلْت ِل
يش ا ِمنهِمن اللَّه جرا أَخلَى أَنَّ مِتي عا أَكَرهاِجرأُؤ لْطَاِن ثُمالس ا ِمنلُهقَبٍض أَتقُولُ ِفي أَرٍء  ت

الس قح دعالثُّلُثُ ب و فصالن ذَِلك ِتي كَانَ ِلي ِمناِملُ أَكَرأُع ِبِه كَذَِلك أْسلْطَاِن قَالَ لَا ب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ا ِعشِرين سنةً و أَقَلَّ ِمن ذَِلك و أَكْثَر فَيعمرها و  قَالَ لَا بأْس ِبقَبالَِة الْأَرِض ِمن أَهِله)عليه السالم ( 
يِفي ش لُوجِخِل الْعدلَا ي ا وهلَيع جرا خي مدؤِحلُّ  يلَا ي هالَِة ِلأَنالْقَب ٍء ِمن.  

 بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ- ٤
سأَلْته عِن الرجِل يتقَبلُ الْأَرض ِبِطيبِة نفِْس أَهِلها علَى شرٍط يشاِرطُهم علَيِه و ِإنْ هو رم ِفيها 

انَ ِفي أَيِدي دهاِقيِنها أَولًا قَالَ ِإذَا كَانَ مرمةً أَو جدد ِفيها ِبناًء فَِإنَّ لَه أَجر بيوِتها ِإلَّا الَِّذي كَ
قَد دخلَ ِفي قَبالَِة الْأَرِض علَى أَمٍر معلُوٍم فَلَا يعِرض ِلما ِفي أَيِدي دهاِقيِنها ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَِد 

  .اشترطَ علَى أَصحاِب الْأَرِض ما ِفي أَيِدي الدهاِقِني 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن قَالَ - ٥
 عن قَريٍة ِلأُناٍس ِمن أَهِل الذِّمِة لَا أَدِري أَصلُها لَهم أَم لَا غَير أَنها )عليه السالم ( لَِّه سأَلْت أَبا عبِد ال

 مهتيقَر و مهضِني أَرطَوفَأَع وا ِإلَيلْطَانُ فَطَلَبالس ِهملَيى عدتفَاع اجرخ ِهملَيع و ِديِهمِفي أَي
علَى أَنْ أَكِْفيهم السلْطَانَ ِبما قَلَّ أَو كَثُر فَفَضلَ ِلي بعد ذَِلك فَضلٌ بعد ما قَبض السلْطَانُ ما 

  .قَبض قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك لَك ما كَانَ ِمن فَضٍل 
أَجِل أَو يموت فَتورثُ الْأَرض باب من يؤاِجر أَرضاً ثُم يِبيعها قَبلَ انِقضاِء الْ
  قَبلَ انِقضاِء الْأَجِل

١ - تبقَالَ كَت سوني نع دمِن أَحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَرضاً أَو غَير ذَِلك ِسِنني مسماةً ثُم ِإنَّ  أَسأَلُه عن رجٍل تقَبلَ ِمن رجٍل )عليه السالم ( ِإلَى الرضا 

الْمقَبلَ أَراد بيع أَرِضِه الَِّتي قَبلَها قَبلَ انِقضاِء السِنني الْمسماِة هلْ ِللْمتقَبِل أَنْ يمنعه ِمن الْبيِع 
 ِمنه ِإلَيِه و ما يلْزم الْمتقَبلَ لَه قَالَ فَكَتب لَه أَنْ يِبيع ِإذَا اشترطَ قَبلَ انِقضاِء أَجِلِه الَِّذي تقَبلَها

 ا لَهم ِننيالس ِل ِمنقَبتِري أَنَّ ِللْمتشلَى الْمع.  
٢ -نٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ارِزيهِن مب ِليع 

 اِهيمرِإب نى عِن ِعيسِد بمحم نع اززفٍَر الرعج نب دمحم و ذَاِنيمٍد الْهمحِن مب اِهيمرِإب
 آجرت ضيعتها عشر ِسِنني  و سأَلْته عِن امرأٍَة)عليه السالم ( الْهمذَاِني قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

يا شلَه مقَدا لَا ياِئهِقضان دٍة ِعننةَ ِفي كُلِّ سرطَى الْأُجعلَى أَنْ تِض  عمي ا لَمِة مرالْأُج ٌء ِمن
نفَاذُ الِْإجارِة ِإلَى الْوقِْت أَم الْوقْت فَماتت قَبلَ ثَلَاِث ِسِنني أَو بعدها هلْ يِجب علَى ورثَِتها ِإ

  تكُونُ 
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 بأَِة فَكَترِت الْموةً ِبمِقضتنةُ مارعليه السالم ( الِْإج( قْتا وِإنْ كَانَ لَه  تاتلُغْ فَمبي ى لَممسم
فَِلورثَِتها ِتلْك الِْإجارةُ فَِإنْ لَم تبلُغْ ذَِلك الْوقْت و بلَغت ثُلُثَه أَو ِنصفَه أَو شيئاً ِمنه فَيعطَى 

 اَء اللَّهقِْت ِإنْ شالْو ذَِلك ِمن تلَغا بِر ما ِبقَدهثَترو.  
٣ -هِن   سسلٌ ِإلَى أَِبي الْحجر بقَالَ كَت اِزيالر اقحِن ِإسب دمأَح ناٍد عِزي نلُ ب
 رجلٌ استأْجر ضيعةً ِمن رجٍل فَباع الْمؤاِجر ِتلْك الضيعةَ الَِّتي آجرها ِبحضرِة )عليه السالم ( الثَّاِلِث 

م ينِكِر الْمستأِْجر الْبيع و كَانَ حاِضراً لَه شاِهداً علَيِه فَمات الْمشتِري و لَه ورثَةٌ الْمستأِْجِر و لَ
 بفَكَت هتارِإج قَِضينأِْجِر ِإلَى أَنْ تتسِد الْمقَى ِفي يبي اِث أَوِفي الِْمري ذَِلك ِجعرعليه السالم ( أَ ي( 

  .نْ تنقَِضي ِإجارته ِإلَى أَ
  باب الرجِل يستأِْجر الْأَرض أَِو الدار فَيؤاِجرها ِبأَكْثَر ِمما استأْجرها

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليه السالم (  جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن خاِلِد بِن

بأْس يتقَبلُ الْأَرض ِمن الدهاِقِني فَيؤاِجرها ِبأَكْثَر ِمما يتقَبلُها و يقُوم ِفيها ِبحظِّ السلْطَاِن قَالَ لَا 
 امرِت حيالْب لَ الْأَِجِري وِت ِإنَّ فَضيلَا ِمثْلَ الْب ِمثْلَ الْأَِجِري و تسلَي ضِبِه ِإنَّ الْأَر.  
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٢ -ي نب دمحم   ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيح
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل استأْجر ِمن )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اِج ِبدرِض الْخأَر لْطَاِن ِمنا أَنْ السهعرزي نطَ ِلمرش ا وهرآج ى ثُممساٍم مِبطَع اٍة أَومسم اِهمر
يقَاِسمه النصف أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك أَو أَكْثَر و لَه ِفي الْأَرِض بعد ذَِلك فَضلٌ أَ يصلُح لَه ذَِلك قَالَ 

و عِملَ لَهم شيئاً يِعينهم ِبذَِلك فَلَه ذَِلك قَالَ و سأَلْته عِن الرجِل استأْجر نعم ِإذَا حفَر نهراً أَ
أَرضاً ِمن أَرِض الْخراِج ِبدراِهم مسماٍة أَو ِبطَعاٍم معلُوٍم فَيؤاِجرها ِقطْعةً ِقطْعةً أَو جِريباً جِريباً 

يِبش عٍء م ضالْأَر ِتلْك اِجرؤي ئاً أَويش ِفقنلَا ي لْطَاِن والس ِمن هرأْجتا اسلٌ ِفيمفَض كُونُ لَهلُوٍم فَي
ةُ الْأَربرت لَه ِتِه وارلَى ِإجلٌ عفَض ِفي ذَِلك كُونُ لَهفَقَةَ فَيالن و ذْرالْب مهِطيعلَى أَنْ يِقطَعاً ع ِض أَو

 تا ذَكَرِبم أْسا فَلَا بِفيه تممر ئاً أَويا شِفيه فَقْتضاً فَأَنأَر ترأْجتفَقَالَ ِإذَا اس لَه تسلَي.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 ِفي الرجِل يستأِْجر الْأَرض ثُم يؤاِجرها ِبأَكْثَر ِمما استأْجرها فَقَالَ لَا بأْس ِإنَّ هذَا لَيس )السالم 
 امروِت حانالْح لَ الْأَِجِري ولَا الْأَِجِري ِإنَّ فَض وِت وانكَالْح.  

٤ -ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا استأْجر داراً ِبعشرِة دراِهم فَسكَن ثُلُثَيها و آجر ثُلُثَها ِبعشرِة دراِهم )عليه السالم ( 

ِبِه ب كُني ئاً لَميا شِدثَ ِفيهحا ِإلَّا أَنْ يهرأْجتا اسِمم ا ِبأَكْثَرهاِجرؤلَا ي و أْس.  
٥ - اِهيمرِإب ناِء عرغأَِبي الْم ناٍل عِن فَضِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

الْم نب اِهيمروٍن أَنَّ ِإبميِن مِد اللَِّه ببا عأَلَ أَبى سا )عليه السالم ( ثَنهأِْجرتسِض يِن الْأَرع عمسي وه و 
الرجلُ ثُم يؤاِجرها ِبأَكْثَر ِمن ذَِلك قَالَ لَيس ِبِه بأْس ِإنَّ الْأَرض لَيست ِبمنِزلَِة الْبيِت و الْأَِجِري 

لَ الْبِإنَّ فَض امرلَ الْأَِجِري حفَض و امرِت حي.  
  سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
النصِف قَالَ لَا بأْس ِبِه قُلْت فَأَتقَبلُها  أَتقَبلُ الْأَرض ِبالثُّلُِث أَِو الربِع فَأُقَبلُها ِب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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ِبأَلِْف ِدرهٍم فَأُقَبلُها ِبأَلْفَيِن قَالَ لَا يجوز قُلْت كَيف جاز الْأَولُ و لَم يجِز الثَّاِني قَالَ ِلأَنَّ هذَا 
  .مضمونٌ و ذَِلك غَير مضموٍن 
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٧ - ناٍر عمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 أَرضاً ِبذَهٍب أَو ِفضٍة فَلَا تقَبلْها ِبأَكْثَر ِمما تقَبلْتها ِبِه و  قَالَ ِإذَا تقَبلْت)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإنْ تقَبلْتها ِبالنصِف و الثُّلُِث فَلَك أَنْ تقَبلَها ِبأَكْثَر ِمما تقَبلْتها ِبِه ِلأَنَّ الذَّهب و الِْفضةَ 
  .مضموناِن 
٨ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

نْ  ِفي الرجِل يستأِْجر الدار ثُم يؤاِجرها ِبأَكْثَر ِمما استأْجرها قَالَ لَا يصلُح ذَِلك ِإلَّا أَ)عليه السالم ( 
  .يحِدثَ ِفيها شيئاً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٩
 أُؤاِجرها ِبأَكْثَر  ِإني لَأَكْره أَنْ أَستأِْجر رحى وحدها ثُم)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِمما استأْجرتها ِبِه ِإلَّا أَنْ يحدثَ ِفيها حدثٌ أَو تغرم ِفيها غَرامةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن -١٠

محِن مةَ بعرز نماً عهِدر ِسنيمى ِفيِه ِبخعرى يعرى مرتٍل اشجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نٍد ع
 نم هعِخلْ مدقَالَ فَلْي نالثَّم مهذَ ِمنأْخي ى ِفيِه وعري نم هعِخلَ مدأَنْ ي ادفَأَر أَكْثَر أَقَلَّ أَو أَو

ما أَعطَى و ِإنْ أَدخلَ معه ِبِتسعٍة و أَربِعني و كَانت غَنمه ِبِدرهٍم فَلَا بأْس و ِإنْ هو شاَء ِببعِض 
سلَي و أْسفَلَا ب ملَه نيبأَنْ ي دعب ذَِلك ِمن أَكْثَر ِن أَويرهش ٍر أَوهِبش ِخلَهدلَ أَنْ يى ِفيِه قَبعر لَه 

أَنْ يِبيعه ِبخمِسني ِدرهماً و يرعى معهم و لَا ِبأَكْثَر ِمن خمِسني و لَا يرعى معهم ِإلَّا أَنْ يكُونَ 
عراِب الْمحا أَصى ِفيِه ِبِرضنعت راً أَوهن قش ِبئْراً أَو فَرلًا حمى ععرِملَ ِفي الْمع قَد أْسى فَلَا ب

 لَه لُحصي لًا فَِبذَِلكمِملَ ِفيِه عع قَد هِبِه ِلأَن اهرتا اشِمم ِعِه ِبأَكْثَريِبب.  
  باب الرجِل يتقَبلُ ِبالْعمِل ثُم يقَبلُه ِمن غَيِرِه ِبأَكْثَر ِمما تقَبلَ

١ -حم نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم نلَاِء عِن الْعانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بم
 نِلٍم عسم  
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ِل يتقَبلُ ِبالْعمِل فَلَا يعملُ ِفيِه و يدفَعه ِإلَى آخر فَيربح ِفيِه  أَنه سِئلَ عِن الرج)عليهما السالم ( أَحِدِهما 
  .قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَد عِملَ ِفيِه شيئاً 

٢ -كَِم الْخِن الْحانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِط قَالَ   أَبي
 ِإني أَتقَبلُ الثَّوب ِبِدرهٍم و أُسلِّمه ِبأَكْثَر ِمن ذَِلك لَا أَِزيد علَى أَنْ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

اس ٍل ثُممع ِمن هلْتقَبا تِفيم أْسقَالَ لَا ب ِبِه ثُم أْسقَالَ لَا ب قَّهِفيِه أَش لْتفْضت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن ميموٍن - ٣

قْش فَأُشاِرطُ  ِإني أَتقَبلُ الْعملَ ِفيِه الصياغَةُ و ِفيِه الن)عليه السالم ( الصاِئِغ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هفٍْس ِمنِط قَالَ فَِبِطيِب نرالش ِمن هتعضوتاس هنيب ِني ويب ابلَغَ الِْحسٍط فَِإذَا برلَى شع قَّاشالن

 أْسقَالَ لَا ب معن قُلْت.  
  باب بيِع الزرِع الْأَخضِر و الْقَِصيِل و أَشباِهِه

١ -ِليِد   عبو عقَالَ قَالَ أَب لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 لَا بأْس ِبأَنْ تشتِري زرعاً أَخضر ثُم تتركَه حتى تحصده ِإنْ ِشئْت أَو تعِلفَه ِمن )عليه السالم ( اللَِّه 
طٍَة قَبلَغَ ِبِحنب لَ وبنس عاً قَدرز ِريتشضاً أَنْ تأَي أْسقَالَ لَا ب و ِشيشح وه ِبلَ ونسِل أَنْ ي.  

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن بكَيِر بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  . أَ يِحلُّ ِشراُء الزرِع أَخضر قَالَ نعم لَا بأْس ِبِه )السالم 
٣ - كَهرتت ثُم رضأَِو الْقَِصيلَ أَخ عرالز ِريتشِبأَنْ ت أْسقَالَ لَا ب و ةَ ِمثْلَهاررز نع هنع  

ِإنْ ِشئْت و هدصحت ِبلَ ثُمنسى يتح ِبلَ ِإنْ ِشئْتنسلَ أَنْ يِبِه قَب أْسقَِصيلًا فَلَا ب كتابد ِلفعأَنْ ت 
 ادفَس هأْساً فَِإنر ِلفْهعلَ فَلَا تبنا ِإذَا سفَأَم.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْمثَنى - ٤
 ِفي زرٍع ِبيع و هو حِشيش ثُم سنبلَ قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( الْحناِط عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَ أَبتاع ِمنك ما يخرج ِمن هذَا الزرِع فَِإذَا اشتراه و هو حِشيش فَِإنْ شاَء أَعفَاه و ِإنْ ِإذَا
  .شاَء تربص ِبِه 

٥ -ِن بمحِد الربع ناٍن عأَب نانَ عفْوص نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م
 عِن الْمحاقَلَِة و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمزابنِة قُلْت و ما هو قَالَ أَنْ تشتِري حملَ النخِل ِبالتمِر و الزرع ِبالِْحنطَِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٦

سأَلْته عن ِشراِء الْقَِصيِل يشتِريِه الرجلُ فَلَا يقِْصلُه و يبدو لَه ِفي ترِكِه حتى يخرج سنبلُه شِعرياً 
ةً و قَِد اشتراه ِمن أَصِلِه علَى أَنَّ ما ِبِه ِمن خراٍج علَى الِْعلِْج فَقَالَ ِإنْ كَانَ اشترطَ ِحني أَو ِحنطَ

كَهرتأَنْ ي ِغي لَهبنِإلَّا فَلَا ي لًا وبنكُونَ سى يتح وا هكَم كَهراَء تِإنْ ش و هاَء قَطَعِإنْ ش اهرتاش 
  .حتى يكُونَ سنبلًا 

٧ - نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَته و لَه ما  نحوه و زاد ِفيِه فَِإنْ فَعلَ فَِإنَّ علَيِه طَسقَه و نفَ)عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هِمن جرخ.  
٨ - ِلماً كَانَ أَوسعاً مرز عرٍل زجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِعيس نانُ بثْمع  

جٍة قَالَ يشتِريِه ِبالْوِرِق معاهداً فَأَنفَق ِفيِه نفَقَةً ثُم بدا لَه ِفي بيِعِه ِلنقِْلِه ينتِقلُ ِمن مكَاِنِه أَو ِلحا
 امطَع لَهفَِإنَّ أَص.  

   )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
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 ِفي الْعرايا ِبأَنْ تشترى ِبِخرِصها تمراً و قَالَ الْعرايا جمع )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رخص رسولُ اللَِّه 
 وزجفَي رٍل آخجاِر رِل ِفي دجكُونُ ِللرلَةُ تخالن ِهي ٍة وِريلَا ع راً وما تِصها ِبِخرهِبيعأَنْ ي لَه

  .يجوز ذَِلك ِفي غَيِرِه 
  باب بيِع الْمراِعي

١ - نا عاِبنحِض أَصعب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ سأَلْته عِن الرجِل الْمسِلِم تكُونُ لَه الضيعةُ ِفيها جبلٌ ِمما يباع يأِْتيِه  )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِرِه أَوغَي ِمن ِبيعا يلَ كَمبالْج هِبيعأَنْ ي ِحلُّ لَهٍل يبِإلَى ج اجتقَِد اح مغَن لَه و ِلمسالْم وهأَخ
ِمن هعنمي ِلِه ِمنبج عيب لَه وزجقَالَ لَا ي ذُهأْخا يم ِفيِه و الُهح فكَي ٍن وِر ثَميِبغ هِل ِإنْ طَلَببالْج 

  .أَِخيِه ِلأَنَّ الْجبلَ لَيس جبلَه ِإنما يجوز لَه الْبيع ِمن غَيِر الْمسِلِم 
 عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ٢

 قَالَ سأَلْته و قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ لَنا )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن ِإدِريس بِن زيٍد عن أَِبي الْحسِن 
مراِعي و ِللرجِل ِمنا غَنم و ِإِبلٌ و يحتاج ِإلَى ِتلْك الْمراِعي ِلِإِبِلِه و ِضياعاً و لَها حدود و ِفيها 

 و ِميحأَنْ ي فَلَه هضأَر ضِت الْأَرا فَقَالَ ِإذَا كَانهِتِه ِإلَياجِلح اِعيرالْم ِميحأَنْ ي ِحلُّ لَهِمِه أَ يغَن
لَى ما يحتاج ِإلَيِه قَالَ و قُلْت لَه الرجلُ يِبيع الْمراِعي فَقَالَ ِإذَا كَانِت الْأَرض يصير ذَِلك ِإ

 أْسفَلَا ب هضأَر.  
 )عليه السالم (   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت الرضا - ٣

عِن الرجِل تكُونُ لَه الضيعةُ و تكُونُ لَها حدود تبلُغُ حدودها ِعشِرين ِميلًا و أَقَلَّ و أَكْثَر يأِْتيِه 
 الرجلُ فَيقُولُ لَه أَعِطِني ِمن مراِعي ضيعِتك و أُعِطيك كَذَا و كَذَا ِدرهماً فَقَالَ ِإذَا كَانِت

 أْسفَلَا ب ةُ لَهعيالض.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن - ٤

 نع  
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 عن بيِع الْكَلَِإ ِإذَا كَانَ سيحاً فَيعِمد )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ماُء يزرع الرجلُ ِإلَى ماِئِه فَيسوقُه ِإلَى الْأَرِض فَيسِقيِه الْحِشيش و هو الَِّذي حفَر النهر و لَه الْ

ِبِه ما شاَء فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْماُء لَه فَلْيزرع ِبِه ما شاَء و يِبيعه ِبما أَحب قَالَ و سأَلْته عن بيِع 
  .حصاِئِد الِْحنطَِة و الشِعِري و ساِئِر الْحصاِئِد فَقَالَ حلَالٌ فَلْيِبعه ِإنْ شاَء 

٥ - اِهيمرِن ِإبى بوسم نقَاِن عهِد اللَِّه الديبع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ سأَلْته عن بيِع الْكَلَِإ و الْمراِعي فَقَالَ لَا بأْس ِبِه قَد حمى رسولُ )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

  . النِقيع ِلخيِل الْمسِلِمني )صلى اهللا عليه وآله ( ِه اللَّ
  باب بيِع الْماِء و منِع فُضوِل الْماِء ِمن الْأَوِديِة و السيوِل

عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن سِعيٍد الْأَعرِج - ١
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه الشرب مع قَوٍم ِفي قَناٍة ِفيها شركَاُء )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

اعاَء بِإنْ ش ِرٍق وِبو هاعاَء بِإنْ ش معقَالَ ن هبِشر ِبيعِبِه أَ يِشر نع مهضعِني بغتسِل فَيِبكَي ه
  .ِحنطٍَة 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و حميد بن ِزياٍد - ٢
 قَالَ )الم عليه الس( عِن الْحسِن بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ جِميعاً عن أَباٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 عِن النطَاِف و الْأَرِبعاِء قَالَ و الْأَرِبعاُء أَنْ يسنى مسناةٌ فَيحملَ )صلى اهللا عليه وآله ( نهى رسولُ اللَِّه 
ارج هأَِعر لَِكن و هِبعفَقَالَ لَا ت هنى عنغتسي ثُم ضقَى ِبِه الْأَرتساَء فَيكُونَ الْمأَنْ ي طَافالن و ك

 لَه  
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 كارج أَو اكأَخ هأَِعر لَِكن و هِبعقُولُ لَا تفَي هنع ِنيغتسفَي برالش.  
٣ -دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

 قَالَ سِمعته )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
سى رقُولُ قَضفَِل )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه يلَى الْأَسلَى عالْأَع سبحوٍر أَنْ يزهاِدي مِل ويِفي س 

ِللنخِل ِإلَى الْكَعبيِن و ِللزرِع ِإلَى الشراكَيِن ثُم يرسلَ الْماُء ِإلَى أَسفَلَ ِمن ذَِلك ِللزرِع ِإلَى 
  .لنخِل ِإلَى الْكَعِب ثُم يرسلَ الْماُء ِإلَى أَسفَلَ ِمن ذَِلك الشراِك و ِل

  . قَالَ ابن أَِبي عميٍر و مهزور موِضع واٍد 
٤ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نِد اللَِّه عبعليه السالم (  أَِبي ع( ولُ اللَِّهسى رقَالَ قَض  ) وٍر أَنْ )صلى اهللا عليه وآلهزهاِدي مِل ويِفي س 
  .يحبس الْأَعلَى علَى الْأَسفَِل ِللنخِل ِإلَى الْكَعبيِن و ِللزرِع ِإلَى الشراكَيِن 

٥ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نةَ عرجِن شب ِليع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا ع
 ِفي سيِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يبِل ِإلَى الْكَعخوٍر ِللنزهاِدي مِن واكَيرِع ِإلَى الشرِل الزِلأَه ِن و.  
٦ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ِفي شرِب النخِل )ى اهللا عليه وآله صل(  قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبالسيِل أَنَّ الْأَعلَى يشرب قَبلَ الْأَسفَِل و يترك ِمن الْماِء ِإلَى الْكَعبيِن ثُم يسرح الْماُء ِإلَى 

  .ماُء الْأَسفَِل الَِّذي يِليِه كَذَِلك حتى تنقَِضي الْحواِئطُ و يفْنى الْ
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  باب ِفي ِإحياِء أَرِض الْمواِت
١ -نانَ عرمِن حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم 

 يقُولُ أَيما قَوٍم أَحيوا شيئاً ِمن الْأَرِض و عمروها فَهم )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ملَه ِهي ا وِبه قأَح.  

٢ -حِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جم
 يقُولُ أَيما رجٍل أَتى خِربةً باِئرةً )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

قَةَ ودا الصِه ِفيهلَيا فَِإنَّ عهرمع ا وهارهى أَنكَر ا وهجرختفَاس لَهٍل قَبجِلر ضأَر تِإنْ كَان 
  .فَغاب عنها و تركَها فَأَخربها ثُم جاَء بعد يطْلُبها فَِإنَّ الْأَرض ِللَِّه و ِلمن عمرها 

 )عليه السالم (  جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي- ٣
  . من أَحيا مواتاً فَهو لَه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

٤ - ٍر وكَيب ٍل ويفُض ِصٍري وأَِبي ب ِلٍم وسِن مِد بمحم ةَ واررز نِريٍز عح نع ادمح  
 قَالَا قَالَ )عليه السالم (  بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه حمرانَ و عبِد الرحمِن

  . من أَحيا مواتاً فَهو لَه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
٥ -نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِلٍم عِن ساِم بِهش 

 ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه )عليه السالم (  قَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( أَِبي خاِلٍد الْكَابِلي عن أَِبي جعفٍَر 
ِتييلُ بأَه ا وأَن ِقنيتةُ ِللْمالْعاِقب ِعباِدِه و شاُء ِمني نوِرثُها مي نحن و ضا الْأَرثَنرأَو الَِّذين 

الْمتقُونَ و الْأَرض كُلُّها لَنا فَمن أَحيا أَرضاً ِمن الْمسِلِمني فَلْيعمرها و لْيؤد خراجها ِإلَى الِْإماِم 
خربها فَأَخذَها رجلٌ ِمن الْمسِلِمني ِمن بعِدِه ِمن أَهِل بيِتي و لَه ما أَكَلَ ِمنها فَِإنْ تركَها أَو أَ

فَعمرها و أَحياها فَهو أَحق ِبها ِمن الَِّذي تركَها فَلْيؤد خراجها ِإلَى الِْإماِم ِمن أَهِل بيِتي و لَه ما 
 الْقَاِئم رظْهى يتا  )عليه السالم ( أَكَلَ حهِمن مهِرجخي ا وهعنمي ا وهِويحِف فَييِتي ِبالسيِل بأَه ِمن
 و منعها ِإلَّا ما كَانَ ِفي أَيِدي ِشيعِتنا فَِإنه يقَاِطعهم علَى )صلى اهللا عليه وآله ( كَما حواها رسولُ اللَِّه 

 و ِديِهما ِفي أَيم  
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 ِديِهمِفي أَي ضالْأَر كرتي.  
 قَالَ )م عليه السال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

 من غَرس شجراً أَو حفَر واِدياً بدءاً لَم يسِبقْه ِإلَيِه أَحد و أَحيا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( أَرضاً ميتةً فَِهي لَه قَضاًء ِمن اللَِّه و رسوِلِه 

  باب الشفْعِة
١ -ِميِل   مج نِديٍد عِن حب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

  . قَالَ الشفْعةُ ِلكُلِّ شِريٍك لَم يقَاِسم )عليهما السالم ( بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
٢ -اِهيمرِإب نب ِليِن   عوِر بصنم ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 

 عن داٍر ِفيها دور و طَِريقُهم واِحد ِفي عرصِة الداِر )عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هلْ ِلشركَاِئِه ِفي الطَِّريِق أَنْ يأْخذُوا ِبالشفْعِة فَقَالَ ِإنْ كَانَ باع فَباع بعضهم منِزلَه ِمن رجٍل

الدار و حولَ بابها ِإلَى طَِريٍق غَيِر ذَِلك فَلَا شفْعةَ لَهم و ِإنْ باع الطَِّريق مع الداِر فَلَهم الشفْعةُ 
.  

٣ -محم نب ِليِن   عِميِل بج ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد ع
  . قَالَ ِإذَا وقَعِت السهام ارتفَعِت الشفْعةُ )عليه السالم ( دراٍج عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

٤ -حم نى عيحي نب دمحم   نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بم
 ِبالشفْعِة بين )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و قَالَ لَا ضرر و لَا ِضرار و قَالَ ِإذَا رفَِّت الْأُرف و حدِت الشركَاِء ِفي الْأَرِضني و الْمساِكِن

  .الْحدود فَلَا شفْعةَ 
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٥ -محم نى عيحي نب دمحِن   مونَ باره نِعٍر عش اقحِن ِإسب ِزيدي نِن عيسِن الْحِد ب
ٌء واِجب   قَالَ سأَلْته عِن الشفْعِة ِفي الدوِر أَ شي)عليه السالم ( حمزةَ الْغنِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قأَح واِر فَهلَى الْجع ضرعي ِريِك وِريكاً ِللشوِع ِإذَا كَانَ شيةُ ِفي الْبفْعِرِه فَقَالَ الشغَي ا ِمنِبه 
  .فَهو أَحق ِبها ِبالثَّمِن 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
ِللْي سلَي قَالَ قَالَ أَِمري قَاِسٍم وِر مِريٍك غَيةَ ِإلَّا ِلشفْعقَالَ لَا ش ةٌ وفْعش اِنيرصالن و وِديه

 ِمِننيؤقَالَ ِل)عليه السالم ( الْم ةٌ ِفيِه وغْبر ةَ ِإنْ كَانَ لَهفْعالش ذُ لَهأْخِزلَِة أَِبيِه ينِتيِم ِبمالْي ِصياِئِب  ولْغ
  .شفْعةٌ 

٧ - اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نِد ] عبِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع
ِلشِريكَيِن ما  قَالَ لَا تكُونُ الشفْعةُ ِإلَّا )عليه السالم ( الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَم يقَاِسما فَِإذَا صاروا ثَلَاثَةً فَلَيس ِلواِحٍد ِمنهم شفْعةٌ 
 قَالَ سأَلْته عِن الشفْعِة ِلمن ِهي )عليه السالم (   يونس عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

يش ِفي أَي و نِلم و ةُ ٍء ِهيفْعفَقَالَ الش ِهي فكَي ةٌ وفْعاِن شويكُونُ ِفي الْحلْ يه و لُحصت 
يةٌ ِفي كُلِّ شاِئزج ياٍع ِإذَا كَانَ الشتم ٍض أَوأَر اٍن أَوويح ٍء ِمن  اعا فَبِرِهمِن لَا غَيِريكَيش نيُء ب

  .حق ِبِه ِمن غَيِرِه و ِإنْ زاد علَى اِلاثْنيِن فَلَا شفْعةَ ِلأَحٍد ِمنهم أَحدهما نِصيبه فَشِريكُه أَ
  . و رِوي أَيضاً أَنَّ الشفْعةَ لَا تكُونُ ِإلَّا ِفي الْأَرِضني و الدوِر فَقَطْ 

٩ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع ِن الْكَاِهِليكَِم عِن الْحب 
 دار بين قَوٍم اقْتسموها فَأَخذَ كُلُّ واِحٍد )عليه السالم ( منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

فَج مهرما مةً ِفيهاحس مهنيكُوا برت ا واهنب ةً وِقطْع مهِمن أَ لَه ِضِهمعب ِصيبى نرتلٌ فَاشجاَء ر
ذَِلك قَالَ نعم و لَِكن يسد بابه و يفْتح باباً ِإلَى الطَِّريِق أَو ينِزلُ ِمن فَوِق الْبيِت و يسد بابه فَِإنْ 

ِبِه و قأَح مهفَِإن هعيالطَِّريِق ب اِحبص ادِجيأَري طَِريقُه واِب   ِإلَّا فَهالْب لَى ذَِلكع ِلسجى يتُء ح
.  
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١٠-ةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح ن
 )عليه السالم ( عن أَباٍن عن أَِبي الْعباِس و عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَا سِمعنا أَبا عبِد اللَِّه 

 قَاِسمي ِريٍك لَمكُونُ ِإلَّا ِلشةُ لَا تفْعقُولُ الشي.  
١١-ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم (  ب( 

  . لَا شفْعةَ ِفي سِفينٍة و لَا ِفي نهٍر و لَا ِفي طَِريٍق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِض الْخاِء أَرباب ِشر ا ِمناهرتِن اشم ونَ وا كَاِرهلُهأَه لْطَاِن والس اِج ِمنر

  أَهِلها
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و حميد بن ِزياٍد - ١

أَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بسِن الْحع اِشِميِل الْهِن الْفَضاِعيلَ بمِإس نانَ عثْمِن عاِن ب
 عن رجٍل اكْترى أَرضاً ِمن أَرِض أَهِل الذِّمِة ِمن الْخراِج و )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

اِن ِلعجِز أَهِلها عنها أَو غَيِر عجٍز فَقَالَ ِإذَا عجز أَربابها أَهلُها كَاِرهونَ و ِإنما تقَبلَها ِمن السلْطَ
عنها فَلَك أَنْ تأْخذَها ِإلَّا أَنْ يضاروا و ِإنْ أَعطَيتهم شيئاً فَسخت أَنفُس أَهِلها لَكُم ِبها 

شترى ِمنهم أَرضاً ِمن أَراِضي الْخراِج فَبنى ِفيها أَو لَم يبِن فَخذُوها قَالَ و سأَلْته عن رجٍل ا
 ُءوِسِهمةَ ريا ِجزووِت ِإذَا أَديالْب ورأُج مهذَ ِمنأْخأَنْ ي ا أَ لَهلُوهزِة نِل الذِّمأَه اساً ِمنأَنَّ أُن رغَي

  . بعد الشرِط فَهو حلَالٌ قَالَ يشاِرطُهم فَما أَخذَ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن زرارةَ - ٢

 ا فَِهيهويأَح ا ووهرمِة ِإذَا عِل الذِّمأَه ضأَر ِريتشِبأَنْ ي أْسقَالَ قَالَ لَا ب ملَه.  
٣ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

هما  أَنهم سأَلُو)عليه السالم (  و عِن الساباِطي و عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 أَو كِمن تِزعتان ِإذَا كَانَ ذَِلك هِة فَقَالَ ِإنيِض الِْجزأَر اِقِني ِمنهِض الداِء أَرِشر نع  
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ا عا مهنع يدؤت وا هم قالْح ِمن ا فَِإنَّ لَكِرهتفَقَالَ اش لَيلَ عأَقْب ثُم ارماِج قَالَ عرالْخ ا ِمنهلَي
 ذَِلك ِمن أَكْثَر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن - ٤
 قَالَ سأَلْته عن ِشراِء أَرِض الذِّمِة فَقَالَ لَا )عليه السالم ( اِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر الْعلَ

أَه لٌ ِمنجر أَلَهس ونَ قَالَ ودؤا يا كَمهني عدؤت ِزلَِتِهمنِبم كُونُ ِإذَا كَانَ ذَِلكا فَتِبه أْسِل ب
 قُولُونَ ِهياِن يتلُ الْأُسأَه و مهضأَر قُولُونَ ِهيِض يلُ الْأَريِل فَأَها ِبفَِم الناهرتٍض اشأَر نيِل عالن

  .ِمن أَرِضنا قَالَ لَا تشتِرها ِإلَّا ِبِرضا أَهِلها 
ِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسما- ٥

 ِإنَّ ِلي أَرض خراٍج و قَد ِضقْت ِبها ذَرعاً قَالَ )عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 قَام قَد ا لَونقَالَ ِإنَّ قَاِئم ةً ثُمهينه كَتفَس قَام قَد لَو ا وهِمن ِض أَكْثَرِفي الْأَر كِصيبكَانَ ن

  . كَانَ الْأُستانُ أَمثَلَ ِمن قَطَاِئِعِهم )عليه السالم ( قَاِئمنا 
ِهملَيوِل عزالن لُوِج وِة الْعرخباب س  

١ -مِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   اٍن وأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاع
محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن ِإسماِعيلَ الْفَضِل 

 اِشِميالْه  
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 عِن السخرِة ِفي الْقُرى و ما يؤخذُ ِمن الْعلُوِج و الْأَكَرِة ِفي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اِهِم ورالد ِمن ِهملَيِرطَ عتا اشفَم ِهملَيِرطْ عتى فَقَالَ اشالْقُر لَك وفَه ى ذَِلكا ِسوم ِة ورخالس

 لَ ِتلْكزن نِقِن ِإنَّ كُلَّ ميتسِإنْ كَانَ كَالْم و ماِرطَهشى تتئاً حيش هذَ ِمنأْخأَنْ ت لَك سلَي و
لَه قى ِفي حنٍل بجر نع هأَلْتس قَالَ و هِمن ةَ أُِخذَ ذَِلكياراً الْقَرد وتاً أَويب اٍر لَهِب جنِإلَى ج 

 اُءوا وثُ شيِزلُونَ حني اررأَح مونَ فَقَالَ هكَاِره مه و مهدرأَنْ ي أَ لَه اٍر لَهاِر جلُ دلَ أَهوحفَت
  .يتحولُونَ حيثُ شاُءوا 

٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِق   عرالْأَز ِليع ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن اب
 ِعند )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ وصى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ظْلَملَا ي ِليا عِتِه فَقَالَ يولَا م ا وهلَيع تعضٍض ولَى أَرع اددزلَا ي و ِتكرضونَ ِبحالْفَلَّاح 
 ِني الْأَِجريعِلٍم يسلَى مةَ عرخس.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٣
 لَِبيالْح ِمِننيؤالْم ِد اللَِّه قَالَ كَانَ أَِمريبأَِبي ع نوا )عليه السالم ( عرخساِلِه لَا تمِإلَى ع بكْتي 

 وِصي ِبالْفَلَّاِحنيي بكْتكَانَ ي و طُوهعى فَلَا تدتِة فَقَِد اعالْفَِريض رغَي أَلَكُمس نم و ِلِمنيسالْم
راً ويونَ خالْأَكَّار مه .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن - ٤
  . قَالَ النزولُ علَى أَهِل الْخراِج ثَلَاثَةُ أَياٍم )عليه السالم ( ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي   - ٥
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  .نزلُ علَى أَهِل الْخراِج ثَلَاثَةَ أَياٍم  قَالَ ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  باب الدلَالَِة ِفي الْبيِع و أَجِرها و أَجِر السمساِر

عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن بشاٍر عن أَِبي الْحسِن - ١

  . يدلُّ علَى الدوِر و الضياِع و يأْخذُ علَيِه الْأَجر قَالَ هِذِه أُجرةٌ لَا بأْس ِبها  ِفي الرجِل)السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم أَو غَيِرِه عن عبِد اللَِّه - ٢

 و أَنا أَسمع فَقَالَ لَه ِإنا نأْمر الرجلَ فَيشتِري لَنا )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِئلَ أَ
 ِبذَِلك أْسلًا قَالَ لَا بعج لُ لَهعجن و اِدمالْخ و ارالد و لَامالْغ و ضالْأَر.  

ي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا ِمن أَصحاِب الرِقيِق قَالَ   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِب- ٣
 جاِريةً فَناولَِني أَربعةَ دناِنري فَأَبيت فَقَالَ لَتأْخذَنَّ فَأَخذْتها و )عليه السالم ( اشتريت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا تأْخذْ ِمن الْباِئِع 

ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد   - ٤
 و أَنا أَسمع فَقَالَ لَه ربما أَمرنا )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَِبي سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 

  . فَيشتِري لَنا الْأَرض و الدار و الْغلَام و الْجاِريةَ و نجعلُ لَه جعلًا قَالَ لَا بأْس الرجلَ
 و غَيِرِه عن )عليه السالم (   و عنهما عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

 قَالُوا قَالَا لَا بأْس ِبأَجِر السمساِر ِإنما هو يشتِري ِللناِس يوماً بعد يوٍم )سالم عليه ال( أَِبي جعفٍَر 
يِمثْلُ الْأَِجِري  ِبش وا همِإن لُوٍم وعٍء م.  
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يكَِة الذِّمارشباب م  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب قَالَ قَالَ - ١

ي و لَا يبِضعه ِبضاعةً و لَا يوِدعه  لَا ينبِغي ِللرجِل الْمسِلِم أَنْ يشاِرك الذِّم)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  .وِديعةً و لَا يصاِفيه الْمودةَ 

 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 ِمِننيؤالْم كُونَ )هللا عليه صلوات ا( أَِمريِإلَّا أَنْ ت وِسيجالْم و اِنيرصالن و وِديهكَةَ الْيارشم كَِره 

 ِلمسا الْمهنع ِغيبةً لَا ياِضرةً حارِتج.  
  باب اِلاسِتحطَاِط بعد الصفْقَِة

١ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع تيرتقَالَ اش ِخيالْكَر اِهيمرِإب نٍر عي
(  جاِريةً فَلَما ذَهبت أَنقُدهم الدراِهم قُلْت أَستِحطُّهم قَالَ لَا ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .د الصفْقَِة  نهى عِن اِلاسِتحطَاِط بع)صلى اهللا عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٢

 أُساِومه  ِبجاِريٍة أَعِرضها فَجعلَ يساِومِني و)عليه السالم ( عن زيٍد الشحاِم قَالَ أَتيت أَبا عبِد اللَِّه 
ثُم ِبعتها ِإياه فَضم علَى يِدي قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنما ساومتك ِلأَنظُر الْمساومةُ تنبِغي أَو لَا 

ضمِة أَ ما بلَغك تنبِغي و قُلْت قَد حطَطْت عنك عشرةَ دناِنري فَقَالَ هيهات أَلَّا كَانَ هذَا قَبلَ ال
 ِبيلُ النصلى اهللا عليه وآله ( قَو( امرِة حمالض دعةُ بِضيعالْو .  
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  باب حزِر الزرِع
١ -م نب ِلياِبِه قَالَ   عحِض أَصعب نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نٍد عمح

 ِإنَّ لَنا أَكَرةً فَنزاِرعهم فَيِجيئُونَ و يقُولُونَ لَنا قَد حزرنا هذَا الزرع )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
عطُوناه و نحن نضمن لَكُم أَنْ نعِطيكُم ِحصتكُم علَى هذَا الْحزِر فَقَالَ و قَد ِبكَذَا و كَذَا فَأَ

ُء بعد ذَِلك فَيقُولُ لَنا ِإنَّ الْحزر لَم يِجئْ كَما  بلَغَ قُلْت نعم قَالَ لَا بأْس ِبهذَا قُلْت فَِإنه يِجي
د نقَص قَالَ فَِإذَا زاد يرد علَيكُم قُلْت لَا قَالَ فَلَكُم أَنْ تأْخذُوه ِبتماِم الْحزِر كَما حزرت و قَ

  .أَنه ِإذَا زاد كَانَ لَه كَذَِلك ِإذَا نقَص كَانَ علَيِه 
  باب ِإجارِة الْأَِجِري و ما يِجب علَيِه

أَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَبو عِلي الْ- ١
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتٍة )عليه السالم ( قَالَ سعيِفي ض ثُهعبٍة فَيلُومعٍة مرلَ ِبأُججالر أِْجرتسِل يجِن الرع 

رلٌ آخجِطيِه رعفَقَالَ ِإذَا فَي كنيب ِني ويب تِبحا رم كَذَا و ذَا كَذَا وِر ِبهتقُولُ اشي و اِهمرد 
 أْسِبِه ب سفَلَي هرأْجتالَِّذي اس أَِذنَ لَه.  

٢ -وني نى عوسِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع س
 عن رجٍل استأْجر رجلًا ِبنفَقٍَة و دراِهم )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن ساِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

نِإلَى م وهعداِبِه يحأَص لٌ ِمنجلَ رأَقْب ا أَنْ قَِدمٍض فَلَمِإلَى أَر ثَهعبلَى أَنْ ياٍة عمسم و رهِزِلِه الش
الشهريِن فَيِصيب ِعنده ما يغِنيِه عن نفَقَِة الْمستأِْجِر فَنظَر الْأَِجري ِإلَى ما كَانَ ينِفق علَيِه ِفي 

ةُ أَ ِمن ماِل الْأَِجِري أَو ِمن الشهِر ِإذَا هو لَم يدعه فَكَافَأَه الَِّذي يدعوه فَِمن ماِل من ِتلْك الْمكَافَأَ
 نع لَى الْأَِجِري وع وِإلَّا فَه اِلِه وم ِمن وأِْجِر فَهتسِة الْملَحصأِْجِر قَالَ ِإنْ كَانَ ِفي متساِل الْمم

  رجٍل استأْجر رجلًا ِبنفَقٍَة 
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مسماٍة و لَم يفَسر شيئاً علَى أَنْ يبعثَه ِإلَى أَرٍض أُخرى فَما كَانَ ِمن مئُونِة الْأَِجِري ِمن غَسِل 
  .ِر الثِّياِب و الْحماِم فَعلَى من قَالَ علَى الْمستأِْج

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ بِن عماٍر عن عبيِد بِن - ٣
 لَه  الرجلُ يأِْتي الرجلَ فَيقُولُ اكْتب ِلي ِبدراِهم فَيقُولُ)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 لَك بأَكْت و كذُ ِمنِه[آخيدي نيلُوكاً ] بمم رأْجتٍل اسجر نع هأَلْتس قَالَ و أْسقَالَ فَقَالَ لَا ب
 ملْزلْ ياةً فَهمسم اِهمركَذَا د كَذَا و كلَيِلي ع و ا ِشئْتِبم لَايوِض مأَر لُوكمفَقَالَ الْم

  .مستأِْجر و هلْ يِحلُّ ِللْمملُوِك قَالَ لَا يلْزم الْمستأِْجر و لَا يِحلُّ ِللْملُوِك الْ
 دعطَاِئِه بأِْخِري ِإعت ِتِه ورلَى أُجِتِه عقَاطَعلَ ماِل الْأَِجِري قَبمِتعِة اساهباب كَر

  الْعمِل
١ -نى عيحي نب دمحم   تقَالَ كُن فَِريعفٍَر الْجعِن جانَ بملَيس نٍد عمحِن مب دمأَح 

 ِفي بعِض الْحاجِة فَأَردت أَنْ أَنصِرف ِإلَى منِزِلي فَقَالَ ِلي انصِرف مِعي )عليه السالم ( مع الرضا 
هعم طَلَقْتلَةَ فَاناللَّي ِديِعن لُونَ ِبالطِِّني فَِبتمعاِنِه يِإلَى ِغلْم ظَرِب فَنتعالْم عاِرِه ملَ ِإلَى دخفَد 

أَواِري الدواب و غَير ذَِلك و ِإذاً معهم أَسود لَيس ِمنهم فَقَالَ ما هذَا الرجلُ معكُم فَقَالُوا 
قَالَ قَاطَعتموه علَى أُجرِتِه فَقَالُوا لَا هو يرضى ِمنا ِبما نعِطيِه فَأَقْبلَ علَيِهم يعاِوننا و نعِطيِه شيئاً 

 فِْسكلَى نِخلُ عدت ِلم اكِفد ِعلْتج ِديداً فَقُلْتباً شغَض ِلذَِلك غَِضب ِط ووِبالس مهِربضي
هتيهن ي قَدفَقَالَ ِإن لَماع و هترأُج وهقَاِطعى يتح دأَح مهعلَ ممعٍة أَنْ يرم رذَا غَيِمثِْل ه نع م

يالش ِلذَِلك هتِزد ٍة ثُمقَاطَعِر ميئاً ِبغيش لُ لَكمعٍد يأَح ا ِمنم هِتِه ِإلَّا  أَنرلَى أُجاٍف ععِء ثَلَاثَةَ أَض
  ن أَنك قَد نقَصته أُجرته و ِإذَا قَاطَعته ثُم أَعطَيته أُجرته حِمدك علَى الْوفَاِء ظَ
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فرةً عبح هتفَِإنْ ِزد هتِزد قَد كأَى أَنر و لَك ذَِلك .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .ه أُجرته  ِفي الْحماِل و الْأَِجِري قَالَ لَا يِجف عرقُه حتى تعِطي)عليه السالم ( 
٣ - ناٍن عنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَوماً يعملُونَ ِفي بستاٍن لَه و كَانَ أَجلُهم ِإلَى )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ تكَارينا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 مقُهرع ِجفلَ أَنْ يقَب مهورأُج ِطِهمٍب أَعتعغُوا قَالَ ِلما فَرِر فَلَمصالْع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد - ٤
كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يستعِملَن أَِجرياً حتى يعِلمه ما أَجره و  قَالَ من )عليه السالم ( اللَِّه 

  .مِن استأْجر أَِجرياً ثُم حبسه عِن الْجمعِة يبوُء ِبِإثِْمِه و ِإنْ هو لَم يحِبسه اشتركَا ِفي الْأَجِر 
جباب الرداِء ِإلَى الْحِتهلَ اِلانا قَبهدري أَو دا الْحِبه اِوزجةَ فَيابِري الدكْتِل ي  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ١
 ما تقُولُ ِفي رجٍل اكْترى دابةً ِإلَى )عليه السالم ( ت ِلأَِبي عبِد اللَِّه عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ قُلْ

 اِمنض وفَه ارالِْحم ِطبِإنْ ع و زاوا جِر مِبقَد رالْأَج لَه بسحقَالَ ي هزاولُوٍم فَجعكَاٍن مم.  
٢ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب 

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكْتِري الدابةَ فَيقُولُ )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ذَا فَِإنْ جاوزته فَلَك كَذَا و كَذَا ِزيادةً و يسمي ذَِلك قَالَ لَا اكْتريتها ِمنك ِإلَى مكَاِن كَذَا و كَ

  .بأْس ِبِه كُلِِّه 
عن أَِبي الْمغراِء عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ] عن رجٍل[  أَحمد بن محمٍد - ٣

   عِن )عليه السالم ( 
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الرجِل تكَارى دابةً ِإلَى مكَاٍن معلُوٍم فَنفَقَِت الدابةُ قَالَ ِإنْ كَانَ جاز الشرطَ فَهو ضاِمن و ِإنْ 
ي اِدياً لَملَ وخا دهِمن ِثقوتسي لَم هِلأَن اِمنض وِفي ِبئٍْر فَه قَطَتِإنْ س و اِمنض وا فَهوِثقْه.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٤
 قَالَ سِمعته يقُولُ كُنت جاِلساً ِعند قَاٍض ِمن قُضاِة الْمِدينِة )م عليه السال( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

فَأَتاه رجلَاِن فَقَالَ أَحدهما ِإني تكَاريت هذَا يواِفي ِبي السوق يوم كَذَا و كَذَا و ِإنه لَم يفْعلْ 
لَ فَدعوته و قُلْت يا عبد اللَِّه لَيس لَك أَنْ تذْهب ِبحقِِّه و قُلْت قَالَ فَقَالَ لَيس لَه ِكراٌء قَا

  .ِللْآخِر لَيس لَك أَنْ تأْخذَ كُلَّ الَِّذي علَيِه اصطَِلحا فَترادا بينكُما 
 بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد- ٥

 )عليه السالم ( يونس عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ كُنت قَاِعداً ِعند قَاٍض ِمن الْقُضاِة و ِعنده أَبو جعفٍَر 
جذَا الرِإِبلَ ه تيكَاري تا ِإنمهدلَاِن فَقَالَ أَحجر اهفَأَت اِلسِض جعاعاً ِإلَى بتِملَ ِلي محِل ِلي

الْمعاِدِن فَاشترطْت علَيِه أَنْ يدِخلَِني الْمعِدنَ يوم كَذَا و كَذَا ِلأَنها سوق أَتخوف أَنْ يفُوتِني 
ذَا و كَذَا و ِإنه حبسِني عن فَِإِن احتِبست عن ذَِلك حطَطْت ِمن الِْكرى ِلكُلِّ يوٍم أُحتبسه كَ

ذَِلك الْوقِْت كَذَا و كَذَا يوماً فَقَالَ الْقَاِضي هذَا شرطٌ فَاِسد وفِِّه ِكراه فَلَما قَام الرجلُ أَقْبلَ 
  .ِبجِميِع ِكراه  فَقَالَ شرطُه هذَا جاِئز ما لَم يحطَّ )عليه السالم ( ِإلَي أَبو جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ - ٦
 ِلي فَلَما اكْتريت بغلًا ِإلَى قَصِر ابِن هبيرةَ ذَاِهباً و جاِئياً ِبكَذَا و كَذَا و خرجت ِفي طَلَِب غَِرٍمي

 تيا أَتيِل فَلَمالن وحن تهجويِل فَتِإلَى الن هجواِحِبي تأَنَّ ص تربِة الْكُوفَِة خطَرقَن بقُر تِصر
ِمم غْتفَر ِبِه و تظَِفر و هتعبفَات اددغِإلَى ب هجواِحِبي تأَنَّ ص تربيلَ خالن و هنيب ِني ويا ب

رجعنا ِإلَى الْكُوفَِة و كَانَ ذَهاِبي و مِجيِئي خمسةَ عشر يوماً فَأَخبرت صاِحب الْبغِل ِبعذِْري 
فَأَبى أَنْ يقْبلَ و أَردت أَنْ أَتحلَّلَ ِمنه ِمما صنعت و أُرِضيه فَبذَلْت لَه خمسةَ عشر ِدرهماً 

 قَد ِل فَقُلْتغِبالْب تعنا صم لُ فَقَالَ ِلي وجالر هربأَخ ِة وِبالِْقص هتربِنيفَةَ فَأَخا ِبأَِبي حنياضرفَت
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ن الرجِل قَالَ أُِريد ِكرى بغِلي دفَعته ِإلَيِه سِليماً قَالَ نعم بعد خمسةَ عشر يوماً فَقَالَ ما تِريد ِم
  فَقَد حبسه علَي خمسةَ عشر يوماً فَقَالَ ما أَرى لَك حقّاً ِلأَنه اكْتراه ِإلَى قَصِر ابِن 
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هبيرةَ فَخالَف و رِكبه ِإلَى النيِل و ِإلَى بغداد فَضِمن ِقيمةَ الْبغِل و سقَطَ الِْكرى فَلَما رد الْبغلَ 
غالْب اِحبلَ صعج ِدِه وِعن ا ِمننجرى قَالَ فَخالِْكر هملْزي لَم هتضقَب ِليماً وس هتِحمفَر ِجعرتسِل ي

ِمما أَفْتى ِبِه أَبو حِنيفَةَ فَأَعطَيته شيئاً و تحلَّلْت ِمنه فَحججت ِتلْك السنةَ فَأَخبرت أَبا عبِد اللَِّه 
ِء و ِشبِهِه تحِبس السماُء ماَءها و  ِبما أَفْتى ِبِه أَبو حِنيفَةَ فَقَالَ ِفي ِمثِْل هذَا الْقَضا)عليه السالم ( 

 فَما ترى أَنت قَالَ أَرى لَه علَيك ِمثْلَ )عليه السالم ( تمنع الْأَرض بركَتها قَالَ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
غى بِمثْلَ ِكر يِل والْكُوفَِة ِإلَى الن ٍل ذَاِهباً ِمنغى بى ِكرِمثْلَ ِكر و اددغيِل ِإلَى بالن اِكباً ِمنٍل ر

بغٍل ِمن بغداد ِإلَى الْكُوفَِة توفِّيِه ِإياه قَالَ فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني قَد علَفْته ِبدراِهم فَِلي علَيِه 
أَيأَ ر فَقُلْت غَاِصب كفَقَالَ لَا ِلأَن لَفُهع معِني قَالَ نملْزكَانَ ي سأَ لَي فَقن لُ وغالْب ِطبع لَو ت

 نيا بةُ مِقيم كلَيفَقَالَ ع زغَم أَو ربد أَو رلَ كَسغالْب ابفَِإنْ أَص قُلْت هالَفْتخ موٍل يغةُ بِقيم
لَيع هدرت موِب ييالْع ِة وحلَى الصع وه ِلفحا أَنْ يِإم وه و تقَالَ أَن ذَِلك ِرفعي نفَم ِه قُلْت

الِْقيمِة فَتلْزمك فَِإنْ رد الْيِمني علَيك فَحلَفْت علَى الِْقيمِة لَِزمه ذَِلك أَو يأِْتي صاِحب الْبغِل 
الْبغِل ِحني أَكْرى كَذَا و كَذَا فَيلْزمك قُلْت ِإني كُنت أَعطَيته دراِهم ِبشهوٍد يشهدونَ أَنَّ ِقيمةَ 

 ِر ووِنيفَةَ ِبالْجو حِه أَبلَيى عقَض ِحني لَّلَكح ا وِبه ِضيا رملَّلَِني فَقَالَ ِإنح ا وِبه ِضير و
َء علَيك   فَأَخِبره ِبما أَفْتيتك ِبِه فَِإنْ جعلَك ِفي ِحلٍّ بعد معِرفَِتِه فَلَا شيالظُّلِْم و لَِكِن ارِجع ِإلَيِه

بعد ذَِلك قَالَ أَبو ولَّاٍد فَلَما انصرفْت ِمن وجِهي ذَِلك لَِقيت الْمكَاِري فَأَخبرته ِبما أَفْتاِني ِبِه 
 و قُلْت لَه قُلْ ما ِشئْت حتى أُعِطيكَه فَقَالَ قَد حببت ِإلَي جعفَر بن )عليه السالم ( للَِّه أَبو عبِد ا

 و وقَع ِفي قَلِْبي لَه التفِْضيلُ و أَنت ِفي ِحلٍّ و ِإنْ أَحببت أَنْ أَرد علَيك الَِّذي )عليه السالم ( محمٍد 
  .خذْت ِمنك فَعلْت أَ

(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن - ٧

الَ ِإنْ كَانَ شرطَ  قَالَ سأَلْته عن رجٍل استأْجر دابةً فَأَعطَاها غَيره فَنفَقَت ما علَيِه فَقَ)عليه السالم 
يِه شلَيع سفَلَي مسي ِإنْ لَم ا ولَه اِمنض وفَه هرا غَيهكَبرٌء  أَنْ لَا ي.  
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   الْبيت و السِفينةَباب الرجِل يتكَارى
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِخيِه - ١

سِفينةَ سنةً  عِن الرجِل يكْتِري ال)عليه السالم ( الْحسيِن عن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر قَالَ الِْكرى لَاِزم ِإلَى الْوقِْت الَِّذي اكْتراه ِإلَيِه و الِْخيار ِفي أَخِذ الِْكرى ِإلَى 

 كراَء تِإنْ ش ذَ واَء أَخا ِإنْ شهبر.  
عليه (  عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن سهٍل- ٢

 عِن الرجِل يتكَارى ِمن الرجِل الْبيت و السِفينةَ سنةً أَو أَكْثَر أَو أَقَلَّ قَالَ ِكراه لَاِزم ِإلَى )السالم 
ِفي أَخ ارالِْخي ِه وِإلَي اهكَارقِْت الَِّذي تالْو كراَء تِإنْ ش ذَ واَء أَخا ِإنْ شهبى ِإلَى رِذ الِْكر.  

  باب الضراِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد - ١

  . كَالنفِْس غَير مضار و لَا آِثٍم  قَالَ ِإنَّ الْجار)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر - ٢

ه عذْق ِفي حاِئٍط ِلرجٍل  قَالَ ِإنَّ سمرةَ بن جندٍب كَانَ لَ)عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ِمن الْأَنصاِر و كَانَ منِزلُ الْأَنصاِري ِبباِب الْبستاِن و كَانَ يمر ِبِه ِإلَى نخلَِتِه و لَا يستأِْذنُ 

صلى (  جاَء الْأَنصاِري ِإلَى رسوِل اللَِّه فَكَلَّمه الْأَنصاِري أَنْ يستأِْذنَ ِإذَا جاَء فَأَبى سمرةُ فَلَما تأَبى

 و خبره ِبقَوِل )صلى اهللا عليه وآله (  فَشكَا ِإلَيِه و خبره الْخبر فَأَرسلَ ِإلَيِه رسولُ اللَِّه )اهللا عليه وآله 
ولَ فَاسخالد تدقَالَ ِإنْ أَر كَا وا شم و اِريصالْأَن لَغَ ِبِه ِمنى بتح هماوى سا أَبى فَلَمأِْذنْ فَأَبت

الثَّمِن ما شاَء اللَّه فَأَبى أَنْ يِبيع فَقَالَ لَك ِبها عذْق يمد لَك ِفي الْجنِة فَأَبى أَنْ يقْبلَ فَقَالَ 
   ِللْأَنصاِري )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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 ارلَا ِضر و ررلَا ض هِه فَِإنا ِإلَيِم ِبهار ا وهفَاقْلَع باذْه.  
عليه ( حفٍْص عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن - ٣

 قَالَ سأَلْته عن قَوٍم كَانت لَهم عيونٌ ِفي أَرٍض قَِريبٍة بعضها ِمن بعٍض فَأَراد الرجلُ أَنْ )السالم 
عب ِه ولَيع تا الَِّتي كَانِضِعهوم فَلَ ِمنأَس هنيلَ ععجي ِة ِمنِقيِبالْب رأَض وِن ِإذَا فُِعلَ ذَِلكيالْع ض

الْعيوِن و بعض لَا يِضر ِمن ِشدِة الْأَرِض قَالَ فَقَالَ ما كَانَ ِفي مكَاٍن شِديٍد فَلَا يِضر و ما كَانَ 
ى جاِرِه أَنْ يضع عينه كَما وضعها و هو علَى ِفي أَرٍض ِرخوٍة بطْحاَء فَِإنه يِضر و ِإنْ عرض علَ

  .ِمقْداٍر واِحٍد قَالَ ِإنْ تراضيا فَلَا يضر و قَالَ يكُونُ بين الْعينيِن أَلْف ِذراٍع 
٤ -اقحِن ِإسب ِزيدي نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مونَ باره نِعٍر عش 

 ِفي رجٍل شِهد بِعرياً مِريضاً و هو يباع فَاشتراه رجلٌ )عليه السالم ( حمزةَ الْغنِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِد فَقُِضي أَنَّ الْبِعري برأَ فَبلَغَ ثَمنه ِبعشرِة دراِهم فَجاَء و أَشرك ِفيِه رجلًا ِبِدرهميِن ِبالرأِْس و الِْجلْ

دناِنري قَالَ فَقَالَ ِلصاِحِب الدرهميِن خذْ خمس ما بلَغَ فَأَبى قَالَ أُِريد الرأْس و الِْجلْد فَقَالَ 
ِطيِإذَا أُع قَّهح ِطيأُع قَد و اررذَا الضه ذَِلك لَه سلَي سمالْخ .  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد - ٥
مهنيكُونُ بي كَم ٍة لَهيى ِإلَى قَرراةً أُخقَن ِفرحلٌ أَنْ يجر ادٍة فَأَرياةٌ ِفي قَرقَن لَه تلٌ كَانجا ِفي ر

 قَّعةً فَووِرخ ةً أَولْبص تِض ِإذَا كَانى ِفي الْأَررِبالْأُخ ِضرى لَا يتِد حعِب )عليه السالم ( الْبسلَى حع 
 لَه رحى  رجلٌ كَانت)عليه السالم ( أَنْ لَا يِضر ِإحداهما ِبالْأُخرى ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ و كَتبت ِإلَيِه 

علَى نهِر قَريٍة و الْقَريةُ ِلرجٍل فَأَراد صاِحب الْقَريِة أَنْ يسوق ِإلَى قَريِتِه الْماَء ِفي غَيِر هذَا النهِر 
 قَّعلَا فَو أَم ذَِلك ى أَ لَهحِذِه الرطِّلَ هعي عليه السالم ( و(ي و ِقي اللَّهتلَا  ي وِف ورعِبالْم لُ ِفي ذَِلكمع

 ِمنؤالْم اهأَخ رضي.  
٦ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

  عقْبةَ بِن خاِلٍد 

http://www.islam4u.com


  )٢٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... سالمي مركز االشعاع اال........... الد اخلامس : الكايف 

 بين أَهِل الْمِدينِة ِفي مشاِرِب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يالش فْعن عنملَا ي هِل أَنخى  النقَض اٍء )اهللا عليه وآله صلى ( ِء ولُ مفَض عنملَا ي هِة أَناِديِل الْبأَه نيب 

 ارلَا ِضر و ررقَالَ لَا ض لُ كَلٍَإ وِبِه فَض عنمِلي.  
٧ -نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   

 ِفي رجٍل أَتى جبلًا فَشق ِفيِه قَناةً فَذَهبت قَناةُ )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مهأَي ظَرنلَةً فَيلَةً لَيقَاِئِب الِْبئِْر لَياِن ِبحمقَاستاِة الْأُولَى قَالَ فَقَالَ ياِء قَنى ِبمرالْأُخ ترا أَض

 روعِبالْأُولَى فَلْت ترةُ أَضِت الْأَِخريِئيا فَِإنْ رِتهاِحبِبص.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا - ٨

ز نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نفٍَر ععأَِبي ج نةَ عارعليه السالم ( ر( ٍب كَانَ لَهدنج نةَ برمقَالَ ِإنَّ س 
ُء و يدخلُ ِإلَى عذِْقِه  عذْق و كَانَ طَِريقُه ِإلَيِه ِفي جوِف منِزِل رجٍل ِمن الْأَنصاِر فَكَانَ يِجي

الَ لَه الْأَنصاِري يا سمرةُ لَا تزالُ تفَاِجئُنا علَى حاٍل لَا نِحب أَنْ ِبغيِر ِإذٍْن ِمن الْأَنصاِري فَقَ
تفَاِجئَنا علَيها فَِإذَا دخلْت فَاستأِْذنْ فَقَالَ لَا أَستأِْذنُ ِفي طَِريٍق و هو طَِريِقي ِإلَى عذِْقي قَالَ 

 فَأَتاه فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  فَأَرسلَ ِإلَيِه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه فَشكَا الْأَنصاِري ِإلَى رسوِل
 لَه ِإنَّ فُلَاناً قَد شكَاك و زعم أَنك تمر علَيِه و علَى أَهِلِه ِبغيِر ِإذِْنِه فَاستأِْذنْ علَيِه ِإذَا أَردت أَنْ

 خلِّ )صلى اهللا عليه وآله ( تدخلَ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَستأِْذنُ ِفي طَِريِقي ِإلَى عذِْقي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
ي فَلَم اِن قَالَ لَا أُِريداثْن كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَك كَاِن كَذَا وِفي م ذْقع هكَانم لَك و هنلْ عز

يِزيده حتى بلَغَ عشرةَ أَعذَاٍق فَقَالَ لَا قَالَ فَلَك عشرةٌ ِفي مكَاِن كَذَا و كَذَا فَأَبى فَقَالَ خلِّ 
رجلٌ  ِإنك )صلى اهللا عليه وآله ( عنه و لَك مكَانه عذْق ِفي الْجنِة قَالَ لَا أُِريد فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 فَقُِلعت ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( مضار و لَا ضرر و لَا ِضرار علَى مؤِمٍن قَالَ ثُم أَمر ِبها رسولُ اللَِّه 

  . انطَِلق فَاغِْرسها حيثُ ِشئْت )صلى اهللا عليه وآله ( رِمي ِبها ِإلَيِه و قَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
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  باب جاِمع ِفي حِرِمي الْحقُوِق
 قَالَ )ه السالم علي(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِبيى النصلى اهللا عليه وآله ( قَض( ولُ اللَِّهسر ى لَهلَةً فَقَضخِه نلَيى عثْنتاس لًا وخن اعٍل بجِفي ر  ) صلى اهللا

  . ِبالْمدخِل ِإلَيها و الْمخرِج ِمنها و مدى جراِئِدها )عليه وآله 
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَ- ٢

 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ما بين ِبئِْر الْمعِطِن ِإلَى ِبئِْر الْمعِطِن أَربعونَ ِذراعاً و ما بين ِبئِْر ) وآله صلى اهللا عليه( رسولُ اللَِّه 

الناِضِح ِإلَى ِبئِْر الناِضِح ِستونَ ِذراعاً و ما بين الْعيِن ِإلَى الْعيِن خمسِمائَِة ِذراٍع و الطَِّريق ِإذَا 
  . أَهلُه فَحده سبعةُ أَذْرٍع تشاح علَيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن منصوِر بِن حاِزٍم - ٣

 قَضى ِلصاِحِب )عليه السالم ( نَّ عِلياً  عن حِظريٍة بين داريِن فَزعم أَ)عليه السالم ( أَنه سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
  .الداِر الَِّذي ِمن ِقبِلِه الِْقماطُ 

٤ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 ِبياِلٍد أَنَّ النِن خةَ بقْباِن ) وآله صلى اهللا عليه( علَتخالن لَةُ وخكُونَ النِل أَنْ تخاِئِر النوى ِفي هقَض 

 ِمن أُولَِئك لٍَة ِمنخا أَنَّ ِلكُلِّ نى ِفيهفَقَض قُوِق ذَِلكِلفُونَ ِفي حتخِر فَياِئِط الْآخِل ِفي حجِللر
ا ِحنياِئِدهرج ٍة ِمنِريدلَغَ جبِض ما الْأَرِدهعب .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن محمِد بِن يحيى عن حماِد - ٥
  بِن 
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 يقُولُ حِرمي الِْبئِْر الْعاِديِة أَربعونَ ِذراعاً حولَها و ِفي )عليه السالم ( نَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه عثْما
لَى ِروايٍة أُخرى خمسونَ ِذراعاً ِإلَّا أَنْ يكُونَ ِإلَى عطٍَن أَو ِإلَى الطَِّريِق فَيكُونُ أَقَلَّ ِمن ذَِلك ِإ

  .خمسٍة و ِعشِرين ِذراعاً 
٦ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

انت أَرضاً صلْبةً  قَالَ يكُونُ بين الِْبئْريِن ِإنْ كَ)عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .خمسِمائَِة ِذراٍع و ِإنْ كَانت أَرضاً ِرخوةً فَأَلْف ِذراٍع 

  .  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه قَالَ حِرمي النهِر حافَتاه و ما يِليها - ٧
٨ -وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع أَنَّ )عليه السالم ( فَِلي 

 قَالَ ما بين ِبئِْر الْمعِطِن ِإلَى ِبئِْر الْمعِطِن أَربعونَ ِذراعاً و ما بين ِبئِْر )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
اِضِح ِستاِضِح ِإلَى ِبئِْر النالن اٍع وِمائَِة ِذرسماةَ خِني الْقَنعِن ييِن ِإلَى الْعيالْع نيا بم اعاً وونَ ِذر

  .الطَِّريق يتشاح علَيِه أَهلُه فَحده سبعةُ أَذْرٍع 
بِن يحيى عن منصوِر بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ - ٩

 قَضى )عليه السالم (  قَالَ سأَلْته عن خص بين داريِن فَزعم أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبِه ِلصاِحِب الداِر الَِّذي ِمن ِقبِلِه وجه الِْقماِط 
 عرز نباب مسغَر ِضِه أَوِر أَرِفي غَي  

١ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
عها ِبغيِر ِإذِْنِه  عن رجٍل أَتى أَرض رجٍل فَزر)عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  حتى ِإذَا بلَغَ 
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 أَنفَقْت أَ لَه الزرع جاَء صاِحب الْأَرِض فَقَالَ زرعت ِبغيِر ِإذِْني فَزرعك ِلي و لَك علَي ما
  .ذَِلك أَم لَا فَقَالَ ِللزاِرِع زرعه و ِلصاِحِب الْأَرِض ِكرى أَرِضِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن موسى بِن أُكَيٍل - ٢
 ِفي رجٍل اكْترى داراً و ِفيها بستانٌ )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر النميِري عن محمِد بِن 

 اِحبص ِفي ذَِلك أِْمرتسي لَم و ذَِلك رغَي و اِكهفَو اراً وجأَش لًا وخن سغَر اِن وتسِفي الْب عرفَز
ِه الِْكرلَياِن فَقَالَ عتسالْب و اِرسِطيِه الْغعٍل فَيدةَ عِقيم عرالز و سراِر الْغالد اِحبص مقَوي ى و

  .ِإنْ كَانَ استأْمر فَعلَيِه الِْكرى و لَه الْغرس و الزرع يقْلَعه و يذْهب ِبِه حيثُ شاَء 
بِن الْحسيِن عن يِزيد بِن ِإسحاق عن هارونَ بِن   محمد بن يحيى عن محمِد - ٣

 عِن الرجِل يشتِري النخلَ ِليقْطَعه ِللْجذُوِع فَيِغيب )عليه السالم ( حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فَي قْطَعي ئَِتِه لَميلَ كَهخالن عدي لُ وجِبِه الر عنصلُ يمالْح لُ فَقَالَ لَهخلَ النمح قَد لُ وجالر مقْد

  .ما شاَء ِإلَّا أَنْ يكُونَ صاِحب النخِل كَانَ يسِقيِه و يقُوم علَيِه 
اِدرباب ن  

صلِْت أَو رجٍل عن ريانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الرياِن بِن ال- ١
 قَالَ قَالَ ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه جعلَها وقْفاً علَى ِعباِدِه فَمن عطَّلَ )عليه السالم ( يونس عِن الْعبِد الصاِلِح 

و دِفعت ِإلَى غَيِرِه و من ترك مطَالَبةَ أَرضاً ثَلَاثَ ِسِنني متواِليةً ِلغيِر ما ِعلٍَّة أُخِرجت ِمن يِدِه 
 لَه قفَلَا ح ِسِنني رشع لَه قح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد - ٢
ذَت ِمنه أَرض ثُم مكَثَ ثَلَاثَ ِسِنني لَا يطْلُبها لَم يِحلَّ لَه بعد ثَلَاِث  قَالَ من أُِخ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِسِنني أَنْ يطْلُبها 
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الَهانَ مأَد نٍةباب منيِر بيِبغ   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِعمرانَ - ١

جلٌ كَانَ  أَربعةٌ لَا يستجاب لَهم دعوةٌ أَحدهم ر)عليه السالم ( بِن أَِبي عاِصٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .لَه مالٌ فَأَدانه ِبغيِر بينٍة يقُولُ اللَّه عز و جلَّ أَ لَم آمرك ِبالشهادِة 

  أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عِن ابِن بقَّاٍح عن أَِبي عبِد - ٢
 أَربعةٌ لَا يستجاب لَهم )عليه السالم (  عن عماِر بِن أَِبي عاِصٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه اللَِّه الْمؤِمِن

   .فَذَكَر الراِبع رجلٌ كَانَ لَه مالٌ فَأَدانه ِبغيِر بينٍة فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ أَ لَم آمرك ِبالشهادِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن موسى بِن - ٣

 قَالَ من )عليه السالم ( سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بذَه رجؤي ٍة لَمنيِر بلَى غَيع قُّهح .  

 محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   ناِدرباب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ - ١

د  قَالَ قَالَ لَيس لَك أَنْ تتِهم مِن ائْتمنته و لَا تأْتِمن الْخاِئن و قَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هتبرج.  

  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن محمِد بِن هارونَ الْجلَّاِب - ٢
ن  يقُولُ ِإذَا كَانَ الْجور أَغْلَب ِمن الْحق لَم يِحلَّ ِلأَحٍد أَنْ يظُ)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 

 هِمن ذَِلك ِرفعى يتراً حيٍد خِبأَح.  
  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن خلَِف بِن - ٣

 ناٍد عمح  
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 )عليه السالم (  ِفي حِديٍث لَه أَنه قَالَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( زكَِريا بِن ِإبراِهيم رفَعه عن أَِبي جعفٍَر 
  .مِن ائْتمن غَير مؤتمٍن فَلَا حجةَ لَه علَى اللَِّه 

٤ -محِن   مسا الْحأَب تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
  . يقُولُ لَا يخنك الْأَِمني و لَِكِن ائْتمنت الْخاِئن )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( 

شعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن   أَبو عِلي الْأَ- ٥
 قَالَ من عرف ِمن عبٍد )عليه السالم ( عبيِس بِن ِهشاٍم عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ا حدثَ و خلْفاً ِإذَا وعد و ِخيانةً ِإذَا اؤتِمن ثُم ائْتمنه علَى أَمانٍة كَانَ ِمن عِبيِد اللَِّه كَِذباً ِإذَ
 هرأْجلَا ي ِه ولَيع ِلفخلَا ي ا ثُمِفيه هِليتبالَى أَنْ يعلَى اللَِّه تقّاً عح.  

  الِْإضاعِةباب آخر ِمنه ِفي ِحفِْظ الْماِل و كَراهِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز قَالَ - ١

لْيمِن  دناِنري و أَراد رجلٌ ِمن قُريٍش أَنْ يخرج ِإلَى ا)عليه السالم ( كَانت ِلِإسماِعيلَ بِن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَقَالَ ِإسماِعيلُ يا أَبِت ِإنَّ فُلَاناً يِريد الْخروج ِإلَى الْيمِن و ِعنِدي كَذَا و كَذَا ِديناراً فَترى أَنْ 

ني أَ ما بلَغك أَنه  يا ب)عليه السالم ( أَدفَعها ِإلَيِه يبتاع ِلي ِبها ِبضاعةً ِمن الْيمِن فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و اهاِعيلُ أَبمى ِإسصلْ فَعفْعلَا ت ينا بفَقَالَ ي اسقُولُ النكَذَا ياِعيلُ همفَقَالَ ِإس رمالْخ برشي

يأِْتِه ِبشي لَم ا ولَكَههتفَاس هاِنرينِه دِإلَي فَعد مِإس جرا فَخهِد اللَِّه ٍء ِمنبا عأَنَّ أَب قُِضي عليه ( اِعيلُ و

 حج و حج ِإسماِعيلُ ِتلْك السنةَ فَجعلَ يطُوف ِبالْبيِت و يقُولُ اللَّهم أْجرِني و أَخِلف )السالم 
ن خلِْفِه فَقَالَ لَه مه يا بني فَلَا و اللَِّه ما لَك  فَهمزه ِبيِدِه ِم)عليه السالم ( علَي فَلَِحقَه أَبو عبِد اللَِّه 

حجةٌ و لَا لَك أَنْ يأْجرك و لَا يخِلف علَيك و قَد بلَغك أَنه يشرب الْخمر ] هذَا[علَى اللَِّه 
 ي لَمِت ِإنا أَباِعيلُ يمفَقَالَ ِإس هتنما فَائْتقُولُونَ فَقَالَ يي اسالن تِمعا سمِإن رمالْخ برشي هأَر

 قدصي و اللَّه قدصقُولُ يي ِمِننيؤِللْم ِمنؤي ِباللَِّه و ِمنؤاِبِه يقُولُ ِفي ِكتلَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه ينب
ِعن ِهدفَِإذَا ش ِمِننيؤلَّ ِللْمج و زع ِر فَِإنَّ اللَّهمالْخ اِربش ِمنأْتلَا ت و مقْهدونَ فَصِمنؤالْم كد

  يقُولُ 
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اَء أَموالَكُم فَأَي سِفيٍه أَسفَه ِمن شاِرِب الْخمِر ِإنَّ شاِرب الْخمِر لَا ِفي ِكتاِبِه و ال تؤتوا السفَه
يزوج ِإذَا خطَب و لَا يشفَّع ِإذَا شفَع و لَا يؤتمن علَى أَمانٍة فَمِن ائْتمنه علَى أَمانٍة فَاستهلَكَها 

  .تمنه علَى اللَِّه أَنْ يأْجره و لَا يخِلف علَيِه لَم يكُن ِللَِّذي ائْ
٢ - اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نا ] عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد و سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع

ع سوني نِميعاً عأَِبيِه ج نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع نكَانَ عسِن ماب اٍن وِن ِسنِد اللَِّه ببع ن
ٍء فَاسأَلُوِني عن ِكتاِب اللَِّه ثُم قَالَ   ِإذَا حدثْتكُم ِبشي)عليه السالم ( أَِبي الْجاروِد قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

الْقَاِل و ِن الِْقيِل وى عهن ِديِثِه ِإنَّ اللَّهوِل ِفي حسر نا اباِل فَقَالُوا يؤِة السكَثْر اِل واِد الْمفَس 
 ِفي كَِثٍري ِمن رياِبِه ال خقُولُ ِفي ِكتلَّ يج و زع اِب اللَِّه قَالَ ِإنَّ اللَّهِكت ذَا ِمنه نأَي اللَِّه و

موالَكُم الَِّتي جعلَ اللَّه لَكُم ِقياماً و قَالَ ال تسئَلُوا عن نجواهم الْآيةَ و قَالَ و ال تؤتوا السفَهاَء أَ
 كُمؤست لَكُم دبياَء ِإنْ تأَش.  

٣ - نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 مِن ائْتمن شاِرب الْخمِر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم (  عبِد اللَِّه أَِبي الرِبيِع عن أَِبي

 لَفلَا خ و لَه رلَا أَج انٌ وملَى اللَِّه ضع لَه سِعلِْمِه ِفيِه فَلَي دعٍة بانلَى أَمع.  
٤ -س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعداِبنحِض أَصعب ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل به  
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  . قَالَ ما أُباِلي ائْتمنت خاِئناً أَو مضيعاً )م عليه السال( عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن - ٥

  .الَ و ِإضاعةَ الْماِل و كَثْرةَ السؤاِل قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يبِغض الِْقيلَ و الْقَ
  باب ضماِن ما يفِْسد الْبهاِئم ِمن الْحرِث و الزرِع

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يِزيد بِن ِإسحاق شِعٍر عن هارونَ بِن - ١
 عِن الْبقَِر و الْغنِم و الِْإِبِل يكُونُ ِفي الرعِي فَتفِْسد شيئاً )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه حمزةَ قَالَ سأَلْت أَ

 و هفَظُونحي هابحِل أَنَّ أَصأَج انٌ ِمنما ضهلَيع ساراً فَلَيهن تدانٌ فَقَالَ ِإنْ أَفْسما ضهلَيلْ عه
  .سدت لَيلًا فَِإنَّ علَيها ضمانٌ ِإنْ أَفْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن بعِض أَصحاِبنا - ٢
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )الم عليه الس( عِن الْمعلَّى أَِبي عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

و داود و سلَيمانَ ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِث ِإذْ نفَشت ِفيِه غَنم الْقَوِم فَقَالَ لَا يكُونُ النفَش ِإلَّا 
سلَي اِر وهثَ ِبالنرفَظَ الْححِث أَنْ يراِحِب الْحلَى صِل ِإنَّ عِة ِباللَّياِشياِحِب الْملَى صع 

ِحفْظُها ِبالنهاِر و ِإنما رعيها ِبالنهاِر و أَرزاقُها فَما أَفْسدت فَلَيس علَيها و علَى أَصحاِب 
د ضِمنوا و هو النفَش و الْماِشيِة ِحفْظُ الْماِشيِة ِباللَّيِل عن حرِث الناِس فَما أَفْسدت ِباللَّيِل فَقَ

 داوعليه السالم ( ِإنَّ د( ُانملَيس كَمح ِم ونالْغ ِرقَاب هعرز ابِللَِّذي أَص كَمح  ) عليه السالم( لَ وسالر 
  .الثَّلَّةَ و هو اللَّبن و الصوف ِفي ذَِلك الْعاِم 
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  أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن بحٍر عِن ابِن - ٣
 قَالَ قُلْت لَه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و داود و ) السالم عليه( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هةً فَقَالَ ِإناِحدةً وقَِضي تِث كَانرا ِفي الْحكَمح ِحني ِث قُلْتركُماِن ِفي الْححمانَ ِإذْ يلَيس
لَ دقَب نيِبيلَّ ِإلَى النج و زع ى اللَّهحِفي كَانَ أَو تفَشٍم نغَن أَي داود ثَ اللَّهعِإلَى أَنْ ب داو

الْحرِث فَِلصاِحِب الْحرِث ِرقَاب الْغنِم و لَا يكُونُ النفَش ِإلَّا ِباللَّيِل فَِإنَّ علَى صاِحِب الزرِع أَنْ 
 ِبما حكَمت ِبِه )عليه السالم ( الْغنِم ِباللَّيِل فَحكَم داود يحفَظَه ِبالنهاِر و علَى صاِحِب الْغنِم ِحفْظُ 

 أَي غَنٍم نفَشت ِفي )عليه السالم (  ِمن قَبِلِه و أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى سلَيمانَ )عليهم السالم ( الْأَنِبياُء 
عليه ( ا ما خرج ِمن بطُوِنها و كَذَِلك جرِت السنةُ بعد سلَيمانَ زرٍع فَلَيس ِلصاِحِب الزرِع ِإلَّ

 و هو قَولُ اللَِّه تعالَى و كُلا آتينا حكْماً و ِعلْماً فَحكَم كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبحكِْم اللَِّه عز )السالم 
  .و جلَّ 

رباب آخ  
١ -نب ِليأَِبي   ع ةَ واررز نكَانَ عسِن مِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي رجٍل كَانَ لَه )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هرأْجتفَاس ونَ غُلَاماِمناِليِه ضوفَم هِمن قأَب ئاً أَويش عيقَالَ ِإنْ كَانَ ض هرغَي اِئغٌ أَوص هِمن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد - ٢
 أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه مِن استعار عبداً مملُوكاً ِلقَوٍم فَِعيب  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 اِمنض وفَه ِغرياً فَِعيباً صرح ارعتِن اسم و اِمنض وفَه.  

http://www.islam4u.com


  )٣٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

نيِه الدلَيع قَعفَي ِجرتي لُوكمباب الْم  
١ - ظَِريٍف الْأَكْفَاِني نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم نا عاِبنحأَص ضعب  

الْب اِء ورِفي الش لَاٍم لَهقَالَ كَانَ أَِذنَ ِلغ ِه ولَيِن الَِّذي عيالد فَأُِخذَ ِبذَِلك نيد هلَِزم و ِع فَأَفْلَسي
 فَقَالَ ِإنْ ِبعته لَِزمك الدين و )عليه السالم ( لَيس يساِوي ثَمنه ما علَيِه ِمن الديِن فَسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 

ملْزي لَم هقْتتِإنْ أَعيش هملْزي فَلَم قَهتفَأَع نيالد ٌء  ك.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ - ٢

 و ترك عبداً لَه مالٌ ِفي التجارِة  عن رجٍل مات و ترك علَيِه ديناً)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
و ولَداً و ِفي يِد الْعبِد مالٌ و متاع و علَيِه دين استدانه الْعبد ِفي حياِة سيِدِه ِفي ِتجارِتِه و ِإنَّ 

بِد الْعا ِفي يوا ِفيممصتِت اخياَء الْممغُر ثَةَ ورِد فَقَالَ الْوبِة الْعقَبِفي ر اِع وتالْم اِل والْم ِد ِمن
أَرى أَنْ لَيس ِللْورثَِة سِبيلٌ علَى رقَبِة الْعبِد و لَا علَى ما ِفي يِدِه ِمن الْمتاِع و الْماِل ِإلَّا أَنْ 

بكُونُ الْعِميعاً فَياِء جمرالْغ نيوا دنمضي و دبا كَانَ الْعوثَِة فَِإنْ أَبراِل ِللْوالْم ِدِه ِمنا ِفي يم و د
 زجِص فَِإنْ عِبالِْحص مهنيب ذَِلك مقْسي اِل ثُمالْم ِدِه ِمنا ِفي يم و دبالْع مقَواِء يمرِدِه ِللْغا ِفي يم

 عن أَمواِل الْغرماِء رجعوا علَى الْورثَِة ِفيما بِقي لَهم ِإنْ كَانَ الْميت ِقيمةُ الْعبِد و ما ِفي يِدِه
  .ترك شيئاً قَالَ و ِإنْ فَضلَ ِمن ِقيمِة الْعبِد و ما كَانَ ِفي يِدِه عن ديِن الْغرماِء رد علَى الْورثَِة 

٣ -حي نب دمحم   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عي
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ يأْذَنُ ِلمملُوِكِه ِفي )عليه السالم ( عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

نيِه دلَيع ِصريِة فَيارجأَِذنَ الت كُني ِإنْ لَم و لَاهولَى مع نيفَالد ِدينتسأَنْ ي قَالَ ِإنْ كَانَ أَِذنَ لَه 
يفَلَا ش ِدينتسأَنْ ي ِن  لَهيِفي الد دبى الْععستسي لَى وولَى الْمَء ع.  
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  باب النواِدِر
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم مصتلَ)عليه السالم ( اخجر  اِئعى الْبثْنتاس ِعرياً وِر بالْآخ ا ِمنمهدى أَحرتاِن اش
الرأْس و الِْجلْد ثُم بدا ِللْمشتِري أَنْ يِبيعه فَقَالَ ِللْمشتِري هو شِريكُك ِفي الْبِعِري علَى قَدِر 

  .الرأِْس و الِْجلِْد 
٢ -ٍد عمحم نب ِليع   دمحِني مرباٍد قَالَ أَخمِن حب دمأَح ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص ن

 و هو يحاِسب وِكيلًا لَه و )عليه السالم ( بن مراِزٍم عن أَِبيِه أَو عمِه قَالَ شِهدت أَبا عبِد اللَِّه 
 يا هذَا )عليه السالم ( ِه ما خنت و اللَِّه ما خنت فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه الْوِكيلُ يكِْثر أَنْ يقُولَ و اللَّ

صلى اهللا عليه ( ِخيانتك و تضِييعك علَي ماِلي سواٌء ِلأَنَّ الِْخيانةَ شرها علَيك ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

حدكُم هرب ِمن ِرزِقِه لَتِبعه حتى يدِركَه كَما أَنه ِإنْ هرب ِمن أَجِلِه تِبعه حتى  لَو أَنَّ أَ)وآله 
  .يدِركَه من خانَ ِخيانةً حِسبت علَيِه ِمن ِرزِقِه و كُِتب علَيِه ِوزرها 

محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي عمارةَ الطَّياِر قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٣
 ِإنه قَد ذَهب ماِلي و تفَرق ما ِفي يِدي و ِعياِلي كَِثري فَقَالَ لَه أَبو )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

كُوفَةَ فَافْتح باب حانوِتك و ابسطْ ِبساطَك و ضع ِميزانك و  ِإذَا قَِدمت الْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
تعرض ِلِرزِق ربك قَالَ فَلَما أَنْ قَِدم فَتح باب حانوِتِه و بسطَ ِبساطَه و وضع ِميزانه قَالَ 

ٌء قَالَ فَجاَءه   قَِليلٌ و لَا كَِثري ِمن الْمتاِع و لَا ِعنده شيفَتعجب من حولَه ِبأَنْ لَيس ِفي بيِتِه
 فَقَالَ لَه رآخ اَءهج ِه ثُمِإلَي نالثَّم ارص و هنذَ ثَمأَخ و ى لَهرتباً قَالَ فَاشِر ِلي ثَوتلٌ فَقَالَ اشجر

لَه باً قَالَ فَطَلَبِر ِلي ثَوتاش كَذَِلك ِدِه وِفي ي ارفَص هنذَ ثَمباً فَأَخثَو ى لَهرتاش وِق ثُمِفي الس 
 ارجالت عنصي  
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م جاَءه رجلٌ آخر فَقَالَ لَه يا أَبا عمارةَ ِإنَّ ِعنِدي ِعدلًا ِمن كَتاٍن يأْخذُ بعضهم ِمن بعٍض ثُ
فَهلْ تشتِريِه و أُؤخرك ِبثَمِنِه سنةً فَقَالَ نعم احِملْه و ِجئِْني ِبِه قَالَ فَحملَه فَاشتراه ِمنه ِبتأِْخِري 

ٍة قَالَ فَقَامنلُ سذَا الِْعدا هةَ مارما عا أَبي وِق فَقَالَ لَهِل السأَه آٍت ِمن اهأَت ثُم بلُ فَذَهجالر 
 فِنص طَاهأَع و هِمن اهرتفَاش معقَالَ ن هنثَم لَ لَكجأُع و فَهِني ِنصقَالَ فَِبع هتيرتلٌ اشذَا ِعدقَالَ ه

تالْم بِنِه الثَّوِري ِبثَمتشلَ يعٍة قَالَ فَجناِقي ِإلَى سِدِه الْبِفي ي ارِن قَالَ فَصالثَّم فذَ ِنصأَخ اِع و
  .و الثَّوبيِن و يعِرض و يشتِري و يِبيع حتى أَثْرى و عرض وجهه و أَصاب معروفاً 

٤ -م نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمح
ٍء معاشك قَالَ قُلْت غُلَاماِن ِلي و جملَاِن   أَي شي)عليه السالم ( الْأَحوِل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

ِمن ِبذَِلك ِترتقَالَ فَقَالَ اس وكفَعني لَم وكرضي ِإنْ لَم مهفَِإن اِنكوِإخ .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن - ٥

 الناِس من ِرزقُه ِفي التجارِة و ِمنهم من  يقُولُ ِمن)عليه السالم ( صِبيٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِرزقُه ِفي السيِف و ِمنهم من ِرزقُه ِفي ِلساِنِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْمثَنى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  . قَالَ من ضاق علَيِه الْمعاش أَو قَالَ الرزق فَلْيشتِر ِصغاراً و لْيِبع ِكباراً )السالم عليه ( 

  . من أَعيته الِْحيلَةُ فَلْيعاِلِج الْكُرسف )عليه السالم (  و رِوي عنه أَنه قَالَ 
٧ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   نٍد ععِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب

  . قَالَ كُلُّ ما افْتتح ِبِه الرجلُ ِرزقَه فَهو ِتجارةٌ )عليه السالم ( محمِد بِن فُضيٍل عن أَِبي الْحسِن 
٨ -ا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم   ِليِن عِن بسِن الْحاِس عبِن الْعوِر بصنم ن  
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 )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن يقِْطٍني عِن الْحسيِن بِن مياٍح عن أُميةَ بِن عمٍرو عِن الشِعِري
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِمري( مرحا يمِإن و ِزيدأَنْ ت لَك ساِدي فَلَينى الْمادقُولُ ِإذَا ني 

 كُوتا السِحلُّهي اُء ودةَ الناديالز.  
٩ -يحي نب دمحِزيِز   مِد الْعبع نوٍب عبحِن مِن ابِرِه عغَي ٍد أَومحِن مب دمأَح نى ع

 يقُولُ من زرع ِحنطَةً )عليه السالم ( الْعبِدي عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
هعرز كزي ٍض فَلَمِفي أَر ِض أَوِة الْأَرقَبِلِه ِفي ِملِْك رمِعِري فَِبظُلِْم عالش كَِثري هعرز جرخ أَو 

ِبظُلٍْم ِلمزاِرِعيِه و أَكَرِتِه ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين هادوا حرمنا علَيِهم طَيباٍت 
ي ملَه ِم الِْإِبِل أُِحلَّتلَح اِئيلَ كَانَ ِإذَا أَكَلَ ِمنرقَالَ ِإنَّ ِإس ِم ونالْغ قَِر والْب الِْإِبِل و ومِني لُحع

زا ناةُ فَلَمروِزلَ التنلَ أَنْ تقَب ذَِلك الِْإِبِل و مفِْسِه لَحلَى نع مرِة فَحاِصرالْخ عجِه ولَيع جيلَِت ه
 أْكُلْهي لَم و همرحي اةُ لَمروالت.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن جعفَِر بِن -١٠
 فَتى صادقَته جاِريةٌ )عليه السالم ( محمِد بِن أَِبي الصباِح عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

فَدفَعت ِإلَيِه أَربعةَ آلَاِف ِدرهٍم ثُم قَالَت لَه ِإذَا فَسد بيِني و بينك رد علَي هِذِه الْأَربعةَ آلَاٍف 
د أَنْ يتوب كَيف يصنع قَالَ يرد علَيها الْأَربعةَ فَعِملَ ِبها الْفَتى و رِبح ثُم ِإنَّ الْفَتى تزوج و أَرا

 لَه حبالر ٍم وهآلَاِف ِدر.  
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ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي-١١
  . أَنْ يؤكَلُ ما تحِملُ النملَةُ ِبِفيها و قَواِئِمها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

١٢-نٍد عمحم نب نيسِن   الْحسأَِبي الْح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بععليه السالم (  م( 
  .قَالَ سِمعته يقُولُ ِحيلَةُ الرجِل ِفي باِب مكْسِبِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الرباِطي عن أَِبي -١٣
 عن رجٍل صادقَته امرأَةٌ )عليه السالم ( الصباِح مولَى آِل ساٍم عن جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِمنها و ِإنْ فَأَعطَته مالًا فَمكَثَ ِفي يِدِه ما شاَء اللَّه ثُم ِإنه بعد خرج ِمنه قَالَ يرد ِإلَيها ما أَخذَ
 لَه ولَ فَهكَانَ فَض.  

 رجلٌ يكُونُ لَه )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد ِإلَى أَِبي محمٍد -١٤
اٍم وِة أَيرشِإلَى ع كِإلَي ِرفصأَن قُولُ لَهفَي هملْزٍم فَيهٍل ِمائَةُ ِدرجلَى رع فَِإنْ لَم كتاجأَقِْضي ح 

أَنصِرف فَلَك علَي أَلْف ِدرهٍم حالَّةً ِمن غَيِر شرٍط و أَشهد ِبذَِلك علَيِه ثُم دعاهم ِإلَى الشهادِة 
 قَّععليه السالم ( فَو(لَا ي و قوا ِإلَّا ِبالْحدهشأَنْ ي مِغي لَهبنذَ ِإلَّا  لَا يأْخِن أَنْ يياِحِب الدِغي ِلصبن

 اَء اللَّهِإنْ ش قالْح.  
١٥- نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع و  

 ِفي سوِق النحاِس فَقُلْت )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه يحيى الْحلَِبي عِن الثُّماِلي قَالَ مررت مع أَِب
يش أَي اسحذَا النه اكِفد ِعلْتلَى أَنْ  جع رقَد نا فَمهتدأَفْس ضةٌ ِإلَّا أَنَّ الْأَرفَقَالَ ِفض لُهٍء أَص

  .يخِرج الْفَساد ِمنها انتفَع ِبها 
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن   ِعدةٌ-١٦

 كدا ِعنفَم بذَه أَو لَكه قُولُ قَدالَ فَيلَ الْمجِطي الرالُ أُعلَا أَز ةَ قَالَ قُلْتبتِن عِلِك بِد الْمبع
الُهتحلُ ِحيلَةٌ تمعماً يهِدر ِرينِطِه ِعشأَع و اها ِإيهأَقِْرض ٍم وهِدر لَ أَلْفجِط الرا ِلي فَقَالَ أَع

 ِني ويب وِميعاً فَها جمهِمن تبا أَصفَم اِلكم أْسذَا ره اِلي وم أْسذَا رقُولُ هت اِل كُلِِّه وِبالْم
أَلْتفَس كنيِد اللَِّه ببا عِبِه )عليه السالم (  أَب أْسفَقَالَ لَا ب ذَِلك نع .  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل -١٧
   ذَهاب ِثياِبنا ِعند الْقَصاِرين فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ شكَونا ِإلَى أَِبي عبِد 
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  .بعد ذَِلك ثَوب اكْتبوا علَيها بركَةٌ لَنا فَفَعلْنا ذَِلك فَما ذَهب لَنا 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عِن -١٨

 فَاعبثُوا  قَالَ ِإذَا أَصابتكُم مجاعةٌ)عليه السالم ( الْخيبِري عِن الْحسيِن بِن ثُويٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالزِبيِب 

  و عنه عن محمِد بِن أَحمد عِن السنِدي بِن محمٍد عن أَِبي الْبختِري عن أَِبي -١٩
  . الناِر  لَا يِحلُّ منع الِْملِْح و)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  عنه عن موسى بِن جعفٍَر الْبغداِدي عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه عن واِصِل بِن -٢٠
 خِليطٌ )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ كَانَ ِللنِبي )عليه السالم ( سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 جزاك اللَّه ِمن خِليٍط )صلى اهللا عليه وآله (  لَِقيه خِليطُه فَقَالَ ِللنِبي )عليه السالم ( ِفي الْجاِهِليِة فَلَما بِعثَ 
 ِبيالن اِري فَقَالَ لَهملَا ت اِتي ووت تكُن راً فَقَديصلى اهللا عليه وآله ( خ(أَن ِليٍط  وخ ِمن اللَّه اكزفَج ت
  .خيراً فَِإنك لَم تكُن ترد ِربحاً و لَا تمِسك ِضرساً 

٢١- نع اِهيمرِإب نب ِليٍد ] أَِبيِه[  عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع
 داوِن دانَ بملَيس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نٍل عجر نعليه السالم ( ع( ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجر نع هأَلْتقَالَ س 

أَودعه رجلٌ ِمن اللُّصوِص دراِهم أَو متاعاً و اللِّص مسِلم هلْ يرد علَيِه قَالَ لَا يرد علَيِه فَِإنْ 
أَنْ ي هكَنلًا فَِإنْ أَموا حفُهرعا فَيهِصيبِزلَِة اللُّقَطَِة ينِدِه ِبمِإلَّا كَانَ ِفي ي لَ واِحِبِه فَعلَى صع در

 ِر والْأَج نيب هريخ ذَِلك دعا بهاِحباَء صا فَِإنْ جِبه قدصِإلَّا ت ِه ولَيا عهدا رهاِحبص ابأَص
  .غرِم فَِإذَا اختار الْأَجر فَلَه الْأَجر و ِإِن اختار الْغرم غَِرم لَه و كَانَ الْأَجر لَه الْ
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٢٢- اِهيمرِإب نب ِليع   أَلْتِن قَالَ سمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع
 ضعا بلْنمح و مهنا علْنحتكَّةَ فَارٍم ِبمِلقَو اِفِقنيرا مكُن اكِفد ِعلْتج اِلحاً فَقُلْتداً صبع

مالْقَو بذَه قَد ِر ِعلٍْم ويِبغ اِعِهمتا مندِعن اعتالْم ِقيب فَقَد مهطَانأَو ِرفعلَا ن و مِرفُهعلَا ن و 
 و مِرفُهأَع تلَس لَه قُلْت سونِبالْكُوفَِة فَقَالَ ي مقُوهلْحى تتح هِملُونحِبِه قَالَ فَقَالَ ت عنصا نفَم

مهنأَلُ عسن فِري كَيدلَ لَا نأَه اكِفد ِعلْتج قَالَ فَقُلْت كابحأَص هنِط ثَمأَع و هقَالَ فَقَالَ ِبع 
 معِة قَالَ فَقَالَ نلَايالْو.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي -٢٣
ةَ عِدجيِد اللَِّه خبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وأْخلُوِك يمِن الْمع اِرِبيحالْم ذَِريح أَلَهقَالَ س 

نْ يعرفَها ما ِللْمملُوِك و اللُّقَطَِة لَا يمِلك ِمن نفِْسِه شيئاً فَلَا يعِرض لَها الْمملُوك فَِإنه ينبِغي لَه أَ
 ِرثَهو نِلم لَِدِه واثاً ِلوكَانَ ِمري اتاِلِه فَِإنْ مِفي م تِإلَّا كَان ِه وا ِإلَيهفَعا دهاَء طَاِلبةً فَِإنْ جنس

فَعا دهاَء طَاِلبِإنْ ج و ملَه ِهي اِلِهموِفي أَم تكَان ا طَاِلبِجئْ لَهي ِه فَِإنْ لَما ِإلَيوه.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٤

فْلٌ ِإلَّا أَنْ  عِن الْكَشوِف و هو أَنْ تضرب الناقَةُ و ولَدها ِط)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 
  .يتصدق ِبولَِدها أَو يذْبح و نهى أَنْ ينزى ِحمار علَى عِتيقٍَة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن اللُّؤلُِؤي عن صفْوانَ بِن يحيى -٢٥
ِن الْحِن بمحِد الربع نع ِديداً وقاً شيض اقِة فَضِدينا ِبالْماِبنحأَص لٌ ِمنجاِج قَالَ كَانَ رج

 اذْهب فَخذْ حانوتاً ِفي السوِق و ابسطْ ِبساطاً و )عليه السالم ( اشتدت حالُه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
اٍء وم ةٌ ِمنرج كدِعن كُنلْي قَالَ ثُم اَء اللَّها شكَثَ ملُ فَمجلَ الرقَالَ فَفَع وِتكانح ابب مالْز 

قَِدمت ِرفْقَةٌ ِمن ِمصر فَأَلْقَوا متاعهم كُلُّ رجٍل ِمنهم ِعند معِرفَِتِه و ِعند صِديِقِه حتى ملَئُوا 
 اِنيتوالْح.  
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و بِقي رجلٌ ِمنهم لَم يِصب حانوتاً يلِْقي ِفيِه متاعه فَقَالَ لَه أَهلُ السوِق هاهنا رجلٌ لَيس ِبِه 
توِتِه مانِفي ح سلَي و أْساِعي بتأُلِْقي م ِه فَقَالَ لَهِإلَي بوِتِه فَذَهانِفي ح كاعتم تأَلْقَي فَلَو اع

ِفي حانوِتك فَقَالَ لَه نعم فَأَلْقَى متاعه ِفي حانوِتِه و جعلَ يِبيع متاعه الْأَولَ فَالْأَولَ حتى ِإذَا 
ٌء يِسري ِمن متاِعِه فَكَِره الْمقَام علَيِه فَقَالَ ِلصاِحِبنا   بِقي ِعند الرجِل شيحضر خروج الرفْقَِة

 جرخ فْقَةُ وِت الرجرفَخ معِنِه قَالَ فَقَالَ نِبثَم ثُ ِإلَيعبت و هِبيعت كدِعن اعتذَا الْمه لِّفأُخ
مهعلُ مجالر وجرأَ خيها أَنْ تِه قَالَ فَلَمِنِه ِإلَيثَ ِبثَمعب ا وناِحبص هاعفَب هدِعن اعتالْم لَّفخ و 

 لُ أَقَامجالر أَى ذَِلكا را فَلَمهنِه ثَمِإلَي در ا وهاعٍة فَباعِه ِبِبضثَ ِإلَيعب رِمص ِمن رِرفْقَِة ِمص
  .ِبِمصر و جعلَ يبعثُ ِإلَيِه ِبالْمتاِع و يجهز علَيِه قَالَ فَأَصاب و كَثُر مالُه و أَثْرى 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن عبِد الْحِميِد -٢٦
 ِإني اتخذْت رحى ِفيها مجِلِسي و يجِلس )عليه السالم ( اِئي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن عواٍض الطَّ

  .ِإلَي ِفيها أَصحاِبي فَقَالَ ذَاك ِرفْق اللَِّه عز و جلَّ 
٢٧-ِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح نع ِليِن عِن بس

 يقُولُ لَجلُوس الرجِل ِفي دبِر صلَاِة الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
كُونُ ِللري ِر فَقُلْتحكُوِب الْبر ِق ِمنزفَذُ ِفي طَلَِب الرِس أَنما الشهتفَو افخةُ ياجِل الْحج

  .فَقَالَ يدِلج ِفيها و لْيذْكُِر اللَّه عز و جلَّ فَِإنه ِفي تعِقيٍب ما دام علَى وضوٍء 
٢٨- ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عِد اللَِّه مبأَِبي ع نٍب عهِن وةَ بكُلُّ )عليه السالم ( اِوي ضعي وضضانٌ عماِس زلَى النأِْتي عقَالَ ي 
 كُمنيلَ با الْفَضوسنال ت لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَد لَ وى الْفَضسني ِه ويدا ِفي يلَى مِرٍئ عام

  .ي ِفي ذَِلك الزماِن قَوم يعاِملُونَ الْمضطَرين هم ِشرار الْخلِْق ينبِر
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٢٩-حم نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِزي نلُ بهس   اقحِإس نٍل عجر ناِزٍم عرِن مِد بم
 يقُولُ من طَلَب قَِليلَ الرزِق كَانَ ذَِلك داِعيه ِإلَى )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

انَ ذَِلك داِعيه ِإلَى ذَهاِب كَِثٍري ِمن و من ترك قَِليلًا ِمن الرزِق كَ[اجِتلَاِب كَِثٍري ِمن الرزِق 
  ] .الرزِق

٣٠- نى عِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
مع نب اقحِإس تِهداِل قَالَ شمِن الْجيسِن الْحع اهمٍل سجر وه و هِكيس دش قَد ماً وواٍر ي

 اٍر قَالَ فَقُلْتِبِدين اِهمرد طَاهفَأَع لَّ الِْكيساٍر فَحِبِدين اِهمرد طْلُبانٌ يسِإن اَءهفَج قُومأَنْ ي ِريدي
م اقحاِر فَقَالَ ِإسينذَا الدلُ ها كَانَ فَضانَ اللَِّه محبس لَه اِر وينِل الدةً ِفي فَضغْبذَا ره لْتا فَع

  . يقُولُ مِن استقَلَّ قَِليلَ الرزِق حِرم الْكَِثري )عليه السالم ( لَِكن سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٣١-ٍد الِْغفَاِريمحأَِبي م نى عِن ِعيسِد بمحم نٍد عمحم نب دمِن   أَحِد اللَِّه ببع نع 

 من أَعيته )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِإبراِهيم عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْقُدرةُ فَلْيرب صِغرياً 

ِمن ى أَنَّ الِْغفَاِريِعيس نب دمحم معز  هنع اللَّه ِضير لِْد أَِبي ذَرو .  
٣٢- ِبي رِن قَالَ مسالْح أُم نةَ عرهأَِبي ز نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحم نب دمأَح  

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري(يش ِن قُلْ  فَقَالَ أَيسالْح ا أُمي ِعنينصلُّ ٍء تأَح ها ِإنأَغِْزلُ فَقَالَ أَم ت
  .الْكَسِب أَو ِمن أَحلِّ الْكَسِب 

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن أَسباٍط عمن حدثَه عن جهِم -٣٣
 ِإذَا رأَيت الرجلَ يخِرج ِمن ماِلِه ِفي طَاعِة )عليه السالم ( ِه بِن حميٍد الرواِسي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ

 هأَن لَملَّ فَاعج و زِة اللَِّه عِصيعِفي م هجرِإذَا أَخ لَاٍل وح ِمن هابأَص هأَن لَملَّ فَاعج و زاللَِّه ع
  .أَصابه ِمن حراٍم 

٣٤-دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نع ثَهدح نمى عِن ِعيسِد بمحم نعليه السالم (  ب( قَالَ قُلْت 
الرجلُ يخرج ثُم يقْدم علَينا و قَد أَفَاد الْمالَ الْكَِثري فَلَا ندِري اكْتسبه ِمن حلَاٍل أَو حراٍم فَقَالَ 
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ك فَانظُر ِفي أَي وجٍه يخِرج نفَقَاِتِه فَِإنْ كَانَ ينِفق ِفيما لَا ينبِغي ِمما يأْثَم علَيِه فَهو ِإذَا كَانَ ذَِل
 امرح.  
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٣٥-ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم (  ب( 
 ِبيالن رقَِصرياً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ م بالثَّو لُ طَِويلًا وجكَانَ الر و هِبيعي بثَو هعم ٍل وجلَى رع 

  .لَ لَه اجِلس فَِإنه أَنفَق ِلِسلْعِتك فَقَا
٣٦- ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لَى أَِبي أَعطَاِنيِه ِإنسانٌ فَأَخرجته  قَالَ ِجئْت ِبِكتاٍب ِإ)عليه السالم ( عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اعيِمض ئاً فَِإنَّ الْكُميش كِملْ ِفي كُمحلَا ت ينا بي فَقَالَ ِلي يكُم ِمن.  

 عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر-٣٧
 يأِْتي علَى الناِس زمانٌ يشكُونَ ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

ا و كَذَا ربهم قُلْت و كَيف يشكُونَ ِفيِه ربهم قَالَ يقُولُ الرجلُ و اللَِّه ما رِبحت شيئاً منذُ كَذَ
 كبر ِإلَّا ِمن هتوِذر و اِلكلُ ملْ أَصه و كحياِلي وأِْس مر ِإلَّا ِمن برلَا أَش لَا آكُلُ و و.  

٣٨- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر ِهشاِم بِن ساِل

صلى اهللا عليه وآله (  مؤِمن فَِقري شِديد الْحاجِة ِمن أَهِل الصفَِّة و كَانَ ملَاِزماً ِلرسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( 

 يِرق لَه و )صلى اهللا عليه وآله ( ٍء ِمنها و كَانَ رسولُ اللَِّه  ند مواِقيِت الصلَاِة كُلِّها لَا يفِْقده ِفي شي ِع)
ياَءِني شج قَد لَو دعا سقُولُ يِتِه فَيبغُر ِتِه واجِإلَى ح ظُرنطَأَ ذَ يقَالَ فَأَب كتيلَى ٌء لَأَغْنع ِلك

 ِلسعٍد فَعِلم اللَّه سبحانه ما دخلَ )صلى اهللا عليه وآله (  فَاشتد غَم رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 ِدرهماِن فَقَالَ لَه يا  و معه)عليه السالم ( علَى رسوِل اللَِّه ِمن غَمِه ِلسعٍد فَأَهبطَ علَيِه جبرِئيلَ 

 اكفَه فَقَالَ لَه معفَقَالَ ن هِنيغأَنْ ت ِحبٍد أَ فَتعِلس مالْغ ِمن لَكخد ا قَدم ِلمع قَد ِإنَّ اللَّه دمحم
 ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( لَ فَأَخذَ رسولُ اللَِّه هذَيِن الدرهميِن فَأَعِطِهما ِإياه و مره أَنْ يتِجر ِبِهما قَا

 ينتِظره فَلَما )صلى اهللا عليه وآله ( خرج ِإلَى صلَاِة الظُّهِر و سعد قَاِئم علَى باِب حجراِت رسوِل اللَِّه 
حِسن التجارةَ فَقَالَ لَه سعد و اللَِّه ما أَصبحت  قَالَ يا سعد أَ ت)صلى اهللا عليه وآله ( رآه رسولُ اللَِّه 

 ِبيالن طَاهِبِه فَأَع ِجرالًا أَتم ِلكِق )صلى اهللا عليه وآله ( أَمِلِرز فرصت ا وِبِهم ِجرات قَالَ لَه ِن ويمهرالد 
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 حتى صلَّى معه الظُّهر و الْعصر فَقَالَ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( لنِبي اللَِّه فَأَخذَهما سعد و مضى مع ا
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(   
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زفَاطْلُِب الر ئاً ِإلَّا قُميٍم شهِري ِبِدرتشلَا ي دعلَ سقَالَ فَأَقْب دعا ساً يمتغم اِلكِبح تكُن فَقَد ق
ر باعه ِبِدرهميِن و لَا يشتِري شيئاً ِبِدرهميِن ِإلَّا باعه ِبأَربعِة دراِهم فَأَقْبلَِت الدنيا علَى سعٍد فَكَثُ

 هتارِتج عمِفيِه فَج لَسج ِضعاً ووِجِد مساِب الْملَى بذَ عخفَات هتارِتج تظُمع و الُهم و هاعتم
نيا لَم  ِإذَا أَقَام ِبلَالٌ ِللصلَاِة يخرج و سعد مشغولٌ ِبالد)صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَيِه و كَانَ رسولُ اللَِّه 

 ِبيا فَكَانَ النيناغَلَ ِبالدشتلَ أَنْ يلُ قَبفْعا كَانَ يأْ كَميهتي لَم و رطَهتا )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ يي 
ذَا راِلي هم عيأُض عنا أَصقُولُ ملَاِة فَكَانَ يِن الصا عينالد كلَتغش دعأَنْ س فَأُِريد هتِبع لٌ قَدج

 )صلى اهللا عليه وآله ( أَستوِفي ِمنه و هذَا رجلٌ قَِد اشتريت ِمنه فَأُِريد أَنْ أُوِفيه قَالَ فَدخلَ رسولَ اللَِّه 
 فَقَالَ يا محمد ِإنَّ اللَّه قَد )عليه السالم ( يلُ ِمن أَمِر سعٍد غَم أَشد ِمن غَمِه ِبفَقِْرِه فَهبطَ علَيِه جبرِئ

 ِبيالن ِذِه فَقَالَ لَهه الُهح الْأُولَى أَو الُهح كِإلَي با أَحمٍد فَأَيعِبس كغَم ِلما )صلى اهللا عليه وآله ( عي 
ند تبأَذْه الْأُولَى قَد الُهلْ حِئيلُ بربِئيلُ جربج ِتِه فَقَالَ لَهِبآِخر اهعليه السالم ( ي( ا وينالد بِإنَّ ح 

 هرِه فَِإنَّ أَما ِإلَيمهتفَعِن دِن اللَّذَييمهرالد كلَيع درٍد يعِة قُلْ ِلسِن الْآِخرلَةٌ عغشم ةٌ وناِل ِفتوالْأَم
 فَمر ِبسعٍد فَقَالَ لَه يا )صلى اهللا عليه وآله ( حالَِة الَِّتي كَانَ علَيها أَولًا قَالَ فَخرج النِبي سيِصري ِإلَى الْ

 لَه سعد أَ ما تِريد أَنْ ترد علَي الدرهميِن اللَّذَيِن أَعطَيتكَهما فَقَالَ سعد بلَى و ِمائَتيِن فَقَالَ
لَست أُِريد ِمنك يا سعد ِإلَّا الدرهميِن فَأَعطَاه سعد ِدرهميِن قَالَ فَأَدبرِت الدنيا علَى سعٍد 

  .حتى ذَهب ما كَانَ جمع و عاد ِإلَى حاِلِه الَِّتي كَانَ علَيها 
٣٩-هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل ب

ٍء يكُونُ ِفيِه حلَالٌ و حرام فَهو   قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْح ِرفعى أَنْ تتداً حأَب لَالٌ لَكح هعدِنِه فَتيِبع هِمن امر.  

٤٠- اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نأَِبي ] ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع
أَنه حرام ِبعيِنِه فَتدعه ٍء هو لَك حلَالٌ حتى تعلَم   قَالَ سِمعته يقُولُ كُلُّ شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَّهلَع و كدلُوِك ِعنمِرقَةٌ أَِو الْمس وه و هتيرتكُونُ قَِد اشِب يِمثْلُ الثَّو ذَِلك و فِْسكِل نِقب ِمن  
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حر قَد باع نفْسه أَو خِدع فَِبيع أَو قُِهر أَِو امرأٍَة تحتك و ِهي أُختك أَو رِضيعتك و الْأَشياُء 
  .كُلُّها علَى هذَا حتى يستِبني لَك غَير ذَِلك أَو تقُوم ِبِه الْبينةُ 

٤١-ِعد   نع ِديهوٍق النرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 جِعلْت ِفداك ِإنَّ الناس رووا أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( موسى بِن عمر بِن بِزيٍع قَالَ قُلْت ِللرضا 

 كَانَ ِإذَا أَخذَ ِفي طَِريٍق رجع ِفي غَيِرِه فَكَذَا كَانَ يفْعلُ قَالَ فَقَالَ نعم و أَنا أَفْعلُه )ه صلى اهللا عليه وآل( 
 لَك قزأَر ها ِإنقَالَ ِلي أَم ثُم لْهكَِثرياً فَافْع.  

 الْمسعوِدي عن حفِْص بِن عمر   عنه عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن أَِبي عبِد الرحمِن-٤٢
 حاِلي و انِتشار أَمِري علَي قَالَ فَقَالَ ِلي ِإذَا )عليه السالم ( الْبجِلي قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

خوانك و أَِعد لَهم طَعاماً و سلْهم قَِدمت الْكُوفَةَ فَِبع ِوسادةً ِمن بيِتك ِبعشرِة دراِهم و ادع ِإ
يدعونَ اللَّه لَك قَالَ فَفَعلْت و ما أَمكَنِني ذَِلك حتى ِبعت ِوسادةً و اتخذْت طَعاماً كَما أَمرِني 

ا قَِليلًا حتى أَتاِني غَِرمي ِلي فَدق الْباب علَي و سأَلْتهم أَنْ يدعوا اللَّه ِلي قَالَ فَو اللَِّه ما مكَثْت ِإلَّ
و صالَحِني ِمن ماٍل ِلي كَِثٍري كُنت أَحسبه نحواً ِمن عشرِة آلَاِف ِدرهٍم قَالَ ثُم أَقْبلَِت الْأَشياُء 

 لَيع.  
٤٣-ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد و

  . لَيس ِبوِلي ِلي من أَكَلَ مالَ مؤِمٍن حراماً )صلوات اهللا عليه ( عن سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
٤٤-حم نع اِس الْكُوِفيبو الْعفٍَر أَبعج نب دمحم   نب ِليع ٍد ويبِن عى بِن ِعيسِد بم

 )عليه السالم ( ِإبراِهيم جِميعاً عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني قَالَ كَتبت ِإلَيِه يعِني أَبا الْحسِن الثَّاِلثَ 
 جِعلْت ِفداك رجلٌ أَمر رجلًا يشتِري لَه متاعاً أَو و أَنا ِبالْمِدينِة سنةَ ِإحدى و ثَلَاِثني و ِمائَتيِن

 اِل الْآِمِر أَوم ِمن اعتالْم بذَه ناِل مم ِمن ِه الطَِّريقلَيع قُِطع أَو هِمن ِرقفَس اهرتفَاش ذَِلك رغَي
 بوِر فَكَتأْماِل الْمم اِل الْآِمِر  ِم)سالم اهللا عليه ( ِمنم ن.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن ابِن أُخِت الْوِليِد -٤٥
ه ِفي  قَالَ ِإنَّ ِمن الناِس من جِعلَ ِرزقُ)عليه السالم ( بِن صِبيٍح عن خاِلِه الْوِليِد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .السيِف و ِمنهم من جِعلَ ِرزقُه ِفي التجارِة و ِمنهم من جِعلَ ِرزقُه ِفي ِلساِنِه 



  )٣١٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

٤٦- ناٍد عِزي نلُ بهس   ٍل ِمنجر ناِلٍح عِن صب اِهيمرِإب نِك عاربِن الْمى بيحي
( الْجعفَِريني قَالَ كَانَ ِبالْمِدينِة ِعندنا رجلٌ يكَنى أَبا الْقَمقَاِم و كَانَ محارفاً فَأَتى أَبا الْحسِن 

عليه ( خبره أَنه لَا يتوجه ِفي حاجٍة فَيقْضى لَه فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن  فَشكَا ِإلَيِه ِحرفَته و أَ)عليه السالم 

 قُلْ ِفي آِخِر دعاِئك ِمن صلَاِة الْفَجِر سبحانَ اللَِّه الْعِظيِم أَستغِفر اللَّه و أَسأَلُه ِمن فَضِلِه )السالم 
بو الْقَمقَاِم فَلَِزمت ذَِلك فَو اللَِّه ما لَِبثْت ِإلَّا قَِليلًا حتى ورد علَي قَوم ِمن عشر مراٍت قَالَ أَ

 تضفَقَب طَلَقْتِري فَاناِرثٌ غَيو لَه فرعي لَم و اتِمي مقَو لًا ِمنجوِني أَنَّ رربِة فَأَخاِديالْب
ا مأَن و اثَهٍن ِمريغتس.  
عليه (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن سعدانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٤٧

يِت مع ما  لَا تماِنعوا قَرض الْخِمِري و الْخبِز و اقِْتباس الناِر فَِإنه يجِلب الرزق علَى أَهِل الْب)السالم 
  .ِفيِه ِمن مكَاِرِم الْأَخلَاِق 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن عمِرو بِن -٤٨
( كَازاً علَى عهِد أَِمِري الْمؤِمِنني أَِبي الِْمقْداِم عِن الْحاِرِث بِن حِضريةَ الْأَزِدي قَالَ وجد رجلٌ ِر

 فَابتاعه أَِبي ِمنه ِبثَلَاِثِمائَِة ِدرهٍم و ِمائَِة شاٍة متِبٍع فَلَامته أُمي و قَالَت أَخذْت هِذِه )عليه السالم 
 ِفي بطُوِنها ِمائَةٌ قَالَ فَنِدم أَِبي فَانطَلَق ِليستِقيلَه ِبثَلَاِثِمائَِة شاٍة أَولَادها ِمائَةٌ و أَنفُسها ِمائَةٌ و ما

 و كَازذَ أَِبي الرفَأَخ اهياةً فَأَعش ِريني ِعشذْ ِمناٍه خِشي رشي عذْ ِمنلُ فَقَالَ خجِه الرلَيى عفَأَب
الْآخ اهاٍة فَأَتةَ أَلِْف شِقيم هِمن جرأَخ اهيفَأَع هالَجى فَعفَأَب ا ِشئْتائِْتِني م و كمذْ غَنفَقَالَ خ ر

 ِمِننيؤى ِإلَى أَِمِري الْمدعتفَاس نَّ ِبكلَى )عليه السالم ( فَقَالَ لَأُِضرأَِبي ع ا قَصلَى أَِبي فَلَمع   
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 ِمِننيؤصلوات اهللا عليه ( أَِمِري الْم( كلَيع سمفَِإنَّ الْخ ذْتا أَخم سمخ كَاِز أَداِحِب الرقَالَ ِلص هرأَم 
لَى الْآخع سلَي و كَازالر تدجالَِّذي و تأَن كفَِإنيِمِه  ِر شغَن نذَ ثَما أَخمِإن هٌء ِلأَن.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي -٤٩
ِعينٍة عينها ِإياه فَلَما حلَّ علَيِه  قَالَ سِئلَ رجلٌ لَه مالٌ علَى رجٍل ِمن ِقبِل )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الْمالُ لَم يكُن ِعنده ما يعِطيِه فَأَراد أَنْ يقَلِّب علَيِه و يربح أَ يِبيعه لُؤلُؤاً و غَير ذَِلك ما يسوى 
قَالَ لَا ب هرخؤي ٍم وهٍم ِبأَلِْف ِدرهِني ِمائَةَ ِدررأَم و هنع اللَّه ِضيأَِبي ر لَ ذَِلكفَع قَد ِبذَِلك أْس

يِفي ش لَ ذَِلكِه  أَنْ أَفْعلَيٍء كَانَ ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن سلَيمانَ عن أَحمد بِن الْفَضِل -٥٠

]نع [مفٍَر أَِبي ععِإلَى أَِبي ج تباِلي فَكَتح اَءتذَّاِء قَالَ سعليه السالم ( ٍرو الْح( أَِدم ِإلَي بفَكَت 
 اِلي ووِء حِبس هِبرِه أُخِإلَي تبئاً فَكَتيش أَر لًا فَلَموا حهأْتِمِه قَالَ فَقَروحاً ِإىل قَولْنا نسا أَراَءةَ ِإنِقر

ني قَد قَرأْت ِإنا أَرسلْنا نوحاً ِإىل قَوِمِه حولًا كَما أَمرتِني و لَم أَر شيئاً قَالَ فَكَتب ِإلَي قَد وفَى أَ
 حتى بعثَ ِإلَي ابن لَك الْحولُ فَانتِقلْ ِمنها ِإلَى ِقراَءِة ِإنا أَنزلْناه قَالَ فَفَعلْت فَما كَانَ ِإلَّا يِسرياً

أَِبي داود فَقَضى عني ديِني و أَجرى علَي و علَى ِعياِلي و وجهِني ِإلَى الْبصرِة ِفي وكَالَِتِه ِبباِب 
ي بِن مهِزيار ِإلَى أَِبي كَلَّاَء و أَجرى علَي خمسِمائَِة ِدرهٍم و كَتبت ِمن الْبصرِة علَى يدي عِل

 ِإني كُنت سأَلْت أَباك عن كَذَا و كَذَا و شكَوت ِإلَيِه كَذَا و كَذَا و ِإني قَد )عليه السالم ( الْحسِن 
َءِة ِإنا أَنزلْناه أَقْتِصر علَيها ِنلْت الَِّذي أَحببت فَأَحببت أَنْ تخِبرِني يا مولَاي كَيف أَصنع ِفي ِقرا

 قَّعلُ ِبِه فَومأَع دا حلَه ا أَمهرا غَيهعأُ مأَقْر ا أَمِرهغَي اِئِضي وا ِفي فَرهدحعليه السالم ( و( أْتقَر و 
جي و طَِويلَه و هآِن قَِصريالْقُر ِمن عدلَا ت ِقيعوِمائَةَ الت كلَتلَي و كموي اهلْنزا أَناَءِة ِإنِقر ِمن ِزئُك

  .مرٍة 
٥١- تبٍل قَالَ كَتهِن ساِعيلَ بمِإس ناِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِزي نلُ بهس    
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 ِإني قَد لَِزمِني دين فَاِدح فَكَتب أَكِْثر ِمن اِلاسِتغفَاِر و رطِّب )صلوات اهللا عليه ( ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 اهلْنزا أَناَءِة ِإنِبِقر كانِلس.  

 ِعيسى بِن عبيٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عِن   سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن-٥٢
 أَنه دخلَ علَيِه بعض )صلوات اهللا عليه ( الْفَضِل بِن كَِثٍري الْمداِئِني عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ما )عليه السالم ( د رقَعه فَجعلَ ينظُر ِإلَيِه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه أَصحاِبِه فَرأَى علَيِه قَِميصاً ِفيِه قَب قَ
لَك تنظُر فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك قَب يلْقَى ِفي قَِميِصك فَقَالَ لَه اضِرب يدك ِإلَى هذَا الِْكتاِب 

دي نيكَانَ ب ا ِفيِه وأْ ماَء فَاقْريلَا ح نانَ ِلملُ ِفيِه فَِإذَا ِفيِه لَا ِإميجالر ظَرفَن هِمن قَِريب أَو ابِه ِكتي
 لَه لَقلَا خ نِلم ِديدلَا ج و لَه قِْديرلَا ت نالَ ِلملَا م و لَه.  

ِفي عِن الْعباِس بِن معروٍف عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُو-٥٣
رجٍل عن مندِل بِن عِلي الْعنِزي عن محمِد بِن مطَرٍف عن ِمسمٍع عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  )ِزلْ )آله صلى اهللا عليه وني لَم ٍة ولَى أُمع اللَّه ِإذَا غَِضب 
 رزغت لَم ا وهارِثم كزت لَم ا وهارجت حبرت لَم ا وهارمأَع ترقَص ا وهارعأَس غَلَت ذَابا الْعِبه

  . ِشرارها أَنهارها و حِبس عنها أَمطَارها و سلِّطَ علَيها
٥٤- نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

صلى اهللا ( ِه مصعِب بِن عبِد اللَِّه النوفَِلي عمن رفَعه قَالَ قَِدم أَعراِبي ِبِإِبٍل لَه علَى عهِد رسوِل اللَّ

 لَست ِببياٍع )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ لَه يا رسولَ اللَِّه ِبع ِلي ِإِبِلي هِذِه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )عليه وآله 
ِذِه النه ِبع لَ ِبكَذَا ومذَا الْجه ِبع فَقَالَ لَه لَيع اِق قَالَ فَأَِشروِفي الْأَس لَه فصى وتاقَةَ ِبكَذَا ح

 فَقَالَ و )صلى اهللا عليه وآله ( كُلَّ بِعٍري ِمنها فَخرج الْأَعراِبي ِإلَى السوِق فَباعها ثُم جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 قُلْت ِلي فَاستهِدِني يا رسولَ اللَِّه الَِّذي بعثَك ِبالْحق ما زادت ِدرهماً و لَا نقَصت ِدرهماً ِمما

  .قَالَ لَا قَالَ بلَى يا رسولَ اللَِّه فَلَم يزلْ يكَلِّمه حتى قَالَ لَه أَهِد لَنا ناقَةً و لَا تجعلْها ولْهى 
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٥٥- ناِز عزا الْخكَِريز نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ضرِة أَِبي فَأَرى ِمنه ما َء ِبح  ربما اشتريت الشي)عليه السالم ( يحيى الْحذَّاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

 بكَت و بكْتفَلْي فَقُلْ لَه قٍل حجلَى رع ِتِه فَِإذَا كَانَ لَكرضِر ِبحتشلَا ت و هكَّبنِبِه فَقَالَ ت مأَغْت
كَفَى ِباللَِّه ش فِْسِه ولَى نع اللَّه دهأَش طِِّه وفُلَاٍن ِبخ نفُلَانُ ب دعب اِتِه أَويى ِفي حقْضي هِهيداً فَِإن

  .وفَاِتِه 
٥٦- دِعن تاِل قَالَ كُنماٍم الْجسِن بِن بسِن الْحِن ِبلَاٍل عب ِليع ناٍد عِزي نلُ بهس  

 و كَانَ قَد أَغْلَق باب الْحانوِت و ِإسحاق بِن عماٍر الصيرِفي فَجاَء رجلٌ يطْلُب غَلَّةً ِبِديناٍر
 ِة أَلْفِفينالس ِمن لَك لْتما حمبر اقحا ِإسي كحيو لَه اٍر فَقُلْتغَلَّةً ِبِدين طَاهفَأَع الِْكيس متخ

 يقُولُ مِن )عليه السالم (  عبِد اللَِّه أَلِْف ِدرهٍم قَالَ فَقَالَ ِلي ترى كَانَ ِلي هذَا لَِكني سِمعت أَبا
 مرحِق فَتزِقلَّ قَِليلَ الرتسلَا ت اقحا ِإسفَقَالَ ي ِإلَي فَتالْت ثُم هكَِثري ِرمِق حزقَلَّ قَِليلَ الرتاس

 هكَِثري.  
٥٧-دمِن أَحِد اللَِّه بيبع ناٍد عِزي نب ديمح   دمِن أَحِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابع 

  . قَالَ ِإنَّ ِمن الرزِق ما ييبس الِْجلْد علَى الْعظِْم )عليه السالم ( الِْمنقَِري عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٥٨-ب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح   ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِمييِن التسِن الْح

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ذَكَرت لَه ِمصر فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمصر الْحتوِف تقَيض )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه اطْلُبوا ِبها الرزق و لَا تطْلُبوا ِبها الْمكْثَ ثُم قَ

  .لَها قَِصريةُ الْأَعماِر 
٥٩- نع ِليِن عِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح  

ِل بِن الْفَضاِبٍق عِن سِريِف بِد اللَِّه شبأَِبي ع نةَ ععليه السالم ( ِن أَِبي قُر( اِلي أَِمريوِت الْمقَالَ أَت 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ولَ اللَِّهسِإنَّ ر برلَاِء الْعؤه ككُو ِإلَيشفَقَالُوا ن  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهِطينعكَانَ ي 

السِويِة و زوج سلْمانَ و ِبلَالًا و صهيباً و أَبوا علَينا هؤلَاِء و قَالُوا لَا نفْعلُ معهم الْعطَايا ِب
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 ِمِننيؤالْم أَِمري ِهمِإلَي بِن )عليه السالم ( فَذَهسا الْحا أَبي ا ذَِلكنيأَب اِريبالْأَع احفَص ِفيِهم مهفَكَلَّم 
  بينا ذَِلك فَخرج و هو مغضب أَ
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 الْيهوِد و النصارى يجر ِرداؤه و هو يقُولُ يا معشر الْمواِلي ِإنَّ هؤلَاِء قَد صيروكُم ِبمنِزلَِة
يتزوجونَ ِإلَيكُم و لَا يزوجونكُم و لَا يعطُونكُم ِمثْلَ ما يأْخذُونَ فَاتِجروا بارك اللَّه لَكُم فَِإني 

ِتسعةُ أَجزاٍء ِفي التجارِة و  يقُولُ الرزق عشرةُ أَجزاٍء )صلى اهللا عليه وآله ( قَد سِمعت رسولَ اللَِّه 
  .واِحدةٌ ِفي غَيِرها 

 تم ِكتاب الْمِعيشِة ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب النكَاِح و الْحمد ِللَِّه فَاِلِق الِْإصباِح 
.  
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  كتاب النكَاِح 
  باب حب النساِء

  عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر - ١
ِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبباِء )عليه السالم ( و عسالن بح ِهملَيع لَّى اللَّهاِء صِبيلَاِق الْأَنأَخ ِمن .  
  محمد بن يحيى الْعطَّار عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن - ٢

 قَالَ ما أَظُن رجلًا يزداد ِفي الِْإمياِن خيراً )عليه السالم ( يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْمانَ عن عمر بِن 
  .ِإلَّا ازداد حباً ِللنساِء 

٣ -ِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ت
 يقُولُ ثَلَاثٌ ِمن سنِن الْمرسِلني الِْعطْر و أَخذُ الشعِر و كَثْرةُ )عليه السالم ( عِلي بن موسى الرضا 

  .الطَّروقَِة 
عاً عِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِمي- ٤

 اَء وسالن كرت و دبعكَانَ ت و ِعيخٍن النكَيس نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عاب
 أَما قَولُك ِفي  يسأَلُه عن ذَِلك فَكَتب ِإلَيِه)عليه السالم ( الطِّيب و الطَّعام فَكَتب ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن النساِء و أَما قَولُك ِفي الطَّعاِم فَكَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( النساِء فَقَد عِلمت ما كَانَ ِلرسوِل اللَِّه 
  . يأْكُلُ اللَّحم و الْعسلَ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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٥ - ناٍن عأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ما أَظُن رجلًا يزداد ِفي هذَا الْأَمِر خيراً ِإلَّا ازداد )لسالم عليه ا( عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حباً ِللنساِء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٦

  . ما أُِحب ِمن دنياكُم ِإلَّا النساَء و الطِّيب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 )عليه السالم (   محمد بن أَِبي عميٍر عن بكَّاِر بِن كَردٍم و غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

  . جِعلَ قُرةُ عيِني ِفي الصلَاِة و لَذَِّتي ِفي النساِء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن حسانَ عن بعِض أَصحاِبنا - ٨

 أَلَذُّ )عليه السالم ( ٍء فَقَالَ هو  ي الْأَشياِء أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنا غَير شي أَ)عليه السالم ( قَالَ سأَلَنا أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْأَشياِء مباضعةُ النساِء 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ - ٩
ع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع ِزيدِن يب رعليه السالم ( م( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ِني )صلى اهللا عليه وآلهيةُ عِعلَ قُرج 

 نيسالْح و نسالْح يتانحير اُء وسا النينلَذَِّتي ِفي الد لَاِة وِفي الص.  
١٠-حأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدادِن أَِبي قَتِن بسِن الْحع ِقيرِد اللَِّه الْببِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبن

 ما تلَذَّذَ الناس ِفي الدنيا و )عليه السالم ( عن رجٍل عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
هم ِمن لَذَِّة النساِء و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن الْآِخرِة ِبلَذٍَّة أَكْثَر لَ

يلَذَّذُونَ ِبشتا يِة منلَ الْجِإنَّ أَه قَالَ و ِة ثُمِإلَى آِخِر الْآي ِننيالْب ساِء وى  النهِة أَشنالْج ٍء ِمن
مهداٍب ِعنرلَا ش اٍم وكَاِح لَا طَعالن ِمن .  
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  باب غَلَبِة النساِء
ِبيِه عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَ- ١

 ما رأَيت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْجعفَِري عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كُنِمن ِلِذي لُب لَبقُوِل أَساِت الْعاِقصن يِن وِعيفَاِت الدض ِمن.  

  أَحمد بن الْحجاِل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ عن عقْبةَ بِن خاِلٍد قَالَ أَتيت أَبا عبِد اللَِّه - ٢
  . فَخرج ِإلَي ثُم قَالَ يا عقْبةُ شغلَتنا عنك هؤلَاِء النساُء )عليه السالم ( 

  باب أَصناِف النساِء
 قَالَ )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ١

 و  النساُء أَربع جاِمع مجِمع)صلوات اهللا عليه (  أَو قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .رِبيع مرِبع و كَرب مقِْمع و غُلٌّ قَِملٌ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد بِن الصباِح - ٢
بٍب الزعصِن مِد اللَِّه ببع ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نى عوسِن مسا الْحأَب تِمعقَالَ س ِريي

 فَتذَاكَرنا أَمر النساِء )صلى اهللا عليه وآله (  و جلَسنا ِإلَيِه ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( بن جعفٍَر 
را ِبحِديِثنلُ ِفي حخدلَا ي اِكتس وه و ضوا الْخنفَلَا فَأَكْثَر اِئررا الْحا قَالَ أَمنكَتا سٍف فَلَم

 لَِكن و نوهذْكُرت  
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لٌ و أَدب فَلَست تحتاج ِإلَى أَنْ تأْمر و لَا خير الْجواِري ما كَانَ لَك ِفيها هوى و كَانَ لَها عقْ
 ِي وهالن ِر وِإلَى الْأَم اجتحت تفَأَن با أَدلَه سلَي ى ووا هِفيه ا كَانَ لَكم ونَ ذَِلكد ى وهنت

لَا أَد قْلٌ وا علَه سلَي ى ووا هِفيه ا كَانَ لَكا مهوند ا وِفيه اكوكَاِن ها ِلمهلَيع ِبرصفَت ب
 رضالْأَخ رحا الْبهنيب و كنيا بلُ ِفيمعجفَت بلَا أَد قْلٌ وا علَه سلَي ى ووا هِفيه لَك سةٌ لَياِريج

ِة خا ِلكَثْرِرطَ ِفيهأَنْ أُض ِتي أُِريديِبِلح ذْتقَالَ فَأَخيلَى شِفيِه ع قُمن ا لَما ِلمِضنِعِه  ومِلج ٍء و
 كاِلسأُج لَم لْتِإنْ فَع هفَقَالَ ِلي م الْكَلَام.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٣
 ِإنَّ صاِحبِتي هلَكَت و كَانت ِلي )عليه السالم ( رِخي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم الْكَ

 و اِلكِفي م ِركُهشت نم و كفْسن عضت نأَي ظُران فَقَالَ ِلي جوزأَنْ أَت تممه قَد اِفقَةً ووم
رك فَِإنْ كُنت لَا بد فَاِعلًا فَِبكْراً تنسب ِإلَى الْخيِر و ِإلَى حسِن الْخلُِق و تطِْلعه علَى ِديِنك و ِس

  .اعلَم أَنهن كَما قَالَ 
امرالْغ ةُ وِنيمالْغ نهى فَِمنتش ِلقْناَء خسأَلَا ِإنَّ الن لَّى ِلصجالِْهلَالُ ِإذَا ت نهِمن و اِحِبِه و

الظَّلَام نهِمن ِتقَامان لَه سفَلَي نبغي نم و دعسي اِلِحِهنِبص ظْفَري نفَم  
 رهالد ِعنيلَا ت ِتِه وآِخر و اهينِرِه ِلدهلَى دا عهجوز ِعنيت وددو لُودأَةٌ ورثَلَاثٌ فَام نه و

مرأَةٌ عِقيمةٌ لَا ذَات جماٍل و لَا خلٍُق و لَا تِعني زوجها علَى خيٍر و امرأَةٌ صخابةٌ علَيِه و ا
 ِسريلُ الْيقْبلَا ت و ِقلُّ الْكَِثريتسةٌ تازمةٌ هلَّاجو.  
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٤ - نذَّاِء عِن الْحةَ عاعمِن سانَ بملَيس نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  
 النساُء أَربع جاِمع )له صلى اهللا عليه وآ(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عمِه عاِصٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مجِمع و رِبيع مرِبع و خرقَاُء مقِْمع و غُلٌّ قَِملٌ 
  باب خيِر النساِء

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١
ِليع ى وأَِبي ِعيس نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب 

 ِبيالن دا ِعنقُولُ كُنِد اللَِّه يبع نب اِبرج تِمعةَ قَالَ سزمصلى اهللا عليه وآله ( ح( اِئكُمِنس ريفَقَالَ ِإنَّ خ 
ود الْودود الْعِفيفَةُ الْعِزيزةُ ِفي أَهِلها الذَِّليلَةُ مع بعِلها الْمتبرجةُ مع زوِجها الْحصانُ علَى الْولُ

لْ كَتبذُِّل غَيِرِه الَِّتي تسمع قَولَه و تِطيع أَمره و ِإذَا خلَا ِبها بذَلَت لَه ما يِريد ِمنها و لَم تبذَّ
  .الرجِل 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٢

خير ِنساِئكُم الَِّتي  قَالَ )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإذَا خلَت مع زوِجها خلَعت لَه ِدرع الْحياِء و ِإذَا لَِبست لَِبست معه ِدرع الْحياِء 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣
نِد اللَِّه عبأَِبي ع نِلِك عِد الْمبِن عِل بالْفَض لَاِء وِن أَِبي الْعى بيحولُ )عليه السالم (  يسقَالَ قَالَ ر 
  . خير ِنساِئكُم الْعِفيفَةُ الْغِلمةُ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 قَالَ )عليه السالم ( نوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ال- ٤
  . أَفْضلُ ِنساِء أُمِتي أَصبحهن وجهاً و أَقَلُّهن مهراً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

   الْبرِقي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد- ٥
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 خير )عليه السالم ( الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 
 ةُ الَِّتي ِإذَا غَِضباِتيؤةُ الْمنةُ اللَّينيقَالَ الْه سما الْخم و ِمِننيؤالْم ا أَِمريِقيلَ ي سمالْخ اِئكُمِنس

جوا زهنع ِإذَا غَاب ى وضرى يتٍض حمِحلْ ِبغكْتت ا لَمهجواِملٌ زع ِتِه فَِتلْكبِفي غَي هِفظَتا حه
 ِخيباِملُ اللَِّه لَا يع اِل اللَِّه ومع ِمن.  

عليه (   و عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن بعِض ِرجاِلِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٦

بةُ الريِح الطَّيبةُ الطَِّبيِخ الَِّتي ِإذَا أَنفَقَت أَنفَقَت ِبمعروٍف و ِإذَا أَمسكَت  خير ِنساِئكُم الطَّي)السالم 
 مدنلَا ي و ِخيباِملُ اللَِّه لَا يع اِل اللَِّه ومع اِملٌ ِمنع وٍف فَِتلْكرعِبم كَتسأَم.  

 بِن موسى الْخشاِب عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يوسف   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن- ٧
 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( بِن بقَّاٍح عن معاٍذ الْجوهِري عن عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

بةُ الطَّعاِم الطَّيبةُ الريِح الَِّتي ِإنْ أَنفَقَت أَنفَقَت ِبمعروٍف و  خير ِنساِئكُم الطَّي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 ِخيباِملُ اللَِّه لَا يع اِل اللَِّه ومع اِملٌ ِمنع وٍف فَِتلْكرعِبم كَتسأَم كَتسِإنْ أَم.  

  باب ِشراِر النساِء
١ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس 

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ عن جاِبِر 
 أَ لَا أُخِبركُم ِبِشراِر ِنساِئكُم الذَِّليلَةُ )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه بِن عبِد اللَِّه قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ

ِفي أَهِلها الْعِزيزةُ مع بعِلها الْعِقيم الْحقُود الَِّتي لَا تورع ِمن قَِبيٍح الْمتبرجةُ ِإذَا غَاب عنها بعلُها 
عانُ مصا الْحكَم هِمن تعنما تلُهعا بلَا ِبهِإذَا خ و هرأَم ِطيعلَا ت و لَهقَو عمسلَا ت رضِإذَا ح ه

  .تمنع الصعبةُ عن ركُوِبها لَا تقْبلُ ِمنه عذْراً و لَا تغِفر لَه ذَنباً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن ِملْحانَ - ٢
 ِشرار ِنساِئكُم الْمعقَرةُ الدِنسةُ ) وآله صلى اهللا عليه( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

اللَّجوجةُ الْعاِصيةُ الذَِّليلَةُ ِفي قَوِمها الْعِزيزةُ ِفي نفِْسها الْحصانُ علَى زوِجها الْهلُوك علَى غَيِرِه 
.  

 قَالَ )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ٣
  . أَعوذُ ِبك ِمِن امرأٍَة تشيبِني قَبلَ مِشيِبي )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِمن دعاِء رسوِل اللَِّه 

  باب فَضِل ِنساِء قُريٍش
ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ١

 خير ِنساٍء رِكبن الرحالَ ِنساُء قُريٍش أَحناه علَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  .ولٍَد و خيرهن ِلزوٍج 

ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن غَيِر واِحٍد عن ِزياٍد   ِعدةٌ - ٢
 ِمِننيؤالْم ِر قَالَ قَالَ أَِمريواِرِث الْأَعِن الْحع ِبيِعيالس اقحأَِبي ِإس نِكيٍع عأَِبي و نع ِديالْقَن )

 خير ِنساِئكُم ِنساُء قُريٍش أَلْطَفُهن ِبأَزواِجِهن و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه  قَالَ )عليه السالم 
 عنمونُ قَالَ الَِّتي لَا تجا الْمم ا وِرِه قُلْنيانُ ِلغصا الْحِجهوونُ ِلزجالْم لَاِدِهنِبأَو نهمحأَر.  

٣ -ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش   
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 أُم هاِنٍئ ِبنت أَِبي طَاِلٍب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خطَب النِبي )السالم عليهما ( عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإني مصابةٌ ِفي حجِري أَيتام و لَا يصلُح لَك ِإلَّا امرأَةٌ فَاِرغَةٌ فَقَالَ رسولُ 

ا رِكب الِْإِبلَ ِمثْلُ ِنساِء قُريٍش أَحناه علَى ولٍَد و لَا أَرعى علَى زوٍج ِفي  م)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .ذَاِت يديِه 

  باب من وفِّق لَه الزوجةُ الصاِلحةُ
١ -عٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبع نع ِري

 ما استفَاد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليهم السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 
سٍة تِلمسٍة مجوز لَ ِمنلَاِم أَفْضالِْإس دعةً بفَاِئد ِلمسم ؤرام ا وهرِإذَا أَم هِطيعت ا وهِإلَي ظَرِإذَا ن هر

  .تحفَظُه ِإذَا غَاب عنها ِفي نفِْسها و ماِلِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن بريِد - ٢

 قَالَ اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر بِن معاِويةَ 
اناً ذَاِكراً وِلس اِشعاً وقَلْباً خ لَه لْتعِة جالْآِخر ا وينالد ريِلِم خسِللْم عمأَنْ أَج تدلَّ ِإذَا أَرج 

جسداً علَى الْبلَاِء صاِبراً و زوجةً مؤِمنةً تسره ِإذَا نظَر ِإلَيها و تحفَظُه ِإذَا غَاب عنها ِفي نفِْسها 
  .و ماِلِه 

حسِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْ- ٣
 قَالَ ما أَفَاد عبد فَاِئدةً خيراً ِمن زوجٍة صاِلحٍة ِإذَا رآها سرته )عليه السالم ( عِلي بِن موسى الرضا 

  .و ِإذَا غَاب عنها حِفظَته ِفي نفِْسها و ماِلِه 
٤ -ِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليقَالَ )عليه السالم ( و 

  . ِمن سعادِة الْمرِء الزوجةُ الصاِلحةُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٥ -مِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِن بنح ناِعيلَ ع

 ِإنَّ ِمن الِْقسِم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
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ذَا غَاب عنها حِفظَته و ِإذَا الْمصِلِح ِللْمرِء الْمسِلِم أَنْ يكُونَ لَه الْمرأَةُ ِإذَا نظَر ِإلَيها سرته و ِإ
 هتا أَطَاعهرأَم.  

    الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن شعيِب بِن - ٦
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 قَالَ ثَلَاثَةٌ ِللْمؤِمِن ِفيها راحةٌ دار واِسعةٌ )عليه السالم ( جناٍح عن مطٍَر مولَى معٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مِر الدنيا و الْآِخرِة و ابنةٌ تواِري عورته و سوَء حاِلِه ِمن الناِس و امرأَةٌ صاِلحةٌ تِعينه علَى أَ

  .يخِرجها ِإما ِبموٍت أَو ِبتزِويٍج 
  باب ِفي الْحض علَى النكَاِح

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن صفْوانَ - ١
 تزوجوا و زوجوا أَلَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه بِن ِمهرانَ عن أَ

يش ا ِمنم ٍة ومِة أَيِقيم فَاقِلٍم ِإنسِرٍئ مظِّ امح فَِمن  رمعٍت ييب لَّ ِمنج و زِإلَى اللَِّه ع بٍء أَح
ٍء أَبغض ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن بيٍت يخرب ِفي الِْإسلَاِم   الِْإسلَاِم ِبالنكَاِح و ما ِمن شيِفي

لطَّلَاِق و  ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإنما وكَّد ِفي ا)عليه السالم ( ِبالْفُرقَِة يعِني الطَّلَاق ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .كَرر ِفيِه الْقَولَ ِمن بغِضِه الْفُرقَةَ 

  باب كَراهِة الْعزبِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن الْقَداِح قَالَ قَالَ أَبو - ١
  .صلِّيِهما الْمتزوج أَفْضلُ ِمن سبِعني ركْعةً يصلِّيها أَعزب  ركْعتاِن ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ناِح عِن الْقَدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْجاموراِني عِن - ٢
  الْحسِن 
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ِن أَِبي حب ِليِن عِد اللَِّه ببأَِبي ع نع ِديةَ الْأَساِويعِن مِب بكُلَي نةَ عزقَالَ قَالَ )عليه السالم ( م 
 من تزوج أَحرز ِنصف ِديِنِه و ِفي حِديٍث آخر فَلْيتِق اللَّه ِفي النصِف )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  .باِقي الْآخِر أَِو الْ
  و عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن خاِلٍد عن محمٍد الْأَصم عن أَِبي - ٣
  . رذَالُ موتاكُم الْعزاب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٤ -نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 أَخاه قَالَ يا أَِخي كَيف استطَعت أَنْ تزوج النساَء )عليه السالم (  قَالَ لَما لَِقي يوسف )عليه السالم ( 
  . ِإنَّ أَِبي أَمرِني قَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ لَك ذُريةٌ تثِْقلُ الْأَرض ِبالتسِبيِح فَافْعلْ بعِدي فَقَالَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٥

 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه راِشٍد عن محمِد
  . قَالَ من أَحب أَنْ يتِبع سنِتي فَِإنَّ ِمن سنِتي التزِويج )صلى اهللا عليه وآله ( تزوجوا فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ي بن محمِد بِن بندار و غَيره عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عِن ابِن فَضاٍل   عِل- ٦
  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه)عليه السالم ( و جعفَِر بِن محمٍد عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ لَه هلْ لَك ِمن زوجٍة فَقَالَ لَا فَقَالَ أَِبي و ما أُِحب أَنَّ ِلي الدنيا و ما ِفيها و )عليه السالم ( 
 لُ ِمنأَفْض جوزتلٌ مجا رلِّيِهمصاِن يتكْعقَالَ الر ةٌ ثُمجوِلي ز تسلَي لَةً ولَي ي ِبتٍل أَنجر

أَعزب يقُوم لَيلَه و يصوم نهاره ثُم أَعطَاه أَِبي سبعةَ دناِنري ثُم قَالَ لَه تزوج ِبهِذِه ثُم قَالَ أَِبي 
  . اتِخذُوا الْأَهلَ فَِإنه أَرزق لَكُم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٧ -هنع ِن   وسأَِبي الْح نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نِفيِه )عليه السالم (  ع ادز و ِمثْلَه 
 اتهقَالَ أُم اِري أَووج لَك سلٌ فَقَالَ أَ لَيِلي أَه سا لَيفَأَن اكِفد ِعلْتٍد جيبع نب دمحفَقَالَ م

  .لَ بلَى قَالَ فَأَنت لَيس ِبأَعزب أَولَاٍد قَا
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  باب أَنَّ التزِويج يِزيد ِفي الرزِق
ي عميٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن حِريٍز عن وِليِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ١

  . قَالَ من ترك التزِويج مخافَةَ الْعيلَِة فَقَد أَساَء ِباللَِّه الظَّن )عليه السالم ( بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٢ -بع و دمأَح نى عيحي نب دمحكَِم   مِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ينِد اللَِّه اب

 فَشكَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .وسع علَيِه ِإلَيِه الْحاجةَ فَقَالَ تزوج فَتزوج فَ

٣ - اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نِن ] عب ِليع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع
 شاب )عليه وآله صلى اهللا (  قَالَ أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمن الْأَنصاِر فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ فَقَالَ لَه تزوج فَقَالَ الشاب ِإني لَأَستحِيي أَنْ أَعود ِإلَى رسوِل 
 فَزوجها ِإياه قَالَ فَوسع اللَّه  فَلَِحقَه رجلٌ ِمن الْأَنصاِر فَقَالَ ِإنَّ ِلي ِبنتاً وِسيمةً)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 يا معشر )صلى اهللا عليه وآله (  فَأَخبره فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَتى الشاب النِبي ] قَالَ[علَيِه 
  .الشباِب علَيكُم ِبالْباِه 

٤ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدع اِنيورامِد اللَِّه الْجبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح ن
عليه ( الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عِن الْمؤِمِن عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ )صلى اهللا عليه وآله (  الناس حق أَنَّ رجلًا أَتى النِبي  الْحِديثُ الَِّذي يرِويِه)السالم 
فَأَمره ِبالتزِويِج فَفَعلَ ثُم أَتاه فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ فَأَمره ِبالتزِويِج حتى أَمره ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ أَبو 

  .هو حق ثُم قَالَ الرزق مع النساِء و الِْعياِل ] نعم [)عليه السالم ( للَِّه عبِد ا
٥ - فوسِن يِد بمحم نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِن عِن بسِن الْحع اِنيورامِن الْجع هنع و  

.  
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 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( التِميِمي عن محمِد بِن جعفٍَر عن أَِبيِه عن آباِئِه 
لَِة فَقَديافَةَ الْعخم ِويجزالت كرت نوا مكُونقُولُ ِإنْ يلَّ يج و زع لَّ ِإنَّ اللَّهج و زِباللَِّه ع هاَء ظَنأَس 

  .فُقَراَء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلِه 
  و عنه عن محمِد بِن عِلي عن حمدويِه بِن ِعمرانَ عِن ابِن أَِبي لَيلَى قَالَ حدثَِني - ٦

ِد اللَِّه عبأَِبي ع دِعن تٍد قَالَ كُنيمح نب عليه السالم ( اِصم( هرةَ فَأَماجِه الْحكَا ِإلَيلٌ فَشجر اهفَأَت 
الَ لَه اشتدت  فَسأَلَه عن حاِلِه فَقَ)عليه السالم ( ِبالتزِويِج قَالَ فَاشتدت ِبِه الْحاجةُ فَأَتى أَبا عبِد اللَِّه 

ِبي الْحاجةُ فَقَالَ فَفَاِرق ثُم أَتاه فَسأَلَه عن حاِلِه فَقَالَ أَثْريت و حسن حاِلي فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و أَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم ِإلَى  ِإني أَمرتك ِبأَمريِن أَمر اللَّه ِبِهما قَالَ اللَّه عز و جلَّ)عليه السالم ( 

  .قَوِلِه و اللَّه واِسع عِليم و قَالَ ِإنْ يتفَرقا يغِن اللَّه كُلا ِمن سعِتِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٧

نِد اللَِّه عبى )عليه السالم (  أَِبي عتونَ ِنكاحاً حِجدال ي ِفِف الَِّذينعتسلْي لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو 
  .يغِنيهم اللَّه ِمن فَضِلِه قَالَ يتزوجوا حتى يغِنيهم ِمن فَضِلِه 

  باب من سعى ِفي التزِويِج
 قَالَ )عليه السالم ( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ١

 ِمِننيؤالْم اللَّ)عليه السالم ( قَالَ أَِمري عمجى يتِن ِفي ِنكَاٍح حياثْن نيب فَعشاِت أَنْ تفَاعلُ الشأَفْض  ه
  .بينهما 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن - ٢
ِه يوم  قَالَ من زوج أَعزب كَانَ ِممن ينظُر اللَّه عز و جلَّ ِإلَي)عليه السالم ( ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الِْقيامِة 
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  باب اخِتياِر الزوجِة
١ -بع نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه ب

 يقُولُ ِإنما الْمرأَةُ ِقلَادةٌ فَانظُر )عليه السالم ( مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِلطَاِلحِتِهن أَما صاِلحتهن ِإلَى ما تقَلَّده قَالَ و سِمعته يقُولُ لَيس ِللْمرأَِة خطَر لَا ِلصاِلحِتِهن و لَا

 ابرالت سفَلَي نهتا طَاِلحأَم ِة والِْفض ِب والذَّه ِمن ريخ لْ ِهيةَ بالِْفض و با الذَّههطَرخ سفَلَي
  .خطَرها بِل التراب خير ِمنها 

 قَالَ )عليه السالم ( يِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٢
 ِبيِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ النيِجيعالض دالَ أَحفَِإنَّ الْخ طَِفكُموا ِلنارتاخ .  
 أَنِكحوا الْأَكْفَاَء و انِكحوا ِفيِهم و )عليه وآله صلى اهللا (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ٣

 طَِفكُموا ِلنارتاخ.  
 خِطيباً فَقَالَ أَيها الناس ِإياكُم و )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَام رسولُ اللَِّه - ٤

 ولَ اللَِّه وسا رِن ِقيلَ يماَء الدرضِء خوِبِت السناُء ِفي منسأَةُ الْحرِن قَالَ الْمماُء الدرضا خم.  
  باب فَضِل من تزوج ذَات ِديٍن و كَراهِة من تزوج ِللْماِل

١ -عِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب قُوب
 يستأِْمره )صلى اهللا عليه وآله (  أَتى رجلٌ النِبي )عليه السالم ( ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  . تِربت يداك  انِكح و علَيك ِبذَاِت الديِن)صلى اهللا عليه وآله ( ِفي النكَاِح فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
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  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَحمد بِن النضِر - ٢
نِد اللَِّه عبا عأَب تِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس ناِبِه عحِض أَصععليه السالم (  ب( جوزت نقُولُ مي 

  .امرأَةً يِريد مالَها الْجأَه اللَّه ِإلَى ذَِلك الْماِل 
سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإ- ٣

 قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هجوزِإذَا ت و ِكلَ ِإلَى ذَِلكا واِلهم ا أَواِلهمالَ ِلجالْم الَ ومالْج اللَّه قَهزا را ِلِديِنه.  

  باب كَراِهيِة تزِويِج الْعاِقِر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد 
فَقَالَ يا نِبي اللَِّه ِإنَّ ِلي ابنةَ عم قَد رِضيت جمالَها و حسنها و ِدينها و لَِكنها عاِقر فَقَالَ لَا 

ي نب فوسا ِإنَّ يهجوزِدي تعاَء بسالن جوزتأَنْ ت تطَعتاس فا أَِخي كَيفَقَالَ ي اهأَخ لَِقي قُوبع
فَقَالَ ِإنَّ أَِبي أَمرِني و قَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ لَك ذُريةٌ تثِْقلُ الْأَرض ِبالتسِبيِح فَافْعلْ قَالَ 

الْغ لٌ ِمنجاَء رفَج ِبيلُوداً )صلى اهللا عليه وآله ( ِد ِإلَى النَءاَء ووس جوزت فَقَالَ لَه ِمثْلَ ذَِلك فَقَالَ لَه 
  .ةُ  ما السوَءاُء قَالَ الْقَِبيح)عليه السالم ( فَِإني مكَاِثر ِبكُم الْأُمم يوم الِْقيامِة قَالَ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

عليه (   الْحسن بن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٢

 تزوجوا ِبكْراً ولُوداً و لَا تزوجوا حسناَء جِميلَةً عاِقراً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .فَِإني أُباِهي ِبكُم الْأُمم يوم الِْقيامِة 

٣ - نِن عمحِد الربِن عب دمأَح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِقلَّةَ ولِْدي و أَنه )عليه السالم (  اللَِّه ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق عمن حدثَه قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد

 ِعلْتج َءاَء قُلْتوكُونَ سأَنْ ت كلَيلَا ع أَةً ورِج اموزفَت اقالِْعر تيِلي فَقَالَ ِلي ِإذَا أَت لَدلَا و
  .ثَر أَولَاداً ِفداك و ما السوَءاُء قَالَ امرأَةٌ ِفيها قُبح فَِإنهن أَكْ

http://www.islam4u.com


  )٣٣٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن سِعيٍد الرقِّي قَالَ حدثَِني سلَيمانُ - ٤
ج نا بضِن الرسأَِبي الْح نع فَِريعفٍَر الْجعليه السالم ( ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ٍل )صلى اهللا عليه وآلهجِلر 

 و ما عِلمت تزوجها سوَءاَء ولُوداً و لَا تزوجها حسناَء عاِقراً فَِإني مباٍه ِبكُم الْأُمم يوم الِْقيامِة أَ
 ٍل ِمنبةُ ِفي جارس يِهمبرت و اِهيمرِإب مهنضحي اِئِهمونَ ِآلبِفرغتسِش يرالْع تحانَ تأَنَّ الِْولْد

  .ِمسٍك و عنبٍر و زعفَراٍن 
  باب فَضِل الْأَبكَاِر

ياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز- ١
 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( بِن ِرئَاٍب عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين مولَى آِل ساٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ٍء أَفْواهاً و ِفي حِديٍث آخر و أَنشفُه  ِإنهن أَطْيب شي تزوجوا الْأَبكَار فَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
يش رأَد اماً وحأَر يش حأَفْت لَافاً وِة  ٍء أَخامالِْقي موي مالْأُم اِهي ِبكُمي أُبأَن متِلما عاماً أَ محٍء أَر

 علَى باِب الْجنِة فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ ادخِل الْجنةَ فَيقُولُ لَا أَدخلُ حتى ِبالسقِْط يظَلُّ محبنِطئاً
حتى يدخلَ أَبواي قَبِلي فَيقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى ِلملٍَك ِمن الْملَاِئكَِة ائِْتِني ِبأَبويِه فَيأْمر ِبِهما 

نِإلَى الْج ِتي لَكمحِل رذَا ِبفَضقُولُ هِة فَي.  
  باب ما يستدلُّ ِبِه ِمن الْمرأَِة علَى الْمحمدِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١
 قَالَ سِمعته يقُولُ علَيكُم ِبذَواِت الْأَوراِك فَِإنهن )عليه السالم ( ِبي الْحسِن اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَ

 بجأَن.  
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حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ماِلِك بِن أَشيم عن بعِض   محمد بن يحيى عن أَ- ٢
 تزوجوا سمراَء عيناَء )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَيا فَعهتةً فَِإنْ كَِرهوعبراَء مزجا عهرهم .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ - ٣

  . ِإذَا نكَحت فَانِكح عجزاَء )عليه السالم ( قَالَ ِلي الرضا 
ي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا رفَع الْحِديثَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِب- ٤

 ِبيي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ النموثَِة شعبقُولُ ِللْمي ا وهِإلَي ظُرني نثَ معأٍَة برام ِويجزت ادِإذَا أَر 
  .نظُِري كَعبها فَِإنْ دِرم كَعبها عظُم كَعثَبها ِليتها فَِإنْ طَاب ِليتها طَاب عرفُها و ا

٥ - وبأَِبي أَي ناِن عمعِن النب داود نأَِخيِه ع ناِن عمعِن النب ِليع نأَِبيِه ع نع دمأَح  
  .بت جواِري بيضاَء و أَدماَء فَكَانَ بينهن بونٌ  قَالَ ِإني جر)عليه السالم ( الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  .زرق فَِإنَّ ِفيِهن الْيمن  تزوجوا ال)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٧ - ناِبِه عحِض أَصعب ناِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   . قَالَ ِمن سعادِة الرجِل أَنْ يكِْشف الثَّوب عِن امرأٍَة بيضاَء)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

(   سهلٌ عن بكِْر بِن صاِلٍح عن ماِلِك بِن أَشيم عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

ا  تزوجها عيناَء سمراَء عجزاَء مربوعةً فَِإنْ كَِرهته)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
 اقدالص لَيفَع.  

http://www.islam4u.com


  )٣٣٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

اِدرباب ن  
عليه (    محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَِبي الْقَاِسِم عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . قَالَ الْمرأَةُ الْجِميلَةُ تقْطَع الْبلْغم و الْمرأَةُ السوَءاُء تهيج الِْمرةَ السوداَء )السالم 
  الْحسين بن محمٍد عِن السياِري عن عِلي بِن محمٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد - ٢

 نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعةٌ )عليه السالم ( باِريج ا لَكفَقَالَ أَ م ملْغِه الْبكَا ِإلَيش هأَن 
 ملْغالْب قْطَعي ا فَِإنَّ ذَِلكِخذْهلَا قَالَ فَات قَالَ قُلْت ِحكُكضت.  
  ق ِللناِس شكْلَهمباب أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى خلَ

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن بريِد بِن معاِويةَ - ١
 اللَِّه ِإني أَحِملُ  رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَعظَم ما يحِملُ الرجالُ فَهلْ يصلُح ِلي أَنْ آِتي بعض ما ِلي ِمن الْبهاِئِم ناقَةً أَو ِحمارةً فَِإنَّ 
ه تبارك و تعالَى لَم  ِإنَّ اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( النساَء لَا يقْوين علَى ما ِعنِدي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

يخلُقْك حتى خلَق لَك ما يحتِملُك ِمن شكِْلك فَانصرف الرجلُ و لَم يلْبثْ أَنْ عاد ِإلَى 
 )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه  فَقَالَ لَه ِمثْلَ مقَالَِتِه ِفي أَوِل مرٍة فَقَالَ لَه رسو)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

فَأَين أَنت ِمن السوداِء العنطْنطَِة قَالَ فَانصرف الرجلُ فَلَم يلْبثْ أَنْ عاد فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه 
ع تقَعِني ِبِه فَوترا أَمم تي طَلَبقّاً ِإنولُ اللَِّه حسر كأَن دهأَش قَد ِملُِني وتحا يكِْلي ِمملَى ش

 ِني ذَِلكعأَقْن.  
  باب ما يستحب ِمن تزِويِج النساِء ِعند بلُوِغِهن و تحِصيِنِهن ِبالْأَزواِج

١ -ناِبِه عحِض أَصعب نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبأَِبي ع 
  . قَالَ ِمن سعادِة الْمرِء أَنْ لَا تطْمثَ ابنته ِفي بيِتِه )عليه السالم ( اللَِّه 
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٢ -نقَطَ عا ساِبنحأَص ضعِد اللَِّه   ببأَِبي ع نع هادنعليه السالم ( ي ِإس( و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
 هِبين هلَّمِه ِإلَّا عِإلَي اجتحا يئاً ِمميش كرتي لَّ لَمصلى اهللا عليه وآله ( ج( ِعدص هأَن اهِليِمِه ِإيعت فَكَانَ ِمن 

ذَات ربِبِري الِْمنِن اللَِّطيِف الْخاِني عِئيلَ أَتربِإنَّ ج اسا النهقَالَ أَي ِه ثُملَيى عأَثْن و اللَّه ِمدٍم فَحوي 
مالش هتدى أَفْسنتجي فَلَم هرثَم كرِر ِإذَا أَدجلَى الشِر عِزلَِة الثَّمنِبم كَارفَقَالَ ِإنَّ الْأَب هتثَرن و س

 نمؤي ِإلَّا لَم ولَةُ وعاٌء ِإلَّا الْبود نلَه ساُء فَلَيسالن ِركدا يم كْنرِإذَا أَد كَارالْأَب كَذَِلك و احيالر
 اللَِّه فَمن نزوج فَقَالَ الْأَكْفَاَء فَقَالَ علَيِهن الْفَساد ِلأَنهن بشر قَالَ فَقَام ِإلَيِه رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ

يا رسولَ اللَِّه و مِن الْأَكْفَاُء فَقَالَ الْمؤِمنونَ بعضهم أَكْفَاُء بعٍض الْمؤِمنونَ بعضهم أَكْفَاُء بعٍض 
.  

٣ -ٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع ن
 قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق حواَء ِمن آدم فَِهمةُ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .النساِء الرجالُ فَحصنوهن ِفي الْبيوِت 
 ِمن )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق آدم )عليه السالم ( نٌ عِن الْواِسِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَبا- ٤

الْماِء و الطِِّني فَِهمةُ ابِن آدم ِفي الْماِء و الطِِّني و خلَق حواَء ِمن آدم فَِهمةُ النساِء ِفي الرجاِل 
وِت فَحيِفي الْب نوهنص.  

٥ - ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعأَِبيِه ر نوٍر عهمِن جِن ابٍد عمحم نب ِليِفي )عليه السالم (   ع 
  .بعِض كَلَاِمِه ِإنَّ السباع همها بطُونها و ِإنَّ النساَء همهن الرجالُ 

ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ٦
 خِلق الرجالُ ِمن الْأَرِض و ِإنما همهم ِفي الْأَرِض و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 

  .خِلقَِت الْمرأَةُ ِمن الرجاِل و ِإنما همها ِفي الرجاِل احِبسوا ِنساَءكُم يا معاِشر الرجاِل 
  أَبو عبِد اللَِّه الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عن جعفَِر بِن عنبسةَ عن عبادةَ بِن ِزياٍد - ٧
 و أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عمن حدثَه )عليه السالم ( و بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي جعفٍَر عن عمِر
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 )عليه السالم ( عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  قَالَ قَالَ 
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 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( ِنسالَِتِه ِإلَى الْحِفي ِرس  ) أْ)عليه السالماِء فَِإنَّ رسةَ النراوشم و اكِإي  نهي
ِإلَى الْأَفِْن و عزمهن ِإلَى الْوهِن و اكْفُف علَيِهن ِمن أَبصاِرِهن ِبِحجاِبك ِإياهن فَِإنَّ ِشدةَ 

 علَيِهن الِْحجاِب خير لَك و لَهن ِمن اِلارِتياِب و لَيس خروجهن ِبأَشد ِمن دخوِل من لَا تِثق ِبِه
  .فَِإِن استطَعت أَنْ لَا يعِرفْن غَيرك ِمن الرجاِل فَافْعلْ 

 أَحمد بن محمِد بِن سِعيٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْحسيِني عن عِلي بِن عبدٍك عِن 
بِن علْوانَ عن سعِد بِن طَِريٍف عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ الْحسِن بِن ظَِريِف بِن ناِصٍح عِن الْحسيِن 

 ِمِننيؤأَِمِري الْم نعليه السالم ( ع( ِمِننيؤالْم الَِة أَِمريسِذِه الرِبه بقَالَ كَت هِإلَّا أَن ِمثْلَه  ) ِإلَى )عليه السالم 
  ] .ِةبِن الْحنِفي[ابِنِه محمِد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن نوِح بِن شعيٍب رفَعه قَالَ - ٨
ى  ِإذَا أَتاه ختنه علَى ابنِتِه أَو علَ)عليه السالم (  كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .أُخِتِه بسطَ لَه ِرداَءه ثُم أَجلَسه ثُم يقُولُ مرحباً ِبمن كَفَى الْمئُونةَ و ستر الْعورةَ 
  باب فَضِل شهوِة النساِء علَى شهوِة الرجاِل

 الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن- ١
 ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عِد بعس نانَ علْوِن عِن بيسعليه السالم ( الْح( 

اِء وساٍء ِفي النزةَ أَجعلَ ِتسعاٍء فَجزةَ أَجرشةَ عوهالش اللَّه لَقلَا خ لَو اِل وجاِحداً ِفي الرءاً وزج 
ما جعلَ اللَّه ِفيِهن ِمن الْحياِء علَى قَدِر أَجزاِء الشهوِة لَكَانَ ِلكُلِّ رجٍل ِتسع ِنسوٍة متعلِّقَاٍت ِبِه 

.  
 عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد- ٢

 ِإنَّ اللَّه جعلَ ِللْمرأَِة )عليه السالم ( نصٍر عمن حدثَه عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
رشِة عوهةُ شا قُولَه تكَان تاجاٍل فَِإذَا هِة ِرجرشع رباٍل صِة ِرج.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٣
ناِط عاِلٍد الْقَمِد اللَِّه خبأَِبي ع نٍس عيرعليه السالم (  ض( عضب ِطنياَء أُعسقُولُ ِإنَّ الني هتِمعقَالَ س 

 رشع ياثْن ربص و رشع ياثْن.  
 أَنَّ )السالم عليه (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ضريٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 رشع ياثْن ربص و رشع ياثْن عضب ِطنياَء أُعسالن.  
٥ - نٍد عمحِن مةَ بعرز نٍد عيبِن عِك بورم ناِبِه عحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم  

تِمعِصٍري قَالَ سأَِبي ب نانَ عرِن ِمهةَ باعمِد اللَِّه سبا علَى )عليه السالم (  أَبأَةُ عرلَِت الْمقُولُ فُضي 
  .الرجِل ِبِتسعٍة و ِتسِعني ِمن اللَّذَِّة و لَِكن اللَّه أَلْقَى علَيِهن الْحياَء 

٦ -ِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ ععليه ( د

 قَالَ ِإنَّ اللَّه جعلَ ِللْمرأَِة أَنْ تصِبر صبر عشرِة ِرجاٍل فَِإذَا حصلَت زادها قُوةَ عشرِة )السالم 
  .ِرجاٍل 

  باب أَنَّ الْمؤِمن كُفْو الْمؤِمنِة
١ - نى عيحي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح

 ِإِذ استأْذَنَ علَيِه )عليه السالم ( ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 
 و أَدناه و ساَءلَه فَقَالَ الرجلُ )عليه السالم ( رحب ِبِه أَبو جعفٍَر رجلٌ فَأَِذنَ لَه فَدخلَ علَيِه فَسلَّم فَ

 ي ونع ِغبر ِني ودةَ فَرفُلَان هتناِفٍع ابِن أَِبي رفُلَاِن ب لَاكوِإلَى م تطَبي خِإن اكِفد ِعلْتج
 ِتي واجح ِتي واممأَِني ِلدردا قَلِْبي ازلَه ةٌ غُضمجةٌ هاضغَض ذَِلك لَِني ِمنخد قَد ِتي وبغُر

 اذْهب فَأَنت رسوِلي ِإلَيِه و قُلْ لَه يقُولُ لَك )عليه السالم ( تمنيت ِعندها الْموت فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 زوج منِجح بن رباٍح مولَاي )عليه السالم ( عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب محمد بن عِلي بِن الْحسيِن بِن 

  ابنتك فُلَانةَ و لَا ترده قَالَ أَبو حمزةَ 
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(  فَلَما أَنْ توارى الرجلُ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( ب الرجلُ فَِرحاً مسِرعاً ِبِرسالَِة أَِبي جعفٍَر فَوثَ

 منتِجعاً  )صلى اهللا عليه وآله(  ِإنَّ رجلًا كَانَ ِمن أَهِل الْيمامِة يقَالُ لَه جويِبر أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم 
ِللِْإسلَاِم فَأَسلَم و حسن ِإسلَامه و كَانَ رجلًا قَِصرياً دِميماً محتاجاً عاِرياً و كَانَ ِمن ِقباِح 

طَعامه صاعاً  ِلحاِل غُربِتِه و عراه و كَانَ يجِري علَيِه )صلى اهللا عليه وآله ( السوداِن فَضمه رسولُ اللَِّه 
ِمن تمٍر ِبالصاِع الْأَوِل و كَساه شملَتيِن و أَمره أَنْ يلْزم الْمسِجد و يرقُد ِفيِه ِباللَّيِل فَمكَثَ 

ِل الْحأَه لَاِم ِمنلُ ِفي الِْإسخدي ناُء ِممبرالْغ ى كَثُرتح اَء اللَّها شم ِبذَِلك اقض ِة وِدينِة ِبالْماج
 أَنْ طَهر مسِجدك و أَخِرج ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِبِهم الْمسِجد فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبيِه 

سِفي م كَانَ لَه ناِب موأَب دِبس رم ِل وِفيِه ِباللَّي قُدري نِجِد مسالْم ِليع ابِإلَّا ب ابب عليه ( ِجِدك

 و لَا يمرنَّ ِفيِه جنب و لَا يرقُد ِفيِه غَِريب قَالَ فَأَمر رسولُ )عليها السالم (  و مسكَن فَاِطمةَ )السالم 
 علَى )عليها السالم (  و أَقَر مسكَن فَاِطمةَ )لسالم عليه ا(  ِبسد أَبواِبِهم ِإلَّا باب عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 أَمر أَنْ يتخذَ ِللْمسِلِمني سِقيفَةٌ فَعِملَت لَهم و ِهي )صلى اهللا عليه وآله ( حاِلِه قَالَ ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
نْ يظَلُّوا ِفيها نهارهم و لَيلَهم فَنزلُوها و اجتمعوا ِفيها الصفَّةُ ثُم أَمر الْغرباَء و الْمساِكني أَ

 يتعاهدهم ِبالْبر و التمِر و الشِعِري و الزِبيِب ِإذَا كَانَ ِعنده و )صلى اهللا عليه وآله ( فَكَانَ رسولُ اللَِّه 
هونداهعتونَ يِلمسوِل اللَِّه كَانَ الْمسِلِرقَِّة ر ِهملَيِرقُّونَ عي و ِرفُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( مصي و 

 نظَر ِإلَى جويِبٍر ذَات يوٍم ِبرحمٍة ِمنه لَه و ِرقٍَّة )صلى اهللا عليه وآله ( صدقَاِتِهم ِإلَيِهم فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ِه فَقَالَ لَهلَيع ِتكآِخر و اكينلَى دع كتانأَع و كجا فَرِبه فَفْتأَةً فَعرام تجوزت لَو ِبريوا جي 

فَقَالَ لَه جويِبر يا رسولَ اللَِّه ِبأَِبي أَنت و أُمي من يرغَب ِفي فَو اللَِّه ما ِمن حسٍب و لَا نسٍب 
 يا جويِبر ِإنَّ اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( ٍل و لَا جماٍل فَأَيةُ امرأٍَة ترغَب ِفي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه و لَا ما

 وِضيعاً قَد وضع ِبالِْإسلَاِم من كَانَ ِفي الْجاِهِليِة شِريفاً و شرف ِبالِْإسلَاِم من كَانَ ِفي الْجاِهِليِة
 ِة واِهِليِة الْجوخن ا كَانَ ِمنلَاِم مِبالِْإس بأَذْه ِة ذَِليلًا واِهِليكَانَ ِفي الْج نلَاِم مِبالِْإس زأَع و

هدوأَس و مهضيأَب مكُلُّه موالْي اسا فَالناِبهساِسِق أَنب ا واِئِرهشا ِبعِرهفَاخت و مهِشيقُر و م
عرِبيهم و عجِميهم ِمن آدم و ِإنَّ آدم خلَقَه اللَّه ِمن ِطٍني و ِإنَّ أَحب الناِس ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 
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ِمن الْمسِلِمني علَيك الْيوم فَضلًا ِإلَّا يوم الِْقيامِة أَطْوعهم لَه و أَتقَاهم و ما أَعلَم يا جويِبر ِلأَحٍد 
 قَالَ لَه ثُم عأَطْو و كقَى ِللَِّه ِمنكَانَ أَت نِلم  
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لَى ِزياِد بِن لَِبيٍد فَِإنه ِمن أَشرِف بِني بياضةَ حسباً ِفيِهم فَقُلْ لَه ِإني رسولُ انطَِلق يا جويِبر ِإ
رسوِل اللَِّه ِإلَيك و هو يقُولُ لَك زوج جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء قَالَ فَانطَلَق جويِبر ِبِرسالَِة رسوِل 

 ِإلَى ِزياِد بِن لَِبيٍد و هو ِفي منِزِلِه و جماعةٌ ِمن قَوِمِه ِعنده فَاستأْذَنَ فَأُعِلم )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
حاجٍة ِلي فَأَِذنَ لَه فَدخلَ و سلَّم علَيِه ثُم قَالَ يا ِزياد بن لَِبيٍد ِإني رسولُ رسوِل اللَِّه ِإلَيك ِفي 

 ِبريوج فَقَالَ لَه رفَخ ِلي و فرش ا فَِإنَّ ذَِلكِبه حلْ بب ادِزي فَقَالَ لَه كا ِإلَيهأُِسر ا أَمِبه وحفَأَب
لَ لَه ِزياد أَ رسولُ اللَِّه  يقُولُ لَك زوج جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء فَقَا)صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 فَقَالَ لَه ِزياد ِإنا )صلى اهللا عليه وآله ( أَرسلَك ِإلَي ِبهذَا فَقَالَ لَه نعم ما كُنت ِلأَكِْذب علَى رسوِل اللَِّه 
ي ِرفصاِر فَانصالْأَن ا ِمنا ِإلَّا أَكْفَاَءناِتنيفَت جوزولَ اللَِّه لَا نسى أَلْقَى رتح ِبريوصلى اهللا عليه وآله ( ا ج( 

فَأُخِبره ِبعذِْري فَانصرف جويِبر و هو يقُولُ و اللَِّه ما ِبهذَا نزلَ الْقُرآنُ و لَا ِبهذَا ظَهرت نبوةُ 
ه الذَّلْفَاُء ِبنت ِزياٍد و ِهي ِفي ِخدِرها فَأَرسلَت ِإلَى أَِبيها  فَسِمعت مقَالَت)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

ادخلْ ِإلَي فَدخلَ ِإلَيها فَقَالَت لَه ما هذَا الْكَلَام الَِّذي سِمعته ِمنك تحاِور ِبِه جويِبراً فَقَالَ لَها 
 زوج )صلى اهللا عليه وآله (  أَرسلَه و قَالَ يقُولُ لَك رسولُ اللَِّه )لى اهللا عليه وآله ص( ذَكَر ِلي أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله ( جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء فَقَالَت لَه و اللَِّه ما كَانَ جويِبر ِليكِْذب علَى رسوِل اللَِّه 
ِتِه فَابرضا ِبحي ادِزي ِبراً فَقَالَ لَهيوج ولًا فَلَِحقسر ادثَ ِزيعِبراً فَبيوج كلَيع درولًا يسِث الْآنَ رع

الَ لَه  فَقَ)صلى اهللا عليه وآله ( جويِبر مرحباً ِبك اطْمِئن حتى أَعود ِإلَيك ثُم انطَلَق ِزياد ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 يقُولُ لَك زوج )صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ جويِبراً أَتاِني ِبِرسالَِتك و قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

تلَا ن نحن و ِلقَاَءك تأَير ِل وِبالْقَو لَه أَِلن الذَّلْفَاَء فَلَم كتنِبراً ابيوج ا ِمنِإلَّا أَكْفَاَءن جوز
 يا ِزياد جويِبر مؤِمن و الْمؤِمن كُفْو ِللْمؤِمنِة و )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَنصاِر فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 فَرجع ِزياد ِإلَى منِزِلِه و دخلَ علَى الْمسِلم كُفْو ِللْمسِلمِة فَزوجه يا ِزياد و لَا ترغَب عنه قَالَ
(  فَقَالَت لَه ِإنك ِإنْ عصيت رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ابنِتِه فَقَالَ لَها ما سِمعه ِمن رسوِل اللَِّه 

فَأَخذَ ِبيِد جويِبٍر ثُم أَخرجه ِإلَى قَوِمِه فَزوجه  كَفَرت فَزوج جويِبراً فَخرج ِزياد )صلى اهللا عليه وآله 
   و ضِمن صداقَه قَالَ فَجهزها ِزياد و هيئُوها ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( علَى سنِة اللَِّه و سنِة رسوِلِه 
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أَرسلُوا ِإلَى جويِبٍر فَقَالُوا لَه أَ لَك منِزلٌ فَنسوقَها ِإلَيك فَقَالَ و اللَِّه ما ِلي ِمن منِزٍل قَالَ فَهيئُوها 
اً و متاعاً و كَسوا جويِبراً ثَوبيِن و أُدِخلَِت الذَّلْفَاُء ِفي بيِتها و هيئُوا لَها منِزلًا و هيئُوا ِفيِه ِفراش

و أُدِخلَ جويِبر علَيها معتماً فَلَما رآها نظَر ِإلَى بيٍت و متاٍع و ِريٍح طَيبٍة قَام ِإلَى زاِويِة الْبيِت 
لْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً حتى طَلَع الْفَجر فَلَما سِمع النداَء خرج و خرجت فَلَم يزلْ تاِلياً ِل

 آِن واِلياً ِللْقُرالَ تا زم ِك فَقَالَتسلْ مه ِئلَتفَس حبلَِّت الصص و أَتضولَاِة فَتِإلَى الص هتجوز
اِجداً حس اِكعاً ور ا ذَِلكفَوأَخ و لَ ِمثْلَ ذَِلكةُ فَعلَةُ الثَّاِنيِت اللَّيا كَانفَلَم جراَء فَخدالن ِمعى ست

صلى ( ِمن ِزياٍد فَلَما كَانَ الْيوم الثَّاِلثُ فَعلَ ِمثْلَ ذَِلك فَأُخِبر ِبذَِلك أَبوها فَانطَلَق ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 فَقَالَ لَه ِبأَِبي أَنت و أُمي يا رسولَ اللَِّه أَمرتِني ِبتزِويِج جويِبٍر و لَا و اللَِّه ما كَانَ ِمن ) عليه وآله اهللا
 ِبيالن فَقَالَ لَه هِوجيزت لَيع تبجأَو كتطَاع لَِكن ا واِكِحننصلى اهللا عليه وآله ( م(فَم  متكَرا الَِّذي أَن

ِمنه قَالَ ِإنا هيأْنا لَه بيتاً و متاعاً و أُدِخلَِت ابنِتي الْبيت و أُدِخلَ معها معتماً فَما كَلَّمها و لَا 
 تاِلياً ِللْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً حتى نظَر ِإلَيها و لَا دنا ِمنها بلْ قَام ِإلَى زاِويِة الْبيِت فَلَم يزلْ

 ا وهنُ ِمندي لَم ِفي الثَّاِلثَِة و ِمثْلَ ذَِلك ِة ولَِة الثَّاِنيِفي اللَّي لَ ِمثْلَ ذَِلكفَع ثُم جراَء فَخدالن ِمعس
نساَء فَانظُر ِفي أَمِرنا فَانصرف ِزياد و بعثَ رسولُ لَم يكَلِّمها ِإلَى أَنْ ِجئْتك و ما نراه يِريد ال

 ِإلَى جويِبٍر فَقَالَ لَه أَ ما تقْرب النساَء فَقَالَ لَه جويِبر أَ و ما أَنا ِبفَحٍل بلَى يا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
ِهمن ِبقي لَشولَ اللَِّه ِإنسولُ اللَِّه رسر اِء فَقَالَ لَهسا )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى النِبِخلَاِف م تربخ قَد 

وصفْت ِبِه نفْسك قَد ذُِكر ِلي أَنهم هيئُوا لَك بيتاً و ِفراشاً و متاعاً و أُدِخلَت علَيك فَتاةٌ 
تيأَت ةٌ وِطراُء عنسِإذَنْ فَقَالَ ح اكها دا فَمهنُ ِمندت لَم ا وهكَلِّمت لَم ا وهِإلَي ظُرنت ماً فَلَمتعم 

 ةً وِطراَء عنساةً حفَت اعاً وتم اشاً وِفر تأَير اِسعاً وتاً ويب لْتخولَ اللَِّه دسا ري ِبريوج لَه
 اِليح تذَكَر اِء وبرالْغ عِتي موِكس ِتي وِضيعو ِتي واجح ِتي وبغُر ا وهلَيع تالَِّتي كُن

  الْمساِكِني فَأَحببت ِإذْ أَولَاِني اللَّه ذَِلك أَنْ أَشكُره علَى ما أَعطَاِني و أَتقَرب ِإلَيِه 
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ِبحِقيقَِة الشكِْر فَنهضت ِإلَى جاِنِب الْبيِت فَلَم أَزلْ ِفي صلَاِتي تاِلياً ِللْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً 
ما أَصبحت رأَيت أَنْ أَصوم ذَِلك الْيوم فَفَعلْت أَشكُر اللَّه حتى سِمعت النداَء فَخرجت فَلَ

 ا وِضيهأُري سلَِكن ِسرياً وي طَاِني اللَّها أَعِب منِفي ج ذَِلك تأَير ا وهاِليلَي اٍم وثَلَاثَةَ أَي ذَِلك
سلَ رسفَأَر اَء اللَّهلَةَ ِإنْ شاللَّي ِضيِهما قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه أُرم هلَمفَأَع اهاٍد فَأَتِإلَى ِزي 

 خرج )صلى اهللا عليه وآله ( جويِبر فَطَابت أَنفُسهم قَالَ و وفَى لَها جويِبر ِبما قَالَ ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ِبريوج هعم و ٍة لَهوِفي غَز دعا بهِمن فَقأَن ماِر أَيصا كَانَ ِفي الْأَنالَى فَمعت اللَّه هِحمر ِهدشتفَاس 

  .جويِبٍر 
٢ - نوٍح عِن نب وبأَي نع ِليمياِلٍح التِن صِن بيسِن الْحب ِليع نا عاِبنحأَص ضعب  

ر ناٍن عِن ِسنِد بمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نٍل ععليه السالم ( ج( ِبيلٌ النجى رقَالَ أَت  ) فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله 
يا رسولَ اللَِّه ِعنِدي مِهريةُ الْعرِب و أَنا أُِحب أَنْ تقْبلَها و ِهي ابنِتي قَالَ فَقَالَ قَد قَِبلْتها قَالَ 

ى يرفَأُخ ا وةَ ِلي ِفيهاجغٌ قَطُّ قَالَ لَا حدا صهلَيع ِربضي قَالَ لَم ا ِهيم ولَ اللَِّه قَالَ وسا ر
 ربا الْخهربا فَأَخهى أُمأَت ثُم لَهخا دِل ِممجلَا الرقَطَ ِرجِجلِْبيٍب قَالَ فَس ا ِمنهجوز لَِكن

 ما دخلَه فَسِمعِت الْجاِريةُ مقَالَته و رأَت ما دخلَ أَباها فَقَالَت لَهما ارضيا ِلي ما فَدخلَها ِمثْلُ
 ِبيا النوهى أَبأَت ا ومهنع لَّى ذَِلكسِلي قَالَ فَت ولُهسر و اللَّه ِضيصلى اهللا عليه وآله ( ر(ربالْخ هربفَأَخ  

 قَد جعلْت مهرها الْجنةَ و زاد ِفيِه صفْوانُ قَالَ فَمات عنها )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِحلِْبيب فَبلَغَ مهرها بعده ِمائَةَ أَلِْف ِدرهٍم 
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هِمن رباب آخ  
١ - نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

صلى (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عمر بِن أَِبي بكَّاٍر عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي 

 زوج ِمقْداد بن الْأَسوِد ضباعةَ ابنةَ الزبيِر بِن عبِد الْمطَِّلِب و ِإنما زوجه ِلتتِضع )اهللا عليه وآله 
  . و ِليعلَموا أَنَّ أَكْرمهم ِعند اللَِّه أَتقَاهم ) صلى اهللا عليه وآله (الْمناِكح و ِليتأَسوا ِبرسوِل اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم - ٢
 زوج الِْمقْداد بن )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )السالم عليه ( بِن ساِلٍم عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و اِكحنالْم ِضعتِلت ادا الِْمقْدهجوا زمقَالَ ِإن طَِّلِب ثُمِد الْمبِن عِر بيبالز تةَ ِبناعبض دوأَس
 و ِلتعلَموا أَنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم و كَانَ الزبير أَخا )هللا عليه وآله صلى ا( ِليتأَسوا ِبرسوِل اللَِّه 

  .عبِد اللَِّه و أَِبي طَاِلٍب ِلأَِبيِهما و أُمِهما 
٣ - نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج

 )عليه السالم ( الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 
عليه ( ةَ علَى عِلي بِن الْحسيِن قَالَ مر رجلٌ ِمن أَهِل الْبصرِة شيباِني يقَالُ لَه عبد الْمِلِك بن حرملَ

 أَ لَك أُخت قَالَ نعم قَالَ فَتزوجِنيها قَالَ نعم قَالَ )عليه السالم (  فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن )السالم 
 حتى انتهى ِإلَى منِزِلِه )ليه السالم ع( فَمضى الرجلُ و تِبعه رجلٌ ِمن أَصحاِب عِلي بِن الْحسيِن 

 فَقَالَ )عليه السالم ( فَسأَلَ عنه فَِقيلَ لَه فُلَانُ بن فُلَاٍن و هو سيد قَوِمِه ثُم رجع ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن 
اِنيبيذَا الشه ِركِصه نع أَلْتِن سسا الْحا أَبي لَه نب ِليع ِمِه فَقَالَ لَهقَو ديس هوا أَنمعفَز 

 ِإني لَأُبِديك يا فُلَانُ عما أَرى و عما أَسمع أَ ما عِلمت أَنَّ اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( الْحسيِن 
ِبِه الن مأَت ةَ وِسيسلَاِم الْخِبالِْإس فَعر ملُؤ ما اللُّؤمِلِم ِإنسلَى الْمع مفَلَا لُؤ مِبِه اللُّؤ مأَكْر ةَ واِقص

  .الْجاِهِليِة 
٤ - نِد اللَِّه عبأَِبي ع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

محِن مِن بمحِد الربِة عِدينِبالْم نيانَ عورِن مِلِك بِد الْمباِتٍم قَالَ كَانَ ِلعِن حب ِزيدي نٍد ع
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 أَعتق جاِريةً ثُم تزوجها )عليه السالم ( يكْتب ِإلَيِه ِبأَخباِر ما يحدثُ ِفيها و ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن 
 نيالْع بفَكَت  
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 أَما بعد فَقَد بلَغِني تزِوجيك )عليه السالم ( ِإلَى عبِد الْمِلِك فَكَتب عبد الْمِلِك ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن 
تك و قَد عِلمت أَنه كَانَ ِفي أَكْفَاِئك ِمن قُريٍش من تمجد ِبِه ِفي الصهِر و تستنِجبه ِفي مولَا

لسالم عليه ا( الْولَِد فَلَا ِلنفِْسك نظَرت و لَا علَى ولِْدك أَبقَيت و السلَام فَكَتب ِإلَيِه عِلي بن الْحسيِن 

( نٍش مياِء قُركَانَ ِفي ِنس هأَن معزت لَاِتي ووِوِجيي مزفُِني ِبتنعت كابِني ِكتلَغب فَقَد دعا بأَم 
 مرتقاً ِفي )ه وآله صلى اهللا علي( أَتمجد ِبِه ِفي الصهِر و أَستنِجبه ِفي الْولَِد و أَنه لَيس فَوق رسوِل اللَِّه 

مجٍد و لَا مستزاد ِفي كَرٍم و ِإنما كَانت ِملْك يِميِني خرجت متى أَراد اللَّه عز و جلَّ ِمني 
ٌء  ِه فَلَيس يِخلُّ ِبِه شيِبأَمٍر أَلْتِمس ِبِه ثَوابه ثُم ارتجعتها علَى سنٍة و من كَانَ زِكياً ِفي ِديِن اللَّ

ِمن أَمِرِه و قَد رفَع اللَّه ِبالِْإسلَاِم الْخِسيسةَ و تمم ِبِه النِقيصةَ و أَذْهب اللُّؤم فَلَا لُؤم علَى امِرٍئ 
 الِْكتاب رمى ِبِه ِإلَى ابِنِه سلَيمانَ فَقَرأَه فَقَالَ يا مسِلٍم ِإنما اللُّؤم لُؤم الْجاِهِليِة و السلَام فَلَما قَرأَ

 فَقَالَ يا بني لَا تقُلْ ذَِلك فَِإنه )عليه السالم ( أَِمري الْمؤِمِنني لَشد ما فَخر علَيك عِلي بن الْحسيِن 
الص فِْلقاِشٍم الَِّتي تِني هب نِن أَلْسيسالْح نب ِليٍر ِإنَّ عحب ِمن ِرفغت و رعليه السالم ( خ( ينا بي 

 اسالن ِضعتثُ ييح ِمن ِفعتري.  
  الْحسين بن الْحسِن الْهاِشِمي عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر و عِلي بن محمِد - ٥

ِن بب ضعكَِم بالْح نب امِهش ِن ِبلَاٍل قَالَ لَِقيب ِليع نع نياِديدغِض الْبعب نع اِرييِن السع اردن
رقَالَ فَالْع معِب قَالَ نروا ِفي الْعجوزتأَنْ ي وزجِم يجقُولُ ِفي الْعا تم اما ِهشاِرِج فَقَالَ يوالْخ ب

يتزوجوا ِمن قُريٍش قَالَ نعم قَالَ فَقُريش يتزوج ِفي بِني هاِشٍم قَالَ نعم قَالَ عمن أَخذْت هذَا 
قَالَ فَخ كُموجكَافَأُ فُرتلَا ت و كُماؤكَافَأُ ِدمتقُولُ أَ تي هتِمعٍد سمحِن مفَِر بعج نقَالَ ع جر

 فَقَالَ ِإني لَِقيت ِهشاماً فَسأَلْته عن كَذَا فَأَخبرِني )عليه السالم ( الْخاِرِجي حتى أَتى أَبا عبِد اللَِّه 
ذَا قَد ِجئْتك ِبكَذَا و كَذَا و ذَكَر أَنه سِمعه ِمنك قَالَ نعم قَد قُلْت ذَِلك فَقَالَ الْخاِرِجي فَها أَنا 

 ِإنك لَكُفْو ِفي دِمك و حسِبك ِفي قَوِمك و لَِكن اللَّه )عليه السالم ( خاِطباً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 فَضلَنا اللَّه ِبِه من عز و جلَّ صاننا عِن الصدقَِة و ِهي أَوساخ أَيِدي الناِس فَنكْره أَنْ نشِرك ِفيما
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لَم يجعِل اللَّه لَه ِمثْلَ ما جعلَ اللَّه لَنا فَقَام الْخاِرِجي و هو يقُولُ تاللَِّه ما رأَيت رجلًا ِمثْلَه قَطُّ 
  .ردِني و اللَِّه أَقْبح رد و ما خرج ِمن قَوِل صاِحِبِه 

٦ -ِليِوي   عري نموٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب   
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 تزوج سريةً كَانت ِللْحسِن بِن عِلي )عليه السالم (  عِلي بن الْحسيِن  أَنَّ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَبلَغَ ذَِلك عبد الْمِلِك بِن مروانَ فَكَتب ِإلَيِه ِفي ذَِلك ِكتاباً أَنك ِصرت بعلَ الِْإماِء )عليه السالم ( 

ِليِه عِإلَي بِن فَكَتيسالْح نعليه السالم (  ب( مةَ فَأَكْراِقصِبِه الن مأَت ةَ وِسيسلَاِم الْخِبالِْإس فَعر أَنَّ اللَّه 
 أَنكَح )صلى اهللا عليه وآله ( ِبِه ِمن اللُّؤِم فَلَا لُؤم علَى مسِلٍم ِإنما اللُّؤم لُؤم الْجاِهِليِة ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

عبده و نكَح أَمته فَلَما انتهى الِْكتاب ِإلَى عبِد الْمِلِك قَالَ ِلمن ِعنده خبروِني عن رجٍل ِإذَا أَتى 
ما هو ذَاك قَالُوا ما ما يضع الناس لَم يِزده ِإلَّا شرفاً قَالُوا ذَاك أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ لَا و اللَِّه 

 )عليه السالم ( نعِرف ِإلَّا أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ فَلَا و اللَِّه ما هو ِبأَِمِري الْمؤِمِنني و لَِكنه عِلي بن الْحسيِن 
.  

  باب تزِويِج أُم كُلْثُوٍم
 ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حماٍد عن زرارةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ١

  . ِفي تزِويِج أُم كُلْثُوٍم فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك فَرج غُِصبناه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ لَما )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   محمد بن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَ- ٢

خطَب ِإلَيِه قَالَ لَه أَِمري الْمؤِمِنني ِإنها صِبيةٌ قَالَ فَلَِقي الْعباس فَقَالَ لَه ما ِلي أَ ِبي بأْس قَالَ و ما 
ِه لَأُعورنَّ زمزم و لَا أَدع لَكُم مكْرمةً ِإلَّا ذَاك قَالَ خطَبت ِإلَى ابِن أَِخيك فَردِني أَما و اللَّ

هدمتها و لَأُِقيمن علَيِه شاِهديِن ِبأَنه سرق و لَأَقْطَعن يِمينه فَأَتاه الْعباس فَأَخبره و سأَلَه أَنْ 
  .يِه يجعلَ الْأَمر ِإلَيِه فَجعلَه ِإلَ

http://www.islam4u.com


  )٣٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

هِمن رباب آخ  
١ - تبقَالَ كَت اِسِطياٍر الْوشِن بِن بيسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَسأَلُه عِن النكَاِح فَكَتب ِإلَي من خطَب ِإلَيكُم فَرِضيتم ِدينه و أَمانته )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر ِإلَى أَ
 كَِبري فَساد ِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت لُوهفْعِإلَّا ت وهجوفَز.  

٢ -ي نب دمحم اٍد وِزي نلُ بهِن   سب ِليع نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيح
 ِفي أَمِر بناِتِه و أَنه لَا يِجد أَحداً )عليه السالم ( مهِزيار قَالَ كَتب عِلي بن أَسباٍط ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 فَِهمت ما ذَكَرت ِمن أَمِر بناِتك و أَنك لَا تِجد أَحداً )عليه السالم ( ِمثْلَه فَكَتب ِإلَيِه أَبو جعفٍَر 
 قَالَ ِإذَا جاَءكُم من ترضونَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِمثْلَك فَلَا تنظُر ِفي ذَِلك رِحمك اللَّه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  .علُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض و فَساد كَِبري خلُقَه و ِدينه فَزوجوه ِإلَّا تفْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْهمذَاِني قَالَ - ٣

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِكتابه ِبخطِِّه قَالَ رسولُ اللَِّه  ِفي التزِويِج فَأَتاِني)عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 كَِبري فَساد ِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت لُوهفْعِإلَّا ت وهجوفَز هِدين و لُقَهنَ خوضرت نم اَءكُمِإذَا ج.  

  باب الْكُفِْو
١ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍل   ِعدجر ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب 

  . قَالَ الْكُفْو أَنْ يكُونَ عِفيفاً و ِعنده يسار )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب كَراِهيِة أَنْ ينكَح شاِرب الْخمِر

 من )عليه السالم ( حمد بِن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ١
  .زوج كَِرميته ِمن شاِرِب الْخمِر فَقَد قَطَع رِحمها 
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  . شاِرب الْخمِر لَا يزوج ِإذَا خطَب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
٣ -ب دمحِن   ماِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن

 من شِرب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .اللَّه علَى ِلساِني فَلَيس ِبأَهٍل أَنْ يزوج ِإذَا خطَب الْخمر بعد ما حرمها 

  باب مناكَحِة النصاِب و الشكَّاِك
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١

نٍرو عمِن عِد اللَِّه الْكَِرِمي ببأَِبي ع نِصٍري علَا )عليه السالم (  أَِبي ب كَّاِك ووا ِفي الشجوزقَالَ ت 
  .تزوجوهم ِلأَنَّ الْمرأَةَ تأْخذُ ِمن أَدِب زوِجها و يقْهرها علَى ِديِنِه 

لْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد ا- ٢
بِن مسكَانَ عن يحيى الْحلَِبي عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 

ٍة قَالَ لَا علَيك ِبالْبلِْه ِمن النساِء قَالَ زرارةَ فَقُلْت و اللَِّه  أَتزوج ِبمرِجئٍَة أَو حروِري)عليه السالم ( اللَِّه 
 و أَين أَهلُ ثَنوى اللَِّه عز و جلَّ قَولُ )عليه السالم ( ما ِهي ِإلَّا مؤِمنةٌ أَو كَاِفرةٌ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

دلَّ أَصج و زونَ اللَِّه عِطيعتسالِْولْداِن ال ي ساِء والن جاِل والر ِمن ِفنيعضتسِإلَّا الْم ِلكقَو ِمن ق
  .ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيلًا 

٣ - ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
يِد اللَِّه فُضبأَِبي ع ناٍر عسِن يعليه السالم ( ِل ب( وفَةَ ِبذَِلكرعةَ الْماِصبالن ِمنؤِج الْموزتقَالَ لَا ي .  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي عِن - ٤
ِن يِل بيِد اللَِّه الْفُضبأَِبي ع ناٍر علَا )عليه السالم ( س ةَ قَالَ لَا واِصبالن جوزلُ أَتيالْفُض قَالَ قَالَ لَه 

 لْتا فَعم اِهمرلْآنَ دٍت مياَءِني ِببج لَو ذَا وه ي لَأَقُولُ لَكاللَِّه ِإن و اكِفد ِعلْتج ةَ قُلْتامكَر.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٥
بأَِبي ع نع نيِن أَعةَ باررز نفَِإنَّ )عليه السالم ( ِد اللَِّه ع موهجوزلَا ت كَّاِك ووا ِفي الشجوزقَالَ ت 

  .الْمرأَةَ تأْخذُ ِمن أَدِب زوِجها و يقْهرها علَى ِديِنِه 
 بِن مسِلٍم عِن   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن يعقُوب عن مروانَ- ٦

 ِإنَّ ِلامرأَِتي )عليه السالم ( الْحسيِن بِن موسى الْحناِط عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
جوِة ِإلَّا قَِليلٌ فَأُزرصا ِبالْبأِْينلَى رع سلَي ا وأِْينلَى راِرفَةً عتاً عأُخ ا قَالَ لَا وهأْيى ررلَا ي نا ِممه

ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَال ترِجعوهن ِإلَى الْكُفَّاِر ال هن ِحلٌّ لَهم و ال ] و لَا كَرامةَ[لَا ِنعمةَ 
 نِحلُّونَ لَهي مه.  

بِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٧
 ِإني أَخشى أَنْ لَا يِحلَّ ِلي أَنْ أَتزوج من لَم يكُن علَى أَمِري فَقَالَ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 و اِء قُلْتسالن لِْه ِمنالْب ِمن كعنما يلَا م و نِصبناللَّاِتي لَا ي ِمن فَاتعضتسالْم نقَالَ ه لْها الْبم
  .يعِرفْن ما أَنتم علَيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عبِد - ٨
 عِن الناِصِب الَِّذي قَد عِرف نصبه و عداوته )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ

هلْ نزوجه الْمؤِمنةَ و هو قَاِدر علَى ردِه و هو لَا يعلَم ِبردِه قَالَ لَا يزوِج الْمؤِمن الناِصبةَ و لَا 
زتةً يِمنؤم فعضتسِج الْموزتلَا ي ةَ وِمنؤالْم اِصبِج النو.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب عن حمرانَ - ٩
 ِويجزالت ِريدِلِه يأَه ضعقَالَ كَانَ ب نيِن أَعِلأَِبي ب ذَِلك تاِفقَةً فَذَكَروةً مِلمسأَةً مرِجِد امي فَلَم

  . فَقَالَ أَين أَنت ِمن الْبلِْه الَِّذين لَا يعِرفُونَ شيئاً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
١٠-ِن عِن بسح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِميٍل   الْحج ناِء عشالْو ِلي

 قَالَ قُلْت لَه أَصلَحك اللَّه ِإني أَخاف أَنْ لَا يِحلَّ ِلي أَنْ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  ن النساِء و قَالَ هن أَتزوج يعِني ِممن لَم يكُن علَى أَمِرِه قَالَ و ما يمنعك ِمن الْبلِْه ِم
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  .الْمستضعفَات اللَّاِتي لَا ينِصبن و لَا يعِرفْن ما أَنتم علَيِه 
 الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن   حميد بن ِزياٍد عِن-١١

 عن ِنكَاِح الناِصِب فَقَالَ لَا و اللَِّه ما يِحلُّ )عليه السالم ( الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
أُخرى فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي ِنكَاِحِهم قَالَ و الْمرأَةُ عاِرفَةٌ قَالَ فُضيلٌ ثُم سأَلْته مرةً 

  .قُلْت عاِرفَةٌ قَالَ ِإنَّ الْعاِرفَةَ لَا توضع ِإلَّا ِعند عاِرٍف 
١٢-ِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   ماررز نٍر عكَيِن ب

 قَالَ قُلْت ما تقُولُ ِفي مناكَحِة الناِس فَِإني قَد بلَغت ما ترى و ما )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 لَا يكُونَ يِحلُّ ِلي تزوجت قَطُّ قَالَ و ما يمنعك ِمن ذَِلك قُلْت ما يمنعِني ِإلَّا أَني أَخشى أَنْ

مناكَحتهم فَما تأْمرِني قَالَ كَيف تصنع و أَنت شاب أَ تصِبر قُلْت أَتِخذُ الْجواِري قَالَ فَهاِت 
ِزلَِة الْحنِبم تسةَ لَيِإنَّ الْأَم ِني فَقُلْتِبرأَخ اِريوِحلُّ الْجتست الْآنَ فَِبميةُ ِبشِني الْأَمتابِة ِإنْ رٍء  ر

 اكِفد ِعلْتج قُلْت ابوِدي جِعن كُني ا قَالَ فَلَمِحلُّهتست ثِْني فَِبمدا قَالَ حهلْتزتا أَِو اعهتِبع
أَ ر لَ قَالَ قُلْتفْعاِلي أَنْ تا أُبقَالَ م جوزى أَترا تِني مِبرلَ فَِإنَّ أَخفْعاِلي أَنْ تا أُبم لَكقَو تأَي

 نع لُ ذَِلكِني أَفْعرأْما تفَم كرِر أَنْ آمغَي ِمن تأَن أْثَماِلي أَنْ تأُب تقُولُ لَسِن تيهجلَى وع ذَِلك
وج و كَانَ ِمِن امرأَِة نوٍح و امرأَِة لُوٍط ما قَص  قَد تز)صلى اهللا عليه وآله ( أَمِرك قَالَ فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

اللَّه عز و جلَّ و قَد قَالَ اللَّه تعالَى ضرب اللَّه مثَلًا ِللَِّذين كَفَروا امرأَت نوٍح و امرأَت لُوٍط 
تاهِن فَخانيِعباِدنا صاِلح ِن ِمنيدبع تحتا تولَ اللَِّه كانسِإنَّ ر صلى اهللا عليه وآله ( ما فَقُلْت( تلَس 

ِفي ذَِلك ِمثْلَ منِزلَِتِه ِإنما ِهي تحت يديِه و ِهي مِقرةٌ ِبحكِْمِه مظِْهرةٌ ِدينه أَما و اللَِّه ما عنى 
صلى اهللا عليه ( نتاهما ما عنى ِبذَِلك ِإلَّا و قَد زوج رسولُ اللَِّه ِبذَِلك ِإلَّا ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَخا

 فُلَاناً قُلْت أَصلَحك اللَّه فَما تأْمرِني أَنطَِلق فَأَتزوج ِبأَمِرك فَقَالَ ِإنْ كُنت فَاِعلًا فَعلَيك )وآله 
ت و ما الْبلْهاُء قَالَ ذَوات الْخدوِر الْعفَاِئف فَقُلْت من هو علَى ِديِن ساِلٍم ِبالْبلْهاِء ِمن النساِء قُلْ

  أَِبي حفٍْص فَقَالَ لَا فَقُلْت من هو علَى ِديِن رِبيعِة الرأِْي قَالَ لَا و لَِكن الْعواِتق اللَّاِتي 
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  .لَا ينِصبن و لَا يعِرفْن ما تعِرفُونَ 
عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٣

(لَاةٌ ِلثَِقيٍف  قَالَ كَانوا مهلَيع لَتخفَد اِهيمرِإب قَالُ لَهي نا ابهِمن لَه ثَِقيٍف و أَةٌ ِمنرام هتحت ت
 ماباً ِبالْكُوفَِة قَوحفَِإنَّ ِلذَِلِك أَص قَالَت ِليع نب دمحم ذَا قَالَتِك هجوز نا ملَه فَقَالَت

نَ السلَف و يقُولُونَ قَالَ فَخلَّى سِبيلَها قَالَ فَرأَيته بعد ذَِلك قَِد استبانَ علَيِه و تضعضع يشِتمو
يِمِه شِجس ِمن  معن قَالَ قُلْت ذَاك تأَير قَد ا قَالَ واقُهِفر كلَيانَ عبتقَِد اس لَه ٌء قَالَ فَقُلْت.  

عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٤

 فَقَالَ ِإنَّ امرأَتك الشيباِنيةَ خاِرِجيةٌ تشِتم )عليه السالم (  قَالَ دخلَ رجلٌ علَى عِلي بِن الْحسيِن )
ِليعليه السالم ( اً ع( ِريدت قَالَ فَِإذَا كَانَ غَداً ِحني معقَالَ ن كتعمأَس ا ذَاكهِمن كِمعأَنْ أُس كرفَِإنْ س 

أَنْ تخرج كَما كُنت تخرج فَعد فَاكْمن ِفي جاِنِب الداِر قَالَ فَلَما كَانَ ِمن الْغِد كَمن ِفي 
  . الداِر فَجاَء الرجلُ فَكَلَّمها فَتبين ِمنها ذَِلك فَخلَّى سِبيلَها و كَانت تعِجبه جاِنِب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -١٥
 قَالَ سأَلَه أَِبي و أَنا أَسمع عن ِنكَاِح الْيهوِديِة و النصراِنيِة فَقَالَ ِنكَاحهما )ه السالم علي( عبِد اللَِّه 

يةَ أَحب ِإلَي ِمن ِنكَاِح الناِصِبيِة و ما أُِحب ِللرجِل الْمسِلِم أَنْ يتزوج الْيهوِديةَ و لَا النصراِن
 رصنتي أَو هلَدو دوهتافَةَ أَنْ يخم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري -١٦
وِديِة و النصراِنيِة أَفْضلُ أَو قَالَ خير ِمن تزوِج  أَنه قَالَ تزوج الْيه)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الناِصِب و الناِصِبيِة 
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 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١٧
 أَنه أَتاه قَوم ِمن أَهِل خراسانَ ِمن وراِء النهِر فَقَالَ لَهم تصاِفحونَ أَهلَ ِبلَاِدكُم و )عليه السالم ( اللَِّه 

ا صافَحتموهم انقَطَعت عروةٌ ِمن عرى الِْإسلَاِم و ِإذَا ناكَحتموهم تناِكحونهم أَما ِإنكُم ِإذَ
  .انهتك الِْحجاب بينكُم و بين اللَِّه عز و جلَّ 

ِرِهمغَي اِن وودالس اِد والْأَكْر ِمن هتاكَحنم كُِره نباب م  
١ -ِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍد عِن ِزيةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمعليه ( ر

  . ِإياكُم و ِنكَاح الزنِج فَِإنه خلْق مشوه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
سماِعيلَ بِن محمٍد الْمكِّي عن عِلي بِن الْحسيِن عن عمِرو   عِلي بن ِإبراِهيم عن ِإ- ٢

( بِن عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عمن ذَكَره عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

اِن أَحداً فَِإنْ كَانَ لَا بد فَِمن النوبِة فَِإنهم ِمن الَِّذين قَالَ اللَّه عز و  لَا تشتِر ِمن السود)عليه السالم 
جلَّ و ِمن الَِّذين قالُوا ِإنا نصارى أَخذْنا ِميثاقَهم فَنسوا حظا ِمما ذُكِّروا ِبِه أَما ِإنهم سيذْكُرونَ 

ظَّ والْح الْقَاِئِم ذَِلك عم جرخيداً )عليه السالم (  ساِد أَحالْأَكْر وا ِمنِكحنلَا ت و مهةٌ ِمنابا ِعصِمن 
  .فَِإنهم ِجنس ِمن الِْجن كُِشف عنهم الِْغطَاُء 

 عن عمِرو بِن سِعيٍد عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن جعفٍَر- ٣
محمِد بِن عبِد اللَِّه الْهاِشِمي عن أَحمد بِن يوسف عن عِلي بِن داود الْحداِد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

دلُّ علَى غَيِر الْوفَاِء قَالَ و الِْهند و  قَالَ لَا تناِكحوا الزنج و الْخزر فَِإنَّ لَهم أَرحاماً ت)عليه السالم ( 
 ارهدِني الْقُنعي ِجيبن ِفيِهم سلَي دالْقَن و دنالس.  
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لَِد الزىباب ِنكَاِح ون  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن محمِد - ١

  . قَالَ سأَلْته عِن الْخِبيثَِة أَتزوجها قَالَ لَا )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
٢ -رِإب نب ِليِد   عمحم ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيم

 ِفي الرجِل يشتِري الْجاِريةَ أَو يتزوجها ِلغيِر ِرشدٍة و )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .ِإنْ لَم يخِف الْعيب علَى ولِْدِه فَلَا بأْس يتِخذُها ِلنفِْسِه فَقَالَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن - ٣
 ولَد الزنا ينكَح )عليه السالم (  اللَِّه الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد

  .قَالَ نعم و لَا يطْلَب ولَدها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٤

ا جأَب أَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نفٍَر عقَالَ )عليه السالم ( ع لُ قَالَ لَا وجا الرهجوزتِبيثَِة يِن الْخع 
  .ِإنْ كَانَ لَه أَمةٌ وِطئَها و لَا يتِخذْها أُم ولَِدِه 

حلَِبي عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ٥
 قَالَ سِئلَ عِن الرجِل يكُونُ لَه الْخاِدم ولَد ِزنى علَيِه جناح أَنْ يطَأَها قَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِإلَي بأَح وفَه ذَِلك نع هزنِإنْ ت و.  
 قَاِء ومِويِج الْحزِة تاِهيِةباب كَروننجالْم  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
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 ِإياكُم و تزِويج الْحمقَاِء فَِإنَّ صحبتها بلَاٌء و )صلوات اهللا عليه ( الَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَ)عليه السالم ( 
 اعا ِضيهلْدو.  

للَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن أَِبي عبِد ا- ٢
  . قَالَ زوجوا الْأَحمق و لَا تزوجوا الْحمقَاَء فَِإنَّ الْأَحمق ينجب و الْحمقَاَء لَا تنجب )عليه السالم ( 

٣ -ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   
 قَالَ سأَلَه بعض أَصحاِبنا عِن الرجِل الْمسِلِم تعِجبه )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

هدِعن تِإنْ كَان لَِكن ةٌ قَالَ لَا ووننجم ِهي ا وهجوزتأَنْ ي لَه لُحصاُء أَ ينسأَةُ الْحرةٌ الْمأَم 
  .مجنونةٌ فَلَا بأْس ِبأَنْ يطَأَها و لَا يطْلُب ولَدها 

  باب الزاِني و الزاِنيِة
١ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الزاِني ال )عليه السالم ( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن ِسرحانَ عن زرارةَ قَ
 وا وِهرا شنونَ ِبالزورهشالٌ مِرج ا ونِبالز اتورهشاٌء مِنس نِركَةً قَالَ هشم ةً أَوِإلَّا زاِني ِكحني

 اسالن ِرفُوا ِبِه وٍد أَنْ عِغ ِلأَحبني ا لَمنِبالز مهتم ا أَونالز دِه حلَيع أُِقيم نِزِل فَمنالْم ِبذَِلك موالْي
  .يناِكحه حتى يعِرف ِمنه التوبةَ 

ِعيلَ عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسما- ٢
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

زنا و ِرجالٌ مشهورونَ ِبالزنا الزاِني ال ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً فَقَالَ كُن ِنسوةٌ مشهورات ِبال
قَد عِرفُوا ِبذَِلك و الناس الْيوم ِبِتلْك الْمنِزلَِة فَمن أُِقيم علَيِه حد الزنا أَو شِهر ِبِه لَم ينبِغ ِلأَحٍد 

 هاِكحنأَنْ ي  
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  .حتى يعِرف ِمنه التوبةَ 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣

عأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نعليه السالم ( فٍَر ع( ةً أَوِإلَّا زاِني ِكحناِني ال يلَّ الزج و زِلِه عِفي قَو 
 مشهوِرين ِبالزنا )صلى اهللا عليه وآله ( مشِركَةً قَالَ هم ِرجالٌ و ِنساٌء كَانوا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

ولَِئك الرجاِل و النساِء و الناس الْيوم علَى ِتلْك الْمنِزلَِة من شهر شيئاً فَنهى اللَّه عز و جلَّ عن أُ
 هتبوت فرعى تتح وهجوزفَلَا ت دِه الْحلَيع أُِقيم أَو ذَِلك ِمن.  

٤ -ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِلي
 عن رجٍل تزوج امرأَةً فَعِلم بعد ما تزوجها أَنها كَانت زنت )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

زوجها و لَها الصداق ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها قَالَ ِإنْ شاَء زوجها أَنْ يأْخذَ الصداق ِمن الَِّذي 
  .و ِإنْ شاَء تركَها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ بِن - ٥
سِمعته يقُولُ لَا خير ِفي ولَِد الزنا و لَا ِفي بشِرِه و لَا ِفي  قَالَ )عليه السالم ( أَعين عن أَِبي جعفٍَر 

يلَا ِفي ش ِمِه ولَا ِفي د ِمِه ولَا ِفي لَح ِرِه وعا  شِملَ ِفيهح قَد ةُ وِفينالس هنع تزجع هٍء ِمن
 ِزيرالِْخن و الْكَلْب.  

ٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي   حميد بن ِزيا- ٦
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و الزاِنيةُ ال )عليه السالم ( عن أَباٍن عن حكَِم بِن حكَيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِركشم ها ِإلَّا زاٍن أَوِكحني جوزت ابت ى ثُمناناً زسأَنَّ ِإن قَالَ لَو ِر ثُمهِفي الْج ا ذَِلكمقَالَ ِإن
  .حيثُ شاَء 

  باب الرجِل يفْجر ِبالْمرأَِة ثُم يتزوجها
عن عمِرو بِن سِعيٍد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن - ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  يِحلُّ 
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لَه أَنْ يتزوج امرأَةً كَانَ يفْجر ِبها فَقَالَ ِإنْ آنس ِمنها رشداً فَنعم و ِإلَّا فَلْيراِودنها علَى الْحراِم 
  .فَِإنْ تابعته فَِهي علَيِه حرام و ِإنْ أَبت فَلْيتزوجها 

٢ -نب ِليِد   عيبع نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 قَالَ أَيما رجٍل فَجر ِبامرأٍَة ثُم بدا لَه أَنْ )عليه السالم ( اللَِّه بِن عِلي الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هجوزتا يِرهثَم لُ ِمنجالر ابلَِة أَصخثَلُ النم ثَلُهم و ِنكَاح هآِخر و ِسفَاح لُهلَالًا قَالَ أَوا ح
  .حراماً ثُم اشتراها بعد فَكَانت لَه حلَالًا 

حكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْ- ٣
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل فَجر ِبامرأٍَة ثُم بدا لَه أَنْ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

امرح لُهأَو ِنكَاح هآِخر و ِسفَاح لُهلَالٌ أَوا فَقَالَ حهجوزتلَالٌ يح هآِخر و .  
  محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسحاق بِن جِريٍر - ٤

ا هلْ يِحلُّ  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يفْجر ِبالْمرأَِة ثُم يبدو لَه ِفي تزِوِجيه)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَه ذَِلك قَالَ نعم ِإذَا هو اجتنبها حتى تنقَِضي ِعدتها ِباسِتبراِء رِحِمها ِمن ماِء الْفُجوِر فَلَه أَنْ 

  .يتزوجها و ِإنما يجوز لَه أَنْ يتزوجها بعد أَنْ يِقف علَى توبِتها 
  كَاِح الذِّميِةباب ِن

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن - ١
اِنيةَ قَالَ  ِفي الرجِل الْمؤِمِن يتزوج الْيهوِديةَ و النصر)عليه السالم ( وهٍب و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإذَا أَصاب الْمسِلمةَ فَما يصنع ِبالْيهوِديِة و النصراِنيِة فَقُلْت لَه يكُونُ لَه ِفيها الْهوى فَقَالَ ِإنْ 
  .ي ِديِنِه غَضاضةً فَعلَ فَلْيمنعها ِمن شرِب الْخمِر و أَكِْل لَحِم الِْخنِزيِر و اعلَم أَنَّ علَيِه ِف

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباِن بِن - ٢
 النصراِنيِة فَقَالَ  عن ِنكَاِح الْيهوِديِة و)عليه السالم ( عثْمانَ عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  لَا 
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  .لْبلِْه يصلُح ِللْمسِلِم أَنْ ينِكح يهوِديةً و لَا نصراِنيةً و ِإنما يِحلُّ لَه ِمنهن ِنكَاح ا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

 أَ يتزوج الْمجوِسيةَ قَالَ لَا و لَِكن ِإنْ )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .كَانت لَه أَمةً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٤
يةَ علَى  قَالَ لَا يتزوج الْيهوِديةَ و لَا النصراِن)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .الْمسِلمِة 
٥ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 علَى الْمسِلمِة قَالَ لَا و سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْته عِن الْيهوِديِة و النصراِنيِة أَ يتزوجها الرجلُ
  .يتزوج الْمسِلمةَ علَى الْيهوِديِة و النصراِنيِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ - ٦
 يا أَبا محمٍد ما تقُولُ ِفي رجٍل يتزوج نصراِنيةً علَى ) السالم عليه( قَالَ ِلي أَبو الْحسِن الرضا 

مسِلمٍة قُلْت جِعلْت ِفداك و ما قَوِلي بين يديك قَالَ لَتقُولَن فَِإنَّ ذَِلك يعلَم ِبِه قَوِلي قُلْت لَا 
ِة عاِنيرصالن ِويجزت وزجال ي لَّ وج و زِل اللَِّه عِلقَو قُلْت ِلم ٍة قَالَ وِلمسِر ملَا غَي ٍة وِلمسلَى م

تنِكحوا الْمشِركاِت حتى يؤِمن قَالَ فَما تقُولُ ِفي هِذِه الْآيِة و الْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا 
  .قَولُه و ال تنِكحوا الْمشِركاِت نسخت هِذِه الْآيةَ فَتبسم ثُم سكَت الِْكتاب ِمن قَبِلكُم قُلْت فَ
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 عِن ابِن فَضاٍل عن أَحمد بِن عمر عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٧
 قَالَ لَا ينبِغي )عليه السالم ( درست الْواِسِطي عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 

ِرميحت نأَي و اكِفد ِعلْتج اِب قُلْتِل الِْكتأَه ِم الْكَواِفِر ِنكَاحِسكُوا ِبِعصمال ت و لُهقَالَ قَو ه.  
٨ - نيِن أَعةَ باررز نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 و الْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .ِمن قَبِلكُم فَقَالَ هِذِه منسوخةٌ ِبقَوِلِه و ال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر 

٩ -ِد بمحم ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع
 قَالَ ِإنَّ أَهلَ الِْكتاِب و جِميع من لَه ِذمةٌ ِإذَا أَسلَم أَحد )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ِبيتلَا ي ا وِرهلَاِم ِإلَى غَياِر الِْإسد ا ِمنهِرجخأَنْ ي لَه سلَي ا ولَى ِنكَاِحِهما عمِن فَهيجوا الزهعم 
و لَِكنه يأِْتيها ِبالنهاِر فَأَما الْمشِركُونَ ِمثْلُ مشِرِكي الْعرِب و غَيِرِهم فَهم علَى ِنكَاِحِهم ِإلَى 

مرأَته و ِإنْ لَم يسِلم انِقضاِء الِْعدِة فَِإنْ أَسلَمِت الْمرأَةُ ثُم أَسلَم الرجلُ قَبلَ انِقضاِء ِعدِتها فَِهي ا
ِإلَّا بعد انِقضاِء الِْعدِة فَقَد بانت ِمنه و لَا سِبيلَ لَه علَيها و كَذَِلك جِميع من لَا ِذمةَ لَه و لَا 

  .د مسِلمةً حرةً أَو أَمةً ينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يتزوج يهوِديةً و لَا نصراِنيةً و هو يِج
١٠- نِن عمحِد الربِن عب سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

زوج يهوِديةً و لَا نصراِنيةً  قَالَ لَا ينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يت)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .و هو يِجد مسِلمةً حرةً أَو أَمةً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -١١
 لَه امرأَةٌ نصراِنيةٌ لَه أَنْ يتزوج علَيها يهوِديةً فَقَالَ ِإنَّ أَهلَ  قَالَ سأَلْت عن رجٍل)عليه السالم ( جعفٍَر 

 جوزتأَنْ ي أْسةً فَلَا باصخ كُملَيا عِمن عسوم ذَِلك اِم وِللِْإم اِليكماِب مالِْكت  
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 لَم ةً وِلمسةً مرا حِهملَيع جوزاٍء فَِإنْ تثَلَاثَ ِإم جوزتأَنْ ي لُحصةً قَالَ لَا لَا يأَم جوزتي هفَِإن قُلْت
و يهوِديةً ثُم دخلَ ِبها فَِإنَّ لَها ما أَخذَت ِمن الْمهِر فَِإنْ شاَءت أَنْ تعلَم أَنَّ لَه امرأَةً نصراِنيةً 

 ترم ٍض أَوثَلَاثَةَ ِحي تاضِإذَا ح و تبا ذَهِلهِإلَى أَه بذْهت اَءتِإنْ ش و تأَقَام هعم دعب ِقيمت
ت ِللْأَزواِج قُلْت فَِإنْ طَلَّق علَيها الْيهوِديةَ و النصراِنيةَ قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدةُ لَها ثَلَاثَةُ أَشهٍر حلَّ

 معِزِلِه قَالَ ننا ِإلَى مهدرِبيلٌ أَنْ يا سهلَيع ِة لَهِلمسالْم.  
  باب الْحر يتزوج الْأَمةَ

صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَ- ١
  . ِفي الْحر يتزوج الْأَمةَ قَالَ لَا بأْس ِإذَا اضطُر ِإلَيها )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

٢ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 
 قَالَ تزوِج الْحرةَ علَى الْأَمِة و لَا تزوِج الْأَمةَ علَى الْحرِة و من تزوج أَمةً علَى حرٍة )عليه السالم ( 

  .فَِنكَاحه باِطلٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٣

 عن )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 قَالَ يتزوج الْحرةَ علَى الْأَمِة و لَا تتزوج الْأَمةُ علَى الْحرِة و ِنكَاح الْأَمِة علَى الْحرِة ِنكَاِح الْأَمِة

مِة ِإلَّا ِبِإذِْن باِطلٌ و ِإِن اجتمعت ِعندك حرةٌ و أَمةٌ فَِللْحرِة يوماِن و ِللْأَمِة يوم لَا يصلُح ِنكَاح الْأَ
  .مواِليها 

٤ - ناِم عى اللَّحيحي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 و لَم تعلَِم الْحرةُ  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً حرةً و لَه امرأَةٌ أَمةٌ)عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَنَّ لَه امرأَةً أَمةً قَالَ ِإنْ شاَءِت الْحرةُ أَنْ تِقيم مع الْأَمِة أَقَامت و ِإنْ شاَءت ذَهبت ِإلَى أَهِلها 
لَيع ا أَ فَلَهِلهِإلَى أَه تبذَه و ِبذَِلك ضرت فَِإنْ لَم لَه قَاِم قَالَ قَالَ قُلْتِبالْم ضرت ِبيلٌ ِإذَا لَما سه

لَا سِبيلَ لَه علَيها ِإذَا لَم ترض ِحني تعلَم قُلْت فَذَهابها ِإلَى أَهِلها هو طَلَاقُها قَالَ نعم ِإذَا 
  .ٍء ثُم تزوج ِإنْ شاَءت خرجت ِمن منِزِلِه اعتدت ثَلَاثَةَ أَشهٍر أَو ثَلَاثَةَ قُرو
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  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٥
لْ ِللرجِل أَنْ يتزوج  ه)عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  النصراِنيةَ 
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ى الْمسِلمِة و تتزوج علَى الْمسِلمِة و الْأَمةَ علَى الْحرِة فَقَالَ لَا تتزوج واِحدةٌ ِمنهما علَ
  .الْمسِلمةُ علَى الْأَمِة و النصراِنيِة و ِللْمسِلمِة الثُّلُثَاِن و ِللْأَمِة و النصراِنيِة الثُّلُثُ 

 الرجِل يتزوج  قَالَ سأَلْت عِن)عليه السالم (   أَبانٌ عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر - ٦
 ِإلَى ذَِلك طَرضةَ قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يالْأَم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ٧
نبِغي أَنْ يتزوج الرجلُ الْحر الْمملُوكَةَ الْيوم ِإنما  قَالَ لَا ي)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كَانَ ذَِلك حيثُ قَالَ اللَّه عز و جلَّ و من لَم يستِطع ِمنكُم طَولًا و الطَّولُ الْمهر و مهر الْحرِة 
  .الْيوم مهر الْأَمِة أَو أَقَلُّ 

٨ - مهنع سوني نِرِه عغَي اٍر ورِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليهم السالم (   ع

( ِغي لَهبنلَا ي ةً فَكَذَِلكرح ِجدةَ ِإلَّا أَنْ لَا يالْأَم جوزتوِسِر أَنْ يِلِم الْمسِغي ِللْمبنأَنْ  قَالَ لَا ي
  .يتزوج امرأَةً ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإلَّا ِفي حاِل الضرورِة حيثُ لَا يِجد مسِلمةً حرةً و لَا أَمةً 

٩ - نكَانَ عسِن مِن ابع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ لَا ينبِغي ِللْحر أَنْ يتزوج الْأَمةَ و هو يقِْدر علَى الْحرِة )عليه السالم ( ٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي بِص

 فَِإنْ تزوج الْحرةَ و لَا ينبِغي أَنْ يتزوج الْأَمةَ علَى الْحرِة و لَا بأْس أَنْ يتزوج الْحرةَ علَى الْأَمِة
 موِة يِللْأَم اِن وموِة يرِة فَِللْحلَى الْأَمع.  

  باب ِنكَاِح الشغاِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ١

 قَالَ نهى عن ِنكَاِح الْمرأَتيِن )عليه السالم (  أَو عن أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( لَِّه أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد ال
  لَيس ِلواِحدٍة 
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ا بضع صاِحبِتها و قَالَ لَا يِحلُّ أَنْ ينِكح واِحدةً ِمنهما ِإلَّا ِبصداٍق و ِنكَاِح ِمنهما صداق ِإلَّ
 ِلِمنيسالْم.  
٢ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 تِمعِد اللَِّه قَالَ سبا ععليه السالم ( أَب( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري  ) صلى اهللا عليه وآله( و بنلَا ج و لَبلَا ج 
زتةَ الْمناب وه جوزتي و هتأُخ أَو هتنلَ ابجلُ الرجالر جوزأَنْ ي ارغالش لَاِم وِفي الِْإس ارِج لَا ِشغو

  .أَو أُخته و لَا يكُونَ بينهما مهر غَير تزِويِج هذَا ِمن هذَا و هذَا ِمن هذَا 
 قَالَ نهى )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 عن ِنكَاِح الشغاِر و ِهي الْممانحةُ و هو أَنْ يقُولَ الرجلُ ِللرجِل ) اهللا عليه وآله صلى( رسولُ اللَِّه 
  .زوجِني ابنتك حتى أُزوجك ابنِتي علَى أَنْ لَا مهر بينهما 

   أَِبيهاباب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج أُم ولَِد
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١

س ِبذَِلك فَقُلْت  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج أُم ولَِد أَِبيها فَقَالَ لَا بأْ)عليه السالم ( 
 و أُم ولَِد )عليه السالم (  تزوج ابنةَ الْحسِن بِن عِلي )عليه السالم ( لَه بلَغنا عن أَِبيك أَنَّ عِلي بن الْحسيِن 

قَالَ لَيس هكَذَا ِإنما تزوج عِلي الْحسِن و ذَِلك أَنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا سأَلَِني أَنْ أَسأَلَك عنها فَ
 ابنةَ الْحسِن و أُم ولٍَد ِلعِلي بِن الْحسيِن الْمقْتوِل ِعندكُم فَكَتب ِبذَِلك )عليه السالم ( بن الْحسيِن 

سِن الْحب ِليلَى عع ابانَ فَعورِن مِلِك بِد الْمبِن ِإلَى ععليه السالم ( ي( بفَكَت ِه ِفي ذَِلكِإلَي بفَكَت 
  . يضع نفْسه و ِإنَّ اللَّه يرفَعه )عليه السالم ( ِإلَيِه الْجواب فَلَما قَرأَ الِْكتاب قَالَ ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن 

http://www.islam4u.com


  )٣٦٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... سالمي مركز االشعاع اال........... الد اخلامس : الكايف 

عليه (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْحسِن - ٢

  .م ولٍَد ِلأَِبيها قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج أُ)السالم 
٣ - اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

هب ِلزوِج ابنِتِه الْجاِريةَ و قَد  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل ي)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 
  .وِطئَها أَ يطَؤها زوج ابنِتِه قَالَ لَا بأْس ِبِه 

  عنه عن ِعمرانَ بِن موسى عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ - ٤
 فَسأَلَه صفْوانُ عن رجٍل تزوج ابنةَ رجٍل و ِللرجِل امرأَةٌ و أُم ولٍَد )سالم عليه ال( كُنت ِعند الرضا 

  فَمات أَبو الْجاِريِة أَ يِحلُّ ِللرجِل الْمتزوِج امرأَته و أُم ولَِدِه قَالَ لَا بأْس ِبِه 
  

٥ - ِريعالْأَش ِليو عِد   أَبمحم ناٍم عِن ِهشِس بيبع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع
 ما تقُولُ ِفي رجٍل تزوج امرأَةً فَأَهدى لَها )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِلزوِجها أَنْ يطَأَها قَالَ نعم أَبوها جاِريةً كَانَ يطَؤها أَ يِحلُّ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن سماعةَ - ٦

جٍل فَمات عنها سيدها و  عن رجٍل تزوج أُم ولٍَد كَانت ِلر)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِللْميِت ولَد ِمن غَيِر أُم ولَِدِه أَ رأَيت ِإنْ أَراد الَِّذي تزوج أُم الْولَِد أَنْ يتزوج ابنةَ سيِدها الَِّذي 

ا الَِّذي أَعِدهيِت سِبن نيب ا وهنيب عمجا فَيقَهتأَع ِبذَِلك أْسا قَالَ لَا بقَهت.  
  باب ِفيما أَحلَّه اللَّه عز و جلَّ ِمن النساِء

١ - نأَلَ ابِن قَالَ سسِن الْحِد بمحم ٍب ويعِن شوِح بن نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ لَه أَ لَيس اللَّه حِكيماً قَالَ بلَى و هو أَحكَم الْحاِكِمني قَالَ أَِبي الْعوجاِء ِهشام بن الْحكَِم فَ

فَأَخِبرِني عن قَوِلِه عز و جلَّ فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن و ثُالثَ و رباع فَِإنْ 
ه سةً أَ لَيِدلُوا فَواِحدعأَلَّا ت مِخفْت لَن لَّ وج و زِلِه عقَو نِني عِبرلَى قَالَ فَأَخضاً قَالَ بذَا فَر

  تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا بين النساِء و لَو حرصتم فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل 
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 )عليه السالم ( أَي حِكيٍم يتكَلَّم ِبهذَا فَلَم يكُن ِعنده جواب فَرحلَ ِإلَى الْمِدينِة ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
اكِفد ِعلْتج معٍة قَالَ نرملَا ع و جقِْت حِر وِفي غَي اما ِهشأَِبي فَقَالَ ي نِني ِإنَّ ابمٍر أَهِلأَم 

يا شِدي ِفيهِعن كُني أَلٍَة لَمسم نأَلَِني عاِء سجوالْع  ِة فَقَالَ لَهِبالِْقص هربقَالَ فَأَخ ا ِهيم ٌء قَالَ و
 ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن و ثُالثَ و  أَما قَولُه عز و جلَّ فَانِكحوا)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 نيِدلُوا بعوا أَنْ تِطيعتست لَن و لُها قَوأَم فَقَِة وِني ِفي النعةً يِدلُوا فَواِحدعأَلَّا ت مفَِإنْ ِخفْت باعر
روها كَالْمعلَّقَِة يعِني ِفي الْمودِة قَالَ فَلَما قَِدم النساِء و لَو حرصتم فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَ

 ِدكِعن ذَا ِمنا هاللَِّه م قَالَ و هربأَخ اِب ووذَا الْجِبه امِه ِهشلَيع.  
٢ -ِن الْحاِم بِهش نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   كَِم قَالَ ِإنَّ اللَّه

تعالَى أَحلَّ الْفَرج ِلِعلَِل مقْدرِة الِْعباِد ِفي الْقُوِة علَى الْمهِر و الْقُدرِة علَى الِْإمساِك فَقَالَ 
وا فَواِحدةً أَو ما فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن و ثُالثَ و رباع فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تعِدلُ

ملَكَت أَيمانكُم و قَالَ و من لَم يستِطع ِمنكُم طَولًا أَنْ ينِكح الْمحصناِت الْمؤِمناِت فَِمن ما 
نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتا اسقَالَ فَم ِمناِت وؤالْم ياِتكُمفَت ِمن كُممانأَي لَكَتةً مفَِريض نهورأُج 

و ال جناح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة فَأَحلَّ اللَّه الْفَرج ِلأَهِل الْقُوِة علَى قَدِر 
رقَد نةً ِلمعباِك أَرسلَى الِْإمِة عرالْقُد ِر وهطَاِء الْملَى ِإعع ِتِهمِبثَلَاٍث قُو هوند نِلم و لَى ذَِلكع 

و اثْنتيِن و واِحدٍة و من لَم يقِْدر علَى واِحدٍة تزوج ِملْك الْيِمِني و ِإذَا لَم يقِْدر علَى ِإمساِكها 
 فَقَد أَحلَّ اللَّه تزِويج الْمتعِة ِبأَيسِر ما و لَم يقِْدر علَى تزِويِج الْحرِة و لَا علَى ِشراِء الْمملُوكَِة

يقِْدر علَيِه ِمن الْمهِر و لَا لُزوِم نفَقٍَة و أَغْنى اللَّه كُلَّ فَِريٍق ِمنهم ِبما أَعطَاهم ِمن الْقُوِة علَى 
لِْإمساِك و عِن الِْإمساِك عِن الْفُجوِر و ِإلَّا يؤتوا ِمن ِقبِل ِإعطَاِء الْمهِر و الِْجدِة ِفي النفَقَِة عِن ا

اللَِّه عز و جلَّ ِفي حسِن الْمعونِة و ِإعطَاِء الْقُوِة و الدلَالَِة علَى وجِه الْحلَاِل لَما أَعطَاهم ما 
 أَعطَاهم و أَغْناهم عِن الْحراِم و ِبما أَعطَاهم و بين لَهم فَِعند يستِعفُّونَ ِبِه عِن الْحراِم ِفيما

ذَِلك وضع علَيِهم الْحدود ِمن الضرِب و الرجِم و اللِّعاِن و الْفُرقَِة و لَو لَم يغِن اللَّه كُلَّ ِفرقٍَة 
ملَ لَهعا جِبم مهِمن هجا ووِد فَأَمدِذِه الْحه اً ِمندح ِهملَيع عضا ولَاِل لَموِه الْحجِبيلَ ِإلَى والس 
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التزِويِج الداِئِم و وجه ِملِْك الْيِمِني فَهو بين واِضح ِفي أَيِدي الناِس ِلكَثْرِة معاملَِتِهم ِبِه ِفيما 
 و مهنيب ضغَم رِة فَأَمعتالْم را أَمأَم  
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تنِزيِل و مأْثُورةً ِفي علَى كَِثٍري ِلِعلَِّة نهِي من نهى عنه و تحِرِميِه لَها و ِإنْ كَانت موجودةً ِفي ال
السنِة الْجاِمعِة ِلمن طَلَب ِعلَّتها و أَراد ذَِلك فَصار تزِويج الْمتعِة حلَالًا ِللْغِني و الْفَِقِري ِليستِويا 

حج فَما استيسر ِمن الْهدِي ِللْغِني ِفي تحِليِل الْفَرِج كَما استويا ِفي قَضاِء نسِك الْحج متعِة الْ
و الْفَِقِري فَدخلَ ِفي هذَا التفِْسِري الْغِني ِلِعلَِّة الْفَِقِري و ذَِلك أَنَّ الْفَراِئض ِإنما وِضعت علَى أَدنى 

نه غَير جاِئٍز أَنْ يفْرض الْفَراِئض علَى قَدِر مقَاِديِر الْقَوِم قُوةً ِليسع الْغِني و الْفَِقري و ذَِلك ِلأَ
 فَاِء ثُمعِف الضعِة أَضلَى قُوع تِضعو لَِكن ِعيِف وِف الضعض ِمن ةُ الْقَِويقُو فرعِم فَلَا يالْقَو

نواِفِل ِبفَضِل الْقُوِة ِفي الْأَنفُِس و الْأَمواِل و الْمتعةُ حلَالٌ رِغب الْأَقِْوياُء فَسارعوا ِفي الْخيراِت ِبال
 نلَالٌ ِلمح ا ِهياَء كَما شِمِني مالْي ِملْك لَه نِمم و عبأَر لَه نِة ِممِل الِْجدالْفَِقِري ِلأَه و ِنيِللْغ

متعِة و الْمهر ما تراضيا علَيِه ِفي حدوِد التزِويِج ِللْغِني و الْفَِقِري قَلَّ أَو كَثُر يِجد ِإلَّا ِبقَدِر مهِر الْ
.  

  باب وجوِه النكَاِح
 قَالَ )لسالم عليه ا(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .يِحلُّ الْفَرج ِبثَلَاٍث ِنكَاٍح ِبِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبلَا ِمرياٍث و ِنكَاِح ِملِْك الْيِمِني 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن موسى عن محمِد بِن ِزياٍد - ٢

يِن زِن بيسِن الْحِد اللَِّه عبا عأَب تِمعاٍث )عليه السالم ( ٍد قَالَ سِبثَلَاٍث ِنكَاٍح ِبِمري جِحلُّ الْفَرقُولُ يي 
  .و ِنكَاٍح ِبلَا ِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبِملِْك الْيِمِني 

 بِن زيٍد قَالَ سِمعت   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْحسيِن- ٣
 يقُولُ يِحلُّ الْفَرج ِبثَلَاٍث ِنكَاٍح ِبِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبلَا ِمرياٍث و ِنكَاٍح )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِبِملِْك الْيِمِني 
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ِويجزالت ادأَر نظَِر ِلمباب الن  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن - ١

لرجِل يِريد أَنْ يتزوج الْمرأَةَ أَ ينظُر ِإلَيها قَالَ نعم  عِن ا)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .ِإنما يشتِريها ِبأَغْلَى الثَّمِن 

  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حماِد بِن عثْمانَ و حفِْص - ٢
ِريتخِن الْبِد اللَِّه ببأَِبي ع نع ا )عليه السالم (  كُلِِّهماِصِمهعم ا وِههجِإلَى و ظُرنِبأَنْ ي أْسقَالَ لَا ب 

  .ِإذَا أَراد أَنْ يتزوجها 
٣ -سِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبكَانَ ع

 الرجلُ يِريد أَنْ يتزوج الْمرأَةَ يتأَملُها و )عليه السالم ( الْحسِن بِن السِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
لْمرأَِة ِإذَا أَراد أَنْ ينظُر ِإلَى خلِْفها و ِإلَى وجِهها قَالَ نعم لَا بأْس ِبأَنْ ينظُر الرجلُ ِإلَى ا

  .يتزوجها ينظُر ِإلَى خلِْفها و ِإلَى وجِهها 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤

 أَنه سأَلَه عِن الرجِل ينظُر ِإلَى الْمرأَِة قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( ِه عِن الْحسِن بِن السِري عن أَِبي عبِد اللَّ
 الَهِطي معي فَِلم معا قَالَ نهجوزتي.  

لْفَضِل   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن ا- ٥
 قَالَ قُلْت لَه أَ ينظُر الرجلُ ِإلَى الْمرأَِة يِريد )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تزِوجيها فَينظُر ِإلَى شعِرها و محاِسِنها قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ِإذَا لَم يكُن متلَذِّذاً 
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ِويجزِفيِه الت هكْرقِْت الَِّذي يباب الْو  
ٍر عن محمِد بِن   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي عِن الْعباِس بِن عاِم- ١

يحيى الْخثْعِمي عن ضريِس بِن عبِد الْمِلِك قَالَ لَما بلَغَ أَبا جعفٍَر صلَوات اللَِّه علَيِه أَنَّ رجلًا 
  . أَراهما يتِفقَاِن فَافْترقَا  ما)عليه السالم ( تزوج ِفي ساعٍة حارٍة ِعند ِنصِف النهاِر فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ٢
 أَِبي فَمضيت فَتزوجتها حتى  أَنه أَراد أَنْ يتزوج امرأَةً فَكَِره ذَِلك)عليه السالم ( حدثَِني أَبو جعفٍَر 

ِإذَا كَانَ بعد ذَِلك زرتها فَنظَرت فَلَم أَر ما يعِجبِني فَقُمت أَنصِرف فَبادرتِني الْقَيمةُ معها ِإلَى 
ن فَلَما رجعت ِإلَى أَِبي أَخبرته ِبالْأَمِر كَيف الْباِب ِلتغِلقَه علَي فَقُلْت لَا تغِلِقيِه لَِك الَِّذي تِريِدي

  .كَانَ فَقَالَ أَما ِإنه لَيس لَها علَيك ِإلَّا ِنصف الْمهِر و قَالَ ِإنك تزوجتها ِفي ساعٍة حارٍة 
حمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَباِن بِن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن سماعةَ عن أَ- ٣

 لَيس ِللرجِل أَنْ يدخلَ )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبيِد بِن زرارةَ و أَِبي الْعباِس قَالَا قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِبامرأٍَة لَيلَةَ الْأَرِبعاِء 

  ن التزِويِج ِباللَّيِلباب ما يستحب ِم
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي - ١

لَّيِل ِلأَنَّ اللَّه  قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي التزِويِج قَالَ ِمن السنِة التزِويج ِبال)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 كَنس نا هماُء ِإنسالن كَناً ولَ سلَ اللَّيعج.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  .موا ضحى زفُّوا عراِئسكُم لَيلًا و أَطِْع

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عِلي بِن - ٣
.  
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 قَالَ قَالَ يا ميسر تزوج ِباللَّيِل )عليه السالم ( ِبيِه عن ميسِر بِن عبِد الْعِزيِز عن أَِبي جعفٍَر عقْبةَ عن أَ
ِق لَحقّاً فَِإنَّ اللَّه جعلَه سكَناً و لَا تطْلُب حاجةً ِباللَّيِل فَِإنَّ اللَّيلَ مظِْلم قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ ِللطَّاِر

  .عِظيماً و ِإنَّ ِللصاِحِب لَحقّاً عِظيماً 
  باب الِْإطْعاِم ِعند التزِويِج

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد - ١
الْو ِليِن عِن بسِن الْحِميعاً عا جضِن الرسأَِبي الْح ناِء عقُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( شي هتِمعقَالَ س 

 آِمنةَ ِبنت أَِبي سفْيانَ فَزوجه دعا ِبطَعاٍم و قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( النجاِشي لَما خطَب ِلرسوِل اللَِّه 
  .ِإطْعام ِعند التزِويِج ِإنَّ ِمن سنِن الْمرسِلني الْ
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 عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي- ٢
 ِحني تزوج ميمونةَ ِبنت الْحاِرِث أَولَم علَيها و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 سيالْح اسالن مأَطْع.  
٣ -ِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعِإلَى أَِبي ج هفَععليه ( اٍل ر

  . قَالَ الْوِليمةُ يوم و يوماِن مكْرمةٌ و ثَلَاثَةُ أَياٍم ِرياٌء و سمعةٌ )السالم 
 قَالَ )يه السالم عل(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  . الْوِليمةُ أَولَ يوٍم حق و الثَّاِني معروف و ما زاد ِرياٌء و سمعةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  باب التزِويِج ِبغيِر خطْبٍة

١ -ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب ِليع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بس
 عِن التزِويِج )عليه السالم ( يعقُوب عن هارونَ بِن مسِلٍم عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِفت جوزتا يةُ مامع سلَي ٍة فَقَالَ أَ وطْبِر خيا ِبغقُولُ ياِن نلَى الِْخوع امالطَّع قرعتن نحن ا وناني
 لْتفَع قَد معقُولُ نةَ فَيفُلَاناً فُلَان جوفُلَانُ ز.  

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه- ٢
 كَانَ يتزوج و هو )عليه السالم (  أَنَّ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و آِلِه و يستغِفر يتعرق عرقاً يأْكُلُ ما يِزيد علَى أَنْ يقُولَ الْحمد ِللَِّه و صلَّى اللَّه علَى محمٍد 
 ِإذَا حِمد اللَّه )عليه السالم ( اللَّه عز و جلَّ و قَد زوجناك علَى شرِط اللَِّه ثُم قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

 طَبخ فَقَد.  
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  باب خطَِب النكَاِح
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن - ١

 ِفي ِإمارِة عثْمانَ اجتمعوا ِفي  قَالَ ِإنَّ جماعةً ِمن بِني أُميةَ)عليه السالم ( ِرئَاٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفي يوِم جمعٍة و هم يِريدونَ أَنْ يزوجوا رجلًا ِمنهم و أَِمري )صلى اهللا عليه وآله ( مسِجِد رسوِل اللَِّه 

 ِمِننيؤلْ لَ)عليه السالم ( الْمٍض هعِلب مهضعفَقَالَ ب مهِمن أَنْ  قَِريب أَلُهسةَ ناعاً السِليِجلَ عخأَنْ ن كُم
يخطُب ِبنا و نتكَلَّم فَِإنه يخجلُ و يعيا ِبالْكَلَاِم فَأَقْبلُوا ِإلَيِه فَقَالُوا يا أَبا الْحسِن ِإنا نِريد أَنْ 

خأَنْ ت ِريدن نحن ةَ وفُلَاناً فُلَان جوزا لَِبثَ ناللَِّه م داً فَقَالُوا لَا فَوونَ أَحِظرتنلْ تا فَقَالَ فَهِبن طُب
حتى قَالَ الْحمد ِللَِّه الْمختص ِبالتوِحيِد الْمتقَدِم ِبالْوِعيِد الْفَعاِل ِلما يِريد الْمحتِجِب ِبالنوِر 

طَّاِمِح و الِْعز الشاِمِخ و الْملِْك الْباِذِخ الْمعبوِد ِبالْآلَاِء رب الْأَرِض و دونَ خلِْقِه ِذي الْأُفُِق ال
السماِء أَحمده علَى حسِن الْبلَاِء و فَضِل الْعطَاِء و سواِبِغ النعماِء و علَى ما يدفَع ربنا ِمن الْبلَاِء 

لُّ لَه الِْعباد و ينمو ِبِه الِْبلَاد و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه لَم يكُن حمداً يستِه
يش يكُونُ شلَا ي و لَهداً  ٌء قَبمحأَنَّ م دهأَش و هدعطَ)صلى اهللا عليه وآله ( ٌء باص ولُهسر و هدبع  فَاه

 موهعدِبكَلَاِمِه ي الَاِتِه ولِْقِه ِبِرسِإلَى خ ثَهعب فِْسِه وِلن هصتِليِل اخضالت ى ِبِه ِمنده فِْضيِل وِبالت
 بعثَه علَى ِحِني فَترٍة ِمن )له صلى اهللا عليه وآ( ِإلَى ِعبادِتِه و توِحيِدِه و الِْإقْراِر ِبربوِبيِتِه و التصِديِق ِبنِبيِه 

الرسِل و صدٍف عِن الْحق و جهالٍَة ِبالرب و كُفٍْر ِبالْبعِث و الْوِعيِد فَبلَّغَ ِرسالَاِتِه و جاهد ِفي 
لَّى اللَّهص ِقنيالْي اهى أَتتح هدبع ِتِه وِلأُم حصن ِبيِلِه وكَِثرياً س لَّمس آِلِه و ِه ولَيع   
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ِقنيتلَ ِللْمعج لَّ قَدج و زع ِظيِم فَِإنَّ اللَّهى اللَِّه الْعقْوفِْسي ِبتن و ا أُوِصيكُمِمم جرخالْم 
 ِتِه وِبطَاع هدا ِعنوا ماطْلُب و هودعواللَِّه م وا ِمنزجنونَ فَتِسبتحثُ لَا ييح ِمن قزالر ونَ وهكْري

ا ِبطَاعِتِه و لَا تكْلَانَ ِفيما هو كَاِئن الْعمِل ِبمحابِه فَِإنه لَا يدرك الْخير ِإلَّا ِبِه و لَا ينالُ ما ِعنده ِإلَّ
 ا فَِهيقَاِديِرهلَى ما عاهضأَم و ورالْأُم مرأَب فَِإنَّ اللَّه دعا بةَ ِإلَّا ِباللَِّه أَملَا قُو لَ وولَا ح ِه ولَيِإلَّا ع

 غَاياِتها ِفيما قَدر و قَضى ِمن ذَِلك و قَد كَانَ ِفيما قَدر و غَير متناِهيٍة عن مجاِريها دونَ بلُوِغ
 و اببِبِه الْأَس ترج و لَافِبِه الْأَخ تبعشت ا قَدِة ممربالْم اهايقَض وِم وتحِرِه الْمأَم ى ِمنقَض

م ِإلَى حضوِر هذَا الْمجِلِس الَِّذي خصنا اللَّه و ِإياكُم ِللَِّذي قَضى ِمن تناِهي الْقَضايا ِبنا و ِبكُ
 ا ونعما جكَةَ مرب لَكُم ا ولَن أَلُ اللَّهساِئِه فَنمعن رظَاهت لَاِئِه وب نسح و ا آلَاَءهذَكُِّرنت كَانَ ِمن

ا واقَنس ِه ولَيع اكُمِب ِإيسِفي الْح وه فُلَاٍن و تةَ ِبنفُلَان فُلَاٍن ذَكَر نِإنَّ فُلَانَ ب ِه ثُمِإلَي اكُمِإي 
من قَد عرفْتموه و ِفي النسِب من لَا تجهلُونه و قَد بذَلَ لَها ِمن الصداِق ما قَد عرفْتموه فَردوا 

محراً تيخ لَّمس آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهِه صوا ِإلَيبسنت ِه ولَيوا عد.  
  أَحمد بن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَيمن بِن محِرٍز عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٢

 امرأَةً ِمن بِني عبِد )عليه السالم ( الَ زوج أَِمري الْمؤِمِنني  قَ)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
الْمطَِّلِب و كَانَ يِلي أَمرها فَقَالَ الْحمد ِللَِّه الْعِزيِز الْجباِر الْحِليِم الْغفَّاِر الْواِحِد الْقَهاِر الْكَِبِري 

نم كُمواٌء ِمناِل سعتهاِر الْمِبالن ساِرب ِل وٍف ِباللَّيختسم وه نم ِبِه و رهج نم لَ والْقَو رأَس 
أَحمده و أَستِعينه و أُوِمن ِبِه و أَتوكَّلُ علَيِه و كَفَى ِباللَِّه وِكيلًا من يهِد اللَّه فَهو الْمهتِدي و لَا 

 و ِضلَّ لَهم ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِشداً وراً مِليوِنِه ود ِمن ِجدت لَن و لَه اِديِللْ فَلَا هضي نم
يلَى كُلِّ شع وه و دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحداً  ومحأَنَّ م دهأَش و صلى ( ٍء قَِدير

 عبده و رسولُه بعثَه ِبِكتاِبِه حجةً علَى ِعباِدِه من أَطَاعه أَطَاع اللَّه و من عصاه عصى ) عليه وآله اهللا
يكُم ِبتقْوى اللَّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و سلَّم كَِثرياً ِإمام الْهدى و النِبي الْمصطَفَى ثُم ِإني أُوِص

 جوزت ثُم اِبِرينالْغ و اِضنيةُ اللَِّه ِفي الْمِصيا وهاللَِّه فَِإن.  
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٣ -رِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع دماِبٍر   أَحج ناِرِث عأَِبي الْح نِلِك بالْم دبا عثَندانَ قَالَ ح
 ِبهِذِه الْخطْبِة فَقَالَ الْحمد ِللَِّه )عليه السالم (  قَالَ خطَب أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

و هِفرغتأَس و هِعينتأَس و هدمأَح ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِه ولَيكَّلُ عوأَت ِبِه و أُوِمن ِديِه وهتأَس 
 عبده و رسولُه أَرسلَه ِبالْهدى و ِديِن )صلى اهللا عليه وآله ( وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً 

 الديِن كُلِِّه دِليلًا علَيِه و داِعياً ِإلَيِه فَهدم أَركَانَ الْكُفِْر و أَنار مصاِبيح الِْإمياِن الْحق ِليظِْهره علَى
 ولَهسر و ِص اللَّهعي نم و ِليلَهى دقْوالت ورن و ِبيلَهاِد سشِبيلُ الرس كُني ولَهسر و ِطِع اللَّهي نم

ي و حاصن نةَ مِصيى اللَِّه وقْواللَِّه ِبت ادِعب أُوِصيكُم هفْسِإلَّا ن رضي لَن و كُلَّه اددِطِئ السخ
الْأَع ِنرياطاً مِصر لَاملَ الِْإسعلَّ جج و زع فَِإنَّ اللَّه دعا بأَم دهتاج لَغَ وأَب نِعظَةَ موم ِرقشلَاِم م

 و هدو ثَاِبت ذَِلك ِمن كُمنيب ا وننيالَِّذي ب انُ ووى الِْإخآخِه تلَيع و الْقُلُوب ِلفأْتاِر ِفيِه تنالْم
 و لَكُم و السلَام علَيكُم و قَِدمي عهده معِرفَةٌ ِمن كُلٍّ ِلكُلٍّ ِلجِميِع الَِّذي نحن علَيِه يغِفر اللَّه لَنا

 هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر.  
٤ - ِمِننيؤالْم أَِبيِه قَالَ كَانَ أَِمري نع ِميرزِن الْعِن ابٍد عمحم نب دمِإذَا )عليه السالم (   أَح 

و هدمِللَِّه أَح دمقَالَ الْح جوزأَنْ ي ادِإلَّا أَر أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِه ولَيكَّلُ عوأَت ِبِه و أُوِمن و هِعينتأَس 
 هظِْهرِلي قِديِن الْح ى ودِبالْه لَهسأَر ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو اللَّه

و كَِره الْمشِركُونَ و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه و السلَام علَيكُم و رحمةُ علَى الديِن كُلِِّه و لَ
اللَِّه و بركَاته أُوِصيكُم ِعباد اللَِّه ِبتقْوى اللَِّه وِلي النعمِة و الرحمِة خاِلِق الْأَناِم و مدبِر الْأُموِر 

ِفيه دمالْح لَه اِضيِه وم كُونُ وا يلَى غَاِبِر مع دمالْح لَه ا فَِإنَّ اللَّهقَاِن لَهالِْإت ا وهلَيِة عا ِبالْقُو
تا منِإلَي لِّلَةً وجا منلَيع وِنقَةً وةً مما ِنعلَن تكَان ها ِمنلَصاً ِبمخاُء مالثَّن داً وفْرا مم اِلقةً خنيز

أَعوز و مِذلٌّ ما استصعب و مسهلٌ ما استوِعر و محصلٌ ما استيسر مبتِدئ الْخلِْق بدءاً أَولًا 
تا أَتينا طاِئِعني يوم ابتدع السماَء و ِهي دخانٌ فَقالَ لَها و ِللْأَرِض ائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَ

 مواِئلٌ يزم هفُوتلَا ي و اِربه ِبقُهسلَا ي و ِديدش هورعلَا ي ِن ويمواٍت ِفي ياومس عبس نيهفَقَض
  توفَّى 
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  .كُلُّ نفٍْس ما كَسبت و هم ال يظْلَمونَ ثُم ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى قَالَ حدثَِني الْعباس بن موسى - ٥

 جواب ِفي خطْبِة النكَاِح الْحمد ِللَِّه مصطَِفي الْحمِد )عليه السالم ( ِه الْبغداِدي رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَّ
و مستخِلِصِه ِلنفِْسِه مجد ِبِه ِذكْره و أَسنى ِبِه أَمره نحمده غَير شاكِّني ِفيِه نرى ما نعده رجاَء 

بر احِمفْت اِحِه وجثَاِئِق نو ى ودِم الْهِبِعص ِدي اللَّههتسن ِدِه وِعن اِت ِمناجلُ ِبِه الْحاونتن اِحِه و
 ى وولَّاِت الْهضِل ِفي ممالْع ى ودالْه دعى بمالْع وذُ ِباللَِّه ِمنعن ى وقْواِئِم التزع ى ورالْع

لَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه عبد لَم يعبد أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإ
 دعا بآِلِه أَم ِه ولَيع لَّى اللَّهلِْقِه فَصولًا ِإلَى خسر ِيِه وحلَى وأَِميناً ع ِبِعلِْمِه و طَفَاهاص هرداً غَيأَح

قَد سِمعنا مقَالَتكُم و أَنتم الْأَحياُء الْأَقْربونَ نرغَب ِفي مصاهرِتكُم و نسِعفُكُم ِبحاجِتكُم و فَ
تا ذَكَراِق مدالص ا ِمنلَى أَنَّ لَهع كُماِطبا خنكَحأَن و كُماِفعا شنفَّعش فَقَد اِئكُمِبِإخ نضن م

 و ذَِلك ِليو هِه ِإنابحذَا ِإلَى ما هِلِسنجةَ ماِقبلَ ععجِتِه أَنْ يرِبقُد ورالْأُم مرالَِّذي أَب أَلُ اللَّهسن
  .الْقَاِدر علَيِه 

٦ -ِد الْعبع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه قَالَ   ِعدبِن عِظيِم ب
 يخطُب ِبهِذِه الْخطْبِة الْحمد ِللَِّه الْعاِلِم ِبما هو كَاِئن ِمن قَبِل أَنْ )عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 

لِِّف الْأَسؤِض مالْأَر اِت واومفَاِطِر الس اِئنلِْقِه دخ ِمن لَه ِديني و ِبِه الْأَقْلَام ترا جاِب ِبمب
 ِنقَِمِه و وذُ ِبِه ِمنأَع ِمِه ولَى ِنعع هدمكِْمِه أَحِر حقَدم اِبِق ِعلِْمِه وس ِمن امتِبِه الْأَح تضم

 اللَّه فَقَِد اهتدى و سلَك الطَِّريقَةَ أَستهِدي اللَّه الْهدى و أَعوذُ ِبِه ِمن الضلَالَِة و الردى من يهِدِه
 ى ودى ِإلَى الروه ى ودِن الْهع ارح فَقَد ِلِل اللَّهضي نم ى وظْمةَ الْعِنيمالْغ غَِنم ثْلَى والْم

 عبده و رسولُه الْمصطَفَى و وِليه أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً
 ِقطَاٍع ِمنان الِْملَِل و ِتلَاٍف ِمناخ ِل وسالر ٍة ِمنرلَى ِحِني فَتع لَهسى أَردِبالْه ِعيثُهب ى وضترالْم

ى ودلَاِم الْهأَع وٍس ِمنطُم ِة والِْحكْم وٍس ِمنرد ِل وبالس عدص ِه وبالَةَ رلَّغَ ِرساِت فَبنيالْب 
   )صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَمِرِه و أَدى الْحق الَِّذي علَيِه و توفِّي فَِقيداً محموداً 
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 ِرِه وِري ِإلَى قَدجاللَِّه ي را فَأَمقَاِديِرهم ا واِبهبِري ِإلَى أَسجِد اللَِّه تا ِبيكُلَّه ورِذِه الْأُمِإنَّ ه ثُم
لَّه ما يشاُء و قَدره يجِري ِإلَى أَجِلِه و أَجلُه يجِري ِإلَى ِكتاِبِه و ِلكُلِّ أَجٍل ِكتاب يمحوا ال

يثِْبت و ِعنده أُم الِْكتاِب أَما بعد فَِإنَّ اللَّه جلَّ و عز جعلَ الصهر مأْلَفَةً ِللْقُلُوِب و ِنسبةَ 
ِلِمني و قَالَ ِفي الْمنسوِب أَوشج ِبِه الْأَرحام و جعلَه رأْفَةً و رحمةً ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِللْعا

محكَِم ِكتاِبِه و هو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشراً فَجعلَه نسباً و ِصهراً و قَالَ و أَنِكحوا الْأَيامى 
مفْترع قَد نفُلَاٍن ِمم نِإنَّ فُلَانَ ب و ِإماِئكُم و ِعباِدكُم ِمن اِلِحنيالص و كُمِفي ِمن هِصبنم 

الْحسِب و مذْهبه ِفي الْأَدِب و قَد رِغب ِفي مشاركَِتكُم و أَحب مصاهرتكُم و أَتاكُم خاِطباً 
آِجلُ ِمنه فَتاتكُم فُلَانةَ ِبنت فُلَاٍن و قَد بذَلَ لَها ِمن الصداِق كَذَا و كَذَا الْعاِجلُ ِمنه كَذَا و الْ

كَذَا فَشفِّعوا شاِفعنا و أَنِكحوا خاِطبنا و ردوا رداً جِميلًا و قُولُوا قَولًا حسناً و أَستغِفر اللَّه ِلي 
 ِلِمنيسِميِع الْمِلج و لَكُم و.  

٧ -ٍم قَالَ خكَيِن حةَ باِويعم نٍد عمحم نب دما   أَحضالر ةَ )عليه السالم ( طَبطْبِذِه الْخه 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي حِمد ِفي الِْكتاِب نفْسه و افْتتح ِبالْحمِد ِكتابه و جعلَ الْحمد أَولَ جزاِء 

ه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه شهادةً محلِّ ِنعمِتِه و آِخر دعوى أَهِل جنِتِه و أَشهد أَنْ لَا ِإلَ
أُخِلصها لَه و أَدِخرها ِعنده و صلَّى اللَّه علَى محمٍد خاتِم النبوِة و خيِر الْبِريِة و علَى آِلِه آِل 

الَِة وسِدِن الرعم ِة ومعِة النرجش ِة ومحِللَِّه الَِّذي كَانَ ِفي ِعلِْمِه الر دمالْح لَاِئكَِة ولَِف الْمتخم 
الساِبِق و ِكتاِبِه الناِطِق و بياِنِه الصاِدِق أَنَّ أَحق الْأَسباِب ِبالصلَِة و الْأَثَرِة و أَولَى الْأُموِر ِبالرغْبِة 

باً وبس بجأَو ببراً ِفيِه سشالْماِء ب ِمن لَقالَِّذي خ وه و زع لَّ وى فَقَالَ جِغن قَبأَع رأَم 
 ِمن اِلِحنيالص و كُموا الْأَيامى ِمنِكحأَن قَالَ و قَِديراً و كبكانَ ر راً وِصه باً وسن لَهعفَج

 يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلِه و اللَّه واِسع عِليم و لَو لَم يكُن ِفي ِعباِدكُم و ِإماِئكُم ِإنْ يكُونوا فُقَراَء
 ِفيضتسم لَا أَثَر ةٌ وعبتةٌ منلَا س ةٌ وكَمحةٌ مِة آيراهصالْم ِة واكَحنالْم  
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 قُوِق وِبيِك الْحشت أِْليِف الْقُلُوِب وت ِعيِد وقِْريِب الْبت الْقَِريِب و ِبر ِمن لَ اللَّهعا جلَكَانَ ِفيم
 ما يرغَب ِفي دوِنِه الْعاِقلُ اللَِّبيب و تكِْثِري الْعدِد و توِفِري الْولَِد ِلنواِئِب الدهِر و حواِدِث الْأُموِر

 و هرأَم عبِن اتاِس ِباللَِّه ملَى النفَأَو الْأَِريب ِه الْأَِديبلَيع ِرصحي و ِصيبالْم فَّقوِه الْمِإلَي اِرعسي
لَانُ بن فُلَاٍن من قَد عرفْتم حالَه و جلَالَه دعاه أَنفَذَ حكْمه و أَمضى قَضاَءه و رجا جزاَءه و فُ

 ا ِمنذَلَ لَهب و ِتكُمِت فُلَاٍن كَِرميةَ ِبنِة فُلَاناراً ِلِخطْبِتياخ و ِإيثَاراً لَكُم اكُمأَت فِْسِه وا نِرض
ِة وابِبالِْإج لَقُّوهكَذَا فَت اِق كَذَا ودالص لَكُم ِزمعي وِركُمِفي أُم وا اللَّهِخريتاس ِة وغْبِبالر وهأَِجيب 

 ِة وبحِبالْم لِّفَهؤي ى وقْوالت و ِبالِْبر كُمنيا بم لِْحمأَنْ ي أَلُ اللَّهسن اَء اللَّهِإنْ ش ِدكُمشلَى رع
  .قَِة و الرضا ِإنه سِميع الدعاِء لَِطيف ِلما يشاُء الْهوى و يخِتمه ِبالْموافَ

 بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسِن بِن فَضاٍل عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَحمد بِن 
 يقُولُ ثُم ذَكَر الْخطْبةَ كَما ذَكَر )يه السالم عل( محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا 

  .معاِويةُ بن حكَيٍم ِمثْلَها 
 يخطُب ِفي النكَاِح )عليه السالم (   محمد بن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ كَانَ الرضا - ٨

ا ِإلَه ِإلَّا اللَّه خضوعاً ِلِعزِتِه و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه ِعند الْحمد ِللَِّه ِإجلَالًا ِلقُدرِتِه و لَ
  .ِذكِْرِه ِإنَّ اللَّه خلَق ِمن الْماِء بشراً فَجعلَه نسباً و ِصهراً ِإلَى آِخِر الْآيِة 

٩ -ِن عيسِن الْحب ِليع نا عاِبنحأَص ضعِن   بِن بمحِد الربع نانَ عسِن حب ِليع ن
 أَنْ يتزوج خِدجيةَ ِبنت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما أَراد رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

م ِتِه ويِل بو طَاِلٍب ِفي أَهلَ أَبِلٍد أَقْبيوخ مفٍَل عوِن نقَةَ برلَى ولَ عخى دتٍش حيقُر ِمن فَرن هع
 و اِهيمرِع ِإبرز ا ِمنلَنعِت الَِّذي جيذَا الْبه بِلر دمو طَاِلٍب ِبالْكَلَاِم فَقَالَ الْحأَ أَبدتةَ فَابِدجيخ

را حلَنزأَن اِعيلَ ومِة ِإسيذُر نحا الَِّذي نلَِدنا ِفي بلَن كارب اِس ولَى النع كَّاما الْحلَنعج ماً آِمناً و
 ِممن لَا يوزنُ ِبرجٍل ِمن قُريٍش ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله ( ِفيِه ثُم ِإنَّ ابن أَِخي هذَا يعِني رسولَ اللَِّه 

قَاسلَا ي ِبِه و حجاِل را ِفي الْمِقلِإنْ كَانَ م لِْق وِفي الْخ لَ لَهلَا ِعد و هنع ظُملٌ ِإلَّا عجِبِه ر 
  فَِإنَّ الْمالَ ِرفْد جاٍر و ِظلٌّ زاِئلٌ و لَه ِفي خِدجيةَ رغْبةٌ و لَها ِفيِه رغْبةٌ و قَد ِجئْناك ِلنخطُبها 
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ِإلَيك ِبِرضاها و أَمِرها و الْمهر علَي ِفي ماِلي الَِّذي سأَلْتموه عاِجلُه و آِجلُه و لَه و رب هذَا 
ِدين و ِظيمظٌّ عِت حيالْب و لَجلَجت ا وهمع كَلَّمت و طَاِلٍب وأَب كَتس كَاِملٌ ثُم أْير و اِئعش 

قَصر عن جواِب أَِبي طَاِلٍب و أَدركَه الْقُطْع و الْبهر و كَانَ رجلًا ِمن الِْقسيِسني فَقَالَت خِدجيةُ 
و كِإن اهما عِدئَةً يتبم فِْسي قَدن لَى ِبي ِمنأَو توِد فَلَسهي ِفي الشفِْسي ِمنلَى ِبنأَو تِإنْ كُن 

زوجتك يا محمد نفِْسي و الْمهر علَي ِفي ماِلي فَأْمر عمك فَلْينحر ناقَةً فَلْيوِلم ِبها و ادخلْ 
ِلٍب اشهدوا علَيها ِبقَبوِلها محمداً و ضماِنها الْمهر ِفي ماِلها فَقَالَ بعض علَى أَهِلك قَالَ أَبو طَا

 ِه ويملَى قَدع قَام ِديداً وباً شو طَاِلٍب غَضأَب ِضباِل فَغجاِء ِللرسلَى النع رهالْم اهبجا عٍش ييقُر
 هابهي نالُ ِبأَغْلَى كَانَ ِممجِت الرذَا طُِلبِن أَِخي هوا ِمثْلَ ابفَقَالَ ِإذَا كَان هبغَض هكْري الُ وجالر

الْأَثْماِن و أَعظَِم الْمهِر و ِإذَا كَانوا أَمثَالَكُم لَم يزوجوا ِإلَّا ِبالْمهِر الْغاِلي و نحر أَبو طَاِلٍب ناقَةً 
 ولُ اللَِّه وسلَ رخٍم )صلى اهللا عليه وآله ( دغَن ناللَِّه ب دبع قَالُ لَهٍش ييقُر لٌ ِمنجقَالَ ر ِلِه وِبأَه .  

ها هِنيئاً مِريئاً يا خِدجيةُ قَد جرت لَِك الطَّير ِفيما كَانَ ِمنِك ِبأَسعِدتزوجِتِه خير الْبِريِة كُلِّ
و من ذَا الَِّذي ِفي الناِس ِمثْلُ محمِدو بشر ِبِه الْبراِن ِعيسى ابن مريم و موسى بن ِعمرانَ فَيا 

  قُرب موِعِدأَقَرت ِبِه الْكُتاب ِقدماً ِبأَنه رسولٌ ِمن الْبطْحاِء هاٍد و مهتٍد
  ي الْمهوِرباب السنِة ِف

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ١
 قَالَ كَانَ )عليه السالم ( بِن عثْمانَ و جِميِل بِن دراٍج عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ص ِبيالن اقونَ )صلى اهللا عليه وآله ( درِعش شالن ماً وهونَ ِدرعبةُ أَرالْأُوِقي اً وشن ةً وةَ أُوِقيرشع يتاثْن 
  .ِدرهماً و هو ِنصف الْأُوِقيِة 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ - ٢
 ِإلَى أَزواِجِه )ه وآله صلى اهللا علي(  يقُولُ ساق رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و الْأُوِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً و النش ِنصف الْأُوِقيِة ِعشرونَ ِدرهماً فَكَانَ 
 معا قَالَ نِننزِبو ٍم قُلْتهِمائَِة ِدرسمخ ذَِلك.  

نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٣
 عِن الصداِق هلْ لَه وقْت قَالَ لَا )عليه السالم ( بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الن اقدقَالَ كَانَ ص ثُم صلى اهللا عليه وآله ( ِبي( ِة والْأُوِقي فِنص شالن اً وشن ةً وةَ أُوِقيرشع يتاثْن 
  .الْأُوِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً فَذَِلك خمسِمائَِة ِدرهٍم 

ضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَ- ٤
 ِنساَءه )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ مهر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

نش ِنصف الْأُوِقيِة و هو ِعشرونَ ِدرهماً اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و الْأُوِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً و ال
.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
 ساِئر بناِتِه و لَا تزوج شيئاً ِمن ِنساِئِه )صلى اهللا عليه وآله ( سِمعته يقُولُ قَالَ أَِبي ما زوج رسولُ اللَِّه 

  .علَى أَكْثَر ِمِن اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نش الْأُوِقيةُ أَربعونَ و النش ِعشرونَ ِدرهماً 
 قَالَ و كَانِت )عليه السالم ( للَِّه   و روى حماد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي يحيى عن أَِبي عبِد ا- ٦

  .الدراِهم وزنَ ِستٍة يومِئٍذ 
٧ - ِليع اِلٍد وِن خِن بيسِن الْحٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

لْخزاِز عن رجٍل عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ ا
 عن مهِر السنِة كَيف صار خمسِمائٍَة فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَوجب )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

ِمائَةَ ت ِمنؤم هركَبفِْسِه أَلَّا يلَى نع لِّلَههي ٍة وِميدحِمائَةَ ت هدمحي ٍة وِبيحسِمائَةَ ت هحبسي ٍة وكِْبري
ِمائَةَ تهِليلٍَة و يصلِّي علَى محمٍد و آِلِه ِمائَةَ مرٍة ثُم يقُولَ اللَّهم زوجِني ِمن الْحوِر الِْعِني ِإلَّا 
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وح اللَّه هجوِه زِبيلَّ ِإلَى نج و زع ى اللَّهحأَو ا ثُمهرهم لَ ذَِلكعج ٍن وياَء عأَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ر 
 و أَيما مؤِمٍن )صلى اهللا عليه وآله ( سن مهور الْمؤِمناِت خمسِمائَِة ِدرهٍم فَفَعلَ ذَِلك رسولُ اللَِّه 

طَبخ   
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ِإلَى أَِخيِه حرمته فَقَالَ خمسِمائَِة ِدرهٍم فَلَم يزوجه فَقَد عقَّه و استحق ِمن اللَِّه عز و جلَّ أَلَّا 
وزاَء يروح هج.  

  )عليها السالم ( باب ما تزوج علَيِه أَِمري الْمؤِمِنني فَاِطمةَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١

ِن ابع ِميثْعٍرو الْخمِن عِد اللَِّه الْكَِرِمي ببا عأَب تِمعفُوٍر قَالَ سعاً )عليه السالم ( ِن أَِبي يِليقُولُ ِإنَّ عي 
  . علَى جرِد برٍد و ِدرٍع و ِفراٍش كَانَ ِمن ِإهاِب كَبٍش )عليها السالم ( تزوج فَاِطمةَ 

بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٢
 علَى )عليها السالم (  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ زوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِدرٍع حطَِميٍة يسوى ثَلَاِثني ِدرهماً 
٣ -ب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نٍب عهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم عليه ( ن

 علَى ِدرٍع حطَِميٍة و كَانَ )عليها السالم (  عِلياً فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ زوج رسولُ اللَِّه )السالم 
  .بٍش يجعلَاِن الصوف ِإذَا اضطَجعا تحت جنوِبِهما ِفراشها ِإهاب كَ

  بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسيِن عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر - ٤
 علَى )عليها السالم (  عِلياً فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ زوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِدرٍع حطَِميٍة يساِوي ثَلَاِثني ِدرهماً 
٥ - سوني ناِز عزِليِد الْخِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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عليها السالم (  قَالَ كَانَ صداق فَاِطمةَ )عليه السالم ( بِن يعقُوب عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر 

(طَِميح عِدر ٍة ورٍد ِحبرب درِه  جلَياِن عامني اِنِه وشفْري اِنِه ولِْقيٍش يكَب ابا ِإههاشكَانَ ِفر ٍة و.  
٦ - نع داود ناٍط عبِن أَسب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

جوا زٍب قَالَ لَميعِن شب قُوبعولُ اللَِّه يسصلى اهللا عليه وآله (  ر( َةاً فَاِطمِليع  ) عليها السالم( ا وهلَيلَ عخد 
 و هتجوا زا أَنم ِكِه وتجوا زم هِمن ريِلي خكَانَ ِفي أَه اللَِّه لَو ِكيِك فَوبا يا مِكي فَقَالَ لَهبت ِهي

جوز اللَّه لَِكن ضالْأَر و اتاومِت الساما دم سمِك الْخنع قدأَص ِك و.  
٧ - نمانَ عملَيِن سب ِليِن عِن بسِن الْحع اقحِن ِإسِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب ِليع  

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَت ِلرسوِل اللَِّه )عليها السالم ( ِطمةَ  قَالَ ِإنَّ فَا)عليه السالم ( حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ما أَنا زوجتِك و لَِكن اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( زوجتِني ِبالْمهِر الْخِسيِس فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

  .لدنيا ما دامِت السماوات و الْأَرض زوجِك ِمن السماِء و جعلَ مهرِك خمس ا
كَثُر قَلَّ أَو اسِه النلَيى عاضرا تم موالْي رهباب أَنَّ الْم  

١ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عِن الْمهِر ما )عليه السالم ( ضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن الْفُ

 اسِه النلَيى عاضرا تقَالَ م وه.  
٢ -رِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍج ع )

  . قَالَ الْمهر ما تراضى علَيِه الناس أَِو اثْنتا عشرةَ أُوِقيةً و نش أَو خمسِمائَِة ِدرهٍم )عليه السالم 
ذَينةَ عن فُضيِل بِن يساٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُ- ٣

  . قَالَ الصداق ما تراضيا علَيِه ِمن قَِليٍل أَو كَِثٍري فَهذَا الصداق )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
٤ -ِن النع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عيوِن سِر بض

ٍء تراضى   قَالَ الصداق كُلُّ شي)عليه السالم ( عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 
  .علَيِه الناس قَلَّ أَو كَثُر ِفي متعٍة أَو تزِويٍج غَيِر متعٍة 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
ِر فَقَالَ ما تراضى علَيِه الناس أَِو اثْنتا عشرةَ أُوِقيةً و نش أَو  قَالَ سأَلْته عِن الْمه)عليه السالم ( 

  .خمسِمائَِة ِدرهٍم 
  باب نواِدر ِفي الْمهِر

١ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحِن يِد بمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعد
ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عِن الْحسِن بِن زرارةَ عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا 

(  عن رجٍل تزوج امرأَةً علَى حكِْمها قَالَ لَا يجاِوز حكْمها مهور آِل محمٍد )عليه السالم ( جعفٍَر 

 اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و هو وزنُ خمِسِمائَِة ِدرهٍم ِمن الِْفضِة قُلْت أَ رأَيت ِإنْ )سالم عليهم ال
يش ِمن كَما حقَالَ فَقَالَ م ِبذَِلك تِضير كِْمِه ولَى حا عهجوزا قَِليلًا كَانَ  تهلَيع اِئزج وٍء فَه

أَو ها قَالَ فَقَالَ ِلأَنهلَيع هكْمح تزأَج ِه ولَيا عهكْمح ِجزت لَم ففَكَي لَه كَِثرياً قَالَ فَقُلْت 
دتها  و تزوج علَيِه ِنساَءه فَرد)صلى اهللا عليه وآله ( حكَّمها فَلَم يكُن لَها أَنْ تجوز ما سن رسولُ اللَِّه 

ِإلَى السنِة و ِلأَنها ِهي حكَّمته و جعلَِت الْأَمر ِإلَيِه ِفي الْمهِر و رِضيت ِبحكِْمِه ِفي ذَِلك فَعلَيها 
  .أَنْ تقْبلَ حكْمه قَِليلًا كَانَ أَو كَِثرياً 

٢ -م نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحم نب نسفٍَر   الْحعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمعليه السالم ( ح( 
ِفي رجٍل تزوج امرأَةً علَى حكِْمها أَو علَى حكِْمِه فَمات أَو ماتت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ لَها 

فَِإنْ طَلَّقَه ا قُلْتلَه رهلَا م اثُ والِْمري ةُ وعتالْم ا وا قَالَ ِإذَا طَلَّقَهكِْمهلَى حا عهجوزت قَد ا و
قَد تزوجها علَى حكِْمها لَا يجاِوز حكْمها علَيِه أَكْثَر ِمن وزِن خمِسِمائَِة ِدرهٍم ِفضةً مهوِر 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( ِنساِء رسوِل اللَِّه 
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(   الْحسن بن محبوٍب عن أَِبي جِميلَةَ عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه - ٣

ج امرأَةً علَى جاِريٍة لَه مدبرٍة قَد عرفَتها الْمرأَةُ و تقَدمت  و أَنا حاِضر عن رجٍل تزو)عليه السالم 
علَى ذَِلك ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ فَقَالَ أَرى أَنَّ ِللْمرأَِة ِنصف ِخدمِة الْمدبرِة يكُونُ 

ربدالْم أَِة ِمنرِللْم ِة ِقيلَ لَهمِفي الِْخد موا يهربا الَِّذي كَانَ دِدهيكُونُ ِلسي ِة ومِفي الِْخد موِة ي
فَِإنْ ماتِت الْمدبرةُ قَبلَ الْمرأَِة و السيِد ِلمن يكُونُ الِْمرياثُ قَالَ يكُونُ ِنصف ما تركَت ِللْمرأَِة 

صالن ا وهربا الَِّذي دِدهيِلس رالْآخ ف.  
  ابن محبوٍب عِن الْحاِرِث بِن محمِد بِن النعماِن الْأَحوِل عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي - ٤

مها سورةً ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج امرأَةً علَى أَنْ يعلِّ)عليه السالم ( جعفٍَر 
جلَّ فَقَالَ ما أُِحب أَنْ يدخلَ ِبها حتى يعلِّمها السورةَ و يعِطيها شيئاً قُلْت أَ يجوز أَنْ يعِطيها 

  . ما كَانَ تمراً أَو زِبيباً قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ِإذَا رِضيت ِبِه كَاِئناً
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٥

فَقَالَت  )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 من ِلهِذِه فَقَام رجلٌ فَقَالَ أَنا يا رسولَ اللَِّه زوجِنيها )صلى اهللا عليه وآله ( زوجِني فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

يا ِلي شا فَقَالَ مِطيهعا تولُ اللَِّه  فَقَالَ مسر ادفَأَع تادعليه وآله صلى اهللا( ٌء فَقَالَ لَا قَالَ فَأَع ( الْكَلَام 
 ِفي الْمرِة الثَّاِلثَِة أَ تحِسن )صلى اهللا عليه وآله ( فَلَم يقُم أَحد غَير الرجِل ثُم أَعادت فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِمن ِسنحا تلَى ما عكَهتجوز فَقَالَ قَد معئاً قَالَ نيآِن شالْقُر ِمن اها ِإيهلِّمآِن فَعالْقُر.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ٦

 ِدرهٍم  عن رجٍل تزوج امرأَةً ِبأَلِْف)عليه السالم ( صاِلٍح عِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تكَان ِد وبِبالْع تِضيا قَالَ ِإذَا رقَهدٍم الَِّتي أَصهةً ِبأَلِْف ِدررداً ِحبرب آِبقاً و داً لَهبا عطَاهفَأَع

ا قَبفَِإنْ طَلَّقَه ِد قُلْتبِبالْع تِضير و بِت الثَّوضقَب ِإذَا ِهي أْسفَلَا ب هفَترع ا قَدلَ ِبهخدلَ أَنْ ي
  قَالَ لَا مهر لَها و ترد علَيِه خمسِمائَِة ِدرهٍم و يكُونُ الْعبد لَها 
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٧ -اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع ةَ قَالَ قُلْتزمِن أَِبي حب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 
 تزوج رجلٌ امرأَةً علَى خاِدٍم قَالَ فَقَالَ ِلي وسطٌ ِمن الْخدِم قَالَ قُلْت )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

  .لْبيوِت علَى بيٍت قَالَ وسطٌ ِمن ا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٨

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِدماً)عليه السالم ( قَالَ سخ تاً ويا بهرهأَم أَِخيِه و ناب هتناب جوٍل زجر نع  اتم ثُم 
 وِت ويالْب طٌ ِمنسقَالَ و اِدمالْخ و تيفَالْب اِل قَالَ قُلْتِط الْمسو ِمن رهذُ الْمخؤلُ قَالَ يجالر

فَقَالَ ه ذَِلك ِمن وحن تيالْب اراً وِدين ِعنيبأَر ثَلَاِثني ِم قُلْتدالْخ طٌ ِمنسو اِدمالْخ ِعنيبذَا س
 ذَِلك ِمن وحِمائَةً ن اراً أَوِدين اِننيثَم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
يبأَِبي ع تِن أُخسالْح تةُ ِبنادمثَِني حدقَالَ ح ِد اللَِّه الْكَاِهِليبا عأَب أَلْتس ذَّاِء قَالَتةَ الْحد )

 عن رجٍل تزوج امرأَةً و شرطَ لَها أَنْ لَا يتزوج علَيها و رِضيت أَنَّ ذَِلك مهرها قَالَت )عليه السالم 
  .د لَا يكُونُ النكَاح ِإلَّا علَى ِدرهٍم أَو ِدرهميِن  هذَا شرطٌ فَاِس)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -١٠
 ِفي رجٍل تزوج امرأَةً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو 

  .و لَم يفِْرض لَها صداقاً ثُم دخلَ ِبها قَالَ لَها صداق ِنساِئها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -١١

 ِفي الرجِل يتزوج ِبعاِجٍل و آِجٍل قَالَ الْآِجلُ ِإلَى موٍت أَو )عليه السالم ( ِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه ِإبرا
  .فُرقٍَة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر -١٢
ز نفٍَر ععأَِبي ج نةَ عارعليه السالم ( ر( رالَِّذي أَس وفَقَالَ ه هِمن أَكْثَر لَنأَع اقاً ودص رٍل أَسجِفي ر   
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  . النكَاح و كَانَ علَيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو -١٣

 حِبيٍب  تدِري ِمن أَين صار مهور النساِء أَربعةَ آلَاٍف قُلْت لَا قَالَ فَقَالَ ِإنَّ أُم)عليه السالم ( جعفٍَر 
 ِبيا النهطَبِة فَخشبِبالْح تانَ كَانفْيأَِبي س تةَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبنعبأَر اِشيجالن هنا عهِإلَي اقس و 

 شن ةً وةَ أُوِقيرشا عتفَاثْن رها الْمذُونَ ِبِه فَأَمأْخي ثَم آلَاٍف فَِمن.  
١٤-ٍر   مِن ِبشب دمأَح نفٍَر ععِن جى بوسم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمح

 ِفي رجٍل )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الِْبطِِّخي عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 سورٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَِبما يرِجع علَيها قَالَ تزوج امرأَةً علَى

  .ِبِنصِف ما يعلَّم ِبِه ِمثْلُ ِتلْك السورِة 
 )عليه السالم ( عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي -١٥

 ِبيا ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ النلَ ِبهخدلَ أَنْ يا قَبِرهها ِبمِجهولَى زع قَتدصأٍَة ترا اممأَي 
ولَ اللَِّه فَكَيسا رٍة ِقيلَ يقَبر قاٍر ِعتا ِبكُلِّ ِدينلَه اللَّه بكَت ا ذَِلكموِل قَالَ ِإنخالد دعِة بِبالِْهب ف

  .ِمن الْمودِة و الْأُلْفَِة 
١٦- نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 قَالَ قُلْت لَه ما أَدنى ما )عليه السالم ( ٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِل
  .يجِزئ ِمن الْمهِر قَالَ ِتمثَالٌ ِمن سكٍَّر 

 )م عليه السال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧
 ِإنَّ اللَّه يغِفر كُلَّ ذَنٍب يوم الِْقيامِة ِإلَّا مهر امرأٍَة و مِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .اغْتصب أَِجرياً أَجره و من باع حراً 
١٨-ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدى عِن ِعيسِد بمحم ناِلٍد عِن خ

 قَالَ قَالَ ِإنَّ الِْإمام يقِْضي عِن الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْمشِرِقي عن ِعدٍة حدثُوه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الديونَ ما خلَا مهور النساِء 
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  باب أَنَّ الدخولَ يهِدم الْعاِجلَ
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ١

  . قَالَ دخولُ الرجِل علَى الْمرأَِة يهِدم الْعاِجلَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه زرارةَ عن أَِبي
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عِن الْعلَاِء بِن - ٢

ِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عفٍَر رعأَِبي ج عليه السالم ( ن( ا ثُملُ ِبهخدي أَةَ ورالْم جوزتِل يجِفي الر 
  .تدِعي علَيِه مهرها فَقَالَ ِإذَا دخلَ ِبها فَقَد هدم الْعاِجلَ 

٣ -اٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بيبع نٍر عكَيِن بِن اب
 ِفي الرجِل يدخلُ ِبالْمرأَِة ثُم تدِعي علَيِه مهرها فَقَالَ ِإذَا )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .دخلَ ِبها فَقَد هدم الْعاِجلَ 
   قَضاهباب من يمِهر الْمهر و لَا ينِوي

١ - نا عاِبنحِض أَصعب ناٍل عِن فَضِن اباٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليع  
  . قَالَ من أَمهر مهراً ثُم لَا ينِوي قَضاَءه كَانَ ِبمنِزلَِة الساِرِق )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

٢ -يسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب ن
 قَالَ من تزوج الْمرأَةَ و لَا يجعلُ ِفي نفِْسِه أَنْ يعِطيها مهرها فَهو )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِزنى 
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن   ِع- ٣

 ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و )عليه السالم ( ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يجعلُ ِفي نفِْسِه أَنْ يعِطيها مهرها فَهو ِزنى لَا 
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يا شلُ ِلأَِبيهعجي لُوٍم وعٍر مهأَةَ ِبمرالْم جوزتِل يجئاًباب الر  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١

 قَالَ سِمعته يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا تزوج امرأَةً و جعلَ )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء عِن الرضا 
رها فَاِسداً ملَ ِلأَِبيهعالَِّذي ج اِئزاً وج رهةَ آلَاٍف كَانَ الْمرشا علَ ِلأَِبيهعج أَلْفاً و ِرينا ِعشه.  

  باب الْمرأَِة تهب نفْسها ِللرجِل
١ -انَ وفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِعيلَ   أَبمِإس نب دمحم 

عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ و محمِد بِن ِسناٍن جِميعاً عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ 
 ِبغيِر مهٍر فَقَالَ ِإنما كَانَ  عِن الْمرأَِة تهب نفْسها ِللرجِل ينِكحها)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبيذَا ِللنلَ أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ها قَبهِإلَي مقَدئاً ييا شهضوعى يتذَا حه لُحصِرِه فَلَا ييا ِلغأَم و 
قَالَ ي و مهِدر أَو بثَو لَو و كَثُر ا قَلَّ أَولَ ِبهخدي مهرالد ِزئج.  

٢ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 امرأَةً  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و)عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 و أَما غَيره فَلَا )صلى اهللا عليه وآله ( مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي فَقَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه 
  .يصلُح ِنكَاح ِإلَّا ِبمهٍر 

٣ - نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم
(  قَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِإلَّا ِبمهٍر  و أَما غَيره فَلَا يصلُح ِنكَاح)صلى اهللا عليه وآله 
٤ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 ِفي امرأٍَة وهبت نفْسها ِلرجٍل أَو وهبها لَه وِليها فَقَالَ لَا ِإنما كَانَ ذَِلك ) عليه السالم (أَِبي عبِد اللَِّه 
  . و لَيس ِلغيِرِه ِإلَّا أَنْ يعوضها شيئاً قَلَّ أَو كَثُر )صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 

صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْقَاِسِم الْكُوِفي عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَ- ٥
 ِفي امرأٍَة وهبت نفْسها ِلرجٍل ِمن الْمسِلِمني قَالَ )عليه السالم ( الْمِغريِة عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ذَِلك مستِقيماً ِإنْ عوضها كَانَ 
  باب اخِتلَاِف الزوِج و الْمرأَِة و أَهِلها ِفي الصداِق

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
أَِبي ع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحفٍَر معأَِبي ج نِل عيِن الْفُضاِلٍح عِن صِميِل بج ةَ وديعليه ( ب

 ِفي رجٍل تزوج امرأَةً و دخلَ ِبها و أَولَدها ثُم مات عنها فَادعت شيئاً ِمن صداِقها علَى )السالم 
هِمن هطْلُبت اَءتا فَجِجهوثَِة زرا وأَم و هطْلُبا أَنْ تاثُ فَلَها الِْمرياثَ فَقَالَ أَمالِْمري طْلُبت و م

الصداق فَالَِّذي أَخذَت ِمن الزوِج قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها هو الَِّذي حلَّ ِللزوِج ِبِه فَرجها قَِليلًا كَانَ 
 هتضقَب كَِثرياً ِإذَا ِهي أَويلَا ش ِه ولَيع لَتخد و قَِبلَت و هِمن  ذَِلك دعا بَء لَه.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن - ٢
 عِن الزوِج و الْمرأَِة يهِلكَاِن جِميعاً فَيأِْتي ورثَةُ )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  الْمرأَِة 
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قَد فَقَالَ و اقدِل الصجثَِة الررلَى وونَ ععدفَي ملَه سفَقَالَ لَي معن اثُ فَقُلْتالِْمري قُِسم لَكَا وه 
يش يا فَقَالَ لَا شاقَهدِعي صدا تِجهوِت زوم دعب اَءتةً فَجيأَةُ حرِت الْمِإنْ كَان و ا  ٌء قُلْتَء لَه

جوز لَكى هتةً حِقرم هعم تأَقَام قَد و هونطَاِلبا يهثَترو اَءتفَج يح وه و تاتفَِإنْ م ا فَقُلْته
يفَقَالَ لَا ش معن فَقُلْت هطْلُبلَا ت تاتى متح هعم تأَقَام قَد ا فَقَالَ واِقهدفَِإنْ  ِبص قُلْت مَء لَه

َء لَها قُلْت فَمتى  لَ و قَد أَقَامت لَا تطْلُبه حتى طَلَّقَها لَا شيطَلَّقَها فَجاَءت تطْلُب صداقَها قَا
حد ذَِلك الَِّذي ِإذَا طَلَبته كَانَ لَها قَالَ ِإذَا أُهِديت ِإلَيِه و دخلَت بيته ثُم طَلَبت بعد ذَِلك فَلَا 

يلَ ش كَِثري ها ِإنَء لَه لَا كَِثري ا قَِليلٌ واِقهدص ِمن لَها ِقبا لَهِباللَِّه م ِلفحتسا أَنْ ته.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي - ٣

امرأَةً فَلَم يدخلْ ِبها فَادعت أَنَّ صداقَها ِمائَةُ ِديناٍر و ذَكَر  ِفي رجٍل تزوج )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .الزوج أَنَّ صداقَها خمسونَ ِديناراً و لَيس بينهما بينةٌ فَقَالَ الْقَولُ قَولُ الزوِج مع يِميِنِه 

٤ -محم نى عيحي نب دمحِميلَةَ   مأَِبي ج نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد ب
 قَالَ ِإذَا دخلَ الرجلُ ِبامرأَِتِه ثُم ادعِت الْمهر و )عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .بينةُ و علَيِه الْيِمني قَالَ قَد أَعطَيتِك فَعلَيِه الْ
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  باب التزِويِج ِبغيِر بينٍة
١ -ع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نيِن أَعةَ باررز نةَ عنِن أُذَيب رم

 عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ ِبغيِر شهوٍد فَقَالَ لَا بأْس ِبتزِويِج الْبتِة )عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
د ِفي تزِويِج الْبتِة ِمن أَجِل الْولَِد لَو لَا ذَِلك لَم يكُن ِبِه ِفيما بينه و بين اللَِّه ِإنما جِعلَ الشهو

 أْسب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٢

 قَالَ ِإنما جِعلَِت الْبينات ِللنسِب )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم
  .و الْمواِريِث و ِفي ِروايٍة أُخرى و الْحدوِد 

 ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن- ٣
 ِفي الرجِل يتزوج ِبغيِر بينٍة قَالَ لَا )عليه السالم ( عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسب.  
ي نجرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن داود النهِدي عِن ابِن أَِب- ٤

 ِلأَِبي يوسف الْقَاِضي ِإنَّ اللَّه تبارك و )عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن موسى 
دا ِإلَّا عِبِهم ضري لَم ِن وياِهدِفيِه ِبش أَكَّد اِبِه ِبالطَّلَاِق وِفي ِكت رالَى أَمعاِبِه تِفي ِكت رأَم ِن ولَي

 ا أَكَّدِفيم اِهِدينالش مطَلْتأَب لَ وما أَهِن ِفيمياِهدش متوٍد فَأَثْبهِبلَا ش لَهمِويِج فَأَهزِبالت.  
 ِبيا أُِحلَّ ِللناِء)صلى اهللا عليه وآله ( باب مسالن ِمن   

يم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن   عِلي بن ِإبراِه- ١
 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيا النهيا أَييش اَء ِمنا شاِء قَالَ مسالن ِمن أُِحلَّ لَه كَم قُلْت كواجأَز لَلْنا لَكا أَحٍء  ِإن  
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صلى اهللا عليه ( ِمن بعد و ال أَنْ تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج فَقَالَ ِلرسوِل اللَِّه قُلْت قَولُه ال يِحلُّ لَك النساُء 

 أَنْ ينِكح ما شاَء ِمن بناِت عمِه و بناِت عماِتِه و بناِت خاِلِه و بناِت خالَاِتِه و أَزواِجِه )وآله 
و هعنَ مراجِحلُّ اللَّاِتي هلَا ت ةُ والِْهب ِهي ٍر وهِر ميِبغ ِمِننيؤِض الْمرع ِمن ِكحنأَنْ ي أُِحلَّ لَه 
  فَلَا يصلُح ِنكَاح ِإلَّا ِبمهٍر)صلى اهللا عليه وآله (  فَأَما ِلغيِر رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه 

 نِجي مرت لَهقَو تأَيأَ ر قُلْت ِبيها ِللنفْسن تبهةً ِإنْ وِمنؤأَةً مرام الَى وعِلِه تى قَونعم ذَِلك و
قُلْت ِكحني أَ فَلَمجأَر نم و كَحن ى فَقَدآو نشاُء قَالَ مت نم كِوي ِإلَيؤت و نهشاُء ِمنال ت لُهقَو 

 كُملَيع تمرِة حِذِه الْآيِه ِفي هلَيع مراَء اللَّاِتي حسى ِبِه الننا عمقَالَ ِإن دعب ساُء ِمنالن ِحلُّ لَكي
نَ كَانَ قَد أَحلَّ لَكُم أُمهاتكُم و بناتكُم و أَخواتكُم ِإلَى آِخِر الْآيِة و لَو كَانَ الْأَمر كَما يقُولُو

ما لَم يِحلَّ لَه ِإنَّ أَحدكُم يستبِدلُ كُلَّما أَراد و لَِكن لَيس الْأَمر كَما يقُولُونَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ 
  .م علَيِه ِفي هِذِه الْآيِة الَِّتي ِفي النساِء  ما أَراد ِمن النساِء ِإلَّا ما حر)صلى اهللا عليه وآله ( أَحلَّ ِلنِبيِه 
٢ - نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِه عز و جلَّ ال يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد  عن قَوِل اللَّ)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 متأَن و اكُمفَقَالَ أَر كِميني لَكَتِإلَّا ما م نهنسح كبجأَع لَو واٍج وأَز ِمن لَ ِبِهندبال أَنْ ت و

صلى (  و قَد أَحلَّ اللَّه تعالَى ِلرسوِلِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِه تزعمونَ أَنه يِحلُّ لَكُم ما لَم يِحلَّ ِلرسوِل اللَّ

 أَنْ يتزوج ِمن النساِء ما شاَء ِإنما قَالَ لَا يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعِد الَِّذي حرم علَيك )اهللا عليه وآله 
هاتأُم كُملَيع تمرح لُهِة قَوِإلَى آِخِر الْآي كُمناتب و كُم.  
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٣ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِميِل   الْحج
 كَم )عليه السالم (  قَالَا سأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( بِن دراٍج و محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و ِهي لَه حلَالٌ يعِني  ِمن النساِء قَالَ ما شاَء يقُولُ ِبيِدِه هكَذَا)صلى اهللا عليه وآله ( أُِحلَّ ِلرسوِل اللَِّه 
 هدي قِْبضي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو - ٤

 يا )صلى اهللا عليه وآله ( ز و جلَّ ِلنِبيِه  ِفي قَوِل اللَِّه ع)عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي جعفٍَر 
يش اَء ِمنا شاِء قَالَ مسالن ِمن لَّ لَهأَح كَم كواجأَز لَلْنا لَكا أَحِإن ِبيا النهأَي  ٍء قُلْت] زع لُهقَو

 )صلى اهللا عليه وآله ( ي فَقَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه و امرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِب] و جلَّ
 ِحلُّ لَكلَّ ال يج و زلَ اللَِّه عقَو تأَيأَ ر ٍر قُلْتهِإلَّا ِبم ِنكَاح لُحصوِل اللَِّه فَلَا يسِر ريا ِلغأَم و

فَقَالَ ِإن دعب ساُء ِمنالن تمرِة حِذِه الْآيِفي ه اللَّه مراُء الَِّتي حسالن ِحلُّ لَكى ِبِه لَا ينا عم
علَيكُم أُمهاتكُم و بناتكُم و أَخواتكُم و عماتكُم و خاالتكُم ِإلَى آِخِرها و لَو كَانَ الْأَمر كَما 

 لَكُم ما لَم يِحلَّ لَه ِلأَنَّ أَحدكُم يستبِدلُ كُلَّما أَراد و لَِكن لَيس الْأَمر تقُولُونَ كَانَ قَد أَحلَّ
 أَنْ ينِكح ِمن النساِء ما أَراد ِإلَّا ما حرم )صلى اهللا عليه وآله ( كَما يقُولُونَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ ِلنِبيِه 

  .علَيِه ِفي هِذِه الْآيِة ِفي سورِة النساِء 
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صلى اهللا عليه (  النِبي   و عنه عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري و غَيِرِه ِفي تسِميِة ِنساِء- ٥

 و نسِبِهن و ِصفَِتِهن عاِئشةُ و حفْصةُ و أُم حِبيٍب ِبنت أَِبي سفْيانَ بِن حرٍب و زينب ِبنت )وآله 
 أَخطَب و أُم سلَمةَ جحٍش و سودةُ ِبنت زمعةَ و ميمونةُ ِبنت الْحاِرِث و صِفيةُ ِبنت حي بِن

ِبنت أَِبي أُميةَ و جويِريةُ ِبنت الْحاِرِث و كَانت عاِئشةُ ِمن تيٍم و حفْصةُ ِمن عِدي و أُم سلَمةَ 
ج تِبن بنيز ى وزِد الْعبِن عِد بِني أَسب ةُ ِمندوس وٍم وزخِني مب ِمن ٍد وِني أَسب ٍش ِمنح

ِعدادها ِمن بِني أُميةَ و أُم حِبيٍب ِبنت أَِبي سفْيانَ ِمن بِني أُميةَ و ميمونةُ ِبنت الْحاِرِث ِمن بِني 
 اتم اِئيلَ ورِني ِإسب ِمن طَبِن أَخب يح تةُ ِبنِفيص ليه وآله صلى اهللا ع( ِهلَاٍل و( اٍء وِع ِنسِتس نع 

 ِبيا ِللنهفْسن تبهالَِّتي و ناهِسو صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ لَه( بنيز لِْدِه وو ِلٍد أُميوخ تةُ ِبنِدجيخ و 
  .ِبنت أَِبي الْجوِن الَِّتي خِدعت و الِْكنِديةُ 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  . لَم يتزوج علَى خِدجيةَ )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

٧ - نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  
(  قَالَ تزوج رسولُ اللَِّه )سالم عليه ال( عاِصِم بِن حميٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي يحيى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . أُم سلَمةَ زوجها ِإياه عمر بن أَِبي سلَمةَ و هو صِغري لَم يبلُِغ الْحلُم )صلى اهللا عليه وآله 
٨ -ع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح   ناٍط عبِن أَسب ِلي

 قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت قَولَ اللَِّه )عليه السالم ( عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الن ِحلَّ لَهي ا لَممفَقَالَ ِإن دعب ساُء ِمنالن ِحلُّ لَكلَّ ال يج و زِذِه عِه ِفي هلَيع اللَّه مراُء الَِّتي حس

الْآيِة حرمت علَيكُم أُمهاتكُم و بناتكُم ِفي هِذِه الْآيِة كُلِّها و لَو كَانَ الْأَمر كَما يقُولُونَ لَكَانَ 
سي كُمدِلأَنَّ أَح وه ِحلَّ لَهي ا لَمم لَّ لَكُمأَح قُولُونَ قَدا يكَم رالْأَم سلَي لَِكن و ادا أَرِدلُ كُلَّمبت

صلى اهللا عليه (  ِخلَاف أَحاِديِث الناِس ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ ِلنِبيِه )صلى اهللا عليه وآله ( أَحاِديثُ آِل محمٍد 

  .اد ِإلَّا ما حرم علَيِه ِفي سورِة النساِء ِفي هِذِه الْآيِة  أَنْ ينِكح ِمن النساِء ما أَر)وآله 
ِليِر ويِويِج ِبغزباب الت  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن - ١
 قَالَ )عليه السالم (  مسِلٍم و زرارةَ بِن أَعين و بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر يساٍر و محمِد بِن

 اِئزج ِليِر ويا ِبغهِوجيزا ِإنَّ تهلَيلَّى عولَا الْم ِة وِفيهالس را غَيهفْسن لَكَتم أَةُ الَِّتي قَدرالْم.  
٢ -انَ   الْحثْمِن عاِن بأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيس

 نع  
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 قَالَ الْجاِريةُ الِْبكْر الَِّتي لَها أَب لَا تتزوج ِإلَّا ِبِإذِْن أَِبيها و )عليه السالم ( للَِّه أَِبي مريم عن أَِبي عبِد ا
 اَءتى شتم تجوزا تِرهاِلكَةً ِلأَمم تقَالَ ِإذَا كَان.  

 قَالَ تزوج )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   أَبانٌ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِب- ٣
  .الْمرأَةُ من شاَءت ِإذَا كَانت ماِلكَةً ِلأَمِرها فَِإنْ شاَءت جعلَت وِلياً 

٤ -ِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   وب
 أَلْقَى الْمرأَةَ ِبالْفَلَاِة الَِّتي )عليه السالم ( عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عن ميسرةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

صالْم ِهي معا قَالَ نهجوزقُولُ لَا فَأَتفَت جوا لَِك زفَأَقُولُ لَه دا أَحِفيه سا لَيفِْسهلَى نقَةُ عد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ٥

قَالَ ِفي الْمرأَِة الثَّيِب  أَنه )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تخطُب ِإلَى نفِْسها قَالَ ِهي أَملَك ِبنفِْسها تولِّي أَمرها من شاَءت ِإذَا كَانَ كُفْواً بعد أَنْ تكُونَ 

 لَهلًا قَبجر تكَحن قَد.  
لْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد ا- ٦

 الْمرأَةُ الثَّيب تخطُب ِإلَى )عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ا كَانَ لَا بأْس ِبِه بعد أَنْ تكُونَ قَد نفِْسها قَالَ ِهي أَملَك ِبنفِْسها تولِّي أَمرها من شاَءت ِإذَ

 لَ ذَِلكجاً قَبوز تكَحن.  
٧ - ِديبِزيِز الْعِد الْعبع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ سأَلْته عن مملُوكٍَة كَانت بيِني و بين ) السالم عليه( عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
واِرٍث مِعي فَأَعتقْناها و لَها أَخ غَاِئب و ِهي ِبكْر أَ يجوز ِلي أَنْ أَتزوجها أَو لَا يجوز ِإلَّا ِبأَمِر 

جوزأَنْ ت ذَِلك وزجلَى يا قَالَ بأَِخيه معقَالَ ن ذَِلك تدا ِإنْ أَرهجوزأَ فَأَت ا قُلْته.  
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ - ٨

  .الْأَب  يقُولُ لَا ينقُض النكَاح ِإلَّا )عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 
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  باب اسِتيماِر الِْبكِْر و من يِجب علَيِه اسِتيمارها و من لَا يِجب علَيِه
 محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن علَاِء بِن رِزيٍن عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١

 قَالَ لَا تزوج ذَوات الْآباِء ِمن الْأَبكَاِر ِإلَّا ِبِإذِْن )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِئِهنآب.  
٢ -أَح نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دم

 قَالَ لَا تستأْمر الْجاِريةُ ِإذَا كَانت بين أَبويها لَيس )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
سقَالَ ي و رالْأَِب أَم عا ملَه ا الْأَبدا عٍد ما كُلُّ أَحهأِْمرت.  

٣ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ته قَالَ يؤاِمرها فَِإنْ سكَتت  ِفي رجٍل يِريد أَنْ يزوج أُخ)عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

فَهو ِإقْرارها و ِإنْ أَبت لَم يزوجها و ِإنْ قَالَت زوجِني فُلَاناً فَلْيزوجها ِممن ترضى و الْيِتيمةُ ِفي 
  .ِحجِر الرجِل لَا يزوجها ِإلَّا ِبِرضاها 

٤ -ِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
   ِفي الْجاِريِة يزوجها أَبوها ِبغيِر ِرضا ِمنها قَالَ لَيس لَها مع أَِبيها أَمر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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ِإذَا أَنكَحها جاز ِنكَاحه و ِإنْ كَانت كَاِرهةً قَالَ و سِئلَ عن رجٍل يِريد أَنْ يزوج أُخته قَالَ 
 وفَه تكَتا فَِإنْ سهاِمرؤا يهجوزي لَم تِإنْ أَب ا وهارِإقْر.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن - ٥
ر الْجاِريةُ الَِّتي بين أَبويها ِإذَا  قَالَ لَا تستأْم)عليه السالم ( عن فَضِل بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَراد أَبوها أَنْ يزوجها هو أَنظَر لَها و أَما الثَّيب فَِإنها تستأْذَنُ و ِإنْ كَانت بين أَبويها ِإذَا أَرادا 
  .أَنْ يزوجاها 

٦ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه ببع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح
 عِن الْجاِريِة الصِغريِة يزوجها أَبوها أَ لَها أَمر )عليه السالم ( الصلِْت قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 

عا ملَه سقَالَ لَا لَي تلَغِإذَا ب عا ماِء أَ لَهسلَغَ النبم تلَغِن الِْبكِْر ِإذَا بع هأَلْتس قَالَ و را أَمأَِبيه 
 ركْبت ا لَمم را أَمأَِبيه عا ملَه سقَالَ لَا لَي را أَمأَِبيه.  

٧ -ِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسِن الْحِد بمحم نع ارِزيه
 ما تقُولُ ِفي صِبيٍة زوجها )عليه السالم ( الْأَشعِري قَالَ كَتب بعض بِني عمي ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
  .ى ذَِلك و الْأَمر أَمرها عمها فَلَما كَِبرت أَبِت التزِويج فَكَتب ِبخطِِّه لَا تكْره علَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ قَالَ - ٨
  .يها  ِفي الْمرأَِة الِْبكِْر ِإذْنها صماتها و الثَّيِب أَمرها ِإلَ)عليه السالم ( أَبو الْحسِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ - ٩
 عِن الصِبيِة يزوجها أَبوها ثُم يموت و ِهي صِغريةٌ فَتكْبر قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

دا يأَِبيه ِويجزا تهلَيع وزجا قَالَ يهِإلَي رأَِو الْأَم ِويجزا التهلَيع وزجا أَ يهجوا زلَ ِبهخ.  
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 ِريدلُ يجباب الررلًا آخجا رهجوزأَنْ ي وهأَب ِريدي و هتناب جوزأَنْ ي  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ١

جاِريةُ يِريد أَبوها أَنْ يزوجها ِمن رجٍل و يِريد جدها  الْ)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أَنْ يزوجها ِمن رجٍل آخر فَقَالَ الْجد أَولَى ِبذَِلك ما لَم يكُن مضاراً ِإنْ لَم يكُِن الْأَب زوجها 

  . و الْجد قَبلَه و يجوز علَيها تزِويج الْأَِب
٢ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
 أَنْ يزوجها  قَالَ ِإذَا زوج الرجلُ ابنةَ ابِنِه فَهو جاِئز علَى ابِنِه و ِلابِنِه أَيضاً)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

  .فَقُلْت فَِإنْ هِوي أَبوها رجلًا و جدها رجلًا فَقَالَ الْجد أَولَى ِبِنكَاِحها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٣

يبع ناِء عرغِد اللَِّه الْمبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد )عليه السالم ( ِد بيبِن عاِد بِزي دٍم ِعنوي ي لَذَاتقَالَ ِإن 
 اللَِّه الْحاِرِثي ِإذْ جاَء رجلٌ يستعِدي علَى أَِبيِه فَقَالَ أَصلَح اللَّه الْأَِمري ِإنَّ أَِبي زوج ابنِتي ِبغيِر

ِإذِْني فَقَالَ ِزياد ِلجلَساِئِه الَِّذين ِعنده ما تقُولُونَ ِفيما يقُولُ هذَا الرجلُ قَالُوا ِنكَاحه باِطلٌ قَالَ 
ابأَج لَى الَِّذينع لْتأَلَِني أَقْبا سِد اللَِّه فَلَمبا عا أَبقُولُ يا تفَقَالَ م لَيلَ عأَقْب أَ ثُم ملَه فَقُلْت وه

 أَنَّ رجلًا جاَء يستعِديِه علَى أَِبيِه ِفي ِمثِْل )صلى اهللا عليه وآله ( لَيس ِفيما تروونَ أَنتم عن رسوِل اللَِّه 
لَى فَقُلْت لَهم فَكَيف يكُونُ  أَنت و مالُك ِلأَِبيك قَالُوا ب)صلى اهللا عليه وآله ( هذَا فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 هِنكَاح وزجلَا ي ِلأَِبيِه و الُهم و وه ذَا وِه[هلَيِلي ] عقَو كرت و ِلِهمذَ ِبقَوقَالَ فَأَخ.  
] جِميعاً[نَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَا- ٤

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و محمِد بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
دٍة فَالْجاِحداٍل وِميعاً ِفي حِل فَِإنْ كَانَ جِللْأَو ِويجزكَانَ الت دالْج و الْأَب جولَى زأَو .  
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن - ٥
ِن عِل بِن الْفَضِد اللَِّه عبأَِبي ع نِلِك عِد الْمكَانَ )عليه السالم ( ب ِنِه وةَ ابناب جوِإذَا ز دقَالَ ِإنَّ الْج 

 ى ووه دالْج ِويه ى ووِة هاِريو الْجأَب ِويا فَِإنْ هقُلْن ازاً جِضيرم دكَانَ الْج اً ويا حوهأَب
  . ِفي الْعدِل و الرضا قَالَ أَحب ِإلَي أَنْ ترضى ِبقَوِل الْجد هما سواٌء
٦ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ ِإذَا زوج الرجلُ فَأَبى ذَِلك واِلده )عليه السالم ( للَِّه بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد ا
 هدرأَنْ ي الْأَب ِريدي ثُم دالْج لُهفْعذَا ِمثْلَ الَِّذي يه سلَي دالْج ِإنْ كَِره و اِئزالْأَِب ج ِويجزفَِإنَّ ت

.  
  ياِن غَير الْأَِب و الْجد كُلُّ واِحٍد ِمن رجٍل آخرباب الْمرأَِة يزوجها وِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١
 ِفي امرأٍَة أَنكَحها أَخوها )عليه السالم ( ني  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِن)عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

رجلًا ثُم أَنكَحتها أُمها بعد ذَِلك رجلًا و خالُها أَو أَخ لَها صِغري فَدِخلَ ِبها فَحِبلَت فَاحتكَما 
و جعلَ لَها الصداقَيِن جِميعاً و منع زوجها الَِّذي ِفيها فَأَقَام الْأَولُ الشهود فَأَلْحقَها ِبالْأَوِل 

  .حقَّت لَه أَنْ يدخلَ ِبها حتى تضع حملَها ثُم أَلْحق الْولَد ِبأَِبيِه 
٢ -ِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عم

( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن وِليٍد بياِع الْأَسفَاِط قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ِة و زوجها الْأَصغر ِبأَرٍض  و أَنا ِعنده عن جاِريٍة كَانَ لَها أَخواِن زوجها الْأَكْبر ِبالْكُوفَ)عليه السالم 
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ِهي امرأَته و ِنكَاحه أُخرى قَالَ الْأَولُ ِبها أَولَى ِإلَّا أَنْ يكُونَ الْآخر قَد دخلَ ِبها فَِإنْ دخلَ ِبها فَ
 اِئزج.  

٣ - أَلَهِزيٍع قَالَ سِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 دأَح دمةٌ فَعِغريةُ صناِلاب و تالِْبن ِن ويوأَخ كرت و اتٍل مجر نلٌ عجر جوفَز ِصيِن الْويوالْأَخ

 جوفَز هناب جوزي أَِخي لَم رقَالَ الْآخ اتا أَنْ مِج فَلَموزِن الْمو اِلابأَب اتم ِنِه ثُمةَ ِمِن ابناِلاب
 الْأَولُ أَِو الْآخر قَالَِت الْآخر ثُم ِإنَّ الْأَخ الْجاِريةَ ِمِن ابِنِه فَِقيلَ ِللْجاِريِة أَي الزوجيِن أَحب ِإلَيِك

الثَّاِني مات و ِللْأَِخ الْأَوِل ابن أَكْبر ِمن اِلابِن الْمزوِج فَقَالَ ِللْجاِريِة اختاِري أَيهما أَحب ِإلَيِك 
قَد ] تكُونُ[لَ الروايةُ ِفيها أَنها ِللزوِج الْأَِخِري و ذَِلك أَنها الزوج الْأَولُ أَِو الزوج الْآخر فَقَا

  .كَانت أَدركَت ِحني زوجها و لَيس لَها أَنْ تنقُض ما عقَدته بعد ِإدراِكها 
ر ا ِمنهجوزلًا ِليجا رهرلِّي أَموأَِة ترِرِهباب الْمغَي ا ِمنهجوٍل فَزج  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
ي امرأٍَة ولَّت أَمرها  ِف)عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَه تدهِدي فَأَشِك ِبيرِهِدي ِلي أَنَّ أَمشى تتِك حجوي لَا أُزِني فُلَاناً فَقَالَ ِإنجوز لًا فَقَالَتجر
عكَذَا قَالَ ن كَذَا و كلَيا فُلَانُ عا يهطُبخِويِج ِللَِّذي يزالت دوا أَنَّ فَقَالَ ِعندهِم اشِللْقَو وفَقَالَ ه م

  ذَِلك لَها ِعنِدي و قَد زوجتها نفِْسي فَقَالَِت الْمرأَةُ لَا و لَا كَرامةَ و ما أَمِري ِإلَّا 
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هأْسر عوجت و هِمن عزنالْكَلَاِم قَالَ ت اًء ِمنيِري ِإلَّا حأَم كتلَّيا وم ِدي وِبي.   
 اِنياِح الِْكنبأَِبي الص ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 

أَِبي ع نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( ِمثْلَه .  
  باب أَنَّ الصغار ِإذَا زوجوا لَم يأْتِلفُوا

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ١
ِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابسأَِبي الْح ِد اللَِّه أَوبأَِبي ع نا )عليه السالم ( كَِم عِإن قَالَ ِقيلَ لَه 

  .نزوج ِصبياننا و هم ِصغار قَالَ فَقَالَ ِإذَا زوجوا و هم ِصغار لَم يكَادوا يتأَلَّفُوا 
  باب الْحد الَِّذي يدخلُ ِبالْمرأَِة ِفيِه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١
 قَالَ لَا يدخلُ ِبالْجاِريِة حتى يأِْتي لَها )عليه السالم ( الْكَِرِمي بِن عمٍرو عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

عِتس ِسِنني رشع أَو ِسِنني .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ٢

 تزوج الرجلُ الْجاِريةَ  قَالَ قَالَ ِإذَا)عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسِنني عا ِتسلَه أِْتيى يتا حلْ ِبهخدةٌ فَلَا يِغريص ِهي و.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن موسى - ٣
 قَالَ لَا يدخلْ ِبالْجاِريِة حتى يأِْتي لَها ِتسع ِسِنني )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَ

 ِسِنني رشع أَو.  
    عنه عن زكَِريا الْمؤِمِن أَو بينه و بينه رجلٌ و لَا أَعلَمه ِإلَّا حدثَِني عن عماٍر - ٤
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 يقُولُ ِلمولًى لَه انطَِلق فَقُلْ ِللْقَاِضي قَالَ رسولُ )عليه السالم ( السِجستاِني قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  . حد الْمرأَِة أَنْ يدخلَ ِبها علَى زوِجها ابنةُ ِتسِع ِسِنني )ه وآله صلى اهللا علي( اللَِّه 

  باب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج ابنه ابنتها
١ -حِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِعيِص ب نى عي

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق امرأَته ثُم خلَف علَيها رجلٌ بعد )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ نعم قَالَ و سأَلْته عن رجٍل فَولَدت ِللْآخِر هلْ يِحلُّ ولَدها ِمن الْآخِر ِلولَِد الْأَوِل ِمن غَيِرها

أَعتق سريةً لَه ثُم خلَف علَيها رجلٌ بعده ثُم ولَدت ِللْآخِر هلْ يِحلُّ ولَدها ِلولَِد الَِّذي أَعتقَها 
 معقَالَ ن.  
٢ -سِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح انَ وفْوص نِن عي

عن عِلي بِن الْحسِن بِن فَضاٍل عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن صفْوانَ بِن يحيى عن شعيٍب 
ِل يكُونُ لَه الْجاِريةُ يقَع علَيها يطْلُب  عِن الرج)عليه السالم ( الْعقَرقُوِفي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ولَدها فَلَم يرزق ِمنها ولَداً فَوهبها ِلأَِخيِه أَو باعها فَولَدت لَه أَولَاداً أَ يزوج ولَده ِمن غَيِرها 
ع تدفَأَع لَيع ا فَقَالَ أَِعدهأَِخيِه ِمن لَدِبِه و أْسِه فَقَالَ لَا بلَي.  

 عن هِذِه )عليه السالم (   و عنه عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد الصيرِفي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٣
ِمن قزرت ةٌ فَلَماِريِلي ج تكَان هِإن لَه قُلْت لَيا عهرأَلَِة فَقَالَ كَرسالْم ِمن تلَدا فَوهتلَداً فَِبعي و

غَيِري ولَداً و ِلي ولَد ِمن غَيِرها فَأُزوج ولَِدي ِمن غَيِرها ولَدها قَالَ تزوج ما كَانَ لَها ِمن ولٍَد 
 كُونَ لَكلَ أَنْ يقُولُ قَبي لَكقَب.  
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 عِن الرجِل )عليه السالم (   و عنه عن زيِد بِن الْجهيِم الِْهلَاِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤
  . ِإنْ كَانِت اِلابنةُ لَها قَبلَ أَنْ يتزوج ِبها فَلَا بأْس يتزوج الْمرأَةَ و يزوج ابنه ابنتها فَقَالَ

  باب تزِويِج الصبياِن
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ١

 عِن الرجِل يزوج ابنه و هو صِغري )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك
قَالَ لَا بأْس قُلْت يجوز طَلَاق الْأَِب قَالَ لَا قُلْت علَى مِن الصداق قَالَ علَى الْأَِب ِإنْ كَانَ 

كُني ِإنْ لَم و ملَه هِمنِإنْ ض و لَه اِمنض والٌ فَهلَاِم مكُونَ ِللْغلَاِم ِإلَّا أَنْ لَا يلَى الْغع وفَه هِمنض 
 ازةَ جناِلاب جوِإذَا ز ِإلَى أَِبيِه و فَذَِلك هنلُ ابجالر جوقَالَ ِإذَا ز و ِمنض كُني لَم.  

حمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَ- ٢
 عِن الرجِل يزوج ابنه و هو )عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

مالٌ فَعلَيِه الْمهر و ِإنْ لَم يكُن ِلِلابِن مالٌ فَالْأَب ضاِمن الْمهِر ضِمن أَو صِغري قَالَ ِإنْ كَانَ ِلابِنِه 
 نمضي لَم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

سِن مِد بمحم نا عِدِهمأَح نعليهما السالم ( ِلٍم ع( مهِمن جوفَز لْدو ٍل كَانَ لَهجر نع هأَلْتقَالَ س 
اثْنيِن و فَرض الصداق ثُم مات ِمن أَين يحسب الصداق ِمن جملَِة الْماِل أَو ِمن ِحصِتِهما قَالَ 

  .نما هو ِبمنِزلَِة الديِن ِمن جِميِع الْماِل ِإ
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 و   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٤
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ 

ِن فَقَالَ  عن غُلَاٍم و جاِريٍة زوجهما وِلياِن لَهما و هما غَير مدِركَي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 رهلَا م ا ومهنياثَ بِركَا فَلَا ِمريدلَ أَنْ يا قَباتِإنْ م و ارالِْخي كَانَ لَه كرا أَدمهأَي و اِئزج كَاحالن

 يجوز ذَِلك علَيِه ِإنْ هو ِإلَّا أَنْ يكُونا قَد أَدركَا و رِضيا قُلْت فَِإنْ أَدرك أَحدهما قَبلَ الْآخِر قَالَ
 ِركدلَ أَنْ تقَب اتم كَاِح ثُمِبالن ِضير ِة واِريلَ الْجقَب كرلُ الَِّذي أَدجفَِإنْ كَانَ الر قُلْت ِضير

ِلفحفَت ِركدى تتح ها ِمناثُهلُ ِمريزعي معقَالَ ن ِرثُهةُ أَ تاِرياِث الْجِذ الِْمريا ِإلَى أَخاهعا دِباللَِّه م 
 كُنت لَم ةُ واِريِت الْجاتفَِإنْ م ِر قُلْتهالْم فِنص اثُ وا الِْمريهِإلَي فَعدي ِويِج ثُمزا ِبالتاهِإلَّا ِرض

قَالَ لَا ِلأَنَّ لَه ِركدالْم جوا الزِرثُهأَ ي كَترأَد وا هوهفَِإنْ كَانَ أَب قُلْت كَترِإذَا أَد ارا الِْخي
الَِّذي زوجها قَبلَ أَنْ تدِرك قَالَ يجوز علَيها تزِويج الْأَِب و يجوز علَى الْغلَاِم و الْمهر علَى 

  .الْأَِب ِللْجاِريِة 
هي أَةً ورى اموهِل يجاباب الرهرغَي اهوى أَبو  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط - ١
ي أُِريد أَنْ  قَالَ قُلْت لَه ِإن)عليه السالم ( عن حِبيٍب الْخثْعِمي عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اكوى أَبوهِع الَِّتي يد و ِويتِج الَِّتي هوزا قَالَ تهرا غَيادأَر يوِإنَّ أَب أَةً ورام جوزأَت.  
٢ -سِن الْحٍل عهِن ساِعيلَ بمِإس ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَب

 أَنه سِئلَ عن )عليه السالم ( بِن محمٍد الْحضرِمي عِن الْكَاِهِلي عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  رجٍل 
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ز كرفَِإنْ ت كراَء تِإنْ ش قَِبلَ و جوزتاَء الْمِإنْ ش اِئزج كَاحقَالَ الن غَاِئب وه و هأُم هتجو
  .الْمتزوج تزِوجيه فَالْمهر لَاِزم ِلأُمِه 

وزجا لَا يم و هِمن وزجا يم كَاِح وِط ِفي النرباب الش  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١

 ِفي الرجِل يتزوج )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ِإلَى أَجٍل مسمى فَِإنْ جاَء ِبصداِقها ِإلَى أَجٍل مسمى فَِهي امرأَته و ِإنْ لَم يأِْت ِبصداِقها الْمرأَةَ

ِإلَى الْأَجِل فَلَيس لَه علَيها سِبيلٌ و ذَِلك شرطُهم بينهم ِحني أَنكَحوه فَقَضى ِللرجِل أَنَّ ِبيِدِه 
 مطَهرطَ شبأَح أَِتِه ورام عضب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٢
رجِل يتزوج الْمرأَةَ و  ِفي ال)عليه السالم ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ذَِلك هملْزقَالَ ي أَو ا ِبذَِلكِفي لَها قَالَ يلَِدهب ا ِمنهِرجخا أَنْ لَا يِرطُ لَهتشي.  
مانَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْ- ٣

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج امرأَةً )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ا بأْس ِبِه و شرطَ علَيها أَنْ يأِْتيها ِإذَا شاَء و ينِفق علَيها شيئاً مسمى كُلَّ شهٍر قَالَ لَ

http://www.islam4u.com


  )٤٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٤
ةَ قَالَ ساررز نفٍَر ععو جكَاِح أَنْ )عليه السالم ( ِئلَ أَبِة النقْدع دا ِعنهلَيِرطُ عتشِة ياِريهِن الْمع 

يأِْتيها متى شاَء كُلَّ شهٍر و كُلَّ جمعٍة يوماً و ِمن النفَقَِة كَذَا و كَذَا قَالَ لَيس ذَِلك الشرطُ 
يِبش  نم ٍء و افَتأَةً فَخرام جوزِإذَا ت هلَِكن ِة ومالِْقس فَقَِة والن أَِة ِمنرا ِللْما مأَةً فَلَهرام جوزت

يلَى شا عقِّهح ِمن هتالَحا فَصطَلِّقَهي ا أَوهلَيع جوزتأَنْ ي افَتخ وزاً أَوشن هِمن فَقَِتهن ٍء ِمن ا أَو
  .ِقسمِتها فَِإنَّ ذَِلك جاِئز لَا بأْس ِبِه 

٥ - نِزيٍن عِن رلَاِء بع نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 أُعِتقُك علَى أَنْ أُزوجك ابنِتي  ِفي الرجِل يقُولُ ِلعبِدِه)عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

فَِإنْ تزوجت أَو تسريت علَيها فَعلَيك ِمائَةُ ِديناٍر فَأَعتقَه علَى ذَِلك و تسرى أَو تزوج قَالَ علَيِه 
 طُهرش.  

٦ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحكٍْر   مِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع ن
عن زرارةَ أَنَّ ضريساً كَانت تحته ِبنت حمرانَ فَجعلَ لَها أَنْ لَا يتزوج علَيها و أَنْ لَا يتسرى 

 لَه لَتعلَى أَنْ جا عِتهوم دعلَا ب ا واِتهيداً ِفي حأَب ا ِمنِهملَيلَا ععج و هدعب جوزتأَنْ لَا ت ِهي
 اِحِبِه ثُما ِلصمهاِحٍد ِمنِف كُلُّ وي اِكِني ِإنْ لَمسا ِفي الْماِلِهمكُلَّ م ِن ودالْب و جالْح ِي ودالْه

ك لَه فَقَالَ ِإنَّ ِلابنِة حمرانَ لَحقّاً و لَن يحِملَنا ذَِلك  فَذَكَر ذَِل)عليه السالم ( ِإنه أَتى أَبا عبِد اللَِّه 
يِبش سلَي فَِإنَّ ذَِلك رست و جوزت و باذْه قالْح قُولَ لَكلَى أَنْ لَا نع يش سلَي ٍء و  و كلَيٌء ع

تعنالَِّذي ص ذَِلك سلَي ا وهلَيلَا عيا ِبشم  لَادأَو ذَِلك دعب لَه ِلدو ى ورساَء فَتٍء فَج.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ٧

حها رجلٌ فَأَصدقَته الْمرأَةُ و شرطَت علَيِه أَنَّ  ِفي امرأٍَة نكَ)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبيِدها الِْجماع و الطَّلَاق فَقَالَ خالَف السنةَ و ولَّى الْحق من لَيس أَهلَه و قَضى أَنَّ علَى الرجِل 

و الطَّلَاق و اعِدِه الِْجمأَنَّ ِبي و اقدةُ الصنالس ِتلْك .  
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٨ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ِن بوِر بصنى موسِن مسِلأَِبي الْح قَالَ قُلْت جرِإنَّ )عليه السالم ( ز اكِفد اللَّه لَِنيعج ا قَاِئمأَن و 

شِريكاً ِلي كَانت تحته امرأَةٌ فَطَلَّقَها فَبانت ِمنه فَأَراد مراجعتها و قَالَِت الْمرأَةُ لَا و اللَِّه لَا 
وزأَت قَد معن لَ قُلْتفَع قَالَ و لَيع جوزلَا ت طَلِّقَِني وأَلَّا ت كلَيِلي ع لَ اللَّهعجى تتداً حأَب كج

 أَِو فَعلَ جعلَِني اللَّه ِفداك قَالَ ِبئْس ما صنع و ما كَانَ يدِريِه ما وقَع ِفي قَلِْبِه ِفي جوِف اللَّيِل
 قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( النهاِر ثُم قَالَ لَه أَما الْآنَ فَقُلْ لَه فَلْيِتم ِللْمرأَِة شرطَها فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

يمر ِبك أَ الْمسِلمونَ ِعند شروِطِهم قُلْت جِعلْت ِفداك ِإني أَشك ِفي حرٍف فَقَالَ هو ِعمرانُ 
 دعانُ برا ِعماَءنفَج ا ِإلَيثْ ِبهعبلْي ا وهبكْتفَلْي لَى قَالَ فَقُلْ لَهب ِة فَقُلْتِدينِبالْم كعم وه سلَي

لَِقيِني ِفي سوِق الْحناِطني ذَِلك فَكَتبناها لَه و لَم يكُن ِفيها ِزيادةٌ و لَا نقْصانٌ فَرجع بعد ذَِلك فَ
  .فَحك منِكبه ِبمنِكِبي فَقَالَ يقِْرئُك السلَام و يقُولُ لَك قُلْ ِللرجِل يِفي ِبشرِطِه 

 ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن- ٩
 قَالَ سِئلَ و أَنا حاِضر عن رجٍل )عليه السالم ( محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي الْحسِن موسى 

هفَِإنَّ م هعم جرخت ِإلَى ِبلَاِدِه فَِإنْ لَم هعم جرخلَى أَنْ تاٍر علَى ِمائَِة ِدينأَةً عرام جوزا تهر
خمسونَ ِديناراً ِإنْ أَبت أَنْ تخرج معه ِإلَى ِبلَاِدِه قَالَ فَقَالَ ِإنْ أَراد أَنْ يخرج ِبها ِإلَى ِبلَاِد 

ادِإنْ أَر ا واها ِإيقَهداٍر الَِّتي أَصا ِمائَةُ ِدينلَه و ا ِفي ذَِلكهلَيع طَ لَهرِك فَلَا شرا الشِبه جرخأَنْ ي 
ِإلَى ِبلَاِد الْمسِلِمني و داِر الِْإسلَاِم فَلَه ما اشترطَ علَيها و الْمسِلمونَ ِعند شروِطِهم و لَيس لَه أَنْ 

ِلك ِبما رِضيت و هو جاِئز يخرج ِبها ِإلَى ِبلَاِدِه حتى يؤدي ِإلَيها صداقَها أَو ترضى ِمنه ِمن ذَ
 لَه.  

  باب الْمدالَسِة ِفي النكَاِح و ما ترد ِمنه الْمرأَةُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 ِفي رجٍل تزوج )عليه السالم ( بِن الْوِليِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه محبوٍب عِن الْعباِس 
  امرأَةً حرةً فَوجدها 
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د دلَّست نفْسها لَه قَالَ ِإنْ كَانَ الَِّذي زوجها ِإياه ِمن غَيِر مواِليها فَالنكَاح فَاِسد قُلْت أَمةً قَ
د فَكَيف يصنع ِبالْمهِر الَِّذي أَخذَت ِمنه قَالَ ِإنْ وجد ِمما أَعطَاها شيئاً فَلْيأْخذْه و ِإنْ لَم يِج

يئاً فَلَا شيش  و هِمن ذَتا أَخا ِبمهِليلَى وع عجتا ارلَه ِليو اها ِإيهجوِإنْ كَانَ ز ا وهلَيع َء لَه
ِتهِر ِقيمشع فِبكٍْر فَِنص رغَي تِإنْ كَان ِبكْراً و تا ِإنْ كَانِنهثَم رشِه علَيا عاِليهوا ِلما ِبم

استحلَّ ِمن فَرِجها قَالَ و تعتد ِمنه ِعدةَ الْأَمِة قُلْت فَِإنْ جاَءت ِبولٍَد قَالَ أَولَادها ِمنه أَحرار ِإذَا 
  .كَانَ النكَاح ِبغيِر ِإذِْن الْمواِلي 

٢ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه الْح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح
عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن مملُوكَِة قَوٍم أَتت قَِبيلَةً غَير قَِبيلَِتها و أَخبرتهم أَنها حرةٌ 

م هلْدقَالَ و لَه تلَدفَو مهلٌ ِمنجا رهجوزا فَتهأَن اِهدا شلَه ِهدش هةَ أَننيالْب ِقيملُوكُونَ ِإلَّا أَنْ يم
  .حرةٌ فَلَا تملَك ولْده و يكُونونَ أَحراراً 

٣ -اررز نِريٍز عح نٍر عحِن بِد اللَِّه ببع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمةَ   أَح
 أَمةٌ أَبقَت ِمن مواِليها فَأَتت قَِبيلَةً غَير قَِبيلَِتها فَادعت أَنها )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ولَاداً فَقَالَ ِإنْ أَقَام حرةٌ فَوثَب علَيها رجلٌ فَتزوجها فَظَِفر ِبها مولَاها بعد ذَِلك و قَد ولَدت أَ
الْبينةَ الزوج علَى أَنه تزوجها علَى أَنها حرةٌ أُعِتق ولْدها و ذَهب الْقَوم ِبأَمِتِهم فَِإنْ لَم يِقِم 

 هلْدو ِرقتاس و هرظَه ةَ أُوِجعنيالْب.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمِد - ٤
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم (  مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر بِن سماعةَ عن عبِد الْحِميِد عن محمِد بِن

 ةً لَهنِه ابلَيلَ عخا أَدِجهولَى زا عوِلهخلَةُ دا كَانَ لَيٍة فَلَمِهريم ِمن ةً لَهنٍل ابجِإلَى ر طَبخ
ا ولَى أَِبيهع درٍة قَالَ تأَم ى ِمنرا أُخلَى أَِبيها عهرهكُونُ مي و هأَترِه امِإلَي درت .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٥
لَى الرجِل ابنته ِمن مِهريٍة فَأَتاه ِبغيِرها قَالَ  عِن الرجِل يخطُب ِإ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ترد ِإلَيِه الَِّتي سميت لَه ِبمهٍر آخر ِمن ِعنِد أَِبيها و الْمهر الْأَولُ ِللَِّتي دخلَ ِبها 
٦ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عي

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج ِإلَى قَوٍم فَِإذَا امرأَته عوراُء و لَم يبينوا لَه قَالَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ذَاِم والْج ِص ورالْب ِمن كَاحالن درفَِل يالْع وِن ونالْج .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه - ٧
وج الْمرأَةَ ِبها  عِن الرجِل يتز)عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْجنونُ و الْبرص و ِشبه ذَِلك قَالَ هو ضاِمن ِللْمهِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٨
  جِميلَةَ 
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 قَالَ ترد الْبرصاُء و الْمجنونةُ و الْمجذُومةُ قُلْت )عليه السالم ( عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْعوراُء قَالَ لَا 

٩ -أَح نلٌ عهِد اللَِّه   سبا عأَب أَلْتى قَالَ سوسِن مةَ بِرفَاع نٍد عمحِن مب دعليه السالم ( م( 
الْمحدود و الْمحدودةُ هلْ ترد ِمن النكَاِح قَالَ لَا قَالَ ِرفَاعةُ و سأَلْته عِن الْبرصاِء فَقَالَ قَضى 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( لَّ ِمنحتا اسِبم رها الْماُء أَنَّ لَهصرب ِهي ا وهِليا وهجوأٍَة زرِفي ام 
 جوزلًا تجأَنَّ ر لَو ا وهلَّسد هِه ِلأَنلَيع رهالْم ارا صمِإن ا وهجولَى الَِّذي زع رهأَنَّ الْم ا وِجهفَر

يِه شلَيع كُني ا لَمِرهِخيلَةَ أَمد ِرفعلٌ لَا يجا رهجوز أَةً ورا  امهِمن ذُهأْخي رهكَانَ الْم ٌء و.  
  سهلٌ عن أَحمد بِن محمٍد عن داود بِن ِسرحانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن -١٠

 ِفي رجٍل ولَّته امرأَةٌ )عليه السالم ( ِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَ
الَ أَمرها أَو ذَاِت قَرابٍة أَو جاٍر لَها لَا يعلَم دِخيلَةَ أَمِرها فَوجدها قَد دلَّست عيباً هو ِبها قَ

يا شهجولَى الَِّذي زكُونُ علَا ي ا وهِمن رهذُ الْمخؤٌء  ي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن -١١

 ِفي أُختيِن )عليه السالم (  أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن بعِض
أُهِديتا ِإلَى أَخويِن ِفي لَيلٍَة فَأُدِخلَِت امرأَةُ هذَا علَى هذَا و أُدِخلَِت امرأَةُ هذَا علَى هذَا قَالَ 

انَ وِليهما تعمد ذَِلك أُغِْرم الصداق و لَا يقْرب ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما الصداق ِبالِْغشياِن و ِإنْ كَ
واِحد ِمنهما امرأَته حتى تنقَِضي الِْعدةُ فَِإذَا انقَضِت الِْعدةُ صارت كُلُّ واِحدٍة ِمنهما ِإلَى 

اتفَِإنْ م ِل ِقيلَ لَهكَاِح الْأَوا ِبالنِجهوِف زاِن ِبِنصجوالز ِجعرِة قَالَ فَقَالَ ياِء الِْعدِقضلَ انا قَبت
الصداِق علَى ورثَِتِهما و يِرثَاِنِهما الرجلَاِن ِقيلَ فَِإنْ مات الرجلَاِن و هما ِفي الِْعدِة قَالَ تِرثَاِنِهما 

 و علَيِهما الِْعدةُ بعد ما تفْرغَاِن ِمن الِْعدِة الْأُولَى تعتداِن ِعدةَ و لَهما ِنصف الْمهِر الْمسمى
  .الْمتوفَّى عنها زوجها 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -١٢
 نانَ عثْمِد اللَِّه عبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِن بمحِد الربِل ِإذَا )عليه السالم ( عجقَالَ قَالَ ِفي الر 

 دجأَةَ فَورالْم جوزت  
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  .ِبها قَرناً و هو الْعفَلُ أَو بياضاً أَو جذَاماً ِإنه يردها ما لَم يدخلْ ِبها 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن -١٣

 عن رجٍل نظَر ِإلَى امرأٍَة فَأَعجبته فَسأَلَ عنها فَِقيلَ ِهي )عليه السالم ( اللَِّه جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
ابنةُ فُلَاٍن فَأَتى أَباها فَقَالَ زوجِني ابنتك فَزوجه غَيرها فَولَدت ِمنه فَعِلم أَنها غَير ابنِتِه و أَنها 

ِطيِه أَمعلَِد يِن الْوةُ ثَمِقيم هجولَى الَِّذي زع ِل وجِللر لَدالْو ا ولَاهولَى مةَ عِليدالْو درةٌ فَقَالَ ي
 هعدخ لَ وجالر ا غَرِة كَمِليدالْو اِليوم.  

١٤-م اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 قَالَ )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 دعباً بيا عِبه دجا فَوهِليو أَةً ِمنرام جوزٍل تجِفي ر فْلَاُء وِت الْعلِّسا قَالَ فَقَالَ ِإذَا دلَ ِبهخا دم
الْبرصاُء و الْمجنونةُ و الْمفْضاةُ و من كَانَ ِبها زمانةٌ ظَاِهرةٌ فَِإنها ترد علَى أَهِلها ِمن غَيِر 

ٍء ِمن  ِذي كَانَ دلَّسها فَِإنْ لَم يكُن وِليها عِلم ِبشيطَلَاٍق و يأْخذُ الزوج الْمهر ِمن وِليها الَّ
يفَلَا ش ِإنْ  ذَِلك و لَه وفَه هِمن ذَتا أَخئاً ِمميش جوالز ابِإنْ أَص ا قَالَ وِلهِإلَى أَه درت ِه ولَيَء ع

يئاً فَلَا شيش ِصبي قَا لَم لَ َء لَهخد كُني ِإنْ لَم ا ولَ ِبهخطَلَّقَِة ِإنْ كَانَ دةَ الْمِعد هِمن دتعت لَ و
  .ِبها فَلَا ِعدةَ لَها و لَا مهر لَها 

ِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَ-١٥
 قَالَ عِن الْمرأَِة تِلد ِمن الزنا و لَا يعلَم ِبذَِلك أَحد ِإلَّا وِليها أَ يصلُح لَه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

   فَقَالَ أَنْ يزوجها و يسكُت علَى ذَِلك ِإذَا كَانَ قَد رأَى ِمنها توبةً أَو معروفاً
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 ِإنْ لَم يذْكُر ذَِلك ِلزوِجها ثُم عِلم بعد ذَِلك فَشاَء أَنْ يأْخذَ صداقَها ِمن وِليها ِبما دلَّس علَيِه
 لَّ ِمنحتا اسا ِفيِه ِبمهلَيِبيلَ عا لَا سلَه ذَتالَِّذي أَخ اقدكَانَ الص ا وهِليلَى وع ذَِلك كَانَ لَه

 أْسا فَلَا بِسكَهما أَنْ يهجواَء زِإنْ ش ا وِجهفَر.  
الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد -١٦

 قَالَ الْمرأَةُ ترد ِمن أَربعِة أَشياَء ِمن الْبرِص )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ما لَم يقَع علَيها فَِإذَا وقَع علَيها فَلَا و الْجذَاِم و الْجنوِن و الْقَرِن و هو الْعفَلُ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح -١٧
ترد [د ِبها قَرناً قَالَ هِذِه لَا تحبلُ  عن رجٍل تزوج امرأَةً فَوج)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

نا مِلهلَى أَها قَالَ ِإنْ ] علَ ِبهخفَِإنْ كَانَ د ا قُلْتِلهلَى أَهع درا تِتهعامجم نا عهجوز قَِبضني
ي ِبها و ِإنْ لَم يعلَم ِإلَّا بعد ما جامعها فَِإنْ كَانَ عِلم ِبها قَبلَ أَنْ يجاِمعها ثُم جامعها فَقَد رِض

  .شاَء بعد أَمسكَها و ِإنْ شاَء سرحها ِإلَى أَهِلها و لَها ما أَخذَت ِمنه ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها 
 ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن-١٨

 عن رجٍل تزوج امرأَةً فَوجد ِبها قَرناً قَالَ فَقَالَ هِذِه )عليه السالم ( الصباِح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
درا يِتهعامجلَى ما عهجوز قِْدرلَا ي لُ وبحفَِإنْ لَا ت ا قُلْتلَه رهلَا م ةً واِغرا صِلهلَى أَها عه

 ِضير ا فَقَدهعامج ةَ ثُمعامجِني الْمعا يهِكحنلَ أَنْ يقَب ِبذَِلك ِلما قَالَ ِإنْ كَانَ علَ ِبهخكَانَ د
  . شاَء بعد أَمسك و ِإنْ شاَء طَلَّق ِبها و ِإنْ لَم يعلَم ِإلَّا بعد ما جامعها فَِإنْ

١٩- ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 فَزفَّتها ِإلَيِه أُختها و كَانت  عن رجٍل تزوج امرأَةً)عليه السالم ( بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ا ثُمهتلَِبس ا وها ِمنهتعزأَِتِه فَنراِب امِإلَى ِثي تدملًا فَعا لَيِجهوِزلَ زنم لَتخا فَأَدهِمن رأَكْب
بأَطْفَِت الِْمص و هأَترِت امحن ا وِتهلَِة أُخجِفي ح تدقَع كَلَّمتةُ أَنْ تاِريِت الْجيحتاس و اح

 تلُ قَامجالر حبا أَصا فَلَمهجوزالَِّتي ت هأَترا امهأَن ظُني وه ا وهاقَعلَةَ فَوجالْح جولَ الزخفَد  
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ِإلَيِه امرأَته فَقَالَت لَه أَنا امرأَتك فُلَانةُ الَِّتي تزوجت و ِإنَّ أُخِتي مكَرت ِبي فَأَخذَت ِثياِبي 
ِلك فَوجد كَما ذَكَرت فَقَالَ أَرى أَنْ فَلَِبستها و قَعدت ِفي الْحجلَِة و نحتِني فَنظَر الرجلُ ِفي ذَ

لَا مهر ِللَِّتي دلَّست نفْسها و أَرى علَيها الْحد ِلما فَعلَت حد الزاِني غَير محصٍن و لَا يقْرِب 
ةُ الَِّتي دِعد قَِضينى تتح جوزالَِّتي ت هأَترام جوِه الزِإلَي ما ضهتِعد تقَضا فَِإذَا انهفْسن تلَّس

 هأَترام.  
  باب الرجِل يدلِّس نفْسه و الِْعنِني

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١
 ِفي امرأٍَة حرٍة دلَّس لَها عبد )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ي جعفٍَر قَيٍس عن أَِب

  .فَنكَحها و لَم تعلَم ِإلَّا أَنه حر قَالَ يفَرق بينهما ِإنْ شاَءِت الْمرأَةُ 
٢ -ى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ن

 عِن امرأٍَة حرٍة تزوجت مملُوكاً علَى أَنه )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
وك قَالَ ِهي أَملَك ِبنفِْسها ِإنْ شاَءت أَقَرت معه و ِإنْ شاَءت فَلَا فَِإنْ حر فَعِلمت بعد أَنه مملُ

يا شلَه سا فَلَيلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم و اقدا الصا فَلَهلَ ِبهخا  كَانَ دم دعا بلَ ِبهخد وٌء فَِإنْ ه
 و لُوكمم هأَن تِلما عِبه لَكأَم وفَه ِبذَِلك تأَقَر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ٣
ِدِهمأَح نأَِبيِه ع نٍر عكَيِن بِن ابِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِفي )عليهما السالم ( ا الْح 

 عوجي أَةُ وراَءِت الْما ِإنْ شمهنيب قفَرا قَالَ فَقَالَ يهجوزٍة فَتِلمسأٍَة مرِلام هفْسن لَّسد ِصيخ
ا ِبِه أَنْ تاهِرض دعا بلَه كُني لَم هعم تأَقَام ِبِه و تِضيِإنْ ر و هأْسر اهأْب.  

٤ - ناٍن عأَب نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
  النساَء  قَالَ ِفي الِْعنِني ِإذَا عِلم أَنه ِعنني لَا يأِْتي )عليه السالم ( عباٍد الضبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .فُرق بينهما و ِإذَا وقَع علَيها وقْعةً واِحدةً لَم يفَرق بينهما و الرجلُ لَا يرد ِمن عيٍب 
( عنه عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   - ٥

 عِن امرأٍَة ابتِلي زوجها فَلَا يقِْدر علَى الِْجماِع أَ تفَاِرقُه قَالَ نعم ِإنْ شاَءت قَالَ ابن )عليه السالم 
  . و ِفي حِديٍث آخر تنتِظر سنةً فَِإنْ أَتاها و ِإلَّا فَارقَته فَِإنْ أَحبت أَنْ تِقيم معه فَلْتِقم مسكَانَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٦
ةَ بعرز نِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عاعمس نٍد عمحأٍَة قَالَ )عليه السالم ( ِن مرِلام هفْسن لَّساً دِصيأَنَّ خ 

 هفْسن لَّسا دكَم هرظَه عوجي ا واقَهدص هأَةُ ِمنرذُ الْمأْخت ا ومهنيب قفَري.  
٧ -اِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا ع

عليه ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

ةَ الثَّيب الَِّتي قَد تزوجت زوجاً غَيره فَزعمت أَنه لَم يقْربها  يقُولُ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَ)السالم 
منذُ دخلَ ِبها فَِإنَّ الْقَولَ ِفي ذَِلك قَولُ الرجِل و علَيِه أَنْ يحِلف ِباللَِّه لَقَد جامعها ِلأَنها 

زةُ قَالَ فَِإنْ تِعيداُء الْمسالن ِرفعذَا يا فَِإنَّ ِمثْلَ ههِصلْ ِإلَيي لَم هأَن تمعفَز ِبكْر ِهي ا وهجو
فَلْينظُر ِإلَيها من يوثَق ِبِه ِمنهن فَِإذَا ذَكَرت أَنها عذْراُء فَعلَى الِْإماِم أَنْ يؤجلَه سنةً فَِإنْ وصلَ 

ا ِإلَيهلَيةَ علَا ِعد اِق ودالص فِنص تِطيأُع ا ومهنيب قِإلَّا فَر ا وه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل - ٨

 و سأَلَه رجلٌ عن رجٍل )عليه السالم (  قَالَِت امرأَةٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه الْهاِشِمي عن بعِض مِشيخِتِه قَالَ
 لَ وجالر ِلمعلَا ت لُوِق وا الْقَاِبلَةُ ِبالْخوهشحلُ قَالَ تجالر ِكرني و نيِعن هأَن هأَترِه املَيِعي عدت

جا الرهلَيلُ عخدي كَذَب و قَتدِإلَّا ص و تكَذَب و قدص لُوقلَى ذَكَِرِه الْخع و جرلُ فَِإنْ خ.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٩

 نع  
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 أَنه سِئلَ عن رجٍل أُخذَ عِن )عليه السالم ( مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَانَ لَا يقِْدر علَى ِإتياِن غَيِرها ِمن النساِء فَلَا يمِسكْها ِإلَّا امرأَِتِه فَلَا يقِْدر علَى ِإتياِنها فَقَالَ ِإنْ

  .ِبِرضاها ِبذَِلك و ِإنْ كَانَ يقِْدر علَى غَيِرها فَلَا بأْس ِبِإمساِكها 
١٠-كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نعليه السالم (  ع( 

 ِمِننيؤالْم ا )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريلَه ارا فَلَا ِخيهنذَ عأُخ ةً ثُماِحدةً ورم هأَترى امأَت نم .  
ق بِن بناٍن عِن ابِن بقَّاٍح عن   الْحسين بن محمٍد عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن ِإسحا-١١

 قَالَ ادعِت امرأَةٌ علَى زوِجها علَى عهِد أَِمِري )عليه السالم ( ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هى أَنعاد ا وهاِمعجلَا ي هِه أَنلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم ِمِننيؤالْم ا أَِمريهرا فَأَمهاِمعجعليه السالم (  ي( 

  .أَنْ تستذِْفر ِبالزعفَراِن ثُم يغِسلَ ذَكَره فَِإنْ خرج الْماُء أَصفَر صدقَه و ِإلَّا أَمره ِبطَلَاِقها 
اِدرباب ن  

 محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١
 عن رجٍل كَانت )عليه السالم ( محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

نهةً ِمناِحدو جوكَاٍر فَزاٍت أَبنثَلَاثُ ب لَه قَد وِد وهلَا ِللش ِج ووِللز جوالَِّتي ز مسي لَم لًا وجر 
كَانَ الزوج فَرض لَها صداقَها فَلَما بلَغَ ِإدخالُها علَى الزوِج بلَغَ الرجلَ أَنها الْكُبرى ِمن الثَّلَاثَِة 

ما ِإنِلأَِبيه جوفٍَر فَقَالَ الزعو جقَالَ فَقَالَ أَب اِتكنب ى ِمنرغالص كِمن تجوزِإنْ )عليه السالم ( ا ت 
كَانَ الزوج رآهن كُلَّهن و لَم يسم لَه واِحدةٌ ِمنهن فَالْقَولُ ِفي ذَِلك قَولُ الْأَِب و علَى الْأَِب 

 نيب و هنيا بِة ِفيمقْدع دِعن اها ِإيهجوزى أَنْ يوةَ الَِّتي كَانَ ناِريِج الْجوِإلَى الز فَعداللَِّه أَنْ ي
  .النكَاِح و ِإنْ كَانَ الزوج لَم يرهن كُلَّهن و لَم يسم واِحدةً ِعند عقْدِة النكَاِح فَالنكَاح باِطلٌ 
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  باب الرجلُ يتزوج ِبالْمرأَِة علَى أَنها ِبكْر فَيِجدها غَير عذْراَء
١ - نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نٍد ععِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم

 ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ علَى أَنها ِبكْر )عليه السالم ( محمِد بِن الْقَاِسِم بِن فُضيٍل عن أَِبي الْحسِن 
  .قَالَ قَد تفْتق الِْبكْر ِمن الْمركَِب و ِمن النزوِة فَيِجدها ثَيباً أَ يجوز لَه أَنْ يِقيم علَيها قَالَ فَ

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن جزٍك قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٢
كْراً فَوجدها ثَيباً هلْ يِجب لَها الصداق واِفياً  أَسأَلُه عن رجٍل تزوج جاِريةً ِب)عليه السالم ( الْحسِن 

 قَصتنقَالَ ي قَصتني أَم.  
  باب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ فَيدخلُ ِبها قَبلَ أَنْ يعِطيها شيئاً

١ -حم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   موِر بصنم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بم
 أَتزوج الْمرأَةَ أَ يصلُح ِلي )عليه السالم ( يونس عن عبِد الْحِميِد بِن عواٍض قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .نما هو دين علَيك أَنْ أُواِقعها و لَم أَنقُدها ِمن مهِرها شيئاً قَالَ نعم ِإ
٢ - دمأَح نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

مرأَةَ علَى الصداِق  الرجلُ يتزوج الْ)عليه السالم ( بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
الْمعلُوِم يدخلُ ِبها قَبلَ أَنْ يعِطيها قَالَ يقَدم ِإلَيها ما قَلَّ أَو كَثُر ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَه وفَاٌء ِمن عرٍض 

 أْسفَلَا ب هنع يثٌ أُددثَ ِبِه حدِإنْ ح.  
٣ -ع اِهيمرِإب نب ِليِميِد   عِد الْحبع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

 قَالَ قُلْت لَه أَتزوج الْمرأَةَ و أَدخلُ ِبها و لَا أُعِطيها شيئاً )عليه السالم ( الطَّاِئي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ها علَيك قَالَ نعم يكُونُ ديناً لَ
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد الْحِميِد بِن عواٍض - ٤
أَلْتقَالَ س ِد اللَِّه الطَّاِئيبا عا )عليه السالم (  أَبِطيهعا يم هدكُونُ ِعنأَةَ فَلَا يرالْم جوزتِل يجِن الرع 

  .فَيدخلُ ِبها قَالَ لَا بأْس ِإنما هو دين لَها علَيِه 
  باب التزِويِج ِبالِْإجارِة

١ -س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   دمأَح نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل به
 ِإني أُِريد أَنْ )عليه السالم (  قَولُ شعيٍب )عليه السالم ( بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

ِن عيهات يتنى ابدِإح كِكحأُن أَي ِدكِعن راً فَِمنشع تممٍج فَِإنْ أَتِحج ِني ثَماِنيرأْجلى أَنْ ت
 طُ أَورالش قَِضينلَ أَنْ يا قَبلَ ِبهخفَد قُلْت ِسِنني رشا عمهدعا أَبمهفَاُء ِمنى قَالَ الْوِن قَضلَيالْأَج

نْ ينقَِضي قُلْت لَه فَالرجلُ يتزوج الْمرأَةَ و يشتِرطُ ِلأَِبيها ِإجارةَ شهريِن بعد انِقضاِئِه قَالَ قَبلَ أَ
 قَد عِلم أَنه سيِتم لَه شرطَه فَكَيف ِلهذَا ِبأَنْ يعلَم أَنه )عليه السالم ( يجوز ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ موسى 

قَى حبيوِل اللَِّه سسِد رهلَى علُ عجكَانَ الر قَد و لَه ِفيى يلَى )صلى اهللا عليه وآله ( تأَةَ عرالْم جوزتي 
  .السورِة ِمن الْقُرآِن و علَى الدرهِم و علَى الْقَبضِة ِمن الِْحنطَِة 

٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوقَالَ )عليه السالم ( ِن الن 
لَا يِحلُّ النكَاح الْيوم ِفي الِْإسلَاِم ِبِإجارٍة أَنْ يقُولَ أَعملُ ِعندك كَذَا و كَذَا سنةً علَى أَنْ 

قَالَ ح كتأُخ أَو كتنِني ابجوزا تِرههِبم قأَح ِهي ا وِتهقَبر نثَم هِلأَن امر.  
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هيعاَء نج ثُم جوز نباب ِفيم  
١ -دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   مكَيِن بِد اللَِّه ببع نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب 

 ِفي رجٍل أَرسلَ يخطُب ِإلَيِه امرأَةً و هو غَاِئب )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
م جاَء خبره بعد أَنه توفِّي بعد ما سبق الصداق فَقَالَ ِإنْ فَأَنكَحوا الْغاِئب و فُِرض الصداق ثُ

كَانَ أُمِلك بعد ما توفِّي فَلَيس لَها صداق و لَا ِمرياثٌ و ِإنْ كَانَ أُمِلك قَبلَ أَنْ يتوفَّى فَلَها 
ع و اِرثُهو ِهي اِق ودالص فةُ ِنصا الِْعدهلَي.  

  باب الرجِل يفْجر ِبالْمرأَِة فَيتزوج أُمها أَِو ابنتها أَو يفْجر ِبأُم امرأَِتِه أَِو ابنِتها
يٍن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِز- ١

 أَنه سِئلَ عِن الرجِل يفْجر ِبالْمرأَِة أَ يتزوج ابنتها )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
م تحرم علَيِه امرأَته ِإنَّ قَالَ لَا و لَِكن ِإنْ كَانت ِعنده امرأَةٌ ثُم فَجر ِبأُمها أَِو ابنِتها أَو أُخِتها لَ

  .الْحرام لَا يفِْسد الْحلَالَ 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٢

 )عليه السالم ( بِن الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص 
عن رجٍل باشر امرأَةً و قَبلَ غَير أَنه لَم يفِْض ِإلَيها ثُم تزوج ابنتها قَالَ ِإذَا لَم يكُن أَفْضى ِإلَى 

  .لَيها فَلَا يتزوِج ابنتها الْأُم فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ أَفْضى ِإ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ر ِبأُمها أَ تحرم علَيِه امرأَته فَقَالَ  ِفي رجٍل تزوج جاِريةً فَدخلَ ِبها ثُم ابتِلي ِبها فَفَج)عليه السالم ( 
 امرلَالَ الْحالْح مرحلَا ي هلَا ِإن.  
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عليه (  عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي- ٤

 أَنه قَالَ ِفي رجٍل زنى ِبأُم امرأَِتِه أَو ِبابنِتها أَو ِبأُخِتها فَقَالَ لَا يحرم ذَِلك علَيِه امرأَته ثُم )السالم 
امرح مرا حلَالًا قَالَ مقَطُّ ح .  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم - ٥
ا فَقَالَ ِإنْ  ِفي رجٍل كَانَ بينه و بين امرأٍَة فُجور فَهلْ يتزوج ابنته)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كَانَ ِمن قُبلٍَة أَو ِشبِهها فَلْيتزوِج ابنتها و ِإنْ كَانَ ِجماعاً فَلَا يتزوِج ابنتها و لْيتزوجها ِهي ِإنْ 
  .شاَء 

٦ -ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِن ِرئَاٍب عب 
 عن رجٍل زنى ِبأُم امرأَِتِه أَو ِبأُخِتها فَقَالَ لَا يحرم ذَِلك )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 همرحلَا ي لَالَ والْح فِْسدلَا ي امرِإنَّ الْح هأَترِه املَيع.  
٧ -نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب 

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانَ بينه و بين امرأٍَة )عليه السالم ( عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نَ قُبلَةً أَو ِشبهها فَلْيتزوِج ابنتها ِإنْ شاَء و ِإنْ كَانَ ِجماعاً فَلَا يتزوِج ابنتها و فُجور فَقَالَ ِإنْ كَا

  .لْيتزوجها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٨

نا عِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحا )عليهما السالم (  مهأُم جوزتأٍَة أَ يرِبام رٍل فَججر نع هأَلْتقَالَ س 
  .ِمن الرضاعِة أَِو ابنتها قَالَ لَا 

 الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن يِزيد الْكُناِسي قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا - ٩
 و تقُولَ لَه ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا )عليه السالم (  تسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه تزوج امرأَةً فَقَالَ ِلي أُِحب أَنْ

  تزوج امرأَةً قَد زعم أَنه كَانَ يلَاِعب أُمها و يقَبلُها ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ أَفْضى ِإلَيها قَالَ 

http://www.islam4u.com


  )٤١٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي .... .......الد اخلامس : الكايف 

 فَقَالَ ِلي كَذَب مره فَلْيفَاِرقْها قَالَ فَرجعت ِمن سفَِري فَأَخبرت )عليه السالم ( فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . فَو اللَِّه ما دفَع ذَِلك عن نفِْسِه و خلَّى سِبيلَها )عليه السالم ( الرجلَ ِبما قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخراِز عن محمِد بِن -١٠
 و أَنا جاِلس عن رجٍل نالَ ِمن خالَِتِه ِفي شباِبِه ثُم )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 

يا كَانَ شما ِإنهى ِإلَيأَفْض كُني لَم هِإن ا فَقَالَ لَا قُلْتهتناب جوزتأَ ي عدتار يونَ شٍء فَقَالَ لَا  ٌء د
  .يصدق و لَا كَرامةَ 

هتأُخ أَو هتناب جوزتلَاِم فَيِبالْغ قفْسِل يجباب الر  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ - ١

  . غُلَاماً أَ تِحلُّ لَه أُخته قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ ثَقَب فَلَا  رجلٌ أَتى)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .أَوقَب حرمت علَيِه ابنته و أُخته  ِفي رجٍل يعبثُ ِبالْغلَاِم قَالَ ِإذَا )عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه أَو عن محمِد بِن عِلي عن موسى بِن سعدانَ عن بعِض - ٣

 لَه جِعلْت ِفداك ما ترى ِفي  فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ)عليه السالم ( ِرجاِلِه قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
شابيِن كَانا مضطَِجعيِن فَوِلد ِلهذَا غُلَام و ِللْآخِر جاِريةٌ أَ يتزوج ابن هذَا ابنةَ هذَا قَالَ فَقَالَ 

 فَقَالَ و ِإنْ كَانَ فَلَا بأْس قَالَ فَقَالَ نعم سبحانَ اللَِّه ِلم لَا يِحلُّ فَقَالَ ِإنه كَانَ صِديقاً لَه قَالَ
  ثُم أَجابه و هو مستِتر ِبِذراعيِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ ] عنه[فَِإنه كَانَ يفْعلُ ِبِه قَالَ فَأَعرض ِبوجِهِه 
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 جوزتأَنْ ي ِحلُّ لَهفَلَا ي قَبأَو ِإنْ كَانَ قَد و جوزتأَنْ ي أْسونَ الِْإيقَاِب فَلَا بد هالَِّذي كَانَ ِمن.  
( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض - ٤

  . ِفي رجٍل يأِْتي أَخا امرأَِتِه فَقَالَ ِإذَا أَوقَبه فَقَد حرمت علَيِه الْمرأَةُ )عليه السالم 
ِحلُّ لَها يم و وهأَب و هناب كَحا نِل ِممجلَى الرع مرحا يباب م  

١ -نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 عن رجٍل تزوج امرأَةً فَلَامسها قَالَ مهرها واِجب و ِهي حرام علَى أَِبيِه و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ابِنِه 
٢ -ا   مأَب أَلْتاِعيلَ قَالَ سمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 عِن الرجِل تكُونُ لَه الْجاِريةُ فَيقَبلُها هلْ تِحلُّ ِلولَِدِه قَالَ ِبشهوٍة قُلْت )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
فَقَالَ ما ترك شيئاً ِإذَا قَبلَها ِبشهوٍة ثُم قَالَ ابِتداًء ِمنه ِإنْ جردها و نظَر ِإلَيها ِبشهوٍة نعم قَالَ 

ا ِبشِدهسج ا وِجهِإلَى فَر ظَرا فَقَالَ ِإذَا نِدهسِإلَى ج ظَرِإذَا ن ِنِه قُلْتاب لَى أَِبيِه وع تمرٍة حوه
  .حرمت علَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٣
لَ نعم ِإلَّا أَنْ يكُونَ  الرجلُ ينظُر ِإلَى الْجاِريِة يِريد ِشراها أَ تِحلُّ ِلابِنِه فَقَا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .نظَر ِإلَى عورِتها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى - ٤
 الْكَاِهِلي  
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 و أَنا ِعنده عن رجٍل اشترى جاِريةً و لَم يمسها فَأَمرِت امرأَته )عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
لَيع قَعا فَوهلَيع قَعأَنْ ي ِر ِسِننيشع ناب وه و هناب و هأُم تأَِثم و لَامالْغ ى ِفيِه فَقَالَ أَِثمرا تا فَمه

 وهأَب عضةٌ فَياِريج كُونُ لَهٍل يجر نع هأَلْتس ا قَالَ وهلَيع قَعأَنْ ي نا اِلابهى ِللْأَِب ِإذَا قَِربلَا أَر
  .نها ِإلَى محرٍم ِمن شهوٍة فَكَِره أَنْ يمسها ابنه يده علَيها ِمن شهوٍة أَو ينظُر ِم

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد - ٥
 قَالَ ِإذَا جرد الرجلُ الْجاِريةَ و وضع يده )السالم عليه ( اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .علَيها فَلَا تِحلُّ ِلابِنِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٦

اٍد عِن ِزيِن بسِن الْحكَانَ عسا قَالَ مهسأَةً فَلَمرام جوزلٌ تجر لَه ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بمحم ن
 اِجبا وهرهم ِنِه واب لَى أَِبيِه وع امرح ِهي.  

ٍر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكْ- ٧
 ِإذَا زنى رجلٌ ِبامرأَِة أَِبيِه أَو جاِريِة أَِبيِه فَِإنَّ ذَِلك لَا )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 أَتى الْجاِريةَ و يحرمها علَى زوِجها و لَا تحرم الْجاِريةَ علَى سيِدها ِإنما يحرم ذَِلك ِمنه ِإذَا
ِهي حلَالٌ فَلَا تِحلُّ ِتلْك الْجاِريةُ أَبداً ِلابِنِه و لَا ِلأَِبيِه و ِإذَا تزوج رجلٌ امرأَةً تزِوجياً حلَالًا فَلَا 

  .تِحلُّ ِتلْك الْمرأَةُ ِلأَِبيِه و ِلابِنِه 
٨ -س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِد   ِعدمح نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل به

 و سِئلَ عِن امرأٍَة أَمرِت ابنها أَنْ يقَع )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن مراِزٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لَ أَِثمت و أَِثم ابنها و قَد سأَلَِني بعض هؤلَاِء عن هِذِه الْمسأَلَِة فَقُلْت علَى جاِريٍة ِلأَِبيِه فَوقَع فَقَا

 لَه  
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فِْسدلَالَ لَا يا ِإنَّ الْحِسكْهأَم امرالْح ه.  
٩ - نِعيٍد عِن سِرو بمع نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 علَيها  ِفي الرجِل تكُونُ لَه الْجاِريةُ فَيقَع)عليه السالم ( مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابن ابِنِه قَبلَ أَنْ يطَأَها الْجد أَِو الرجلُ يزِني ِبالْمرأَِة فَهلْ يِحلُّ ِلأَِبيِه أَنْ يتزوجها قَالَ لَا ِإنما 

لْحرام لَا يفِْسد الْحلَالَ و ذَِلك ِإذَا تزوجها الرجلُ فَوِطئَها ثُم زنى ِبها ابنه لَم يضره ِلأَنَّ ا
  .كَذَِلك الْجاِريةُ 

 ِبياِج النوأَز ِفيِه ِذكْر و هِمن رصلى اهللا عليه وآله ( باب آخ(  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ١

 نا عِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحعليهما السالم ( م( ِبيالن اجواِس أَزلَى النع مرحي لَم قَالَ لَو هأَن  ) صلى

واجه ِمن  ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما كانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَِّه و ال أَنْ تنِكحوا أَز)اهللا عليه وآله 
 ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال تنِكحوا ما نكَح )عليهما السالم ( بعِدِه أَبداً حرمن علَى الْحسِن و الْحسيِن 

  .آباؤكُم ِمن النساِء و لَا يصلُح ِللرجِل أَنْ ينِكح امرأَةَ جدِه 
٢ -م نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمح

 يقُولُ و ذَكَر هِذِه الْآيةَ و وصينا الِْإنسانَ )عليه السالم ( عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 أَحد الْواِلديِن فَقَالَ عبد اللَِّه بن عجلَانَ مِن الْآخر )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه ِبواِلديِه حسناً فَقَالَ

 ِليةً )عليه السالم ( قَالَ عاصا خلَن ِهي و امرا حنلَيع هاؤِنس و .  
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٣ - نب دعثَِني سدةَ قَالَ حنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 تزوج امرأَةً ِمن بِني )صلى اهللا عليه وآله ( ِه أَِبي عروةَ عن قَتادةَ عِن الْحسِن الْبصِري أَنَّ رسولَ اللَّ

 ةُ واِئشا عهِإلَي تظَرا نا فَلَماِنهمِل زِل أَهمأَج ِمن تكَان ى ونا سقَالُ لَهةَ يعصعِن صاِمِر بع
 ِبجماِلها فَقَالَتا لَها لَا يرى ِمنِك رسولُ ) عليه وآله صلى اهللا( حفْصةُ قَالَتا لَتغِلبنا هِذِه علَى رسوِل اللَِّه 

 تناولَها ِبيِدِه فَقَالَت أَعوذُ )صلى اهللا عليه وآله (  ِحرصاً فَلَما دخلَت علَى رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 عنها فَطَلَّقَها و أَلْحقَها ِبأَهِلها و تزوج رسولُ اللَِّه ) صلى اهللا عليه وآله (ِباللَِّه فَانقَبضت يد رسوِل اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  امرأَةً ِمن ِكندةَ ِبنت أَِبي الْجوِن فَلَما مات ِإبراِهيم بن رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( 
 ِبأَهِلها قَبلَ )صلى اهللا عليه وآله (  الِْقبِطيِة قَالَت لَو كَانَ نِبياً ما مات ابنه فَأَلْحقَها رسولُ اللَِّه ابن ماِريةَ

اِمِريةُ و  و ولِّي الناس أَبو بكٍْر أَتته الْع)صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ يدخلَ ِبها فَلَما قُِبض رسولُ اللَِّه 
الِْكنِديةُ و قَد خِطبتا فَاجتمع أَبو بكٍْر و عمر فَقَالَا لَهما اختارا ِإنْ ِشئْتما الِْحجاب و ِإنْ ِشئْتما 

 رالْآخ نج ِن ولَيجالر دأَح ِذما فَجتجوزفَت اها الْبتارتفَاخ اهالْب.  
عليه (  عمر بن أُذَينةَ فَحدثْت ِبهذَا الْحِديِث زرارةَ و الْفُضيلَ فَرويا عن أَِبي جعفٍَر  قَالَ

ٍء ِإلَّا و قَد عِصي ِفيِه حتى لَقَد نكَحوا أَزواج   أَنه قَالَ ما نهى اللَّه عز و جلَّ عن شي)السالم 
ِبيصلى اهللا عليه وآله (  الن( فٍَرعو جقَالَ أَب ةَ ثُمِديالِْكن ةَ واِمِريِن الْعياته ذَكَر ِدِه وعب ِمن  ) عليه السالم( لَو 

صلى (  لَا فَرسولُ اللَِّه سأَلْتهم عن رجٍل تزوج امرأَةً فَطَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَ تِحلُّ ِلابِنِه لَقَالُوا

  . أَعظَم حرمةً ِمن آباِئِهم )اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٤

حوه و قَالَ ِفي حِديِثِه و لَا هم يستِحلُّونَ أَنْ  ن)عليه السالم ( عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 
 ِفي الْحرمِة ِمثْلُ )صلى اهللا عليه وآله ( يتزوجوا أُمهاِتِهم ِإنْ كَانوا مؤِمِنني و ِإنَّ أَزواج رسوِل اللَِّه 

 اِتِهمهأُم.  
أَةَ فَيرالْم جوزتِل يجباب الر هدعب ا أَولَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب وتمت ا أَوطَلِّقُه

  فَيتزوج أُمها أَو ِبنتها
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج و حماِد بِن - ١
   قَالَ الْأُم و اِلابنةُ سواٌء ِإذَا لَم يدخلْ ِبها يعِني ِإذَا )ليه السالم ع( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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خدلَ أَنْ يا قَبطَلَّقَه أَةَ ثُمرالْم جوزا تهتناب جوزاَء تِإنْ ش ا وهأُم جوزاَء تِإنْ ش ها فَِإنلَ ِبه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٢

رجِل يتزوج الْمرأَةَ متعةً أَ يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج ابنتها  عِن ال)عليه السالم ( نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
  .قَالَ لَا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج امرأَةً فَنظَر ِإلَى رأِْسها )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

و ِإلَى بعِض جسِدها أَ يتزوج ابنتها فَقَالَ لَا ِإذَا رأَى ِمنها ما يحرم علَى غَيِرِه فَلَيس لَه أَنْ 
  .يتزوج ابنتها 

٤ -ِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
 )عليه السالم ( بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

سأَلَه عن رجٍل تزوج امرأَةً فَماتت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَ يتزوج ِبأُمها فَقَالَ أَبو عبِد فَأَتاه رجلٌ فَ
ا ِبقَضاِء  قَد فَعلَه رجلٌ ِمنا فَلَم نر ِبِه بأْساً فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما تفْخر الشيعةُ ِإلَّ)عليه السالم ( اللَِّه 
 ِليعليه السالم ( ع( ًاِليى عأَت ثُم ِبذَِلك أْسلَا ب هوٍد أَنعسم نا اباهِة الَِّتي أَفْتِخيمِذِه الشِفي ه  ) عليه السالم

( ِليع فَقَالَ لَه أَلَهفَس  ) ِل ا)عليه السالمقَو ا فَقَالَ ِمنهذْتأَخ نأَي اللَّاِتي  ِمن كُمباِئبر لَّ وج و زللَِّه ع
 كُملَيع ناحفَال ج ِبِهن ملْتخوا دكُونت فَِإنْ لَم ِبِهن ملْتخاللَّاِتي د ِنساِئكُم ِمن وِركُمجِفي ح

 ِليعليه السالم ( فَقَالَ ع( لَةٌ وسرِذِه مه اةٌ وثْنتسِذِه مِد اللَِّه  ِإنَّ هبو عفَقَالَ أَب ِنساِئكُم هاتأُم ) عليه

ٍء   فَلَما قُمت نِدمت و قُلْت أَي شي)عليه السالم (  ِللرجِل أَ ما تسمع ما يرِوي هذَا عن عِلي )السالم 
 ِفيها فَلَِقيته )عليه السالم ( بأْساً و أَقُولُ أَنا قَضى عِلي صنعت يقُولُ هو قَد فَعلَه رجلٌ ِمنا فَلَم نر ِبِه 

بعد ذَِلك فَقُلْت جِعلْت ِفداك مسأَلَةُ الرجِل ِإنما كَانَ الَِّذي قُلْت يقُولُ كَانَ زلَّةً ِمني فَما تقُولُ 
  . قَضى ِبها و تسأَلُِني ما تقُولُ ِفيها )عليه السالم ( ياً ِفيها فَقَالَ يا شيخ تخِبرِني أَنَّ عِل
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٥ -وٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِريٍر عِن جاِلِد بخ ن
 عن رجٍل تزوج امرأَةً فَمكَثَ أَياماً معها لَا )عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

أَ يصلُح لَه أَنْ يتزوج ابنتها فَقَالَ يستِطيعها غَير أَنه قَد رأَى ِمنها ما يحرم علَى غَيِرِه ثُم يطَلِّقُها 
  .أَ يصلُح لَه و قَد رأَى ِمن أُمها ما قَد رأَى 

  باب تزِويِج الْمرأَِة الَِّتي تطَلَّق علَى غَيِر السنِة
 بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبنا   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ- ١

 أَنه قَالَ ِإياكُم و ذَواِت الْأَزواِج الْمطَلَّقَاِت علَى غَيِر السنِة قَالَ قُلْت )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَتلْقَاه بعد ما طَلَّقَها و انقَضت ِعدتها ِعند لَه فَرجلٌ طَلَّق امرأَته ِمن هؤلَاِء و ِلي ِبها حاجةٌ قَالَ

صاِحِبها فَتقُولُ لَه طَلَّقْت فُلَانةَ فَِإذَا قَالَ نعم فَقَد صار تطِْليقَةً علَى طُهٍر فَدعها ِمن ِحني طَلَّقَها 
  .م تزوجها فَقَد صارت تطِْليقَةً باِئنةً ِتلْك التطِْليقَةَ حتى تنقَِضي ِعدتها ثُ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٢
  النضِر 
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 رجلٌ )عليه السالم ( بِن سويٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن شعيٍب الْحداِد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
افَقَتو أَةً قَدرام جوزتأَنْ ي ادأَر قَد و لَامالس قِْرئُكي اِليكوم ِمن قَد ا وأِْنهش ضعب هبجأَع و ه

 كأِْمرتسى يتا حِوِجيهزلَى تع قِْدمأَنْ ي كَِره قَد ِة ونِر السلَى غَيا ثَلَاثاً عفَطَلَّقَه جوا زكَانَ لَه
لْفَرج و أَمر الْفَرِج شِديد و ِمنه يكُونُ  هو ا)عليه السالم ( فَتكُونَ أَنت تأْمره فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْولَد و نحن نحتاطُ فَلَا يتزوجها 
٣ - اقحِإس نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً فَأَراد رجلٌ أَنْ يتزوجها كَيف )عليه السالم ( اللَِّه بِن عماٍر عن أَِبي عبِد 
يصنع قَالَ يدعها حتى تِحيض و تطْهر ثُم يأِْتيِه و معه رجلَاِن شاِهداِن فَيقُولُ أَ طَلَّقْت فُلَانةَ 

ا فَِإذَا قَالَ نفِْسها ِإلَى نهطَبخ ٍر ثُمها ثَلَاثَةَ أَشكَهرت مع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٤

اك و الْمطَلَّقَاِت ثَلَاثاً ِفي مجِلٍس فَِإنهن  قَالَ ِإي)عليه السالم ( عن عِلي بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ذَوات أَزواٍج 

  باب الْمرأَِة تزوج علَى عمِتها أَو خالَِتها
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل - ١
ِن ابفٍَر ععأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نٍر عكَيةُ )عليه السالم ( ِن بنلَا اب ةُ الْأَِخ وناب جوزقَالَ لَا ت 

أَِخ و ابنِة الْأُخِت علَى الْعمِة و لَا علَى الْخالَِة ِإلَّا ِبِإذِْنِهما و تزوج الْعمةُ و الْخالَةُ علَى ابنِة الْ
  .الْأُخِت ِبغيِر ِإذِْنِهما 

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ٢
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 قَالَ لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها و لَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .خالَِتها ِإلَّا ِبِإذِْن الْعمِة و الْخالَِة 

  م الطَّلَاق الْأَولَباب تحِليِل الْمطَلَّقَِة ِلزوِجها و ما يهِد
١ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
لٌ آخر هلْ تِحلُّ  قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً ثُم تمتع ِفيها رج)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

  .ِللْأَوِل قَالَ لَا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٢

رجٍل طَلَّق امرأَته طَلَاقاً لَا  عن )عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و تزوجها رجلٌ متعةً أَ يِحلُّ لَه أَنْ ينِكحها قَالَ لَا حتى تدخلَ 

 هِمن تجرا خِفي ِمثِْل م.  
٣ -حِن مب دمأَح ناٍد عِزي نلُ بهاٍر   سمِن عب اقحِإس نى عثَنِن الْمٍر عصِن أَِبي نِد بم

 عن رجٍل طَلَّق امرأَته طَلَاقاً لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 يهدم الطَّلَاق قَالَ نعم ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه حتى تنِكح فَتزوجها عبد ثُم طَلَّقَها هلْ

  .زوجاً غَيره و قَالَ هو أَحد الْأَزواِج 
 )السالم عليه (   سهلٌ عن أَحمد بِن محمٍد عن مثَنى عن أَِبي حاِتٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق امرأَته الطَّلَاق الَِّذي لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره ثُم تزوجها 
  .رجلٌ آخر و لَم يدخلْ ِبها قَالَ لَا حتى يذُوق عسيلَتها 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
ق امرأَته تطِْليقَةً واِحدةً ثُم تركَها حتى انقَضت ِعدتها ثُم  قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَلَّ)عليه السالم ( 

تزوجها رجلٌ غَيره ثُم ِإنَّ الرجلَ مات أَو طَلَّقَها فَراجعها الْأَولُ قَالَ ِهي ِعنده علَى تطِْليقَتيِن 
  .باِقيتيِن 

٦ -دمحم   ناللَِّه ب دبع بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 ِفي الرجِل )عليه السالم (  روى بعض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( محمٍد ِإلَى أَِبي الْحسِن 

أَترام طَلِّقا يطَلِّقُهي ا أَوهنع وتمفَي هرجاً غَيوز جوزٍة فَتاِحدِبو هِمن ِبنيِة فَتنالس اِب ولَى الِْكتع ه
 قَّعفَو تضم ةٌ قَداِحدو ِن ويطِْليقَتلَى تع هدكُونُ ِعنا تهِل أَنا الْأَوِجهوِإلَى ز ِجعرالسالم عليه ( فَت( 

ِبخطِِّه صدقُوا و روى بعضهم أَنها تكُونُ ِعنده علَى ثَلَاٍث مستقِْبلَاٍت و أَنَّ ِتلْك الَِّتي طَلَّقَها 
يِبش تسلَي  قَّعفَو هرجاً غَيوز تجوزت ا قَدهطِِّه لَا )عليه السالم ( ٍء ِلأَنِبخ .  

رداًباب الْمأَب ِحلُّ لَهِل فَلَا تجلَى الرع مرحأَِة الَِّتي ت  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١

رز نى عثَنِن الْمٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عانَ جحِن ِسرب داود و نيِن أَعةَ بار
عليه (  و عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أُديٍم بياِع الْهرِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

م تِحلَّ لَه أَبداً و الَِّذي يتزوج الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها و هو  أَنه قَالَ الْملَاعنةُ ِإذَا لَاعنها زوجها لَ)السالم 
يعلَم لَا تِحلُّ لَه أَبداً و الَِّذي يطَلِّق الطَّلَاق الَِّذي لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره ثَلَاثَ مراٍت 

ا تِحلُّ لَه أَبداً و الْمحِرم ِإذَا تزوج و هو يعلَم أَنه حرام علَيِه لَم تِحلَّ لَه و تزوج ثَلَاثَ مراٍت لَ
  .أَبداً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
   قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها و دخلَ ِبها لَم تِحلَّ لَه أَبداً عاِلماً )ه السالم علي( 
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  .نْ لَم يدخلْ ِبها حلَّت ِللْجاِهِل و لَم تِحلَّ ِللْآخِر كَانَ أَو جاِهلًا و ِإ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٣

 قَالَ )عليه السالم ( الْحجاِج عن أَِبي ِإبراِهيم بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن 
سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها ِبجهالٍَة أَ ِهي ِممن لَا تِحلُّ لَه أَبداً فَقَالَ لَا أَما ِإذَا 

ي ِعدتها و قَد يعذَر الناس ِفي الْجهالَِة ِبما هو أَعظَم ِمن كَانَ ِبجهالٍَة فَلْيتزوجها بعد ما تنقَِض
ذَِلك فَقُلْت ِبأَي الْجهالَتيِن يعذَر ِبجهالَِتِه أَنْ يعلَم أَنَّ ذَِلك محرم علَيِه أَم ِبجهالَِتِه أَنها ِفي ِعدٍة 

لَتيِن أَهونُ ِمن الْأُخرى الْجهالَةُ ِبأَنَّ اللَّه حرم ذَِلك علَيِه و ذَِلك ِبأَنه لَا يقِْدر فَقَالَ ِإحدى الْجها
علَى اِلاحِتياِط معها فَقُلْت فَهو ِفي الْأُخرى معذُور قَالَ نعم ِإذَا انقَضت ِعدتها فَهو معذُور ِفي 

أَنْ أَنْ ي ِحلُّ لَهلَا ي دمعلُ فَقَالَ الَِّذي تهجي رالْآخ داً ومعتا ممهدفَِإنْ كَانَ أَح ا فَقُلْتهجوزت
  .يرِجع ِإلَى صاِحِبِه أَبداً 

حلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ٤
 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة الْحبلَى يموت زوجها فَتضع و تزوج قَبلَ أَنْ تمِضي لَها أَربعةُ )عليه السالم ( 

لَم ا ثُممهنيب قا فُرلَ ِبهخراً فَقَالَ ِإنْ كَانَ دشع ٍر وها أَشهلَيع ِقيا بِبم تدتاع داً وأَب ِحلَّ لَهت 
 ا ومهنيب قا فُرلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم وٍء وِر ثَلَاثَةَ قُرالْآخ ى ِمنرةً أُخِعد لَتقْبتاس ِل والْأَو ِمن

خ وه ِل والْأَو ا ِمنهلَيع ِقيا بِبم تدتطَّاِب اعالْخ ِمن اِطب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٥

أَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عفٍَر جع )

 قَالَ قُلْت لَه الْمرأَةُ الْحبلَى يتوفَّى عنها زوجها فَتضع و تزوج قَبلَ أَنْ تعتد أَربعةَ أَشهٍر )عليه السالم 
 لَه أَبداً و اعتدت ِبما و عشراً فَقَالَ ِإنْ كَانَ الَِّذي تزوجها دخلَ ِبها فُرق بينهما و لَم تِحلَّ

بِقي علَيها ِمن ِعدِة الْأَوِل و استقْبلَت ِعدةً أُخرى ِمن الْآخِر ثَلَاثَةَ قُروٍء و ِإنْ لَم يكُن دخلَ ِبها 
  .لْخطَّاِب فُرق بينهما و أَتمت ما بِقي ِمن ِعدِتها و هو خاِطب ِمن ا
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى - ٦
  عن سماعةَ 
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اب و قفَرا قَالَ يِتهأَةً ِفي ِعدرام جوزٍل تجر نع هأَلْتاِلٍد قَالَ سِن خانَ بملَيس نكَانَ عسِن م
ِحلُّ لَها فَلَا تمهنيب قفَري ا وِجهفَر لَّ ِمنحتا اسِبم رها الْما فَلَهلَ ِبهخِإنْ كَانَ د ا ومهنيداً بأَب 

يا فَلَا شلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم ا  وِرههم ا ِمنَء لَه.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٧

أَِبي ع ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه ابعليه السالم ( ب( نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب و 
 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ فَتزوجت ثُم طَلَّقَها زوجها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه و أَِبي الْحسِن 
فَتزوجت رجلًا ثُم طَلَّقَها فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها الزوج الْأَولُ فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها 
  .هكَذَا ثَلَاثاً لَم تِحلَّ لَه أَبداً 

٨ -بِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح   ناٍط ع
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليه السالم ( عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

داً وأَب ِحلَّ لَهي لَم ا ومهنيب قا فُرلَ ِبهخا قَالَ ِإنْ كَانَ دِتهأَةَ ِفي ِعدرالْم جوزتا يهتِعد تمأَت 
 ا ِمنهتِعد تمأَت ا ومهنيب قا فُرلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم ِر والْآخ ى ِمنرةً أُخِعد ِل والْأَو ِمن

  .الْأَوِل و كَانَ خاِطباً ِمن الْخطَّاِب 
 عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٩

 أَنه قَالَ ِفي رجٍل نكَح امرأَةً و ِهي ِفي ِعدِتها قَالَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا فَِإنْ كَانَ دهتقِْضي ِعدت ا ثُممهنيب قفَري قفَري ا وِجهفَر لَّ ِمنحتا اسِبم رها الْما فَلَهلَ ِبهخ

يا فَلَا شلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم ا ومهنيب  ثُم طَلِّقي ثُم اِجعري ثُم طَلِّقِن الَِّذي يع هأَلْتس ا قَالَ وَء لَه
 تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره فَيتزوجها رجلٌ آخر فَيطَلِّقُها علَى يراِجع ثُم يطَلِّق قَالَ لَا

السنِة ثُم ترِجع ِإلَى زوِجها الْأَوِل فَيطَلِّقُها ثَلَاثَ مراٍت علَى السنِة فَتنِكح زوجاً غَيره فَيطَلِّقُها 
ِجعرت ثُم ِحلُّ لَهالَِّتي لَا ت فَِتلْك ِكحنت ِة ثُمنلَى الساٍت عرا ثَلَاثَ مطَلِّقُهِل فَيا الْأَوِجهوِإلَى ز 

  .أَبداً و الْملَاعنةُ لَا تِحلُّ لَه أَبداً 
١٠-ب اقحِإس نانَ عفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   اٍر قَالَ قُلْتمِن ع  
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 اِهيمرا لَ)عليه السالم ( ِلأَِبي ِإبِتهأَةَ ِفي ِعدرالْم جوزلَ ِإذَا تجأَنَّ الر أَِبيك نا عنلَغداً  بأَب ِحلَّ لَهت م
  .فَقَالَ هذَا ِإذَا كَانَ عاِلماً فَِإذَا كَانَ جاِهلًا فَارقَها و تعتد ثُم يتزوجها ِنكَاحاً جِديداً 

ةَ و عِلم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه أَنَّ الرجلَ ِإذَا تزوج الْمرأَ-١١
  .أَنَّ لَها زوجاً فُرق بينهما و لَم تِحلَّ لَه أَبداً 

١٢- نا عاِبنحِض أَصعب نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لرجلُ الْمرأَةَ فَدخلَ ِبها قَبلَ أَنْ تبلُغَ ِتسع ِسِنني فُرق  قَالَ ِإذَا خطَب ا)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .بينهما و لَم تِحلَّ لَه أَبداً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣

ا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ فَتزوجت رجلًا ثُم طَلَّقَها فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها فَتزوجت رجلًا قَالَ ِإذَ
  .ثُم طَلَّقَها فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها لَم تِحلَّ لَه أَبداً 

سوٍة فَيطَلِّق واِحدةً و يتزوج قَبلَ انِقضاِء ِعدِتها أَو باب الَِّذي ِعنده أَربع ِن
  يتزوج خمس ِنسوٍة ِفي عقْدٍة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ بِن - ١
 قَالَ ِإذَا جمع الرجلُ أَربعاً فَطَلَّق ِإحداهن )عليه السالم (  بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه أَعين و محمِد

فَلَا يتزوِج الْخاِمسةَ حتى تنقَِضي ِعدةُ الْمرأَِة الَِّتي طَلَّق و قَالَ لَا يجمِع الرجلُ ماَءه ِفي خمٍس 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٢
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتعليه السالم ( قَالَ س( جوزتأَ ي ناهدِإح طَلِّقٍة فَيوِنس عبأَر كُونُ لَهِل يجِن الرع 

ا مهكَان  
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  .أُخرى قَالَ لَا حتى تنقَِضي ِعدتها 
 أَِبي نصٍر عن عاِصِم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٣

 يقُولُ ِفي رجٍل كَانت تحته )عليه السالم ( بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
طَلَّقَةُ الِْعدكِْملَ الْمتسلَ أَنْ تى قَبرأُخ كَحن ةً ثُماِحدو ٍة فَطَلَّقوِنس عبا أَرِلها ِبأَهلِْحقْهةَ قَالَ فَلْي

حتى تستكِْملَ الْمطَلَّقَةُ أَجلَها و تستقِْبلُ الْأُخرى ِعدةً أُخرى و لَها صداقُها ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها 
َء أَهلُها بعد انِقضاِء ِعدِتها زوجوه و فَِإنْ لَم يكُن دخلَ ِبها فَلَه مالُه و لَا ِعدةَ علَيها ثُم ِإنْ شا

 وهجوزي اُءوا لَمِإنْ ش.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٤

ِرئَاٍب عن عنبسةَ بِن مصعٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن 
 عن رجٍل كَانت لَه ثَلَاثُ ِنسوٍة فَتزوج علَيِهن امرأَتيِن ِفي عقْدٍة فَدخلَ ِبواِحدٍة )عليه السالم ( اللَِّه 

لَ ِبالْمخقَالَ ِإنْ كَانَ د اتم ا ثُممهكَاِح فَِإنَّ ِمنِة النقْدع دا ِعنهذَكَر ا وِمهأَ ِباسدأَِة الَِّتي بر
 دعب تذُِكر و تيمأَِة الَِّتي سرلَ ِبالْمخِإنْ كَانَ د ةُ وا الِْعدهلَيع اثُ وا الِْمريلَه و اِئزا جهِنكَاح

  .كَاحها باِطلٌ و لَا ِمرياثَ لَها و علَيها الِْعدةُ ِذكِْر الْمرأَِة الْأُولَى فَِإنَّ ِن
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  .لِّي سِبيلَ أَيِتِهن شاَء و يمِسك الْأَربع  ِفي رجٍل تزوج خمساً ِفي عقْدٍة قَالَ يخ)عليه السالم 
  باب الْجمِع بين الْأُختيِن ِمن الْحراِئِر و الِْإماِء

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
 و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي أَِبي نجرانَ

 ِفي أُختيِن نكَح ِإحداهما رجلٌ ثُم طَلَّقَها و )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( جعفٍَر 
ح ِهي فَاِرقأَنْ ي هرا فَأَمهلَدطَلَّقَةُ وا الْمهتأُخ عضلَ أَنْ تا قَبمهعما فَجهتأُخ طَبخ لَى ثُمب

  الْأَِخريةَ 
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ى تتِن حيتراقاً مدا صِدقُهصي ا وهطُبخي ا ثُمهلَدطَلَّقَةُ وا الْمهتأُخ عض.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٢

 رجلٌ نكَح امرأَةً ثُم أَتى أَرضاً )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر مسكَانَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ 
  .فَنكَح أُختها و هو لَا يعلَم قَالَ يمِسك أَيتهما شاَء و يخلِّي سِبيلَ الْأُخرى 

٣ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِبِه   عحِض أَصعب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر ع
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل تزوج أُختيِن ِفي عقْدٍة واِحدٍة قَالَ هو ِبالِْخياِر )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 

قَالَ ِفي ر ى ورِبيلَ الْأُخلِّي سخي اَء وا شمهتأَي ِسكمى يرتاش ا ثُمِطئَهةٌ فَواِريج لَه تٍل كَانج
 ِحلُّ لَها قَالَ لَا تهتنا أَِو ابهداً[أُمأَب. [  

٤ - ٍر وكَيِن بِن ابوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل تزوج ِبالِْعراِق )عليه السالم ( رةَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرا

 هنيب قفَراِق قَالَ يأٍَة الَِّتي ِبالِْعررام تأُخ ى فَِإذَا ِهيرأَةً أُخرام جوزاِم فَتِإلَى الش جرخ أَةً ثُمرام
ِتي تزوجها ِبالشاِم و لَا يقْرب الْمرأَةَ حتى تنقَِضي ِعدةُ الشاِميِة قُلْت فَِإنْ تزوج امرأَةً و بين الَّ

 ثُم ِبذَِلك هالَتهج هنع اللَّه عضو ا قَالَ قَدها أُمهأَن لَمعلَا ي وه ا وهأُم جوزت ا ثُمهأَن ِلمقَالَ ِإذَا ع
 ِنكَاح لَّ لَهح ةُ الْأُمِعد تقَضفَِإذَا ان هِمن ةُ الْأُمِعد قَِضينى تتةَ حنِب اِلابقْرلَا ي ا وهبقْرا فَلَا يهأُم

  .ونُ ابنه و أَخا امرأَِتِه اِلابنِة قُلْت فَِإنْ جاَءِت الْأُم ِبولٍَد قَالَ هو ولَده و يكُ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاِب - ٥

تعةً ِإلَى أَجٍل  جِعلْت ِفداك الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ م)عليه السالم ( رجٍل ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا 
مسمى فَينقَِضي الْأَجلُ بينهما هلْ لَه أَنْ ينِكح أُختها ِمن قَبِل أَنْ تنقَِضي ِعدتها فَكَتب لَا يِحلُّ 

  .لَه أَنْ يتزوجها حتى تنقَِضي ِعدتها 
٦ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحِزيٍع   مِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن م

  عن محمِد 
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 نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد اللَِّه ببعليه السالم ( أَِبي ع( تلَعتٍل اخجر نع هأَلْتقَالَ س 
 لَم ا وهتمِعص ِرئَتا فَقَالَ ِإذَا بهتِعد قَِضينلَ أَنْ تا قَبهتأُخ طُبخأَنْ ي ِحلُّ لَهأَ ي هأَترام هِمن

 يخطُب أُختها قَالَ و سِئلَ عن رجٍل ِعنده أُختاِن مملُوكَتاِن يكُن لَه رجعةٌ فَقَد حلَّ لَه أَنْ
 وتمى تتِه الْأُولَى حلَيع تمرح ى فَقَدرِطئَ الْأُخى قَالَ ِإذَا ورِطئَ الْأُخو ا ثُمماهدِطئَ ِإحفَو

الَ ِإنْ كَانَ ِإنما يِبيعها ِلحاجٍة و لَا يخطُر علَى باِلِه ِمن الْأُخرى قُلْت أَ رأَيت ِإنْ باعها فَقَ
يى شرِإلَى الْأُولَى فَلَا  الْأُخ ِجعرا ِليهِبيعا يمِإنْ كَانَ ِإن أْساً وب ى ِبذَِلكٌء فَلَا أَر.  

ي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٧
 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته أَِو اختلَعت أَو بانت أَ لَه أَنْ يتزوج ِبأُخِتها قَالَ فَقَالَ ِإذَا بِرئَت )عليه السالم ( 

ا رهلَيع لَه كُني لَم ا وهتمِعص هدِعن تٍل كَانجر نِئلَ عس ا قَالَ وهتأُخ طُبخأَنْ ي ةٌ فَلَهعج
أُختاِن مملُوكَتاِن فَوِطئَ ِإحداهما ثُم وِطئَ الْأُخرى قَالَ ِإذَا وِطئَ الْأُخرى فَقَد حرمت علَيِه 

نْ باعها أَ تِحلُّ لَه الْأُولَى قَالَ ِإنْ كَانَ يِبيعها ِلحاجٍة و لَا حتى تموت الْأُخرى قُلْت أَ رأَيت ِإ
يى شرالْأُخ لَى قَلِْبِه ِمنع طُرخِإلَى الْأُولَى  ي ِجعرا ِليهِبيعا يمِإنْ كَانَ ِإن أْساً وب ى ِبذَِلكٌء فَلَا أَر

  .فَلَا و لَا كَرامةَ 
٨ -سأَِبي   الْح نةَ عاررز نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب ني

 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته و ِهي حبلَى أَ يتزوج أُختها قَبلَ أَنْ تضع قَالَ لَا يتزوجها )عليه السالم ( جعفٍَر 
خى يتا حلُهأَج لُو.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٩

 اِهيمرأَِبي ِإب نا قَالَ لَا )عليه السالم ( عهتأُخ جوزتأَةً أَ يرام ٍل طَلَّقجر نع هأَلْتقَالَ س  قَِضينى تتح
ِعدتها قَالَ و سأَلْته عن رجٍل ملَك أُختيِن أَ يطَؤهما جِميعاً قَالَ يطَأُ ِإحداهما و ِإذَا وِطئَ 

سلَي ا وفَاِرقَهي ةُ أَوالثَّاِني وتمى تتِطئَ حِه الْأُولَى الَِّتي ولَيع تمرةَ حةَ الثَّاِنيالثَّاِني ِبيعأَنْ ي لَه 
 نع هأَلْتس قَالَ و وتمت ا أَوِبه قدصتي ٍة أَواجِلح ِبيعا ِإلَّا أَنْ يهِإلَي ِجعرِل الْأُولَى ِليأَج ِمن

  .نْ أَحب رجٍل كَانت لَه امرأَةٌ فَهلَكَت أَ يتزوج أُختها فَقَالَ ِمن ساعِتِه ِإ
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -١٠
 عن رجٍل كَانت لَه جاِريةٌ فَعتقَت )عليه السالم (  مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن محمِد بِن

 و هتناب ِهي و امرِه حلَيع ا قَالَ ِهيهتناب جوزتِل أَنْ يا الْأَولَاهوِلم لُحصأَ ي تلَدفَو تجوزفَت
 و الْمملُوكَةُ ِفي هذَا سواٌء ثُم قَرأَ هِذِه الْآيةَ و رباِئبكُم اللَّاِتي ِفي حجوِركُم ِمن ِنساِئكُم الْحرةُ

.  
 محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد 

  . ِمثْلَه )عليهما السالم (  عن أَحِدِهما بِن مسِلٍم
 )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عمن ذَكَره عِن الْحسيِن بِن ِبشٍر قَالَ سأَلْت الرضا -١١

لَه لُحصا أَ يهلَيع قَعةٌ فَينا ابلَه ةُ واِريالْج كُونُ لَهِل تجِن الرع ِكحنا فَقَالَ أَ يِتهنلَى ابع قَعأَنْ ي 
 هتناب اِلحلُ الصجالر.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن -١٢
 ِفي الرجِل يكُونُ لَه الْجاِريةُ يِصيب )عليه السالم ( ِه سلَيمانَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَّ

 وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُمباِئبر لَّ وج و زِل اللَِّه عِمثْلُ قَو ا قَالَ لَا ِهيهتناب ِكحنأَنْ ي ا أَ لَههِمن.  
 عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن-١٣

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ طَلَّق امرأَته فَبانت ِمنه و )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يطَأَها قَالَ لَا و عِن الرجِل تكُونُ ِعنده الْمملُوكَةُ و لَها ابنةٌ مملُوكَةٌ فَاشتراها أَ يِحلُّ لَه أَنْ

  .ابنتها فَيطَأُ ِإحداهما فَتموت و تبقَى الْأُخرى أَ يصلُح لَه أَنْ يطَأَها قَالَ لَا 
١٤-بحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب ع

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يشتِري الْأُختيِن فَيطَأُ ِإحداهما ثُم يطَأُ )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَيع مرحت الٍَة لَمهى ِبجرِطئَ الْأُخالٍَة قَالَ ِإذَا وهى ِبجرالْأُخ وه ى ورِطئَ الْأُخِإنْ و ِه الْأُولَى و

  .يعلَم أَنها تحرم علَيِه حرمتا علَيِه جِميعاً 
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ج و زِل اللَِّه عةَباب ِفي قَوا الْآيِسر نوهواِعدال ت لِكن لَّ و  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

واِعدوهن ِسرا ِإلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لِكن ال ت)عليه السالم ( 
معروفاً قَالَ هو الرجلُ يقُولُ ِللْمرأَِة قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها أُواِعدِك بيت آِل فُلَاٍن ِليعرض لَها 

علًا مقُولُوا قَوِلِه ِإلَّا أَنْ تِني ِبقَوعي ِة وكاِح ِبالِْخطْبةَ النقْدوا عِزمعال ت ِة وِبالِْخطْب ِريضعوفاً التر
 لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٢
عليه (  بِن أَِبي نصٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لِكن ال تواِعدوهن ِسرا ِإلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً و ال تعِزموا )السالم 
تكاِح حةَ النقْدع آِل فُلَاٍن ثُم تيِك بِعدولُ مجقُولَ الرأَنْ ي رفَقَالَ الس لَهأَج لُغَ الِْكتاببى ي

 ووفاً هرعلًا مقُولُوا قَوِإلَّا أَنْ ت لُهفَقَو ا قُلْتهتِعد تقَضا ِإذَا انفِْسهِبن ِبقَهسا أَنْ لَا تهِإلَي طْلُبي
  .لْحلَاِل ِفي غَيِر أَنْ يعِزم عقْدةَ النكَاِح حتى يبلُغَ الِْكتاب أَجلَه طَلَب ا
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 عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٣
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لِكن ال تواِعدوهن ِسرا قَالَ يقُولُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

ا ِبالرلَه ضرعآِل فُلَاٍن ي تيِك باِعدلُ أُوجقُولُوا الرلَّ ِإلَّا أَنْ تج و زع قُولُ اللَّهفُثُ يري فَِث و
قَولًا معروفاً و الْقَولُ الْمعروف التعِريض ِبالِْخطْبِة علَى وجِهها و ِحلِّها و ال تعِزموا عقْدةَ 

 لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتكاِح حالن.  
٤ -ديمِن   حمحِد الربع ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيب 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً )عليه السالم ( بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اها فَيقُولُ ِإني ِفيِك لَراِغب و ِإني ِللنساِء لَمكِْرم فَلَا تسِبِقيِني ِبنفِْسِك و السر لَا يخلُو قَالَ يلْقَ

  .معها حيثُ وعدها 
 أَو ضعب ِلمسلَا ي و مهضعب ِلمسي ِرِكنيشالْم ِة وِل الذِّمباب ِنكَاِح أَه

ِلمسِميعاًيونَ ج  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

عد أَ يمِسكُها  قَالَ سأَلْته عن رجٍل هاجر و ترك امرأَته مع الْمشِرِكني ثُم لَِحقَت ِبِه ب)عليه السالم ( 
 هأَترام ِهي ا وِسكُهما قَالَ يهتمِعص قَِطعنت ِل أَوكَاِح الْأَوِبالن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
 قَالَ ِإذَا أَسلَمِت امرأَةٌ و زوجها علَى غَيِر الِْإسلَاِم فُرق بينهما )عليه السالم (  ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

قَالَ و سأَلْته عن رجٍل هاجر و ترك امرأَته ِفي الْمشِرِكني ثُم لَِحقَت بعد ذَِلك ِبِه أَ يمِسكُها 
  .أَوِل أَو تنقَِطع ِعصمتها قَالَ بلْ يمِسكُها و ِهي امرأَته ِبالنكَاِح الْ
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن منصوِر - ٣

  بِن 
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 عن رجٍل مجوِسي أَو مشِرٍك ِمن غَيِر أَهِل الِْكتاِب )عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ظَرتنقَالَ ي تلَمأَس أَو لَمأَةٌ فَأَسرام هتحت تكَان تلَمأَس أَو لَمأَس وِإنْ ه ا وِتهاُء ِعدِقضان ِبذَِلك

 ةُ فَقَدالِْعد قَِضينى تتح ِلمسي لَم وِإنْ ه ِل وا الْأَولَى ِنكَاِحِهما عما فَههتِعد قَِضينلَ أَنْ تقَب
 هِمن تانب.  
٤ -أَح نى عيحي نب دمحِن   ممحِد الربع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دم

 ِفي نصراِني تزوج نصراِنيةً فَأَسلَمت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن 
 و ها ِمنهتمِعص تقَطَعقَالَ قَِد ان ها ِمنهلَيةَ علَا ِعد ا ولَه رهلَا م.  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

حرِب يتزوج كُلُّ واِحٍد ِمنهما  قَالَ سأَلَه رجلٌ عن رجلَيِن ِمن أَهِل الذِّمِة أَو ِمن أَهِل الْ)السالم 
 ِر ومِل الْخِقب ِمن مرحلَالٌ لَا يح اِئزج كَاحا فَقَالَ النلَمأَس ثُم اِزيرنخ راً وما خهرهأَم أَةً ورام

لَيها الْخمر و الْخناِزير فَقَالَ ِإذَا أَسلَما علَيِه لَا ِمن ِقبِل الْخناِزيِر قُلْت فَِإنْ أَسلَما قَبلَ أَنْ يدفَع ِإ
  .أَنْ يدفَع ِإلَيها شيئاً ِمن ذَِلك و لَِكن يعِطيها صداقَها 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( ا فَقَالَ أَِمريهجوا زلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب تلَمٍة أَسوِسيجِفي م 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(ِه ِنصلَيا عى لَهفَقَض ِلمسا أَنْ يهجوى زفَأَب ِلما أَسِجهوقَالَ  ِلز اِق ودالص ف
  .لَم يِزدها الِْإسلَام ِإلَّا ِعزاً 

٧ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 أَسلَم و لَه سبع ِنسوٍة و أَسلَمن معه  ِفي مجوِسي)عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كَيف يصنع قَالَ يمِسك أَربعاً و يطَلِّق ثَلَاثاً 
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نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ الذِّمي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٨
تكُونُ لَه الْمرأَةُ الذِّميةُ فَتسِلم امرأَته قَالَ ِهي امرأَته يكُونُ ِعندها ِبالنهاِر و لَا يكُونُ ِعندها 

  .سلَم الرجلُ و لَم تسِلِم الْمرأَةُ يكُونُ الرجلُ ِعندها ِباللَّيِل و النهاِر ِباللَّيِل قَالَ فَِإنْ أَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٩

رِن زب وِمير نع ِريهوِد اللَِّه الْجبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْتةَ )عليه السالم ( اراِنيرصالن جوزتي اِنيرصالن 
 كَم ظُرنا قَالَ يلَ ِبهخد كُني لَم و ذَِلك دعا بلَمأَس ِزيراً ثُمِخن ثَلَاِثني ٍر ومخ اً ِمنند لَى ثَلَاِثنيع

ةُ الْخِل ِقيما الْأَولَى ِنكَاِحِهما عمه ا وهلَيلُ عخدي ا ثُمها ِإلَيِسلُ ِبهراِزيِر فَينةُ الْخِقيم كَم ِر وم
.  

  باب الرضاِع
 عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي- ١

  . قَالَ سِمعته يقُولُ يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن الْقَرابِة )عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٢

 أَنه سِئلَ عِن الرضاِع فَقَالَ يحرم )عليه السالم ( ِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي الصبا
  .ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب 

٣ -ٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   داود ن
  . قَالَ يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب )عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤
ح نمِد اللَِّه عبأَِبي ع نع ثَهعليه السالم ( د( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) وِل )عليه السالمسلَى رع تضرع 

  . ابنةَ حمزةَ فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاِع )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ- ٥

 ِفي ابنِة الْأَِخ ِمن الرضاِع لَا آمر ِبِه أَحداً و لَا أَنهى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 
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مرحاِع الَِّذي يضالر دباب ح  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه - ١
 يقُولُ لَا يحرم ِمن الرضاِع ِإلَّا ما أَنبت اللَّحم و )عليه السالم ( ٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن ِسنا

 ظْمالْع دش.  
٢ - نع قُوبعِن يب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

حِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نِلٍم عسِن مِد با )عليه السالم ( ماِع مضِن الرع هأَلْتقَالَ س 
ك أَصلَحك أَدنى ما يحرم ِمنه قَالَ ما أَنبت اللَّحم أَِو الدم ثُم قَالَ ترى واِحدةً تنِبته فَقُلْت أَسأَلُ

 اِن[اللَّهتاٍت ] اثْنعضر رشع تلَغى بتِه حلَيع دلْ أَعأَز قَالَ لَا فَلَم.  
  و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

 الرضاِع أَدنى ما يحرم ِمنه قَالَ ما أَنبت اللَّحم و الدم ثُم قَالَ ترى واِحدةً تنِبته  عِن)عليه السالم ( 
  .فَقُلْت أَسأَلُك أَصلَحك اللَّه اثْنتاِن فَقَالَ لَا و لَم أَزلْ أَعد علَيِه حتى بلَغَ عشر رضعاٍت 

٤ -ِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن صباِح بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد 

  . قَالَ لَا بأْس ِبالرضعِة و الرضعتيِن و الثَّلَاِث )سالم عليه ال( اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  .ما أَنبت اللَّحم و الدم  قَالَ لَا يحرم ِمن الرضاِع ِإلَّا )عليه السالم ( 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِزياٍد الْقَنِدي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٦

 و الرضعتاِن و الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا  قَالَ قُلْت لَه يحرم ِمن الرضاِع الرضعةُ)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
 ماللَّح تبن و ظْمِه الْعلَيع دتا اشِإلَّا م.  
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٧ -م نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمح
 عِن الرضاِع ما يحرم )عليه السالم ( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 عنه فَقَالَ واِحدةٌ لَيس ِبها بأْس و ِثنتاِن حتى بلَغَ خمس )عليه السالم ( ِمنه فَقَالَ سأَلَ رجلٌ أَِبي 
رضعاٍت قُلْت متواِلياٍت أَو مصةً بعد مصٍة فَقَالَ هكَذَا قَالَ لَه و سأَلَه آخر عنه فَانتهى ِبِه ِإلَى 

 عِن الرضاِع فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَخِبرِني عن قَوِلك أَنت ِفي هذَا ِتسٍع و قَالَ ما أَكْثَر ما أُسأَلُ
ِعندك ِفيِه حد أَكْثَر ِمن هذَا فَقَالَ قَد أَخبرتك ِبالَِّذي أَجاب ِفيِه أَِبي قُلْت قَد عِلمت الَِّذي 

لَع ي قُلْتلَِكن ِفيِه و وكأَب ابكَذَا قَالَ أَجفَقَالَ ه تِني ِبِه أَنِبرخِبِه فَت ِبرخي لَم دكُونُ ِفيِه حي لَّه
 ِحلُّ ِلأٍَخ ِلي ِمنفَت ِة قُلْتاعضالر ِمن كتأُخ ِني فَقَالَ ِهيةً ِبلَباِريي جأُم تعضفَأَر أَِبي قُلْت

ي ِبلَبا أُمهِضعرت ي لَمِل أُمِللْفَح ني قَالَ اللَّبأُم أَِخي ِلأَِبي و وه معن قُلْت اِحدلُ وِنِه قَالَ فَالْفَح
  .صار أَبوك أَباها و أُمك أُمها 

٨ -ع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد   الْحب
 عِن الْغلَاِم يرضع الرضعةَ و )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

تاٍت فَقَالَ ِإذَا كَانعضر رشع لْتى أَكْمتِه حلَيع تددفَع مرحِن فَقَالَ لَا ييتعضقَةً الرفَرتم 
  ] .فَلَا[

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٩
ما كَانَ الْفَرح و  ِإنا أَهلُ بيٍت كَِبٍري فَرب)عليه السالم ( عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الْحزنُ الَِّذي يجتِمع ِفيِه الرجالُ و النساُء فَربما استحيِت الْمرأَةُ أَنْ تكِْشف رأْسها ِعند الرجِل 
ك فَما الَِّذي يحرم ِمن الَِّذي بينها و بينه الرضاع و ربما استخف الرجلُ أَنْ ينظُر ِإلَى ذَِل

الرضاِع فَقَالَ ما أَنبت اللَّحم و الدم فَقُلْت و ما الَِّذي ينِبت اللَّحم و الدم فَقَالَ كَانَ يقَالُ 
رحا يقَالَ م ذَا و عاٍت فَقَالَ دعضر رشع مرحلْ يفَه اٍت قُلْتعضر رشا عم وِب فَهسالن ِمن م

  .يحرم ِمن الرضاِع 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
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 قَالَ لَا يحرم ِمن الرضاِع ِإلَّا ما شد الْعظْم و أَنبت اللَّحم و أَما الرضعةُ و الرضعتاِن )عليه السالم ( 
 أْسقَاٍت فَلَا بفَرتم راً ِإذَا كُنشلُغَ عبى يتالثَّلَاثُ ح و.  
   لَبِن الْفَحِلباب ِصفَِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ١
 لَبِن ولَِدك  عن لَبِن الْفَحِل قَالَ هو ما أَرضعِت امرأَتك ِمن لَبِنك و)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 امرح وى فَهرأٍَة أُخرام لَدو.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢

اً فَانطَلَقَت ِإحدى امرأَتيِه سأَلْته عن رجٍل كَانَ لَه امرأَتاِن فَولَدت كُلُّ واِحدٍة ِمنهما غُلَام
 تِضعا أُرهِة قَالَ لَا ِلأَناِريِذِه الْجِبه جوزتِنِه أَنْ يِغي ِلاببناِس أَ يِض النرع ةً ِمناِريج تعضفَأَر

  .ِبلَبِن الشيِخ 
ي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٣
 عن لَبِن الْفَحِل قَالَ ما أَرضعِت امرأَتك ِمن لَبِن ولَِدك ولَد امرأٍَة أُخرى فَهو )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 امرح.  
 بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل- ٤

 عِن امرأٍَة أَرضعت جاِريةً و ِلزوِجها ابن )عليه السالم ( محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
  .ها أَنْ يتزوج الْجاِريةَ الَِّتي أَرضعت فَقَالَ اللَّبن ِللْفَحِل ِمن غَيِرها أَ يِحلُّ ِللْغلَاِم ابِن زوِج

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ٥
 ِفي رجٍل تزوج امرأَةً فَولَدت ِمنه جاِريةً ثُم )عليه السالم ( صاِلٍح عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ماتِت الْمرأَةُ 
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هِإن لَداً ثُمو هِمن تلَدى فَورأُخ جوزلَاِم الَِّذي فَتالْغ ِحلُّ ِلذَِلكا غُلَاماً أَ يِنهلَب ِمن تعضا أَر
أَرضعته أَنْ يتزوج ابنةَ الْمرأَِة الَِّتي كَانت تحت الرجِل قَبلَ الْمرأَِة الْأَِخريِة فَقَالَ ما أُِحب أَنْ 

  .ن لَبِنِه يتزوج ابنةَ فَحٍل قَد رضع ِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
ك الصِبي هِذِه  أُم ولَِد رجٍل أَرضعت صِبياً و لَه ابنةٌ ِمن غَيِرها أَ يِحلُّ ِلذَِل)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .اِلابنةُ فَقَالَ ما أُِحب أَنْ تتزوج ابنةَ رجٍل قَد رضعت ِمن لَبِن ولَِدِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي - ٧

محم نانَ عرجا نضقَالَ قَالَ الر اِنيدمةَ الْهديبِن عاِع )عليه السالم ( ِد بضِفي الر كابحقُولُ أَصا يم 
 مرحا ياِع مضالر ِمن مرحي هأَن كنةُ عايوالر مهاَءتى جتِل حِللْفَح نقُولُونَ اللَّبوا يكَان قَالَ قُلْت

 ةَ فَقَالَ ِمناِرحا الْبهنأَلَِني عس ِمِننيؤالْم ِلأَنَّ أَِمري ذَِلك قَالَ فَقَالَ و ِلكوا ِإلَى قَوعجِب فَرسالن
ت ِفي ِلي اشرح ِلي اللَّبن ِللْفَحِل و أَنا أَكْره الْكَلَام فَقَالَ ِلي كَما أَنت حتى أَسأَلَك عنها ما قُلْ

يكُلُّ ش سا غُلَاماً غَِريباً أَ لَيِنهِبلَب نهةٌ ِمناِحدو تعضى فَأَرتلَاٍد شأَو اتهأُم لَه تٍل كَانجٍء  ر
لَاِم قَالَ قُلْتالْغ لَى ذَِلكماً عرحى متلَاِد الشاِت الْأَوهأُم ِل ِمنجالر لِْد ذَِلكو لَى قَالَ فَقَالَ ِمنب 

 فَما بالُ الرضاِع يحرم ِمن ِقبِل الْفَحِل و لَا يحرم ِمن ِقبِل الْأُمهاِت و )عليه السالم ( أَبو الْحسِن 
 مرحضاً يِل أَيالْفَح نِإنْ كَانَ لَب اِت وهِل الْأُمِقب ِمن اعضا الرمِإن.  

٨ -   نى بأَلَ ِعيسقَالَ س ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم
  جعفَِر 
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 أَنَّ امرأَةً أَرضعت ِلي صِبياً فَهلْ يِحلُّ ِلي أَنْ أَتزوج ابنةَ )عليه السالم ( اِني بِن ِعيسى أَبا جعفٍَر الثَّ
زوِجها فَقَالَ ِلي ما أَجود ما سأَلْت ِمن هاهنا يؤتى أَنْ يقُولَ الناس حرمت علَيِه امرأَته ِمن ِقبِل 

ِن الْفَحلَب لَه فَقُلْت هرِل لَا غَيالْفَح نلَب وذَا هِإنَّ[ِل ه [ تعضأَِة الَِّتي أَررةَ الْمنِت ابسةَ لَياِريالْج
يش نهِمن لَّ لَكا حقَاٍت مفَرتراً مشع كُن ا فَقَالَ لَوِرهةُ غَيناب ِضِع  ِلي ِهيوِفي م كُن ٌء و

  .ِتك بنا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٩

ز  عن قَوِل اللَِّه ع)عليه السالم ( محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 ِمن مآد لَقالَى خعت راً فَقَالَ ِإنَّ اللَّهِصه باً وسن لَهعراً فَجشالْماِء ب ِمن لَقالَِّذي خ وه لَّ وج و

لِْع سالض ى ِبذَِلكرلَاِعِه فَجفَِل أَضأَس ا ِمنأَهرِخِه فَبِسن ِمن هتجوز لَقخ ذِْب واِء الْعالْم و بب
نسب ثُم زوجها ِإياه فَجرى ِبسبِب ذَِلك بينهما ِصهر و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ نسباً و ِصهراً 

لْت لَه فَالنسب يا أَخا بِني ِعجٍل ما كَانَ ِبسبِب الرجاِل و الصهر ما كَانَ ِبسبِب النساِء قَالَ فَقُ
 يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب فَسر ِلي ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( أَ رأَيت قَولَ رسوِل اللَِّه 

ك الرضاع فَقَالَ كُلُّ امرأٍَة أَرضعت ِمن لَبِن فَحِلها ولَد امرأٍَة أُخرى ِمن جاِريٍة أَو غُلَاٍم فَذَِل
 و كُلُّ امرأٍَة أَرضعت ِمن لَبِن فَحلَيِن كَانا لَها واِحداً بعد )صلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي قَالَ رسولُ اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  واِحٍد ِمن جاِريٍة أَو غُلَاٍم فَِإنَّ ذَِلك رضاع لَيس ِبالرضاِع الَِّذي قَالَ رسولُ اللَِّه
 مرحلَا ي و اعضِر رهِة الصاِحيِب نسن ِمن وا همِإن ِب وسالن ِمن مرحا ياِع مضالر ِمن مرحي

 مرحولَِة فَيِن الْفُحِة لَباِحين اٍع ِمنضر ببس وه سلَي ئاً ويش.  
١٠-بحم ناب   نِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتقَالَ س اِطياباٍر السمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب ع

غُلَاٍم رضع ِمِن امرأٍَة أَ يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج أُختها ِلأَِبيها ِمن الرضاِع قَالَ فَقَالَ لَا فَقَد رضعا 
حٍل واِحٍد ِمِن امرأٍَة واِحدٍة قَالَ فَيتزوج أُختها ِلأُمها ِمن الرضاعِة قَالَ فَقَالَ لَا جِميعاً ِمن لَبِن فَ

 لَفتفَاخ لَامِت الْغعضِل الَِّتي أَرفَح را غَيلُهكَانَ فَح هِضعرت ا الَِّتي لَمهتِإنَّ أُخ ِبذَِلك أْسب
  .فَلَا بأْس الْفَحلَاِن 
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  ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا -١١
 عِن الرجِل يرِضع ِمِن امرأٍَة و هو غُلَام أَ يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج أُختها ِلأُمها ِمن )يه السالم عل( عبِد اللَِّه 

 الرضاعِة فَقَالَ ِإنْ كَانِت الْمرأَتاِن رضعتا ِمِن امرأٍَة واِحدٍة ِمن لَبِن فَحٍل واِحٍد فَلَا يِحلُّ فَِإنْ
 ِبذَِلك أْسِن فَلَا بلَيِن فَحلَب ٍة ِمناِحدأٍَة ورا ِمِن امتعضاِن رأَترِت الْمكَان.  
  باب أَنه لَا رضاع بعد ِفطَاٍم

ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِب- ١
  . قَالَ لَا رضاع بعد ِفطَاٍم )عليه السالم ( 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن - ٢
  . قَالَ الرضاع قَبلَ الْحولَيِن قَبلَ أَنْ يفْطَم  )عليه السالم( الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ٣
ا رضاع بعد ِفطَاٍم قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك  يقُولُ لَ)عليه السالم ( بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .و ما الِْفطَام قَالَ الْحولَاِن اللَّذَاِن قَالَ اللَّه عز و جلَّ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ٤

ي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة حلَبت ِمن لَبِنها أَِب
  .فَأَسقَت زوجها ِلتحرم علَيِه قَالَ أَمسكَها و أَوجع ظَهرها 

٥ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عوِر بصنم نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي ع
 لَا رضاع بعد ِفطَاٍم و لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِتلَاٍم واح دعب متلَا ي اٍم والَ ِفي ِصيلَا ِوص ِة ورالِْهج دعب برعلَا ت ِل وٍم ِإلَى اللَّيوي تملَا ص
  ِهجرةَ بعد الْفَتِح 
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لَا ِعت كَاِح ولَ النقَب لَا طَلَاق و و لَاهوم علُوِك مملَا ِللْم اِلِدِه وو علَِد مِللْو ِمنيلَا ي لَ ِملٍْك وقَب ق
لَا ِللْمرأَِة مع زوِجها و لَا نذْر ِفي معِصيٍة و لَا يِمني ِفي قَِطيعٍة فَمعنى قَوِلِه لَا رضاع بعد ِفطَاٍم 

  .شِرب ِمن لَبِن الْمرأَِة بعد ما تفِْطمه لَا يحرم ذَِلك الرضاع التناكُح أَنَّ الْولَد ِإذَا 
  باب نواِدر ِفي الرضاِع

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي - ١
 قَالَ قُلْت لَه ِإني تزوجت امرأَةً فَوجدت امرأَةً قَد أَرضعتِني و )عليه السالم ( الْحسِن الْماِضي 

 لَك اللَّه كارِسرياً قَالَ بئاً ييش قَالَ قُلْت ا قَالَ فَقَالَ كَمهتأُخ تعضأَر.  
٢ -ع اِهيمرِإب نب ِلياٍر   عمِن عب اقحِإس ناِحٍد عِر وغَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

 ِفي رجٍل تزوج أُخت أَِخيِه ِمن الرضاعِة فَقَالَ ما أُِحب أَنْ أَتزوج )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أُخت أَِخي ِمن الرضاعِة 

 محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعبِد الصاِلِح  - ٣
 قَالَ قُلْت لَه أَرضعت أُمي جاِريةً ِبلَبِني قَالَ ِهي أُختك ِمن الرضاِع قَالَ فَقُلْت فَتِحلُّ )عليه السالم ( 

ِلأَِخي ِمن اِحدلُ والْفَح قَالَ و رطٍْن آخِبب لَِكن طِْن وذَا الْبِبه سِني لَيعِنِه يا ِبلَبهِضعرت ي لَمأُم 
  .قُلْت نعم ِهي أُخِتي ِلأَِبي و أُمي قَالَ اللَّبن ِللْفَحِل صار أَبوك أَباها و أُمك أُمها 

٤ - نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا تزوج جاِريةً رِضيعاً فَأَرضعتها امرأَته فَسد ِنكَاحه قَالَ و سأَلْته عِن )عليه السالم ( 

ِة رجٍل أَرضعت جاِريةً أَ تصلُح ِلولَِدِه ِمن غَيِرها قَالَ لَا قُلْت فَنزلَت ِبمنِزلَِة الْأُخِت ِمن امرأَ
  .الرضاعِة قَالَ نعم ِمن ِقبِل الْأَِب 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
لْمؤِمِنني ِإنَّ امرأَِتي حلَبت  فَقَالَ يا أَِمري ا)عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 

ِمن لَبِنها ِفي مكُّوٍك فَأَسقَته جاِريِتي فَقَالَ أَوِجِع امرأَتك و علَيك ِبجاِريِتك و هو هكَذَا ِفي 
 ِلياِء ععليه السالم ( قَض(.   
٦ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع   ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع و لَِبيِن الْحاٍد عمح 

 ِفي رجٍل تزوج جاِريةً صِغريةً فَأَرضعتها امرأَته أَو أُم ولَِدِه قَالَ تحرم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَيِه 

 قَالَ )عليه السالم ( ي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٧
 هفْسن ِهيتني و لَّعضتي لَّى ومتى يتح ِضعرالَِّذي ي وه مالد و ماللَّح ِبتنالَِّذي ي اعضالر.  

٨ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحى   ميحأَِبي ي نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن م
 ِإنَّ ابِني و ابنةَ أَِخي ِفي حجِري و أَردت أَنْ أُزوجها )عليه السالم ( الْحناِط قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
أَر ا قَدِلي ِإنأَه ضعفَقَالَ ب اهلَى أَنْ ِإياِني عرِري قَالَ فَأَدا أَدم قُلْت ا قَالَ فَقَالَ كَمماهنعض

 هجوِري قَالَ فَقَالَ زا أَدم قَالَ فَقُلْت قِّتأُو.  
عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي - ٩

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة تزعم أَنها أَرضعِت الْمرأَةَ و الْغلَام ثُم تنِكر قَالَ تصدق ِإذَا )عليه السالم ( 
دصا قَالَ لَا تمهتعضأَر ي قَدِبأَن دعب تعاد و ا قَالَتهفَِإن قُلْت تكَرأَن معنلَا ت و ق.  

عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

  . قَالَ لَا يصلُح ِللْمرأَِة أَنْ ينِكحها عمها و لَا خالُها ِمن الرضاعِة )
١١-محم   نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 يقُولُ لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها و لَا علَى )عليه السالم ( أَِبي عبيدةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله (  ذَكَر ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( خِتها ِمن الرضاعِة و قَالَ ِإنَّ عِلياً خالَِتها و لَا علَى أُ

   .)صلى اهللا عليه وآله ( ابنةَ حمزةَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
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عليه السالم (  و عمه حمزةُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَ ما عِلمت أَنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة و كَانَ رسولُ اللَِّه 

  . قَد رضعا ِمِن امرأٍَة )
١٢-محِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   سوني نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نٍد ع

 عِن امرأٍَة در لَبنها ِمن غَيِر ِولَادٍة فَأَرضعت جاِريةً و )عليه السالم ( بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ما يحرم ِمن الرضاِع قَالَ لَا غُلَاماً ِبذَِلك اللَّبِن هلْ يحرم ِبذَِلك اللَّبِن

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن عِلي بِن مهِزيار رواه عن أَِبي -١٣
 امرأَته ثُم أَرضعتها امرأَةٌ  قَالَ ِقيلَ لَه ِإنَّ رجلًا تزوج ِبجاِريٍة صِغريٍة فَأَرضعتها)عليه السالم ( جعفٍَر 

 أَخطَأَ ابن )عليه السالم ( لَه أُخرى فَقَالَ ابن شبرمةَ حرمت علَيِه الْجاِريةُ و امرأَتاه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
تعضالَِّتي أَر هأَترام ةُ واِريِه الْجلَيع تمرةَ حمربا شهِه كَأَنلَيع مرحت ةُ فَلَما الْأَِخريلًا فَأَما أَوه

  .أَرضعِت ابنتها 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٤

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( نيسني نهالًا فَِإنِشم ِميناً وي نِضعرأَنْ ي اَءكُما ِنسوهان .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن الْحسِن بِن -١٥

ِد بمحم نكَانَ عسِن مِن اباٍط عِد اللَِّه ِرببأَِبي ع فٍَر أَوعأَِبي ج نِلٍم عسقَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ِن م 
 نكُلُّه نهاتنِه بلَيع مرِه حلَيع همد و هملَح تبن ةً أَوِعد ى فَكَانَ ذَِلكتاٍء شِنس ِمن لَامالْغ عضر

.  
١٦-ِن ِسنِن ابع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍل عجر نعليه السالم ( اٍن ع( اِضرا حأَن ِئلَ وقَالَ س 

 وقَالَ فَقَالَ لَا ه هِبيعا أَنْ تلْ لَهه هتى فَطَمتا حِنهلَب ا ِمنلُوكاً لَهمغُلَاماً م تعضأٍَة أَررِن امع
مرِة حاعضالر ا ِمنهنولُ اللَِّه ابسر سقَالَ أَ لَي ِنِه قَالَ ثُمأَكْلُ ثَم و هعيا بهلَيصلى اهللا عليه وآله (  ع( 

  .قَالَ يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب 
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ٍش عن صاِلِح بِن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن ِخدا-١٧
 عن أُم ولٍَد ِلي صدوٍق زعمت أَنها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه الْخثْعِمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى 

  .أَرضعت جاِريةً ِلي أُصدقُها قَالَ لَا 
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 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد -١٨
جوزتِل أَنْ يجالر ِحلُّ ِلذَِلكلْ يِل هجالر لَدو تعضأَةٌ أَررام قَّعلَا فَو ِة أَمِضعرِذِه الْمةَ هنعليه (  اب

  . لَا لَا تِحلُّ لَه )السالم 
  باب ِفي نحِوِه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ١
ِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نِلِك عِد الْمبِن عِع بمِمس نع عليه السالم ( م( قَالَ قَالَ أَِمري 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِهي و كتأَم و كتا أَمهتأُخ أَو كتا أَمهأُم كتأَم مهتاكَحنِحلُّ مةٌ لَا تاِنيثَم 
ن الرضاعِة و أَمتك و ِهي خالَتك ِمن الرضاعِة أَمتك و ِهي أَرضعتك أَمتك و قَد عمتك ِم

وِطئَت حتى تستبِرئَها ِبحيضٍة أَمتك و ِهي حبلَى ِمن غَيِرك أَمتك و ِهي علَى سوٍم أَمتك و لَها 
 جوز.  

  كَاِح الْقَاِبلَِةباب ِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن خلَّاٍد السنِدي عن عمِرو بِن ِشمٍر - ١

  .ا و لَا ابنتها  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يتزوج قَاِبلَته قَالَ لَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه ] عن جاِبٍر[
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي محمٍد - ٢

 أَ  عِن الْقَاِبلَِة)عليه السالم ( الْأَنصاِري عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبِر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  يِحلُّ ِللْمولُوِد أَنْ 
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  .ينِكحها فَقَالَ لَا و لَا ابنتها ِهي بعض أُمهاِتِه 
اٍر عمِن عةَ باِويعِة مايِفي ِرو ِد اللَِّه  وبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ترم و قَالَ قَالَ ِإنْ قَِبلَت 

  .فَالْقَواِبلُ أَكْثَر ِمن ذَِلك و ِإنْ قَِبلَت و ربت حرمت علَيِه 
٣ -م نِن عسِن الْحب ِليع نع دمِن أَحِد اللَِّه ببع ناٍد عِزي نب ديمِن   حاِد بِن ِزيِد بمح

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ِعيسى بياِع الساِبِري عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .استقْبلَ الصِبي الْقَاِبلَةَ ِبوجِهِه حرمت علَيِه و حرم علَيِه ولَدها 

ِة أَبعتالْم ابو.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

تعِة فَقَالَ  عِن الْم)عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
نزلَت ِفي الْقُرآِن فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن فَِريضةً و ال جناح علَيكُم ِفيما 

  .تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة 
وانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْ- ٢

 يقُولُ لَو لَا )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ِقيى ِإلَّا شنا زطَّاِب مِني الْخقَِني ِبِه ببا سم.  
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
ا اسفَم لَتزا نمةً قَالَ ِإنفَِريض نهورأُج نوهى فَآتمسٍل مِإلَى أَج نهِبِه ِمن متعتمت.  

٤ - ناللَِّه ب دباَء عةَ قَالَ جاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  
 فَقَالَ لَه ما تقُولُ ِفي متعِة النساِء فَقَالَ أَحلَّها اللَّه ِفي )عليه السالم ( عميٍر اللَّيِثي ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 فَِهي حلَالٌ ِإلَى يوِم الِْقيامِة فَقَالَ يا أَبا جعفٍَر ِمثْلُك يقُولُ )صلى اهللا عليه وآله ( ِكتاِبِه و علَى ِلساِن نِبيِه 
ح قَد ذَا وأَنْ ه ذَِلك ِباللَِّه ِمن ي أُِعيذُكلَ قَالَ ِإنِإنْ كَانَ فَع ا فَقَالَ وهنى عهن و رما عهمر

صلى اهللا ( تِحلَّ شيئاً حرمه عمر قَالَ فَقَالَ لَه فَأَنت علَى قَوِل صاِحِبك و أَنا علَى قَوِل رسوِل اللَِّه 

 و أَنَّ الْباِطلَ ما قَالَ صاِحبك )صلى اهللا عليه وآله (  فَهلُم أُلَاِعنك أَنَّ الْقَولَ ما قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه وآله 
 كماِت عنب و اِتكوأَخ و اِتكنب و اَءكأَنَّ ِنس كرسٍر فَقَالَ ييمع ناللَِّه ب دبلَ عقَالَ فَأَقْب لْنفْعي

  . ِحني ذَكَر ِنساَءه و بناِت عمِه )عليه السالم ( قَالَ فَأَعرض عنه أَبو جعفٍَر 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٥

 قَالَ الْمتعةُ نزلَ ِبها الْقُرآنُ و جرت ِبها السنةُ ِمن )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن أَِبي مريم عن أَِب
   .)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

ٍط عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِربا- ٦
 عِن )عليه السالم ( حِريٍز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا حِنيفَةَ يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 

نِبئِْني عفَأَن جِة الْحعتم نع كأَلْتأَلُ قَالَ سسِن تيتعتالْم ِة فَقَالَ أَيعتالْم ِهي قاِء أَ حسِة النعتم   
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 نهِبِه ِمن متعتمتا اسلَّ فَمج و زاللَِّه ع ابِكت أْتا قَرانَ اللَِّه أَ محبفَقَالَ س نهورأُج نوهفَآت
  .فَِريضةً فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ و اللَِّه فَكَأَنها آيةٌ لَم أَقْرأْها قَطُّ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي الساِئي قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن - ٧
ت ِفداك ِإني كُنت أَتزوج الْمتعةَ فَكَِرهتها و تشأَّمت ِبها فَأَعطَيت اللَّه عهداً بين  جِعلْ)عليه السالم ( 

 و لَيع قش ِإنَّ ذَِلك ا ثُمهجوزاماً أَلَّا أَتِصي ذْراً ون ِفي ذَِلك لَيع لْتعج قَاِم والْم كِْن والر
مت علَى يِميِني و لَم يكُن ِبيِدي ِمن الْقُوِة ما أَتزوج ِفي الْعلَاِنيِة قَالَ فَقَالَ ِلي عاهدت اللَّه نِد

 هنِصيعلَت هِطعت لَم اللَِّه لَِئن و هِطيعأَنْ لَا ت.  
جعفٍَر محمد بن النعماِن صاِحب الطَّاِق فَقَالَ   عِلي رفَعه قَالَ سأَلَ أَبو حِنيفَةَ أَبا - ٨

 اَءكِنس رأْمأَنْ ت كعنما يقَالَ فَم معلَالٌ قَالَ نا حهأَن معزِة أَ تعتقُولُ ِفي الْما تفٍَر معا جا أَبي لَه
لَه أَبو جعفٍَر لَيس كُلُّ الصناعاِت يرغَب ِفيها و ِإنْ كَانت أَنْ يستمتعن و يكْتِسبن علَيك فَقَالَ 

 معزِبيِذ أَ تِنيفَةَ ِفي النا حا أَبقُولُ يا تم لَِكن و مهارونَ أَقْدفَعري اِتبرم و اراِس أَقْدِللن لَالًا وح
فَما يمنعك أَنْ تقِْعد ِنساَءك ِفي الْحواِنيِت نباذَاٍت فَيكْتِسبن علَيك أَنه حلَالٌ فَقَالَ نعم قَالَ 

فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ واِحدةٌ ِبواِحدٍة و سهمك أَنفَذُ ثُم قَالَ لَه يا أَبا جعفٍَر ِإنَّ الْآيةَ الَِّتي ِفي سأَلَ 
 قَد جاَءت ِبنسِخها فَقَالَ لَه أَبو )صلى اهللا عليه وآله ( ِمي الْمتعِة و الروايةَ عِن النِبي ساِئلٌ تنِطق ِبتحِر

الَ لَه جعفٍَر يا أَبا حِنيفَةَ ِإنَّ سورةَ سأَلَ ساِئلٌ مكِّيةٌ و آيةُ الْمتعِة مدِنيةٌ و ِروايتك شاذَّةٌ رِديةٌ فَقَ
أَبو حِنيفَةَ و آيةُ الِْمرياِث أَيضاً تنِطق ِبنسِخ الْمتعِة فَقَالَ أَبو جعفٍَر قَد ثَبت النكَاح ِبغيِر ِمرياٍث 

ِلِمنيسالْم لًا ِمنجأَنَّ ر فٍَر لَوعو جفَقَالَ أَب ذَاك قُلْت نأَي ِنيفَةَ ِمنو حقَالَ أَب أَةً ِمنرام جوزت 
 اٍث ثُمِر ِمرييِبغ كَاحالن تثَب قَالَ فَقَد هِرثُ ِمنا قَالَ لَا تقُولُ ِفيها تا مهنع فِّيوت اِب ثُمِل الِْكتأَه

  .افْترقَا 
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  باب أَنهن ِبمنِزلَِة الِْإماِء و لَيست ِمن الْأَربِع
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . تِحلُّ ِمن الْمتعِة قَالَ فَقَالَ هن ِبمنِزلَِة الِْإماِء  قَالَ قُلْت كَم)عليه السالم 
٢ - ِديٍد الْأَزمحِن مكِْر بب نع ِريعالْأَش اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح  

  .ي ِمن الْأَربِع فَقَالَ لَا  عِن الْمتعِة أَ ِه)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ - ٣

 ِشئْت ِة قَالَ كَمعتالْم ِحلُّ ِمنا يم قَالَ قُلْت نيِن أَعب.  
٤ -نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم 

 عِن الْمتعِة أَ ِهي ِمن الْأَربِع فَقَالَ لَا و لَا ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِعنيبالس.  
٥ -يحي نب دمحِد   ممحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى ع

عليه ( بِن خاِلٍد الْبرِقي عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد الْحِميِد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .ست ِمن الْأَربِع ِلأَنها لَا تطَلَّق و لَا تِرثُ و ِإنما ِهي مستأْجرةٌ  ِفي الْمتعِة قَالَ لَي)السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن ِإسماِعيلَ بِن - ٦

 عِن الْمتعِة فَقَالَ الْق عبد الْمِلِك بن جريٍج )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه الْفَضِل الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَ
فَسلْه عنها فَِإنَّ ِعنده ِمنها ِعلْماً فَلَِقيته فَأَملَى علَي ِمنها شيئاً كَِثرياً ِفي اسِتحلَاِلها فَكَانَ ِفيما 

ج ناب ى ِليواَء رش كَم نهِمن جوزتاِء يِزلَِة الِْإمنِبم ا ِهيمِإن ددلَا ع و قْتا وِفيه سٍج قَالَ لَيير
هِمن تانلُ بى الْأَجقَضوٍد فَِإذَا انهلَا ش و ِليِر وياَء ِبغا شم نهِمن جوزتٍة يوِع ِنسبالْأَر اِحبص و 

يا الشِطيهعي ِر طَلَاٍق ويونَ  ِبغعبأَر ةٌ وسمفَخ ِحيضلَا ت تِإنْ كَان اِن وتضيا حهتِعد و ِسريَء الْي
الَ ابن أُذَينةَ و  فَعرضت علَيِه فَقَالَ صدق و أَقَر ِبِه قَ)عليه السالم ( يوماً فَأَتيت ِبالِْكتاِب أَبا عبِد اللَِّه 

كَانَ زرارةُ بن أَعين يقُولُ هذَا و يحِلف أَنه الْحق ِإلَّا أَنه كَانَ يقُولُ ِإنْ كَانت تِحيض فَحيضةٌ 
 فِنص و رهفَش ِحيضلَا ت تِإنْ كَان و.  
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  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن عبيِد بِن - ٧
متعةَ أَ ِهي ِمن الْأَربِع فَقَالَ تزوج  قَالَ ذَكَرت لَه الْ)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اترأْجتسم نهأَلْفاً فَِإن نهِمن.  
  باب أَنه يِجب أَنْ يكُف عنها من كَانَ مستغِنياً

١ -ِن يب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقِْطٍني قَالَ س
 عِن الْمتعِة فَقَالَ و ما أَنت و ذَاك فَقَد أَغْناك اللَّه عنها قُلْت ِإنما )عليه السالم ( الْحسِن موسى 

 ِلياِب عِفي ِكت ا فَقَالَ ِهيهلَمأَنْ أَع تدعليه السالم ( أَر(ا وهِزيدن فَقُلْت  هِطيبلْ يه فَقَالَ و اددزت 
 ِإلَّا ذَاك.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن الْمختاِر و محمد بن الْحسِن عن عبِد - ٢

 عِن الْمتعِة )عليه السالم ( لْت أَبا الْحسِن اللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد قَالَ سأَ
  فَقَالَ ِهي حلَالٌ مباح مطْلَق ِلمن لَم يغِنِه اللَّه ِبالتزِويِج فَلْيستعِفف ِبالْمتعِة فَِإِن استغنى عنها 
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  .ِبالتزِويِج فَِهي مباح لَه ِإذَا غَاب عنها 
٣ - بوٍن قَالَ كَتمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عِض مواِليِه لَا تِلحوا علَى الْمتعِة ِإنما علَيكُم ِإقَامةُ السنِة فَلَا تشتِغلُوا  ِإلَى ب)عليه السالم ( أَبو الْحسِن 
  .ِبها عن فُرِشكُم و حراِئِركُم فَيكْفُرنَ و يتبرين و يدِعني علَى الْآِمِر ِبذَِلك و يلْعنونا 

٤ -محم نب ِليقَالَ   ع رمِن عِل بفَضِن الْماٍن عِن ِسنِن اباٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد ع
 يقُولُ ِفي الْمتعِة دعوها أَ ما يستحِيي أَحدكُم أَنْ يرى ِفي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ع لَ ذَِلكمحِة فَيروِضِع الْعواِبِه محأَص اِنِه وواِلِحي ِإخلَى ص.  
  باب أَنه لَا يجوز التمتع ِإلَّا ِبالْعِفيفَِة

١ - ميرأَِبي م ناٍن عأَب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِئلَ عِن الْمتعِة فَقَالَ ِإنَّ الْمتعةَ الْيوم لَيس كَما كَانت قَبلَ الْيوِم  أَنه س)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 نهنأَلُوا عفَاس نمؤلَا ي موالْي و نمؤِئٍذ يموي كُن نهِإن.  
٢ -وسِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع ةَ قَالَ   وارأَِبي س نع اقحِإس نى ع

 عنها يعِني الْمتعةَ فَقَالَ ِلي حلَالٌ فَلَا تتزوج ِإلَّا عِفيفَةً ِإنَّ اللَّه عز )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .تضع فَرجك حيثُ لَا تأْمن علَى ِدرهِمك و جلَّ يقُولُ و الَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ فَلَا 
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لَ سأَلَ رجلٌ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَا- ٣
 و أَنا أَسمع عن رجٍل يتزوج امرأَةً متعةً و يشتِرطُ علَيها أَنْ لَا )عليه السالم ( أَبا الْحسِن الرضا 

حجقَالَ أَ ي لَِد وكَاِر الْوِفي ِإن ددلٍَد فَشِبو ذَِلك دعأِْتي با فَتهلَدو طْلُبفَقَالَ ي ظَاماً ِلذَِلكِإع هد
الرجلُ فَِإِن اتهمها فَقَالَ لَا ينبِغي لَك أَنْ تتزوج ِإلَّا مؤِمنةً أَو مسِلمةً فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 

نةُ ال ياِنيالز ِركَةً وشم ةً أَوِإلَّا زاِني ِكحناِني ال يلَى الزع ذِلك مرح و ِركشم ها ِإلَّا زاٍن أَوِكح
 ِمِننيؤالْم.  
٤ - نفُوٍر ععِن أَِبي يِد اللَِّه ببع نع هفَعٍر ريمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الْمرأَِة و لَا أَدِري ما حالُها أَ يتزوجها الرجلُ متعةً قَالَ  قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يتعرض لَها فَِإنْ أَجابته ِإلَى الْفُجوِر فَلَا يفْعلْ 

حذَّاِء عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن داود بِن ِإسحاق الْ- ٥
 عِن الْمتعِة فَقَالَ نعم ِإذَا كَانت عاِرفَةً قُلْنا )عليه السالم ( محمِد بِن الْفَيِض قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ت فَتزوجها و ِإنْ أَبت أَنْ جِعلْنا ِفداك فَِإنْ لَم تكُن عاِرفَةً قَالَ فَاعِرض علَيها و قُلْ لَها فَِإنْ قَِبلَ
ترضى ِبقَوِلك فَدعها و ِإياك و الْكَواِشف و الدواِعي و الْبغايا و ذَواِت الْأَزواِج قُلْت ما 

لدواِعي قَالَ اللَّواِتي يدِعني الْكَواِشف قَالَ اللَّواِتي يكَاِشفْن و بيوتهن معلُومةٌ و يؤتين قُلْت فَا
ِإلَى أَنفُِسِهن و قَد عِرفْن ِبالْفَساِد قُلْت فَالْبغايا قَالَ الْمعروفَات ِبالزنا قُلْت فَذَوات الْأَزواِج قَالَ 

  .الْمطَلَّقَات علَى غَيِر السنِة 
٦ -نع اِهيمرِإب نب ِليِل قَالَ   عيِن الْفُضِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم 

 عِن الْمرأَِة الْحسناِء الْفَاِجرِة هلْ يجوز ِللرجِل أَنْ يتمتع ِمنها يوماً )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
هشم تفَقَالَ ِإذَا كَان أَكْثَر ا أَوهِكحنلَا ي ا وهِمن عتمتا فَلَا ينةً ِبالزور.  

http://www.islam4u.com


  )٤٥٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

  باب شروِط الْمتعِة
١ - اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم

 قَالَ لَا )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تكُونُ متعةٌ ِإلَّا ِبأَمريِن أَجٍل مسمى و أَجٍر مسمى 

٢ -حٍد   ممحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم
عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ لَا بد ِمن أَنْ تقُولَ ِفي هِذِه الشروِط 

و كَذَا يوماً ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً ِنكَاحاً غَير ِسفَاٍح علَى ِكتاِب اللَِّه عز و أَتزوجِك متعةً كَذَا 
 و علَى أَنْ لَا تِرِثيِني و لَا أَِرثَِك و علَى أَنْ تعتدي خمسةً و )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ و سنِة نِبيِه 
  .الَ بعضهم حيضةً أَربِعني يوماً و قَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم بِن الْفَضِل عن أَباِن بِن - ٣
ِد بمحم انَ ورِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع و ِلبغت نع لَمِن أَس

 كَيف أَقُولُ لَها ِإذَا )عليه السالم ( ِإبراِهيم بِن الْفَضِل عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 لَا واِرثَةً و لَا ) عليه وآله صلى اهللا( خلَوت ِبها قَالَ تقُولُ أَتزوجِك متعةً علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 

موروثَةً كَذَا و كَذَا يوماً و ِإنْ ِشئْت كَذَا و كَذَا سنةً ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً و تسمي ِمن الْأَجِر 
 تِضير فَقَد معن كَِثرياً فَِإذَا قَالَت ِه قَِليلًا كَانَ أَملَيا عمتياضرا تلَى مأَو تأَن و كأَترام فَِهي

 كقَالَ ِإن فكَي و قُلْت كلَيع رأَض واِم قَالَ هطَ الْأَيرش ِيي أَنْ أَذْكُرحتي أَسفَِإن ا قُلْتاِس ِبهالن
 و كَانت واِرثَةً و لَم تقِْدر علَى أَنْ ِإنْ لَم تشتِرطْ كَانَ تزِويج مقَاٍم و لَِزمتك النفَقَةُ ِفي الِْعدِة

  .تطَلِّقَها ِإلَّا طَلَاق السنِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ثَعلَبةَ قَالَ تقُولُ أَتزوجِك متعةً علَى - ٤

 ِنكَاحاً غَير ِسفَاٍح و علَى أَنْ لَا تِرِثيِني و لَا أَِرثَِك كَذَا و ) صلى اهللا عليه وآله (ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 
  .كَذَا يوماً ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً و علَى أَنَّ علَيِك الِْعدةَ 
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 عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي- ٥
  قَالَ 
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وكَذَا ي ِك كَذَا وجوزةَ اللَِّه أَتا أَمقُولُ يةَ قَالَ تعتالْم جوزتي فكَي ماً قُلْتهكَذَا ِدر ماً ِبكَذَا و
 كلَيا عةَ لَهلَا ِعد ا وِطهرا ِفي شكَانَ طَلَاقُه امالْأَي ِتلْك تضفَِإذَا م.  

  باب ِفي أَنه يحتاج أَنْ يِعيد علَيها الشرطَ بعد عقْدِة النكَاِح
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ١

 ما كَانَ ِمن شرٍط قَبلَ النكَاِح هدمه النكَاح و ما كَانَ بعد النكَاِح فَهو جاِئز و )عليه السالم ( اللَِّه 
م ولُ فَهالْأَج يمقَالَ ِإنْ س اتب ِنكَاح ولُ فَهالْأَج مسي ِإنْ لَم ةٌ وعت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد - ٢
ِه عز و جلَّ و ال جناح علَيكُم ِفيما  عن قَوِل اللَّ)عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة فَقَالَ ما تراضوا ِبِه ِمن بعِد النكَاِح فَهو جاِئز و ما كَانَ قَبلَ 
يِبش ا واهِإلَّا ِبِرض وزجكَاِح فَلَا يى ِب النضرا فَتِطيهعِه ٍء ي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن سلَيمانَ بِن ساِلٍم عِن - ٣
ِه و  ِإذَا اشترطْت علَى الْمرأَِة شروطَ الْمتعِة فَرِضيت ِب)عليه السالم ( ابِن بكَيٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هِجزت ِإنْ لَم و ازج فَقَد هتازكَاِح فَِإنْ أَجالن دعلَ بالْأَو طَكرا شهلَيع ددفَار ِويجزِت التبجأَو
  .فَلَا يجوز علَيها ما كَانَ ِمن الشرِط قَبلَ النكَاِح 

 محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٤
  مسِلٍم 
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 يتزوج الْمرأَةَ متعةً أَنهما يتوارثَاِن ِإذَا لَم  يقُولُ ِفي الرجِل)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .يشتِرطَا و ِإنما الشرطُ بعد النكَاِح 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن سلَيمانَ بِن ساِلٍم عِن ابِن بكَيِر بِن - ٥
 ِإذَا اشترطْت علَى الْمرأَِة شروطَ الْمتعِة فَرِضيت ِبها و )عليه السالم ( لَ أَبو عبِد اللَِّه أَعين قَالَ قَا

أَوجبِت التزِويج فَاردد علَيها شرطَك الْأَولَ بعد النكَاِح فَِإنْ أَجازته جاز و ِإنْ لَم تِجزه فَلَا 
  .ز علَيها ما كَانَ ِمن الشرِط قَبلَ النكَاِح يجو

  باب ما يجِزئ ِمن الْمهِر ِفيها
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و عبِد - ١

اِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد اللَِّه الربا عأَب أَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نٍد عيمعليه ( ِن ح

  . كَِم الْمهر يعِني ِفي الْمتعِة قَالَ ما تراضيا علَيِه ِإلَى ما شاَء ِمن الْأَجِل )السالم 
 الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد بِن خاِلٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ٢

عليه ( الْبرِقي عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن أَِبي سِعيٍد عِن الْأَحوِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  . بر  أَدنى ما يتزوج ِبِه الْمتعةَ قَالَ كَف ِمن)السالم 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن شعيِب بِن - ٣

 عن متعِة النساِء قَالَ حلَالٌ و ِإنه يجِزئ )عليه السالم ( يعقُوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ِفيِه الد قَها فَوفَم مهر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٤
الَ كَف ِمن طَعاٍم  عن أَدنى مهِر الْمتعِة ما هو قَ)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .دِقيٍق أَو سِويٍق أَو تمٍر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد - ٥

  . و روى بعضهم ِمسواك  قَالَ أَدنى ما تِحلُّ ِبِه الْمتعةُ كَف ِمن طَعاٍم)عليه السالم ( اللَِّه 
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  باب ِعدِة الْمتعِة
ينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَ- ١
  . أَنه قَالَ ِإنْ كَانت تِحيض فَحيضةٌ و ِإنْ كَانت لَا تِحيض فَشهر و ِنصف )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٢ -ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عص

 ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ و أَربعونَ يوماً و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
  .اِلاحِتياطُ خمسةٌ و أَربعونَ لَيلَةً 

٣ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اب
 يعِقد ِبيِدِه خمسةً و )عليه السالم ( ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ و أَربعونَ يوماً كَأَني أَنظُر ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

  . طَلَاٍق أَربِعني فَِإذَا جاز الْأَجلُ كَانت فُرقَةٌ ِبغيِر
  باب الزيادِة ِفي الْأَجِل

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن عبِد - ١
 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ تِزيدك الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي بِصٍري

 ِحلُّ ذَِلكلَا ي ا وهِبِرضاً ِمن رٍل آخِك ِبأَجلَلْتحتقُولُ اسا تكُمنيا بلُ ِفيمالْأَج قَطَعا ِإذَا انهِزيدت و
  .ِلغيِرك حتى تنقَِضي ِعدتها 

 عن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم بِن الْفَضِل و ِعدةٌ ِمن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٢
أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن محمِد بِن أَسلَم و عن أَحمد بِن 

 نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحم نع اِشِميِل الْهِن الْفَضب اِهيمرِإب نع لَمِن أَسِد بمحم
 جِعلْت ِفداك الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً )عليه السالم ( أَباِن بِن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ا تهِإن ٍر ثُمهلَى شا عهجوزتأَنْ فَي وزجلْ يٍر فَههش ِمن أَكْثَر طُهركُونَ شأَنْ ي ِحبِفي قَلِْبِه فَي قَع
 وزجا فَقَالَ لَا لَا يهلَيطَ عرالَِّتي ش هامأَي قَِضينلَ أَنْ تاِم قَبِفي الْأَي اددزي ا وِرها ِفي أَجهِزيدي  
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شرطَاِن ِفي شرٍط قُلْت فَكَيف يصنع قَالَ يتصدق علَيها ِبما بِقي ِمن الْأَياِم ثُم يستأِْنف شرطاً 
  .جِديداً 
٣ -ع اِهيمرِإب نب ِليع   جوزلَ ِإذَا تجقَالَ ِإنَّ الر اهور نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

الْمرأَةَ متعةً كَانَ علَيها ِعدةٌ ِلغيِرِه فَِإذَا أَراد هو أَنْ يتزوجها لَم يكُن علَيها ِمنه ِعدةٌ يتزوجها ِإذَا 
  .شاَء 

  اب ما يجوز ِمن الْأَجِلب
١ - رمع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ يشاِرطُها ما شاَء ِمن الْأَياِم )عليه السالم ( بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٢ -ِن   مسأَِبي الْح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يتزوج متعةً سنةً أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر قَالَ ِإذَا كَانَ شيئاً معلُوماً )عليه السالم ( الرضا 
  .جٍل معلُوٍم قَالَ قُلْت و تِبني ِبغيِر طَلَاٍق قَالَ نعم ِإلَى أَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ٣
أَِة سرلُ ِبالْمجالر عتمتأَنْ ي وزجلْ يه لَه قُلْت وقَفاِن لَا يتاعالس ةُ واعِن فَقَالَ السيتاعس ةً أَواع

 ذَِلك اهبأَش لَةَ واللَّي ِن ويموالْي و موالْي ِن ويدرالْع و درالْع لَِكن ا وِهمدلَى حع.  
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  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن خلَِف بِن حماٍد قَالَ - ٤
ع الرجلُ ِبشرِط  كَم أَدنى أَجِل الْمتعِة هلْ يجوز أَنْ يتمت)عليه السالم ( أَرسلْت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

 معٍة قَالَ ناِحدٍة ورم.  
٥ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم باٍل عِن فَضِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

وج الْمرأَةَ علَى عرٍد واِحٍد فَقَالَ لَا  عِن الرجِل يتز)عليه السالم ( رجٍل سماه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ظُرنلَا ي و ههجلْ ووحغَ فَلْيِإذَا فَر لَِكن و أْسب.  

  باب الرجِل يتمتع ِبالْمرأَِة ِمراراً كَِثريةً
١ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نا عاِبنحِض أَصعب

 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك الرجلُ يتزوج الْمتعةَ و ينقَِضي شرطُها ثُم يتزوجها )عليه السالم ( جعفٍَر 
تلُ حا الْأَوهجوزتي ثُم هِمن تانى بتح رلٌ آخجِحلُّ راٍج يوثَلَاثَةَ أَز تجوزت ثَلَاثاً و هِمن تانى ب

  .ِللْأَوِل أَنْ يتزوجها قَالَ نعم كَم شاَء لَيس هِذِه ِمثْلَ الْحرِة هِذِه مستأْجرةٌ و ِهي ِبمنِزلَِة الِْإماِء 
ِه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن بعِض   محمد بن يحيى عن عبِد اللَّ- ٢

 ِفي الرجِل يتمتع ِمن الْمرأَِة الْمراِت قَالَ لَا بأْس يتمتع ِمنها )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ما شاَء 

   أَخلَفَتباب حبِس الْمهِر ِإذَا
١ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

شهراً  أَتزوج الْمرأَةَ )عليه السالم ( عن عمر بِن أَباٍن عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِه فَِإنْ ِهيلَيع ترا قَدم ِبسحأَنْ ت وزجِلفَِني فَقَالَ لَا يخأَنْ ت فوخأَت لًا وكَم رهي الْمِمن ِريدفَت  
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أَخ ِلفُكخا تِر ما ِبقَدهذْ ِمنفَخ كلَفَت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٢

نَّ لَها زوجاً فَما أَخذَته فَلَها ِبما ٌء ِمن الْمهِر و عِلم أَ  قَالَ ِإذَا بِقي علَيِه شي)عليه السالم ( اللَِّه 
 هدِعن ِقيا با مهنع ِبسحي ا وِجهفَر لَّ ِمنحتاس.  

٣ - ناٍن عِن أَبب رمع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ قُلْت لَه أَتزوج الْمرأَةَ شهراً فَأَحِبس عنها شيئاً )عليه السالم ( ةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عمر بِن حنظَلَ

  .قَالَ نعم خذْ ِمنها ِبقَدِر ما تخِلفُك ِإنْ كَانَ ِنصف شهٍر فَالنصف و ِإنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ 
 دمحِن  مب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٤ -مِن عب اقحِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع اٍر قَالَ قُلْت
 الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً تشتِرطُ لَه أَنْ تأِْتيه كُلَّ يوٍم حتى توفِّيه شرطَه أَو )عليه السالم ( الْحسِن 

أِْتيِه عِبِه فَلَا ت ِدرغا فَتأِْتيِه ِفيهةً تلُومعاماً مِرطُ أَيتشأَنْ ت لَه لُحصلْ يا فَههلَيع طَهرا شلَى م
يحاِسبها علَى ما لَم تأِْتِه ِمن الْأَياِم فَيحِبس عنها ِمن مهِرها ِبِحساِب ذَِلك قَالَ نعم ينظُر ما 

اِر ما ِبِمقْدِرههم ا ِمنهنع ِبسحِط فَيرالش ِمن تا قَطَعا لَههِث فَِإنالطَّم املَا أَيا خم ِف لَهت ا لَم
  .فَلَا يكُونُ لَه ِإلَّا ما أَحلَّ لَه فَرجها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم قَالَ كَتب ِإلَيِه - ٥
.  
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 الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً ِبمهٍر ِإلَى أَجٍل معلُوٍم و )عليه السالم ( الريانُ بن شِبيٍب يعِني أَبا الْحسِن 
م ضعا بطَاهأَع اِقيا بهفِّيولَ أَنْ يا قَبوِلِه ِبهخد دعب ِلمع ا ولَ ِبهخد اِقي ثُمِبالْب هترأَخ ا وِرهه

 وزجلَا ي ا أَمِرههاِقي مب سبح لَه وزجا أَ يهعم ِقيمم جوا زلَه ا وهفْسن هتجوا زما أَنِرههم
فَكَت لَّ )عليه السالم ( بج و زع ِت اللَّهصا عهئاً ِلأَنيا شِطيهعلَا ي .  

  باب أَنها مصدقَةٌ علَى نفِْسها
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ١
ع لَمِن أَسِد اللَِّه ببِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِلبغِن تاِن بأَب نِل عِن الْفَضب اِهيمرِإب ي أَكُونُ )عليه السالم ( نِإن 

ساِهِر قَالَ لَيوالْع ِمن ٍل أَوعب كُونَ ذَاتأَنْ ت نلَا آم اَء ونسأَةَ الْحرى الْمقَاِت فَأَرِض الطُّرعِفي ب 
  .هذَا علَيك ِإنما علَيك أَنْ تصدقَها ِفي نفِْسها 

٢ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قَى الْمرأَةَ ِبالْفَلَاِة الَِّتي لَيس ِفيها أَحد  أَلْ)عليه السالم ( فَضالَةَ عن ميسٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَأَقُولُ لَها هلْ لَِك زوج فَتقُولُ لَا فَأَتزوجها قَالَ نعم ِهي الْمصدقَةُ علَى نفِْسها 
  باب الْأَبكَاِر

١ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر ع
  . قَالَ ِفي الرجِل يتزوج الِْبكْر متعةً قَالَ يكْره ِللْعيِب علَى أَهِلها )عليه السالم ( اللَِّه 

يسى عن عِلي بِن الْحكَِم   محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمِد بِن ِع- ٢
 يقُولُ لَا بأْس ِبأَنْ يتمتع ِبالِْبكِْر ما )عليه السالم ( عن ِزياِد بِن أَِبي الْحلَّاِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .لَم يفِْض ِإلَيها مخافَةَ كَراِهيِة الْعيِب علَى أَهِلها 
٣ -ِليع   نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

  بعِض 
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  . ِفي الِْبكِْر يتزوجها الرجلُ متعةً قَالَ لَا بأْس ما لَم يفْتضها )عليه السالم ( اللَِّه أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد 
عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤

  . يتمتع ِمن الْجاِريِة الِْبكِْر قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ما لَم يستصِغرها  عِن الرجِل)السالم 
 قَالَ قُلْت )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

بنةُ ِست أَو سبٍع فَقَالَ لَا ابنةُ ِتسٍع لَا تستصبى و أَجمعوا كُلُّهم الْجاِريةُ ابنةُ كَم لَا تستصبى ا
 عاً فَقَدِتس تلَغِإذَا ب ِإلَّا فَِهي و فعا ضقِْلهكُونَ ِفي عى ِإلَّا أَنْ يبصتسٍع لَا تةَ ِتسنلَى أَنَّ ابع

 تلَغب.  
  ِءباب تزِويِج الِْإما

 قَالَ لَا )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١
  .يتمتع ِبالْأَمِة ِإلَّا ِبِإذِْن أَهِلها 

 الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن- ٢
 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتزوج الْأَمةَ متعةً ِبِإذِْن )عليه السالم ( عن ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مولَاها 
سى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعي- ٣

 هلْ ِللرجِل أَنْ يتمتع ِمن الْمملُوكَِة ِبِإذِْن أَهِلها و لَه امرأَةٌ حرةٌ قَالَ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
ةُ يرِت الْحفَِإنْ أَِذن ةُ قُلْترِت الْحِضيِإذَا ر معن معا قَالَ نهِمن عتمت.  

  . و رِوي أَيضاً أَنه لَا يجوز أَنْ يتمتع ِبالْأَمِة علَى الْحرِة 
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 عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   محمد بن يحيى- ٤
 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتمتع الرجلُ ِبأَمِة الْمرأَِة فَأَما أَمةُ الرجِل فَلَا يتمتع )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا ِإلَّا ِبأَمِرِه ِبه.  
  باب وقُوِع الْولَِد

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي - ١
ِلٍم عسِن مِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح انَ ورجأَِبي ن ن

  . قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت ِإنْ حِبلَت قَالَ هو ولَده )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٢ - هعضِل يجاُء الراُء مِرِه قَالَ الْمغَي ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 هاَء ِإلَّا أَنثُ شيلَِد حكَاِر الْوِفي ِإن ددش و هِكرني لَم لَداَء وِإذَا ج.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن الْمختاِر و محمد بن الْحسِن عن عبِد - ٣

 عِن الشروِط )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا اللَِّه بِن الْحسِن جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد قَا
ِفي الْمتعِة فَقَالَ الشرطُ ِفيها ِبكَذَا و كَذَا ِإلَى كَذَا و كَذَا فَِإنْ قَالَت نعم فَذَاك لَه جاِئز و لَا 

ولُونَ الْماُء ماِئي و الْأَرض لَِك و لَست أَسِقي أَرضِك تقُولُ كَما أُنِهي ِإلَي أَنَّ أَهلَ الِْعراِق يقُ
الْماَء و ِإنْ نبت هناِك نبت فَهو ِلصاِحِب الْأَرِض فَِإنَّ شرطَيِن ِفي شرٍط فَاِسد فَِإنْ رِزقَت ولَداً 

  .ى نفِْسِه لَبس قَِبلَه و الْأَمر واِضح فَمن شاَء التلِْبيس علَ
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  باب الِْمرياِث
 بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد- ١

 يقُولُ ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ متعةً ِإنهما يتوارثَاِن ما )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .لَم يشتِرطَا و ِإنما الشرطُ بعد النكَاِح 

حمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَ- ٢
 قَالَ تزِويج الْمتعِة ِنكَاح ِبِمرياٍث و ِنكَاح ِبغيِر ِمرياٍث فَِإِن اشترطَت كَانَ و ِإنْ لَم )عليه السالم ( 

 كُني ِرطْ لَمتشت.  
نيب سضاً لَيأَي ِوير طْ  ورتشي لَم ِرطَ أَوتاثٌ اشا ِمريمه.  

  باب النواِدِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن بِشِري بِن حمزةَ - ١

مالٌ كَِثري قَد عرفْت كَثْرةَ من يخطُبِني عن رجٍل ِمن قُريٍش قَالَ بعثَت ِإلَي ابنةُ عم ِلي كَانَ لَها 
 ا اللَّهلَّهأَح هِني أَنلَغب هأَن راِل غَيجةً ِفي الرغْبر كِإلَي ثْتعا بم فِْسي ون مهجوأُز اِل فَلَمجالر ِمن

 ِفي سنِتِه فَحرمها زفَر فَأَحببت أَنْ أُِطيع )صلى اهللا عليه وآله ( ِه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه و بينها رسولُ اللَّ
 و أَعِصي زفَر فَتزوجِني متعةً )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه عز و جلَّ فَوق عرِشِه و أُِطيع رسولَ اللَِّه 

 فَأَستِشريه قَالَ فَدخلْت علَيِه فَخبرته فَقَالَ افْعلْ )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر فَقُلْت لَها حتى أَدخلَ علَى أَ
  .صلَّى اللَّه علَيكُما ِمن زوٍج 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض - ٢
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ متعةً أَياماً معلُومةً فَتِجيئُه )عليه السالم ( ِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه ِرجا

ه أَنْ يطَأَها و قَد ِفي بعِض أَياِمها فَتقُولُ ِإني قَد بغيت قَبلَ مِجيِئي ِإلَيك ِبساعٍة أَو ِبيوٍم هلْ لَ
  .أَقَرت لَه ِببغِيها قَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يطَأَها 
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٣ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مةَ بعرز ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عم
عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَدخلَ جاِريةً يتمتع ِبها ثُم أُنِسي أَنْ يشتِرطَ حتى واقَعها 

  .ها بعد النكَاِح و يستغِفر اللَّه ِمما أَتى يِجب علَيِه حد الزاِني قَالَ لَا و لَِكن يتمتع ِب
  أَحمد بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن ِعيسى بِن - ٤

 الرجلُ يلْقَى الْمرأَةَ فَيقُولُ لَها )عليه السالم ( سلَيمانَ عن بكَّاِر بِن كَردٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هرهش قَالَ فَقَالَ لَه ِسِنني دعا بلْقَاهِضي فَيمي ِنِه ثُميِبع رهي الشمسلَا ي راً وهِك شفْسِجيِني نوز

  .يها ِإنْ كَانَ سماه و ِإنْ لَم يكُن سماه فَلَا سِبيلَ لَه علَ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

ها شيئاً ِلأَنه  قَالَ لَا بأْس ِبالرجِل يتمتع ِبالْمرأَِة علَى حكِْمِه و لَِكن لَا بد لَه ِمن أَنْ يعِطي)عليه السالم 
  .ِإنْ أُحِدثَ ِبِه حدثٌ لَم يكُن لَها ِمرياثٌ 

  عِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن - ٦
 علَيها أَهلُها فَزوجوها ِبغيِر ِإذِْنها علَاِنيةً و  رجلٌ تزوج امرأَةً متعةً ثُم وثَب)عليه السالم ( موسى 

الْمرأَةُ امرأَةُ ِصدٍق كَيف الِْحيلَةُ قَالَ لَا تمكِّن زوجها ِمن نفِْسها حتى ينقَِضي شرطُها و ِعدتها 
زوجها و لَا أَهلُها سنةً قَالَ فَلْيتِق اللَّه زوجها الْأَولُ و قُلْت ِإنَّ شرطَها سنةٌ و لَا يصِبر لَها 

 قدصت هفَِإن ٍة قُلْتِقيونَ ِفي تِمنؤالْم ٍة ونده ارد ارالد و تِليتا قَِد ابهاِم فَِإنا ِبالْأَيهلَيع قدصتلْي
ها و انقَضت ِعدتها كَيف تصنع قَالَ ِإذَا خلَا الرجلُ فَلْتقُلْ ِهي يا هذَا ِإنَّ أَهِلي علَيها ِبأَياِم

 تأَن أِْنفتفَاس ِضيتر ي الْآنَ قَدِإن وِني وأِْمرتسي لَم ِري وِر أَميِبغ كوِني ِمنجوفَز لَيوا عثَبو
زالْآنَ فَت كنيب ِني ويا بِحيحاً ِفيمِوجياً صزِني تجو.  
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 سأَلْت أَبا الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ- ٧
 عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ متعةً فَيحِملُها ِمن بلٍَد ِإلَى بلٍَد فَقَالَ يجوز النكَاح )عليه السالم ( الرضا 

  .الْآخر و لَا يجوز هذَا 
 شعيٍب عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن نوِح بِن- ٨

 قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى عمر فَقَالَت ِإني زنيت فَطَهرِني فَأَمر )عليه السالم ( بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ؤالْم أَِمري ِبذَِلك ِبرفَأُخ مجرا أَنْ تِبه ِة )عليه السالم ( ِمِننياِديِبالْب تررم ِت فَقَالَتينز ففَقَالَ كَي 

فَأَصابِني عطَش شِديد فَاستسقَيت أَعراِبياً فَأَبى أَنْ يسِقيِني ِإلَّا أَنْ أُمكِّنه ِمن نفِْسي فَلَما 
 )عليه السالم (  سقَاِني فَأَمكَنته ِمن نفِْسي فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني أَجهدِني الْعطَش و ِخفْت علَى نفِْسي

  .تزِويج و رب الْكَعبِة 
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عماِر بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

لَه لَى أَنْ قَالَ قُلْتفِْسي عن كجوأُز ا فَقَالَتهفْسن هجوزا أَنْ تأَلَهأٍَة فَسراَء ِإلَى املٌ ججر 
تلْتِمس ِمني ما ِشئْت ِمن نظٍَر أَِو الِْتماٍس و تنالَ ِمني ما ينالُ الرجلُ ِمن أَهِلِه ِإلَّا أَنك لَا تدِخلُ 

جِرطَ فَرتا اشِإلَّا م لَه سةَ قَالَ لَيالْفَِضيح افي أَخفَِإن ا ِشئْتلَذَّذَ ِبمتت ِجي وِفي فَر ك.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط و محمِد بِن الْحسيِن -١٠

 ِلي و ِلسلَيمانَ بِن )عليه السالم (  ِمسِكٍني عن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه جِميعاً عِن الْحكَِم بِن
 لَيولَ عخاِن الدكِْثرا تكُمِة ِلأَنِدينا ِبالْممتما دِلي مِقب ةَ ِمنعتا الْمكُملَيع تمرح اِلٍد قَدخ

  .ا فَيقَالَ هؤلَاِء أَصحاب جعفٍَر فَأَخاف أَنْ تؤخذَ

http://www.islam4u.com


  )٤٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

  باب الرجلُ يِحلُّ جاِريته ِلأَِخيِه و الْمرأَةُ تِحلُّ جاِريتها ِلزوِجها
١ -دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

 جِعلْت )عليه السالم ( محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
صحاِبنا قَد روى عنك أَنك قُلْت ِإذَا أَحلَّ الرجلُ ِلأَِخيِه جاِريته فَِهي لَه حلَالٌ ِفداك ِإنَّ بعض أَ

فَقَالَ نعم يا فُضيلُ قُلْت لَه فَما تقُولُ ِفي رجٍل ِعنده جاِريةٌ لَه نِفيسةٌ و ِهي ِبكْر أَحلَّ ِلأَِخيِه ما 
ونَ فَرِحلَّ دي ا لَمهلَةً ِمنقُب لَّ لَهأَح لَو ا وهِمن لَّ لَها أَحِإلَّا م لَه سا قَالَ لَا لَيهضفْتأَنْ ي ا أَ لَهِجه

الَ لَا ينبِغي لَه ما ِسوى ذَِلك قُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَحلَّ لَه ما دونَ الْفَرِج فَغلَبته الشهوةُ فَافْتضها قَ
لَه ذَِلك قُلْت فَِإنْ فَعلَ أَ يكُونُ زاِنياً قَالَ لَا و لَِكن يكُونُ خاِئناً و يغرم ِلصاِحِبها عشر ِقيمِتها 

  .ِإنْ كَانت ِبكْراً و ِإنْ لَم تكُن ِبكْراً فَِنصف عشِر ِقيمِتها 
حم نب نسِد اللَِّه  قَالَ الْحبأَِبي ع نةُ عثَِني ِرفَاعدح وٍب وةَ )عليه السالم ( بِإلَّا أَنَّ ِرفَاع ِمثْلَه 

  .قَالَ الْجاِريةُ النِفيسةُ تكُونُ ِعنِدي 
٢ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ٍد ومح

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا 
 أَ فَيِحلُّ لَه ثَمنها  عِن امرأٍَة أَحلَّت ِلابِنها فَرج جاِريِتها قَالَ هو لَه حلَالٌ قُلْت)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَه هلَّتا أَحم ِحلُّ لَها يمقَالَ لَا ِإن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٣

 لَه الرجلُ يِحلُّ ِلأَِخيِه فَرج جاِريِتِه قَالَ نعم لَه ما  قَالَ قُلْت)عليه السالم ( الْكَِرِمي عن أَِبي جعفٍَر 
  .أَحلَّ لَه ِمنها 

٤ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
تخِن الْمِن بيسِن الْحى عِن ِعيساِد بمِد اللَِّه حبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نعليه ( اِر ع

 ِإنَّ امرأَِتي أَحلَّت ِلي جاِريتها فَقَالَ انِكحها ِإنْ أَردت قُلْت أَِبيعها قَالَ لَا ِإنما أُِحلَّ لَك )السالم 
 لَّتا أَحا مهِمن.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم الْفَراِء عن حِريٍز عن أَِبي عبِد - ٥
 يِحلُّ فَرج جاِريِتِه ِلأَِخيِه فَقَالَ لَا بأْس ِبذَِلك قُلْت فَِإنه أَولَدها قَالَ  ِفي الرجِل)عليه السالم ( اللَِّه 

يضم ِإلَيِه ولَده و يرد الْجاِريةَ ِإلَى صاِحِبها قُلْت فَِإنه لَم يأْذَنْ لَه ِفي ذَِلك قَالَ ِإنه قَد حلَّلَه ِمنها 
فَه كُونَ ذَِلكأَنْ ي نأْملَا ي و.  

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
ها جاَءت ِبولٍَد قَالَ يضم  الرجلُ يِحلُّ جاِريته ِلأَِخيِه فَقَالَ لَا بأْس قَالَ فَقُلْت ِإن)عليه السالم ( جعفٍَر 

ِإلَيِه ولَده و يرد الْجاِريةَ علَى صاِحِبها قُلْت ِإنه لَم يأْذَنْ لَه ِفي ذَِلك قَالَ ِإنه قَد أَِذنَ لَه و هو لَا 
 كُونَ ذَِلكأَنْ ي نأْمي.  

عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٧
 ِفي الرجِل يقُولُ ِلامرأَِتِه أَِحلِّي ِلي جاِريتِك فَِإني أَكْره أَنْ تراِني منكَِشفاً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِمن ِحلُّ لَهقَالَ لَا ي ا لَهِحلُّهأَنْ فَت أَ لَه امِفيِه ِهش ادز ا وطَأَهلَا ي ا وهسمأَنْ ي لَه سلَي و ا ِإلَّا ذَاكه
 ِإلَّا الَِّذي قَالَت ِحلُّ لَها قَالَ لَا يهأِْتيي.  

بِزيٍع قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن - ٨
 عِن امرأٍَة أَحلَّت ِلي جاِريتها فَقَالَ ذَاك لَك قُلْت فَِإنْ كَانت تمزح )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .قَالَ و كَيف لَك ِبما ِفي قَلِْبها فَِإنْ عِلمت أَنها تمزح فَلَا 
 عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن   محمد بن يحيى- ٩

 رجلٌ مسِلم ابتِلي فَفَجر ِبجاِريِة أَِخيِه فَما )عليه السالم ( عقْبةَ عن أَِبي ِشبٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
خأِْتيِه فَيقَالَ ي هتبوت لْهعجي فَِإنْ لَم قَالَ قُلْت ودعلَا ي ِفي ِحلٍّ و ذَِلك لَ ِمنعجأَنْ ي أَلُهسي و هِبر

ِمن ذَِلك ِفي ِحلٍّ قَالَ قَد لَِقي اللَّه عز و جلَّ و هو زاٍن خاِئن قَالَ قُلْت فَالنار مِصريه قَالَ 
 و شفَاعتنا تحبطُ ِبذُنوِبكُم يا معشر الشيعِة فَلَا تعودونَ و تتِكلُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( شفَاعةُ محمٍد 

  علَى شفَاعِتنا فَو اللَِّه ما ينالُ 
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 منهلَ جوى هري ذَاِب والْع أَلَم هِصيبى يتذَا حه ِكبا ِإذَا رنتفَاعش.  
 )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

جِن الرِئلَ عقُولُ ِإذاً قَالَ سى فَيأْبِفي ِحلٍّ فَت لَهعجا أَنْ تأَلُهسي أَِتِه ثُمرةَ اماِريج ِكحنِل ي
  .لَأُطَلِّقَنِك و يجتِنب ِفراشها فَتجعلُه ِفي ِحلٍّ فَقَالَ هذَا غَاِصب فَأَين هو ِمن اللُّطِْف 

١١-انَ بملَيس نع هنع ِد اللَِّه   وبِلأَِبي ع اِلٍح قَالَ قُلْتعليه السالم ( ِن ص( عدخلُ يجالر 
امرأَته فَيقُولُ اجعِليِني ِفي ِحلٍّ ِمن جاِريِتِك تمسح بطِْني و تغِمز ِرجِلي و ِمن مسي ِإياها يعِني 

فَقَالَ الْخ كَاحا الناهِه ِإيسا ِبمانُ مملَيا سةَ قَالَ يِديعالْخ ِبذَِلك ِردي فَِإنْ لَم اِر قُلْتةُ ِفي النِديع
  أَراك ِإلَّا تخدعها عن بضِع جاِريِتها 

  
 بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و جِميِل-١٢

 ِفي امرأَِة الرجِل )عليه السالم ( دراٍج و سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ناللَّب ِطيبا يلِّلُهحا فَتهرا قَالَ مِنهِإلَى لَب اجتحفَي ترفَج قَد اِدما الْخكُونُ لَهي.  

  و ِبِإسناِدِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي -١٣
 ِفي رجٍل كَانت لَه مملُوكَةٌ فَولَدت ِمن الْفُجوِر فَكَِره مولَاها أَنْ ترِضع لَه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 فَحلِّلْ خاِدمك ِمن ذَِلك حتى )عليه السالم ( ا يكُونَ ذَِلك جاِئزاً لَه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه مخافَةَ أَلَّ

 ناللَّب ِطيبي.  
١٤- نب دمحِني مرباِلٍم قَالَ أَخِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن اباِدِه عنِبِإس و  

 يا محمد خذْ هِذِه الْجاِريةَ ِإلَيك تخدمك فَِإذَا )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه مضاِرٍب قَالَ
  .خرجت فَردها ِإلَينا 

   عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْخشاِب عن يِزيد بِن ِإسحاق شِعٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ-١٥
 قَالَ ِإذَا أَحلَّ الرجلُ ِللرجِل ِمن جاِريِتِه قُبلَةً لَم يِحلَّ لَه غَيرها فَِإنْ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .عها أَحلَّ لَه ِمنها دونَ الْفَرِج لَم يِحلَّ لَه غَيره و ِإنْ أَحلَّ لَه الْفَرج حلَّ لَه جِمي
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر قَالَ أَخبرِني قَاِسم بن عروةَ عن أَِبي الْعباِس -١٦
م  و نحن ِعنده عن عاِريِة الْفَرِج فَقَالَ حرام ثُ)عليه السالم ( الْبقْباِق قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 

  .مكَثَ قَِليلًا ثُم قَالَ لَِكن لَا بأْس ِبأَنْ يِحلَّ الرجلُ الْجاِريةَ ِلأَِخيِه 
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ةُ ياِريلَِدِه الْجكُونُ ِلوِل تجاباب الرطَأَهأَنْ ي ِريد  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن داود بِن ِسرحانَ قَالَ - ١

يصلُح أَنْ  رجلٌ تكُونُ ِلبعِض ولِْدِه جاِريةٌ و ولْده ِصغار فَقَالَ لَا )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .يطَأَها حتى يقَومها ِقيمةَ عدٍل ثُم يأْخذَها و يكُونُ ِلولَِدِه علَيِه ثَمنها 

٢ - ناِح عبأَِبي الص ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِفي الرجِل تكُونُ ِلبعِض ولِْدِه جاِريةٌ و ولْده ِصغار هلْ يصلُح لَه أَنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يطَأَها فَقَالَ يقَومها ِقيمةَ عدٍل ثُم يأْخذُها و يكُونُ ِلولَِدِه علَيِه ثَمنها 
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٣

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ تكُونُ ِلابِنِه جاِريةٌ أَ لَه أَنْ يطَأَها فَقَالَ يقَومها )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
  .نفِْسِه ِبثَمِنها أَحب ِإلَي علَى نفِْسِه ِقيمةً و يشِهد علَى 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ كَتبت ِإلَى - ٤
  .ا حتى تخلِّصها  ِفي جاِريٍة ِلابٍن ِلي صِغٍري أَ يجوز ِلي أَنْ أَطَأَها فَكَتب لَ)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٥
زوِجها  ِإني كُنت وهبت ِلابنِتي جاِريةً حيثُ زوجتها فَلَم تزلْ ِعندها ِفي بيِت )عليه السالم ( الرضا 

حتى مات زوجها فَرجعت ِإلَي ِهي و الْجاِريةُ أَ فَيِحلُّ ِلي الْجاِريةُ أَنْ أَطَأَها فَقَالَ قَومها ِبِقيمٍة 
  .عاِدلٍَة و أَشِهد علَى ذَِلك ثُم ِإنْ ِشئْت فَطَأْها 

٦ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِعيٍد عِن سِرو بمع نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزي
 فَقُلْت ِإنَّ بعض أَصحاِبنا روى أَنَّ ِللرجِل )عليه السالم ( الْحسِن بِن صدقَةَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 ِتِه ونةَ اباِريج ِنِه وةَ اباِريج ِكحنا أَ أَنْ ياِقهدص ا ِمنا لَههتيرتةٌ اشاِريِتي جنِلاب و ناب ةٌ وناب ِلي
فَيِحلُّ ِلي أَنْ أَطَأَها فَقَالَ لَا ِإلَّا ِبِإذِْنها قَالَ الْحسن بن الْجهِم أَ لَيس قَد جاَء أَنَّ هذَا جاِئز قَالَ 

س وِإذَا كَانَ ه ذَاك معن ِتكنِلاب تأَن تيرتِة فَقَالَ ِإذَا اشاببِوي ِبالسحأَ نمأَو و ِإلَي فَتالْت ثُم هبب
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جاِريةً أَو ِلابِنك و كَانَ اِلابن صِغرياً و لَم يطَأْها حلَّ لَك أَنْ تفْتضها فَتنِكحها و ِإلَّا فَلَا ِإلَّا 
  .ِهما ِبِإذِْن
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  باب اسِتبراِء الْأَمِة
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ- ١

قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى جاِريةً و لَم يكُن لَها زوج أَ يستبِرئ رِحمها قَالَ نعم قُلْت فَِإنْ 
لَى ِهيبأَ ح ِبنيتسى يتاَء حِزِل الْمنا فَلَا ياهأَت وفَِإنْ ه ِديدا شهرفَقَالَ أَم ِحضت لَم تلَا كَان أَم 

  .قُلْت و ِفي كَم تستِبني لَه قَالَ ِفي خمسٍة و أَربِعني يوماً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ى جاِريةً لَم يكُن صاِحبها يطَؤها أَ يستبِرئ رِحمها قَالَ نعم  قَالَ ِفي رجٍل اشتر)عليه السالم ( 
قُلْت جاِريةٌ لَم تِحض كَيف يصنع ِبها قَالَ أَمرها شِديد غَير أَنه ِإنْ أَتاها فَلَا ينِزلْ علَيها حتى 

ا حِإنْ كَانَ ِبه لَه ِبنيتسلَةً يلَي ِعنيبأَر ٍس ومقَالَ ِفي خ لَه ِبنيتسي ِفي كَم و لٌ قُلْتب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن بكَيٍر عن ِهشاِم - ٣

ٍرو قَالَ قُلْتمِن عِد اللَِّه ببع ناِرِث عِن الْحفٍَر بعِلأَِبي ج ِد اللَِّه أَوبةُ )عليه السالم (  ِلأَِبي عاِريالْج 
  .يشتِريها الرجلُ و ِهي لَم تدِرك أَو قَد يِئست ِمن الْمِحيِض قَالَ فَقَالَ لَا بأْس ِبأَنْ لَا يستبِرئَها 

 ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٤
 قَالَ ِفي الرجِل يشتِري الْأَمةَ ِمن رجٍل فَيقُولُ ِإني لَم أَطَأْها فَقَالَ ِإنْ وِثق ِبِه فَلَا )عليه السالم ( اللَِّه 

   يِبيع الْأَمةَ ِمن رجٍل فَقَالَ علَيِه أَنْ يستبِرئ بأْس ِبأَنْ يأِْتيها و قَالَ ِفي رجٍل
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 ِبيعِل أَنْ يقَب ِمن.  
٥ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عم

 عِن الْجاِريِة الَِّتي لَم تبلُِغ الْمِحيض و )عليه السالم ( عن رِبيِع بِن الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِذي يِبيعها ِبخمٍس و أَربِعني لَيلَةً و الَِّذي يشتِريها يخاف علَيها الْحبلُ فَقَالَ يستبِرئ رِحمها الَّ

  .ِبخمٍس و أَربِعني لَيلَةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

ه قَالَ ِفي رجٍل ابتاع جاِريةً و لَم تطْمثْ قَالَ ِإنْ كَانت صِغريةً و لَا يتخوف علَيها  أَن)عليه السالم ( 
الْحبلُ فَلَيس ِبِه علَيها ِعدةٌ و لْيطَأْها ِإنْ شاَء و ِإنْ كَانت قَد بلَغت و لَم تطْمثْ فَِإنَّ علَيها 

  . قَالَ و سأَلْته عن رجٍل اشترى جاِريةً و ِهي حاِئض قَالَ ِإذَا طَهرت فَلْيمسها ِإنْ شاَء الِْعدةَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٧

 عِن الرجِل يشتِري الْجاِريةَ و لَم تِحض قَالَ يعتِزلُها شهراً ِإنْ )عليه السالم ( اللَِّه سأَلْت أَبا عبِد 
كَانت قَد مست قَالَ أَ فَرأَيت ِإِن ابتاعها و ِهي طَاِهر و زعم صاِحبها أَنه لَم يطَأْها منذُ 

انَ ِعندك أَِميناً فَمسها و قَالَ ِإنَّ ذَا الْأَمر شِديد فَِإنْ كُنت لَا بد فَاِعلًا فَتحفَّظْ طَهرت قَالَ ِإنْ كَ
  .لَا تنِزلْ علَيها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه - ٨
لْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى جاِريةً و ِهي طَاِمثٌ أَ ا

يستبِرئ رِحمها ِبحيضٍة أُخرى أَم تكِْفيِه هِذِه الْحيضةُ فَقَالَ لَا بلْ تكِْفيِه هِذِه الْحيضةُ فَِإِن 
بتٍل اسِزلَِة فَضنِبم ِهي أْسى فَلَا برا ِبأُخأَهر.  
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٩ - نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحكٍْر   مِن بى بوسم
 عن رجٍل اشترى أَمةً هلْ يِصيب ِمنها )عليه السالم ( عن زرارةَ عن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

اتاِلِه فَِإنْ مم ِمن تارص ا وهبجوتِإذَا اس معا قَالَ نِرئْهبتسي لَم اِن ويونَ الِْغشد ِمن تكَان ت
  .ماِلِه 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن -١٠
 ِفي رجٍل اشترى )عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 دِعن ِهي ا وطَأَهأَنْ ي لَه سلَي و عيالْب بجقَا قَالَ ورافْت ى ثُممسٍن مةً ِبثَماِريٍل ججر ِمن
 قْدن وطَا فَهرتا اشكُوني ِإذَا لَم نالثَّم ا وهاِحبص ِلمعي ا وهقِْبضى يتا حاِحِبهص.  

اِريرباب الس  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي - ١
حاِمِهن  علَيكُم ِبأُمهاٍت الْأَولَاِد فَِإنَّ ِفي أَر)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .الْبركَةَ 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن - ٢
ولَاِد فَِإنَّ ِفي  اطْلُبوا الْأَولَاد ِمن أُمهاِت الْأَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْحسيِن 

  .أَرحاِمِهن الْبركَةَ 
  باب الْأَمِة يشتِريها الرجلُ و ِهي حبلَى

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١
 قَالَ سأَلْته عِن الْأَمِة الْحبلَى )عليه السالم ( بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ 

   فَقَالَ أَحلَّتها آيةٌ و حرمتها آيةٌ أُخرى )عليه السالم ( يشتِريها الرجلُ فَقَالَ سِئلَ عن ذَِلك أَِبي 
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 كلَدو و كفْسن تيهِإذَا ن ِهيتو أَنْ أَنجا أَرلُ أَنجلِْدي فَقَالَ الرو فِْسي وا نهناٍه عا نأَن.  
٢ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ   مِرفَاع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد ع

 فَقُلْت أَشتِري الْجاِريةَ فَتمكُثُ ِعنِدي الْأَشهر لَا تطْمثُ و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن موسى 
حبلٌ أَ فَِلي أَنْ أَنِكحها ِفي فَرِجها فَقَالَ ِإنَّ لَيس ذَِلك ِمن ِكبٍر فَأُِريها النساَء فَيقُلْن لَيس ِبها 

الطَّمثَ قَد تحِبسه الريح ِمن غَيِر حبٍل فَلَا بأْس أَنْ تمسها ِفي الْفَرِج قُلْت فَِإنْ كَانت حبلَى 
  .فَما ِلي ِمنها ِإنْ أَردت قَالَ لَك ما دونَ الْفَرِج 

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن  - ٣
 قَالَ ِفي )عليه السالم ( بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

شِة يِليدا الْوهلَدو عضى تتا حهبقْرلَى قَالَ لَا يبح ِهي لُ وجا الرِريهت.  
عليه (   سهلٌ عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر - ٤

ا يِحلُّ لَه ِمنها فَقَالَ ما دونَ الْفَرِج قُلْت فَيشتِري  الرجلُ يشتِري الْجاِريةَ و ِهي حاِملٌ م)السالم 
الْجاِريةَ الصِغريةَ الَِّتي لَم تطْمثْ و لَيست ِبعذْراَء أَ يستبِرئُها قَالَ أَمرها شِديد ِإذَا كَانَ ِمثْلُها 

  .تعلَق فَلْيستبِرئْها 
٥ -نب دمحِن   مةَ باررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

 عِن الْجاِريِة الْحبلَى يشتِريها الرجلُ فَيِصيب ِمنها دونَ )عليه السالم ( أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
أْسِج قَالَ لَا بةً الْفَرِغرت ِريدقَالَ ت ا ِفي ذَِلكهِمن ِصيبفَي قُلْت .  

  باب الرجِل يعِتق جاِريته و يجعلُ ِعتقَها صداقَها
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعِتق الْأَمةَ و يقُولُ مهرِك ِعتقُِك فَقَالَ حسن )عليه السالم ( 
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بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد   حميد بن ِزياٍد عِن ا- ٢
 عِن الرجِل تكُونُ لَه الْأَمةُ فَيِريد أَنْ )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

عجا أَ يهجوزتا فَيِتقَهعي دتعت كَم ةٌ وِعد ها ِمنهلَيلْ عه ا وِدقُهصي ا ثُمِتقُهعي ا أَوهرها مقَهلُ ِعت
ِإنْ أَعتقَها و هلْ يجوز لَه ِنكَاحها ِبغيِر مهٍر و كَم تعتد ِمن غَيِرِه فَقَالَ يجعلُ ِعتقَها صداقَها 

اَء وا ِإنْ شهِنكَاح وزجلَا ي و دتعا تها فَِإناقَهدا صقُهِإنْ كَانَ ِعت ا وقَهدأَص ا ثُمقَهتاَء أَعِإنْ ش 
 ِدرهماً ِإذَا أَعتقَها ِإلَّا ِبمهٍر و لَا يطَأُ الرجلُ الْمرأَةَ ِإذَا تزوجها حتى يجعلَ لَها شيئاً و ِإنْ كَانَ

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن ثَعلَبةَ - ٣

عِتقُِك و  يقُولُ ِإذَا قَالَ الرجلُ ِلأَمِتِه أُ)عليه السالم ( عن عبيِد بِن زرارةَ أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
 اِئزج وقَِك فَهِك ِعترهلُ معأَج ِك وجوزأَت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
 سريته أَ يصلُح لَه أَنْ يتزوجها ِبغيِر ِعدٍة قَالَ نعم قُلْت  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعِتق)عليه السالم ( 

  .فَغيره قَالَ لَا حتى تعتد ثَلَاثَةَ أَشهٍر 
٥ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِد   ممح

 ةٌ وجوز ٍل لَهجر نع هأَلْتانَ قَالَ سرِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِميعاً عاِلٍد جِن خب
قَها أَنَّ ِعتهلَيطَ عرتاَء اشا فَقَالَ ِإنْ شهجوزتي و هتيرس ِتقعأَنْ ي و لَهدبةٌ ييرا فَِإنَّ ساقُهدا ص

ذَِلك حلَالٌ أَو يشتِرطُ علَيها ِإنْ شاَء قَسم لَها و ِإنْ شاَء لَم يقِْسم و ِإنْ شاَء فَضلَ الْحرةَ علَيها 
 أْسفَلَا ب ِبذَِلك تِضيفَِإنْ ر.  

  باب ما يِحلُّ ِللْمملُوِك ِمن النساِء
١ -دمحكَِم   مِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب 

 قَالَ سأَلْته عِن )عليهما السالم ( و صفْوانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
بأَر جوزتِد يباٍء الْعِإم عبأَر جوزاَء تِإنْ ش ِن ويترح جوزتي لَِكن قَالَ لَا و اِئررح ع.  
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 بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد- ٢
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لُّ لَه ِمن النساِء فَقَالَ حرتاِن أَو أَربع ِإماٍء قَالَ و لَا  قَالَ سأَلْته عِن الْمملُوِك ما يِح)عليه السالم ( 
 لَه ِقيقُهر و نهطَؤي اِريوج ةً أَواِريج اِلِه ِإنْ كَانَ لَهم ِمن ِريتشفَي لَاهوم أْذَنَ لَهِبأَنْ ي أْسب

  .حلَالٌ 
٣ -نى عيحي نب دمحاِلٍد   مِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح 

 قَالَ سأَلْته عِن )عليهما السالم ( جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
وزتأَنْ ي ِحلُّ لَهي لُوِك كَممالْم الٌ وِدِه مِإنْ كَانَ ِفي ي أْسقَالَ لَا ب اٍء وِإم عبأَر اِن أَوترقَالَ ح ج

 نطَأَهي اِري ووالْج اَء ِمنا شى مرستِة أَنْ يارجِفي الت أْذُوناً لَهكَانَ م.  
ٍد عن أَباٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِح- ٤

 عِن الْمملُوِك يأْذَنُ لَه مولَاه أَنْ يشتِري ِمن ماِلِه الْجاِريةَ و الثِّنتيِن )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَه دحلَالٌ قَالَ يح لَه ِقيقُهر الثَّلَاثَ و و هاِوزجاً لَا يدح .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٥
ِإنه يشتِري  قَالَ ِإذَا أَِذنَ الرجلُ ِلعبِدِه أَنْ يتسرى ِمن ماِلِه فَ)عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 أَِذنَ لَه كُونَ قَدأَنْ ي دعاَء بش كَم.  
لَاهوِر ِإذِْن ميِبغ جوزتلُوِك يمباب الْم  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١
 قَالَ لَا يجوز ِللْعبِد تحِرير و لَا تزِويج و لَا )عليه السالم ( لَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد ال

 لَاهواِلِه ِإلَّا ِبِإذِْن مم طَاٌء ِمنِإع.  
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي - ٢
لَى ذَِلك مولَاه  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج عبده ِبغيِر ِإذِْنِه فَدخلَ ِبها ثُم اطَّلَع ع)عليه السالم ( جعفٍَر 

فَقَالَ ذَِلك ِإلَى مولَاه ِإنْ شاَء فَرق بينهما و ِإنْ شاَء أَجاز ِنكَاحهما فَِإنْ فَرق بينهما فَِللْمرأَِة ما 
كَاحه فَهما علَى ِنكَاِحِهما أَصدقَها ِإلَّا أَنْ يكُونَ اعتدى فَأَصدقَها صداقاً كَِثرياً و ِإنْ أَجاز ِن

 ِإنما )عليه السالم (  فَِإنَّ أَصلَ النكَاِح كَانَ عاِصياً فَقَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( الْأَوِل فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
م يعِص اللَّه ِإنَّ ذَِلك لَيس كَِإتياِن ما أَتى شيئاً حلَالًا و لَيس ِبعاٍص ِللَِّه ِإنما عصى سيده و لَ

  .حرم اللَّه عز و جلَّ علَيِه ِمن ِنكَاٍح ِفي ِعدٍة و أَشباِهِه 
ي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِب- ٣

 قَالَ سأَلْته عن مملُوٍك تزوج ِبغيِر ِإذِْن سيِدِه فَقَالَ ذَاك ِإلَى سيِدِه ِإنْ شاَء )عليه السالم ( جعفٍَر 
لنخِعي و أَجازه و ِإنْ شاَء فَرق بينهما قُلْت أَصلَحك اللَّه ِإنَّ الْحكَم بن عتيبةَ و ِإبراِهيم ا
 )عليه السالم ( أَصحابهما يقُولُونَ ِإنَّ أَصلَ النكَاِح فَاِسد و لَا تِحلُّ ِإجازةُ السيِد لَه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 اِئزج لَه وفَه هازفَِإذَا أَج هديى سصا عمِإن ِص اللَّهعي لَم هِإن.  
٤ -محٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 فَقَالَ ِإني كُنت مملُوكاً ِلقَوٍم و ِإني تزوجت امرأَةً )عليه السالم ( قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإذِْن مواِلي ثُم أَعتقُوِني بعد ذَِلك أَ فَأُجدد ِنكَاِحي ِإياها ِحني أُعِتقْت فَقَالَ لَه أَ كَانوا حرةً ِبغيِر 

قَالَ عِلموا أَنك تزوجت امرأَةً و أَنت مملُوك لَهم فَقَالَ نعم و سكَتوا عني و لَم يعيروا علَي فَ
  .سكُوتهم عنك بعد ِعلِْمِهم ِإقْرار ِمنهم اثْبت علَى ِنكَاِحك الْأَوِل 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٥
 ِفي )عليه السالم (  الْحجاِج عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن

 هأَن معا أَزقَالَ م وه امرح قُلْت لَاهواٍص ِلماٍص ِللَِّه قَالَ عأَ ع لَاهوِر ِإذِْن ميِبغ جوزلُوٍك تمم
فْعأَنْ لَا ي قُلْ لَه و امرح لَاهولَ ِإلَّا ِبِإذِْن م.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٦
 نع  
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 أَنه قَالَ ِفي رجٍل كَاتب علَى نفِْسِه و ماِلِه و لَه أَمةٌ و قَد شِرطَ علَيِه أَنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
الْأَكْلَةَ ِمن الطَّعاِم و لَا يتزوج فَأَعتق الْأَمةَ و تزوجها فَقَالَ لَا يصلُح لَه أَنْ يحِدثَ ِفي ماِلِه ِإلَّا 

 لَمعي ِحني تمئاً قَالَ ِإذَا صيقُلْ شي لَم ِبِنكَاِحِه و ِلمع هديِقيلَ فَِإنَّ س وددرم فَاِسد هِنكَاح
أَو هِنكَاح ددجى أَنْ يرأَ فَت قتع بكَاتِقيلَ فَِإنَّ الْم أَقَر فَقَد ِل ِبذَِلككَاِح الْأَولَى النع ِضيمي 

  .قَالَ يمِضي علَى ِنكَاِحِه 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

مرأٍَة حرٍة زوجت نفْسها عبداً ِبغيِر ِإذِْن مولَاه فَقَد أَباحت  أَيما ا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .فَرجها و لَا صداق لَها 

  باب الْمملُوكَةُ تتزوج ِبغيِر ِإذِْن مواِليها
١ -ِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِطينزٍر الْبصِن أَِبي نِد بمح

 عِن الْأَمِة تتزوج ِبغيِر )عليه السالم ( عن داود بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِإذِْن أَهِلها قَالَ يحرم ذَِلك علَيها و هو الزنا 

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن عن فَضِل بِن   الْ- ٢
 عِن الْأَمِة تتزوج ِبغيِر ِإذِْن مواِليها قَالَ يحرم ذَِلك )عليه السالم ( عبِد الْمِلِك قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ى عِزن وه ا وهلَي.  
هتأَم هدبع جوزلُ يجباب الر  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١
  مته قَالَ يقُولُ قَد أَنكَحتك فُلَانةَ و  الرجلُ كَيف ينِكح عبده أَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٤٨٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

اٍم أَوطَع اً ِمندم لَو و لَاهوِل مِقب ِمن ِلِه أَوِقب اَء ِمنا شا مِطيهعي ذَِلك وحن ماً أَوهِدر .  
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن محمِد - ٢

 أَمةٌ فَيِريد أَنْ يجمع  ِفي الْمملُوِك فَتكُونُ ِلمولَاه أَو ِلمولَاِتِه)عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
بينهما أَ ينِكحه ِنكَاحاً أَو يجِزئُه أَنْ يقُولَ قَد أَنكَحتك فُلَانةَ و يعِطي ِمن ِقبِلِه شيئاً أَو ِمن ِقبِل 

 مهرِطي الدعي هتأَير قَد اً ودم لَو و معِد قَالَ نبالْع.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٣

 عِن الرجِل يزوج مملُوكَته عبده أَ تقُوم )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَيِني أَِبي ععنم قَالَ قَد و ذَِلك اِل فَكَِرهالْح لَى ِتلْكا عاهري كَِشفاً أَونم اهرفَت قُومت تا كَانِه كَم

 ِمي غُلَاِمي ِلذَِلكدخ ضعب جوأَنْ أُز.  
٤ -فَّاِف عالْخ اقحأَِبي ِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍد عيِن أَِبي زِد بمحم ن

 أَ يسرك أَنْ يكُونَ لَك قَاِئد يا أَبا )عليه السالم ( أَِبي هارونَ الْمكْفُوِف قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
الَ اشتِر خاِدماً كُسوِمياً هارونَ قَالَ قُلْت نعم جِعلْت ِفداك قَالَ فَأَعطَاِني ثَلَاِثني ِديناراً فَقَ

 طَاهراً فَأَعيونَ فَقَالَ خارا ها أَبي كقَاِئد تأَير فكَي ِه فَقَالَ لَهلَيلَ عخد جا أَنْ حفَلَم اهرتفَاش
ةً فَِإنَّ أَواِنيبةً شاِريِر جتاش اراً فَقَالَ لَهِدين ِرينِعش ةً وسمةً خاِنيبةً شاِريج تيرتةٌ فَاشقُر نهلَاد

 )عليه السالم ( فَزوجتها ِمنه فَأَصبت ثَلَاثَ بناٍت فَأَهديت واِحدةً ِمنهن ِإلَى بعِض ولِْد أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يت ِبنتاِن ما يسرِني ِبِهن أُلُوف و أَرجو أَنْ يجعلَ ثَواِبي ِمنها الْجنةَ و بِق
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  باب الرجِل يزوج عبده أَمته ثُم يشتِهيها
يِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا زوج الرجلُ عبده أَمته ثُم اشتهاها قَالَ لَه اعتِزلْها فَِإذَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .م يردها علَيِه ِإذَا شاَء طَِمثَت وِطئَها ثُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن محمِد - ٢

نات ِمن النساِء ِإلَّا  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الْمحص)عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ما ملَكَت أَيمانكُم قَالَ هو أَنْ يأْمر الرجلُ عبده و تحته أَمته فَيقُولَ لَه اعتِزِل امرأَتك و لَا 

م دعب تاضا فَِإذَا حهسمي ثُم ِحيضى تتح هنا عهِبسحي ا ثُمهبقْرِر تيِه ِبغلَيا عهدا راهِه ِإيس
  .ِنكَاٍح 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٣
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )م عليه السال( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِزِلي فَقَدتا اعقُولُ لَهقَالَ ي عنصي فكَي دبالْع ِفرا فَيمهنيب قفَرأَنْ ي ِريدِدِه فَيبع ِمن هتاِريج جوزي
ي ِعنيبأَر ةً وسمخ دتعي فَتدتا فَاعكُمنيب قْتفَر ِفري ِإنْ لَم اَء وا ِإنْ شلَاهوا مهاِمعجي ماً ثُمو

قَالَ لَه ِمثْلَ ذَِلك قُلْت فَِإنْ كَانَ الْمملُوك لَم يجاِمعها قَالَ يقُولُ لَها اعتِزِلي فَقَد فَرقْت بينكُما 
ِتِه ِإنْ شاعس ا ِمنلَاهوا مهاِمعجي ا ثُمهلَيةَ علَا ِعد اَء و.  

ا ِرقهضعب و را حهضعأَِة الَِّتي برباب ِنكَاِح الْم  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١

  ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عِن الرجِل تكُونُ بينهما جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن 
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ِذي لَم يعِتق لَا أَبِغي فَقَومِني و ذَرِني كَما أَنا الْأَمةُ فَيعِتق أَحدهما نِصيبه فَتقُولُ الْأَمةُ ِللَّ
أَخدمك أَ رأَيت ِإنْ أَراد الَِّذي لَم يعِتِق النصف الْآخر أَنْ يطَأَها أَ لَه ذَِلك قَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ 

 فَرجاِن و لَا ينبِغي لَه أَنْ يستخِدمها و لَِكن يستسِعيها فَِإنْ ِلأَنه لَا يكُونُ ِللْمرأَِة] ذَِلك[يفْعلَ 
 موي لَه و موا يفِْسهن ا ِمنكَانَ لَه تأَب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٢
 قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن تكُونُ )عليه السالم ( فُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ

ومِني ذَرِني بينهما الْأَمةُ فَيعِتق أَحدهما نِصيبه فَتقُولُ الْأَمةُ ِللَِّذي لَم يعِتق ِنصفَه لَا أُِريد أَنْ تقَ
كَما أَنا أَخدمك و ِإنه أَراد أَنْ يستنِكح النصف الْآخر قَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يفْعلَ ِلأَنه لَا يكُونُ 

ِعيهستسا فَيهمقَوي لَِكن ا وهِدمختسِغي أَنْ يبنلَا ي اِن وجأَِة فَررا ِللْم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد - ٣

 قَالَ سأَلْته عن جاِريٍة بين رجلَيِن دبراها جِميعاً ثُم أَحلَّ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر ] قَيٍس[بِن 
دأَح اً ِمنرا حفُهِنص ارص اِحِبِه فَقَدلَ صقَب اتا ممهأَي لَالٌ وح لَه وِريِكِه قَالَ ها ِلشهجا فَرمه

لَ لَا ِقبِل الَِّذي مات و ِنصفُها مدبراً قُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَراد الْباِقي ِمنهما أَنْ يمسها أَ لَه ذَِلك قَا
 اً قَدرا حفُهِنص ارص قَد سأَ لَي لَه قُلْت ادا أَرا ِمثْلَ مها ِبِرضاً ِمنهجوزتي ا وقَهِعت تبِإلَّا أَنْ ي

 لَتعج فَِإنْ ِهي لَى قُلْتا قَالَ بمهاِقي ِمنِللْب رالْآخ فصالن ا وِتهقَبر فِنص لَكَتا ِفي ملَاهوم
 تزا أَجكَم ا ذَِلكلَه وزجلَا ي ِلم قُلْت ذَِلك لَه وزجقَالَ لَا ي ذَِلك لَه لَّتأَح ا وِجهفَر ِحلٍّ ِمن

جفَر بهةَ لَا ترا قَالَ ِإنَّ الْحهِريِكِه ِمنا ِلشهجلَّ فَرأَح ا ِحنيفُهِنص ِللَِّذي كَانَ لَه هِعريلَا ت ا وه
يةً ِبشعتا مهجوزتأَنْ ي بفَِإنْ أَح موا يهربِللَِّذي د و موا يفِْسهن ا ِمنلَه لَِكن و لِّلُهحلَا ت ٍء  و

يا ِبشهِمن عتمتا فَلْيهفْسِفيِه ن ِلكمِم الَِّذي توكَ ِفي الْي ٍء قَلَّ أَو ثُر.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن الْحسِن بِن - ٤
  محمٍد 
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س نةَ ععرز نلَ عجِإنَّ الر ٍل ثُمجر ا ِمناهجوةٌ فَزا أَممهنيِن بلَيجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعم
  .اشترى بعض السهميِن فَقَالَ حرمت علَيِه 

دبع أَو رح جوا زلَه ةَ واِريِري الْجتشِل يجباب الر  
١ -نب دمحِن   مِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 

عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَ سأَلْت أَبا 
 رجٍل اشترى جاِريةً يطَؤها فَبلَغه أَنَّ لَها زوجاً قَالَ يطَؤها فَِإنَّ بيعها  عن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

يلَى شاِن عقِْدرا لَا يمهأَن ذَِلك ا وا  طَلَاقُها ِإذَا ِبيعِرِهمأَم ٍء ِمن.  
 ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن- ٢

 عِن الْأَمِة تباع و لَها زوج فَقَالَ )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صفْقَتها طَلَاقُها 

ِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن بكَيِر بِن أَعين و بريِد بِن معاِويةَ   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٣
 قَالَا مِن اشترى مملُوكَةً لَها زوج فَِإنَّ بيعها طَلَاقُها )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

ِري فَرتشاَء الْما فَِإنْ شلَى ِنكَاِحِهما عمكَهراَء تِإنْ ش ا ومهنيب ق.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٤

لْأَمِة بيعها أَو بيع زوِجها و قَالَ ِفي  قَالَ طَلَاق ا)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
الرجِل يزوج أَمته رجلًا حراً ثُم يِبيعها قَالَ هو ِفراق ما بينهما ِإلَّا أَنْ يشاَء الْمشتِري أَنْ 

  .يدعهما 
 عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٥

 كَتب ِإلَى عاِمِلِه )عليه السالم (  ِإنَّ الناس يروونَ أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
رتةً فَاشاِريج لَه ِريتشاِئِن أَنْ يدِبالْم بجاً فَكَتوا زِه أَنَّ لَهِإلَي بكَت ِه وا ِإلَيثَ ِبهعب ا واه  
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 ِليِه ععليه السالم ( ِإلَي(رتا فَاشهعضب ِريتشأَنْ ي  ِليلَى عوا عفَقَالَ كَذَب اه ) عليه السالم( ِليأَ ع  ) عليه السالم

  . يقُولُ هذَا )
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن الْحسِن بِن - ٦

أَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نٍد عمحلًا مجِإنَّ ر ٍل ثُمجر ا ِمناهجوةٌ فَزا أَممهنيِن بلَيجر نع ه
اشترى بعض السهميِن قَالَ حرمت علَيِه ِبِشراِئِه ِإياها و ذَِلك أَنَّ بيعها طَلَاقُها ِإلَّا أَنْ يشتِريها 

 ِميِعِهمج ِمن.  
   تكُونُ زوجةَ الْعبِد ثُم تِرثُه أَو تشتِريِه فَيِصري زوجها عبدهاباب الْمرأَةُ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١
 ِفي سريِة رجٍل ولَدت )عليه السالم (  قَضى أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ)عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

ِلسيِدها ثُم اعتزلَ عنها فَأَنكَحها عبده ثُم توفِّي سيدها و أَعتقَها فَوِرثَ ولَدها زوجها ِمن أَِبيِه 
ِرثَتا فَوهلَدو فِّيوت ثُم ا ولَا أُطَلِّقُه أَِتي ورلُ امجقُولُ الرِلفَاِن يتخاَءا يا فَجلَِدهو ا ِمنهجوز 

الْمرأَةُ تقُولُ عبِدي و لَا يجاِمعِني فَقَالَِت الْمرأَةُ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ سيِدي تسراِني فَأَولَدِني 
اع لَداً ثُما وأَن ِتِه ووم دقَِني ِعنتفَاةُ أَعِدي الْويس ترضا حذَا فَلَمِدِه هبع ِني ِمنكَحلَِني فَأَنزت

زوجةُ هذَا و ِإنه صار مملُوكاً ِلولَِدي الَِّذي ولَدته ِمن سيِدي و ِإنَّ ولَِدي مات فَوِرثْته هلْ 
لُحصي ا أَِمريلَا ي ةٌ قَالَتِت طَاِئعأَن ِك ودبع ارذُ صنِك معاملْ جا هطَأَِني فَقَالَ لَهأَنْ ي لَه 

الْمؤِمِنني قَالَ لَو كُنِت فَعلِْت لَرجمتِك اذْهِبي فَِإنه عبدِك لَيس لَه علَيِك سِبيلٌ ِإنْ ِشئِْت أَنْ 
ِبيِعي وِتِقي تعِإنْ ِشئِْت أَنْ ت ِرقِّي وِإنْ ِشئِْت أَنْ ت .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى - ٢

تِمعاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه عبا عقُولُ ِفي )عليه السالم (  أَبي 
 ِه ثُمِج أُموِفي ز ِصيبن لَه ارفَص هناب ِرثَهلُ فَوجالر اتم ثُم لُوكَهمم لٍَد لَهو أُم جوٍل زجر

 اتم  
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الْولَد أَ تِرثُه أُمه قَالَ نعم قُلْت فَِإذَا وِرثَته كَيف تصنع و هو زوجها قَالَ تفَاِرقُه و لَيس لَه علَيها 
  .سِبيلٌ و هو عبدها 

ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ و محمِد بِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٣
 قَالَ ِفي امرأٍَة لَها زوج مملُوك فَمات )عليه السالم ( حمزةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مهنيب سقَالَ لَي هِرثَتفَو لَاهوم ا ِنكَاح.  
  أَبو الْعباِس محمد بن جعفٍَر عن أَيوب بِن نوٍح عن صفْوانَ عن سِعيِد بِن يساٍر - ٤

 عِن امرأٍَة حرٍة تكُونُ تحت الْمملُوِك فَتشتِريِه هلْ يبطُلُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يلَى شع قِْدرلَا ي لُوكمم دبع هِلأَن معقَالَ ن هٍء  ِنكَاح.  

  باب الْمرأَةُ يكُونُ لَها زوج مملُوك فَتِرثُه بعد ثُم تعِتقُه و ترضى ِبِه
ي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِل- ١

 ِفي امرأٍَة كَانَ لَها زوج مملُوك فَوِرثَته )عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِكن يجدداِن ِنكَاحاً آخر فَأَعتقَته هلْ يكُوناِن علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل قَالَ لَا و لَ

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ و غَيِرِه - ٢
 عِن امرأٍَة )لسالم عليه ا( عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .وِرثَت زوجها فَأَعتقَته هلْ يكُوناِن علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل قَالَ لَا و لَِكن يجدداِن ِنكَاحاً 
  باب الْأَمةُ تكُونُ تحت الْمملُوِك فَتعتق أَو يعتقَاِن جِميعاً

١ - اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع
 عن أَمٍة كَانت تحت عبٍد فَأُعِتقَِت الْأَمةُ قَالَ أَمرها ِبيِدها ِإنْ شاَءت تركَت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ا وِجهوز عا مهفْسن ها ِمنهفْسن تعزن اَءتِإنْ ش  
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تةُ فَأَعاِئشا عهترتلُوكَةٌ فَاشمم ِهي ا وٍج لَهوز دِعن تةَ كَانِريرأَنَّ ب ذَكَر ولُ وسا رهريا فَخهقَت
 و قَالَ ِإنْ شاَءت أَنْ تِقر ِعند زوِجها و ِإنْ شاَءت فَارقَته و كَانَ مواِليها )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 الْولَاُء ِلمن )صلى اهللا عليه وآله (  الَِّذين باعوها اشترطُوا علَى عاِئشةَ أَنَّ لَهم ولَاَءها فَقَالَ رسولُ اللَِّه
 فَعلَّقَته عاِئشةُ و قَالَت ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( أَعتق و تصدق علَى بِريرةَ ِبلَحٍم فَأَهدته ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 و اللَّحم معلَّق )صلى اهللا عليه وآله ( ِة فَجاَء رسولُ اللَِّه  لَا يأْكُلُ لَحم الصدقَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
فَقَالَ ما شأْنُ هذَا اللَّحِم لَم يطْبخ فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه صدق ِبِه علَى بِريرةَ و أَنت لَا تأْكُلُ 

  .يةٌ ثُم أَمر ِبطَبِخِه فَجاَء ِفيها ثَلَاثٌ ِمن السنِن الصدقَةَ فَقَالَ هو لَها صدقَةٌ و لَنا هِد
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ و محمد بن ِإسماِعيلَ - ٢

عليه (  بِن الْقَاِسِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص

  . ِإنَّ بِريرةَ كَانَ لَها زوج فَلَما أُعِتقَت خيرت )السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٣
تِمعِد اللَِّه سبا ععليه السالم (  أَب( و ا ِنكَاحمهنيب سفَلَي هأَترام لًا وجر كلُوكَيمم قْتتقُولُ ِإذَا أَعي 

مته قَالَ ِإنْ أَحببت أَنْ يكُونَ زوجها كَانَ ذَِلك ِبصداٍق قَالَ و سأَلْته عِن الرجِل ينِكح عبده أَ
 ِتقَتِفيِه ِإذَا أُع ريخت معلَا قَالَ ن ِفيِه أَم ريخا تقَهتأَع ثُم.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عمن حدثَه عن أَِبي عبِد - ٤
 ِفي بِريرةَ ثَلَاثٌ ِمن السنِن ِحني أُعِتقَت ِفي )عليه السالم (  الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري)عليه السالم ( اللَِّه 

  .التخِيِري و ِفي الصدقَِة و ِفي الْولَاِء 
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٥ -   ةَ قَالَ ذَكَراعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد
صلى اهللا عليه وآله (   رسولُ اللَِّه - ١٤أَنَّ بِريرةَ مولَاةَ عاِئشةَ كَانَ لَها زوج عبد فَلَما أُعِتقَت قَالَ لَها 

  .ي ِإنْ ِشئِْت أَقَمِت مع زوِجِك و ِإنْ ِشئِْت فَلَا  اختاِر)
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد - ٦

  .الَ كَانَ زوج بِريرةَ عبداً  قَ)عليه السالم ( اللَِّه عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قتعةُ فَيرالْح هتحت لُوكمباب الْم  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ١
 يتزوج الْحرةَ ثُم يعتق فَيِصيب فَاِحشةً قَالَ فَقَالَ لَا  ِفي الْعبِد)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبِه و تِضير قَالَ لَا قَد ِتقِإذَا أُع ارِه الِْخيلَيِة عرفَِللْح قُلْت قتعا يم دعةَ برالْح اِقعوى يتح مجري
  .ِه الْأَوِل هو مملُوك فَهو علَى ِنكَاِح

هدِعن ِلدا فَتهطَؤاِملَ فَيةَ الْحاِريِري الْجتشلُ يجباب الر  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ١

 عن رجٍل اشترى جاِريةً حاِملًا و قَِد )عليه السالم ( الْحسِن عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا 
استبانَ حملُها فَوِطئَها قَالَ ِبئْس ما صنع قُلْت فَما تقُولُ ِفيِه قَالَ أَ عزلَ عنها أَم لَا قُلْت أَِجبِني 

هنلَ عزِن قَالَ ِإنْ كَانَ عيهجِفي الْو ِبيعا فَلَا يهنِزلْ ععي ِإنْ كَانَ لَم و ودعلَا ي و ِق اللَّهتا فَلْي
  .ذَِلك الْولَد و لَا يوِرثُه و لَِكن يعِتقُه و يجعلُ لَه شيئاً ِمن ماِلِه يِعيش ِبِه فَِإنه قَد غَذَّاه ِبنطْفَِتِه 

 أَنَّ )عليه السالم ( ِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبرا- ٢
   دخلَ علَى رجٍل ِمن الْأَنصاِر و ِإذَا وِليدةٌ عِظيمةُ الْبطِْن تختِلف )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
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فَسأَلَ عنها فَقَالَ اشتريتها يا رسولَ اللَِّه و ِبها هذَا الْحبلُ قَالَ أَ قَِربتها قَالَ نعم قَالَ أَعِتق ما 
 اللَِّه و ِبما استحق الِْعتق قَالَ ِلأَنَّ نطْفَتك غَذَّت سمعه و بصره و ِفي بطِْنها قَالَ يا رسولَ

 همد و هملَح.  
٣ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ من جامع أَمةً حبلَى ِمن غَيِرِه فَعلَيِه أَنْ يعِتق ولَدها و لَا يستِرق )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِلأَنه شارك ِفيِه الْماُء تمام الْولَِد 

  هِر فَتحبلُ باب الرجِل يقَع علَى جاِريِتِه فَيقَع علَيها غَيره ِفي ذَِلك الطُّ
  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
( ِر أَتى أَِبي  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصا)عليه السالم ( محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ ِإني ابتِليت ِبأَمٍر عِظيٍم ِإنَّ ِلي جاِريةً كُنت أَطَأُها فَوِطئْتها يوماً و خرجت ِفي )عليه السالم 
فَوجدت حاجٍة ِلي بعد ما اغْتسلْت ِمنها و نِسيت نفَقَةً ِلي فَرجعت ِإلَى الْمنِزِل ِآلخذَها 

عليه ( غُلَاِمي علَى بطِْنها فَعددت لَها ِمن يوِمي ذَِلك ِتسعةَ أَشهٍر فَولَدت جاِريةً قَالَ فَقَالَ لَه أَِبي 

ا دمت حياً ثُم  لَا ينبِغي لَك أَنْ تقْربها و لَا أَنْ تِبيعها و لَِكن أَنِفق علَيها ِمن ماِلك م)السالم 
  .أَوِص ِعند موِتك أَنْ ينفَق علَيها ِمن ماِلك حتى يجعلَ اللَّه لَها مخرجاً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن محمِد بِن - ٢
 فَقَالَ لَه ِإني قَِد ابتِليت ِبأَمٍر عِظيٍم )عليه السالم (  رجلًا ِمن الْأَنصاِر أَتى أَبا جعفٍَر عجلَانَ قَالَ ِإنَّ

ِإني وقَعت علَى جاِريِتي ثُم خرجت ِفي بعِض حواِئِجي فَانصرفْت ِمن الطَِّريِق فَأَصبت غُلَاِمي 
( جاِريِة فَاعتزلْتها فَحِبلَت ثُم وضعت جاِريةً ِلِعدِة ِتسعِة أَشهٍر فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر بين ِرجلَِي الْ

 احِبِس الْجاِريةَ لَا تِبعها و أَنِفق علَيها حتى تموت أَو يجعلَ اللَّه لَها مخرجاً فَِإنْ )عليه السالم 
دقَالَ ِإذَا ح جاً ورخا ملَه لَ اللَّهعجى يتح اِلكم ا ِمنهلَيع فَقنِص ِبأَنْ يثٌ فَأَودح ثَ ِبك

 اٍت ثُمراِلي ثَلَاثَ مم ِلي وأَه لِْدي وو فِْسي ون لَى ِديِني وِم اللَِّه عفَقُلْ ِبس ِتكيب ِمن تجرخ
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 لْتجع  
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ِل يجالر ابا بهِهمتلُ فَيبحا فَتهطَؤةُ ياِريالْج كُونُ لَه.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ - ١

أَلْتاٍر قَالَ سسِن يِعيِد بس نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عِن جسا الْحِة )عليه السالم (  أَباِريِن الْجع 
تكُونُ ِللرجِل يِطيف ِبها و ِهي تخرج فَتعلَق قَالَ يتِهمها الرجلُ أَو يتِهمها أَهلُه قُلْت أَما 

 لَدالْو هةً فَلَا قَالَ ِإذاً لَِزمظَاِهر.  
ِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحا- ٢

 ِفي رجٍل كَانَ يطَأُ جاِريةً )عليه السالم ( محمٍد عن سلَيٍم مولَى ِطرباٍل عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا ِفي حثُهعبكَانَ ي هأَن و ِد اللَِّه لَهبو عفَقَالَ أَب ادا فَسهنع هلَغب هأَن و ِبلَتا حهأَن اِئِجِه وعليه ( و

 ِإذَا ولَدت أَمسك الْولَد فَلَا يِبيعه و يجعلُ لَه نِصيباً ِفي داِرِه قَالَ فَِقيلَ لَه رجلٌ يطَأُ جاِريةً )السالم 
ِإن و لَه و لَدالْو كسأَم تلَدو فَقَالَ ِإذَا ِهي ِبلَتح ا وهمهات هِإن اِئِجِه ووا ِفي حثُهعبي كُني لَم ه

 ِذِه ِمثْلَ ِتلْكه سلَي اِلِه وم اِرِه ود ِصيباً ِمنن لُ لَهعجي و هِبيعلَا ي.  
٣ - اِهيمرِإب نب ِليِد   عبع نا عاِبنحأَص ٍل ِمنجر نع اقحِن ِإسب مآد نأَِبيِه ع نع

 عن رجٍل كَانت لَه جاِريةٌ يطَؤها و ِهي )عليه السالم ( الْحِميِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ي أَنْ لَا يكُونَ ِمنه كَيف يصنع أَ يِبيع الْجاِريةَ و الْولَد قَالَ تخرج ِفي حواِئِجِه فَحِبلَت فَخِش

  .يِبيع الْجاِريةَ و لَا يِبيع الْولَد و لَا يورثُه ِمن ِمرياِثِه شيئاً 
 عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن- ٤

 عن رجٍل وقَع علَى جاِريٍة لَه تذْهب و )عليه السالم ( عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 الْولَِد قَالَ أَرى أَنْ لَا يباع هذَا يا ٌء ما تقُولُ ِفي ُء و قَد عزلَ عنها و لَم يكُن ِمنه ِإلَيها شي تِجي

 فَقَالَ أَ يتِهمها فَقُلْت أَما تهمةً ظَاِهرةً فَلَا قَالَ فَيتِهمها )عليه السالم ( سِعيد قَالَ و سأَلْت أَبا الْحسِن 
يا شأَم فَقُلْت لُكأَه  ففَلَا قَالَ فَكَي ٌء ظَاِهر لَدالْو كملْزأَنْ لَا ي ِطيعتست.  
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اِدرباب ن  
١ -داود ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نقٍَد عِن فَرب 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى رجلٌ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 من تتِهم )له صلى اهللا عليه وآ( خرجت و امرأَِتي حاِئض فَرجعت و ِهي حبلَى فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 ِإنْ يك ابن هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أَتِهم رجلَيِن قَالَ ائِْت ِبِهما فَجاَء ِبِهما فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
عقُلَته علَى قَوِم  فَجعلَ م)صلى اهللا عليه وآله ( فَيخرج قَطَطاً كَذَا و كَذَا فَخرج كَما قَالَ رسولُ اللَِّه 

 دالْح لَدجِة ياِنيالز نا ابي اناً قَالَ لَهسأَنَّ ِإن لَو و ملَه اثَهِمري ِه وأُم.  
  باب

يب   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و غَيِرِه عن يونس ِفي الْمرأَِة يِغ- ١
ُء ِبولٍَد أَنه لَا يلْحق الْولَد ِبالرجِل و لَا تصدق أَنه قَِدم فَأَحبلَها ِإذَا كَانت  عنها زوجها فَتِجي

  .غَيبته معروفَةً 
  باب الْجاِريِة يقَع علَيها غَير واِحٍد ِفي طُهٍر واِحٍد

١ - نب ِليِن   عِد بمحم و لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
 قَالَ ِإذَا وقَع الْحر و الْعبد و الْمشِرك ِبامرأٍَة ِفي طُهٍر واِحٍد )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا الْووعفَاد همهس جرخِللَِّذي ي لَدفَكَانَ الْو مهنيب أُقِْرع لَد.  
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٢ -نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نٍد عيمِن حاِصِم بع 
 ِإلَى الْيمِن فَقَالَ لَه )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بعثَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 اللَِّه أَتاِني قَوم قَد تبايعوا جاِريةً ِحني قَِدم حدثِْني ِبأَعجِب ما ورد علَيك قَالَ يا رسولَ
 و مهنيب تمهِعيِه فَأَسدي موا ِفيِه كُلُّهجتاح غُلَاماً و تلَداِحٍد فَوٍر وِميعاً ِفي طُها جِطئُوهفَو

فَقَالَ الن مهِصيبن هتنمض و همهس جرِللَِّذي خ هلْتعج وا )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيعازنٍم تقَو ِمن سلَي هِإن 
 ِحقالْم مهس جرلَّ ِإلَّا خج و زِإلَى اللَِّه ع مهروا أَمضفَو ثُم.  

ِست ِلأَقَلَّ ِمن ِلدت ا ثُمهِبيعا فَيهطَؤةُ ياِريا الْجكُونُ لَهِل يجباب الر ٍر وهِة أَش
را الْآخهسا مم دعلٌ ببا حِبه رظْها فَيِرئَهبتسِر أَنْ يغَي ةَ ِمناِريالْج ِبيعِل يجالر  

١ - لَِبيِن الْحِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ ِإذَا كَانَ ِللرجِل ِمنكُم الْجاِريةُ يطَؤها فَيعِتقُها فَاعتدت و )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن أَِبي

 تجوزا تم دعب تعضِإنْ و ا وقَهتا الَِّذي أَعلَاهوم ِمن هٍر فَِإنهِة أَشسمِلخ تعضفَِإنْ و تكَحن
  .ِستِة أَشهٍر فَِإنه ِلزوِجها الْأَِخِري ِل

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن - ٢
 و سِئلَ عن رجٍل اشترى جاِريةً  قَالَ سِمعته يقُولُ)عليه السالم ( الْحسِن الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ثُم وقَع علَيها قَبلَ أَنْ يستبِرئ رِحمها قَالَ ِبئْس ما صنع يستغِفر اللَّه و لَا يعود قُلْت فَِإنه باعها 
ن رجٍل آخر فَوقَع علَيها و لَم يستبِرئ ِمن آخر و لَم يستبِرئ رِحمها ثُم باعها الثَّاِني ِم

 الْولَد ِللِْفراِش و ِللْعاِهِر الْحجر )عليه السالم ( رِحمها فَاستبانَ حملُها ِعند الثَّاِلِث فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
.  

٣ -ِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عةَ   أَباعمِن سِن اباٍد عِن ِزيِد بيمح اِر وبِد الْجب
   قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن وقَعا )عليه السالم ( جِميعاً عن صفْوانَ عن سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٤٩٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com. ...مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 )صلى اهللا عليه وآله ( علَى جاِريٍة ِفي طُهٍر واِحٍد ِلمن يكُونُ الْولَد قَالَ ِللَِّذي ِعنده ِلقَوِل رسوِل اللَِّه 
 رجاِهِر الْحِللْع اِش وِللِْفر لَدالْو.  

  أَحد أَبويِه مملُوكاً و الْآخر حراًباب الْولَِد ِإذَا كَانَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ و الْحكَِم بِن - ١

  . قَالَ يذْهب ِإلَى الْحر ِمنهما ِمسِكٍني عن جِميٍل و ابِن بكَيٍر ِفي الْولَِد ِمن الْحر و الْمملُوكَِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ٢

ِل الطَّاِقيوفٍَر الْأَحعأَِبي ج نِة عِبيراِحِب الْعكْفُوِف صِل الْمأَِبي الْفَض نأَِبي ع نٍل عجر نع 
 أَنه سِئلَ عِن الْمملُوِك يتزوج الْحرةَ ما حالُ الْولَِد فَقَالَ حر فَقُلْت و الْحر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

انِت الْأُم حرةً أُعِتق ِبأُمِه و ِإنْ يتزوج الْمملُوكَةَ قَالَ يلْحق الْولَد ِبالْحريِة حيثُ كَانت ِإنْ كَ
  .كَانَ الْأَب حراً أُعِتق ِبأَِبيِه 

  أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن عِلي بِن أَسباٍط عِن - ٣
رِن دِميِل بج نِكٍني عِن ِمسكَِم بِد اللَِّه الْحبا عأَب تِمععليه السالم ( اٍج قَالَ س( جوزقُولُ ِإذَا تي 

 اررأَح هلْدةَ فَوالْأَم رالْح جوزِإذَا ت و اررأَح هلْدةَ فَورالْح دبالْع.  
 الْحكَِم و أَحمد بِن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن- ٤

 عِن )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
سةً قَالَ فَقَالَ ِلي لَيرح جوزتٍد يبع ةَ أَوالْأَم جوزتي راً الْحرِه حيوأَب دِإذَا كَانَ أَح لَدالْو قرتسي 

  .ِإنه يلْحق ِبالْحر ِمنهما أَيهما كَانَ أَباً كَانَ أَو أُماً 
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٥ -ِن   سكَِم بِن الْحِميعاً عِن جيسِن الْحِد بمحم اٍط وبِن أَسب ِليع ناٍد عِزي نلُ به
 يقُولُ ِإذَا تزوج الْعبد الْحرةَ )عليه السالم ( ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

رأَح هلْدفَو اررأَح هلْدةَ فَوالْأَم رالْح جوزِإذَا ت و ار.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

  . قَالَ ولْده أَحرار فَِإنْ أُعِتق الْمملُوك لَِحق ِبأَِبيِه  قَالَ ِفي الْعبِد تكُونُ تحته الْحرةُ)عليه السالم ( 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

زوج ِبأَمِة قَوٍم الْولْد مماِليك أَو أَحرار قَالَ ِإذَا كَانَ أَحد  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل الْحر يت)عليه السالم 
 اررأَح لْداً فَالْورِه حيوأَب.  

 ٍر ِمثْلَهيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد .  
  ِة يكُونُ لَها الْعبد فَينِكحهاباب الْمرأَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عِن - ١
عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَضى أَ)عليه السالم ( الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 ِفي امرأٍَة أَمكَنت نفْسها ِمن عبٍد لَها فَنكَحها أَنْ تضرب ِمائَةً و يضرب الْعبد خمِسني جلْدةً )
  .مدِركاً بعد ذَِلك و يباع ِبصغٍر ِمنها قَالَ و يحرم علَى كُلِّ مسِلٍم أَنْ يِبيعها عبداً 

  محمد بن جعفٍَر أَبو الْعباِس عن أَيوب بِن نوٍح عن صفْوانَ عن سِعيِد بِن يساٍر - ٢
 هِنكَاح ِطلُ ذَِلكبلْ يِريِه هتشلُوِك فَتمالْم تحكُونُ تِة ترأَِة الْحرِن الْمع هأَلْتقَالَ س هِلأَن معقَالَ ن

يلَى شع قِْدرلَا ي لُوكمم دبٍء  ع.  
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اهباَء أَشسباب أَنَّ الن  
١ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن م

 امرأَةً فَأَعجبته فَدخلَ علَى أُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رأَى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا وهِمن ابا فَأَصهموكَانَ ي ةَ ولَمس ظَرا النمِإن اسا النهفَقَالَ أَي قْطُري هأْسر اِس وِإلَى الن جرخ 

 لَهأِْت أَهئاً فَلْييش ذَِلك ِمن دجو نطَاِن فَميالش ِمن.  
٢ -ِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عم

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمثْلُ الَِّذي مع ِتلْك فَقَام رجلٌ ِإذَا نظَر أَحدكُم ِإلَى الْمرأَِة الْحسناِء فَلْيأِْت أَهلَه فَِإنَّ الَِّذي معها

 و هاِقبرلْي اِء ومِإلَى الس هظَرن فَعرقَالَ فَلْي عنصا يلٌ فَمأَه لَه كُني ولَ اللَِّه فَِإنْ لَمسا رفَقَالَ ي
  .لْيسأَلْه ِمن فَضِلِه 

  لْباِهباب كَراِهيِة الرهباِنيِة و ترِك ا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١

 )له صلى اهللا عليه وآ(  قَالَ جاَءِت امرأَةُ عثْمانَ بِن مظْعوٍن ِإلَى النِبي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ عثْمانَ يصوم النهار و يقُوم اللَّيلَ فَخرج رسولُ اللَِّه 

سأَى رر انُ ِحنيثْمع فرصلِّي فَانصي هدجانَ فَوثْماَء ِإلَى عى جتِه حلَيعِملُ نحباً يضغولَ اللَِّه م
 فَقَالَ لَه يا عثْمانُ لَم يرِسلِْني اللَّه تعالَى ِبالرهباِنيِة و لَِكن بعثَِني ِبالْحِنيِفيِة السهلَِة )صلى اهللا عليه وآله ( 

نتسِتي فَلْيِفطْر بأَح نِلي فَمأَه أَلِْمس لِّي وأُص و ومِة أَصحمالس كَاحالن ِتينس ِمن ِتي ونِبس .  
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 قَالَ قَالَ  )عليه السالم(   جعفَر بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 ِلكِإلَى أَه ِجعِكيناً قَالَ لَا قَالَ فَارِمس تماِئماً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعص تحبٍل أَصجولُ اللَِّه ِلرسر

  .فَِإنه ِمنك علَيِهم صدقَةٌ 
٣ -ع ِريعالْأَش ِليو عأَب أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم ن

 عِن الرجِل يكُونُ معه أَهلُه ِفي )عليه السالم ( صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فْعأَنْ ي ا أُِحبقَالَ م لَهأِْتي أَهاَء أَ يالْم ِجدفَِر لَا يالس طَلَب فِْسِه قَالَ قُلْتلَى نع افخلَ ِإلَّا أَنْ ي

  ِبذَِلك اللَّذَّةَ أَو يكُونُ شِبقاً ِإلَى النساِء قَالَ ِإنَّ الشِبق يخاف علَى نفِْسِه 
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 ِبيِن النى عوري هفَِإن لَالٌ قُلْتح واللَّذَّةَ قَالَ ه ِبذَِلك طْلُبي صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت( ا ذَرأَنَّ أَب 
ولَ اللَِّه آِتيِهمسا رفَقَالَ ي رجؤت لَكذَا فَقَالَ ائِْت أَهه نع أَلَهس اللَّه هِحمفَقَالَ ر رأُوج و 

 كَما أَنك ِإذَا أَتيت الْحرام أُِزرت فَكَذَِلك ِإذَا أَتيت الْحلَالَ أُوِجرت )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  . الْحلَالَ أُوِجر  أَ لَا ترى أَنه ِإذَا خاف علَى نفِْسِه فَأَتى)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٤
 ِإنَّ رسولَ  يقُولُ)عليه السالم ( الْجوهِري عن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم الْجعِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 دخلَ بيت أُم سلَمةَ فَشم ِرحياً طَيبةً فَقَالَ أَتتكُم الْحولَاُء فَقَالَت هو ذَا ِهي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
عني معِرض فَقَالَ تشكُو زوجها فَخرجت علَيِه الْحولَاُء فَقَالَت ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ زوِجي 

 ا لَوفَقَالَ أَم ِرضعي منع وه ِبِه و لَه بطَيا أَتباً ِممئاً طَييش كرا أَتم لَاُء قَالَتوا حِزيِديِه ي
ا ِإنفَقَالَ أَم لَياِلِه عِبِإقْب ا لَهم و ِك قَالَتلَياِلِه عِبِإقْب ا لَهِري مدلَكَاِن فَكَانَ يم فَهنلَ اكْتِإذَا أَقْب ه

كَالشاِهِر سيفَه ِفي سِبيِل اللَِّه فَِإذَا هو جامع تحات عنه الذُّنوب كَما يتحات ورق الشجِر فَِإذَا 
  .هو اغْتسلَ انسلَخ ِمن الذُّنوِب 

عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي داود الْمستِرق عن بعِض ِرجاِلِه   الْحسين بن محمٍد - ٥
 فَقَالَت ِإحداهن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ ثَلَاثَ ِنسوٍة أَتين رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَّحم و قَالَِت الْأُخرى ِإنَّ زوِجي لَا يشم الطِّيب و قَالَِت الْأُخرى ِإنَّ ِإنَّ زوِجي لَا يأْكُلُ ال
 يجر ِرداَءه حتى صِعد الِْمنبر فَحِمد )صلى اهللا عليه وآله ( زوِجي لَا يقْرب النساَء فَخرج رسولُ اللَِّه 

م قَالَ ما بالُ أَقْواٍم ِمن أَصحاِبي لَا يأْكُلُونَ اللَّحم و لَا يشمونَ الطِّيب و لَا اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُ
يأْتونَ النساَء أَما ِإني آكُلُ اللَّحم و أَشم الطِّيب و آِتي النساَء فَمن رِغب عن سنِتي فَلَيس ِمني 

.  
٦ -ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

صلى (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حب أَنْ يكُونَ علَى ِفطْرِتي فَلْيستن ِبسنِتي و ِإنَّ ِمن سنِتي النكَاح  من أَ)اهللا عليه وآله 
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اِدروباب ن  
١ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنكَِم   ِعدِن الْحع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح

 ا ثَلَاِثنيطَى ِبهأَع ةٌ قَدةٌ فَاِرهاِريج لَه خيش ارا جةَ قَالَ كَانَ لَناررِن زِد بيبع نِكٍني عِن ِمسب
ا مهلُغُ ِمنبٍم فَكَانَ لَا يهِدر أَلْف ي أَِجدفَِإن يفْرش نيكَذَا ب كدلْ يعقُولُ اجت تكَان و ِريدا ي

 عن هذَا فَسأَلَه )عليه السالم ( ِلذَِلك لَذَّةً و كَانَ يكْره أَنْ يفْعلَ ذَِلك فَقَالَ ِلزرارةَ اسأَلْ أَبا عبِد اللَِّه 
تسأَنْ ي أْسفَقَالَ لَا بيِبكُلِّ ش ا  ِعنيهلَيِدِه عسِر جيِبغ ِعنيتسلَا ي لَِكن ا وهلَيِدِه عسج ٍء ِمن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٢
 ِإذَا جامع أَحدكُم فَلَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )ه السالم علي( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يأِْتيِهن كَما يأِْتي الطَّير ِليمكُثْ و لْيلْبثْ قَالَ بعضهم و لْيتلَبثْ 
الْوشاِء عن ِإبراِهيم بِن أَِبي بكٍْر   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن - ٣

 ِفي الرجِل يجاِمع فَيقَع عنه ثَوبه قَالَ لَا )عليه السالم ( النحاِس عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن 
 أْسب.  

٤ -مِإس نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معِن جب ِليع ناٍم عمِن هاِعيلَ ب
  . عِن الرجِل يقَبلُ قُبلَ الْمرأَِة قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

٥ -نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليِر   عضِن النب دمأَح 
 أَ ينظُر الرجلُ )عليه السالم ( عن محمِد بِن ِمسِكٍني الْحناِط عن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسا فَقَالَ لَا بهاِمعجي وه أَِتِه ورِج امِإلَى فَر.  
م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن ِإسحاق بِن عماٍر عن   عِلي بن ِإبراِهي- ٦

 ِفي الرجِل ينظُر ِإلَى امرأَِتِه و ِهي عريانةٌ قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك و هِل اللَّذَّةُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِإلَّا ذَِلك.  
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  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن - ٧
 اتقُوا الْكَلَام ِعند ملْتقَى الِْختانيِن )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن 

 سروِرثُ الْخي هفَِإن.  
ِك   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محسِن بِن أَحمد عن أَباٍن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِل- ٨

 يقُولُ لَا يجاِمع الْمختِضب قُلْت جِعلْت ِفداك ِلم لَا يجاِمع )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 رصتحم هقَالَ ِلأَن ِضبتخالْم.  

اها الْبِفيه هكْرقَاِت الَِّتي يباب الْأَو  
١ -اِهيمرِإب نب ِليع   نأَِبيِه ع ناِلٍم عِن سِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 

 قَالَ قُلْت لَه هلْ يكْره الِْجماع ِفي وقٍْت ِمن الْأَوقَاِت و ِإنْ كَانَ حلَالًا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
فَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس و ِمن مِغيِب الشمِس ِإلَى مِغيِب الشفَِق و ِفي قَالَ نعم ما بين طُلُوِع الْ

الْيوِم الَِّذي تنكَِسف ِفيِه الشمس و ِفي اللَّيلَِة الَِّتي ينخِسف ِفيها الْقَمر و ِفي اللَّيلَِة و ِفي الْيوِم 
ريح السوداُء و الريح الْحمراُء و الريح الصفْراُء و الْيوِم و اللَّيلَِة اللَّذَيِن اللَّذَيِن يكُونُ ِفيِهما ال

 ِعند بعِض أَزواِجِه ِفي لَيلٍَة انكَسف )صلى اهللا عليه وآله ( يكُونُ ِفيِهما الزلْزلَةُ و لَقَد بات رسولُ اللَِّه 
مر فَلَم يكُن ِمنه ِفي ِتلْك اللَّيلَِة ما كَانَ يكُونُ ِمنه ِفي غَيِرها حتى أَصبح فَقَالَت لَه يا ِفيها الْقَ

رسولَ اللَِّه أَ ِلبغٍض كَانَ ِمنك ِفي هِذِه اللَّيلَِة قَالَ لَا و لَِكن هِذِه الْآيةُ ظَهرت ِفي هِذِه اللَّيلَِة 
فَكَِرهت أَنْ أَتلَذَّذَ و أَلْهو ِفيها و قَد عير اللَّه أَقْواماً فَقَالَ عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه ِإنْ يروا ِكسفاً 

  ِمن السماِء ساِقطاً يقُولُوا سحاب مركُوم فَذَرهم حتى يالقُوا يومهم الَِّذي ِفيِه يصعقُونَ 
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(  و ايم اللَِّه لَا يجاِمع أَحد ِفي هِذِه الْأَوقَاِت الَِّتي نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

  . عنها و قَِد انتهى ِإلَيِه الْخبر فَيرزق ولَداً فَيرى ِفي ولَِدِه ذَِلك ما يِحب )يه وآله صلى اهللا عل
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ - ٢

فَِريعفٍَر الْجعِن جِن بسأَِبي الْح نعليه السالم (  ع( لِّمسِر فَلْيهاِق الشحِفي م لَهى أَهأَت نقَالَ م 
  .ِلِسقِْط الْولَِد 

عليهما (  عن أَِبيِه عن جدِه )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن أَِبي الْحسِن موسى - ٣

 قَالَ يا عِلي لَا تجاِمع )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ ِفيما أَوصى ِبِه رسولُ اللَِّه  قَالَ)السالم 
ِد أَهلَك ِفي أَوِل لَيلٍَة ِمن الِْهلَاِل و لَا ِفي لَيلَِة النصِف و لَا ِفي آِخِر لَيلٍَة فَِإنه يتخوف علَى ولَ

 ِليلُ فَقَالَ عبالْخ لُ ذَِلكفْعي نونَ )عليه السالم ( مكِْثري ولَ اللَِّه فَقَالَ ِإنَّ الِْجنسا ري ذَاك ِلم و 
لْمجنونَ ِغشيانَ ِنساِئِهم ِفي أَوِل لَيلٍَة ِمن الِْهلَاِل و لَيلَِة النصِف و ِفي آِخِر لَيلٍَة أَ ما رأَيت ا

  .يصرع ِفي أَوِل الشهِر و ِفي آِخِرِه و ِفي وسِطِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٤
  .م ِمن السفَِر أَنْ يطْرق أَهلَه لَيلًا حتى يصِبح  قَالَ يكْره ِللرجِل ِإذَا قَِد)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٥ - نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بهس  

 أَكْره ِلأُمِتي أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يغشى الرجلُ أَهلَه ِفي النصِف ِمن الشهِر أَو ِفي غُرِة الِْهلَاِل فَِإنَّ مردةَ الشيطَاِن و الِْجن تغشى 

ا رلُونَ أَ مبخي ونَ وننجفَي مِني آدِة بغُر دِعن ِر وهالش ِف ِمنصِفي الن عرصي ابصالْم متأَي
  .الِْهلَاِل 

ِبيِت صيِفي الْب و لَهلُ أَهجالر اِقعوِة أَنْ ياِهيباب كَر  
١ -ع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   اِهيمرِن ِإبب اقحِإس ن

   يقُولُ لَا يجاِمِع الرجلُ امرأَته و لَا )عليه السالم ( عِن ابِن راِشٍد عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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  .جاِريته و ِفي الْبيِت صِبي فَِإنَّ ذَِلك ِمما يوِرثُ الزنا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن بِن زيٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد - ٢

 و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَو أَنَّ رجلًا غَِشي امرأَته )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( اللَِّه 
و ِفي الْبيِت صِبي مستيِقظٌ يراهما و يسمع كَلَامهما و نفَسهما ما أَفْلَح أَبداً ِإذَا كَانَ غُلَاماً 

اِنياً أَوِن كَانَ زيسالْح نب ِليكَانَ ع ةً واِنيز تةً كَاناِريعليه السالم (  ج( لَهى أَهشغأَنْ ي ادِإذَا أَر 
 مدالْخ جرأَخ و ورتى السخأَر و ابالْب أَغْلَق.  

  باب الْقَوِل ِعند دخوِل الرجِل ِبأَهِلِه
عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد   محمد بن يحيى - ١

 وه لًا وجر تِمعِصٍري قَالَ سأَِبي ب ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابِد اللَِّه عبِن أَِبي عب
 ِفداك ِإني رجلٌ قَد أَسننت و قَد تزوجت امرأَةً ِبكْراً صِغريةً  جِعلْت)عليه السالم ( يقُولُ ِلأَِبي جعفٍَر 

و لَم أَدخلْ ِبها و أَنا أَخاف أَنها ِإذَا دخلَت علَي تراِني أَنْ تكْرهِني ِلِخضاِبي و ِكبِري فَقَالَ 
لَت فَمرها قَبلَ أَنْ تِصلَ ِإلَيك أَنْ تكُونَ متوضئَةً ثُم أَنت لَا تِصلُ  ِإذَا دخ)عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 

 رم و عاد ٍد ثُممحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص و ِد اللَّهجم ِن ثُميتكْعلِّ رص أَ وضوى تتا حهِإلَي
 علَى دعاِئك و قُِل اللَّهم ارزقِْني ِإلْفَها و ودها و ِرضاها و أَرِضِني ِبها و من معها أَنْ يؤمنوا

 لَماع قَالَ و ثُم امرالْح هكْرت لَالَ والْح ِحبت كِس ائِْتلَاٍف فَِإنآن اٍع وِتمِن اجسا ِبأَحننيب عماج
  .ن اللَِّه و الِْفرك ِمن الشيطَاِن ِليكَره ما أَحلَّ اللَّه عز و جلَّ أَنَّ الِْإلْف ِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي بِصٍري - ٢

لَ ِإذَا دخلْت ِبأَهِلك فَخذْ ِبناِصيِتها و استقِْبِل الِْقبلَةَ و قُِل اللَّهم  قَا)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِبأَمانِتك أَخذْتها و ِبكَِلماِتك استحلَلْتها فَِإنْ قَضيت ِلي ِمنها ولَداً فَاجعلْه مباركاً تِقياً 
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  .ِمن ِشيعِة آِل محمٍد و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و لَا نِصيباً 
٣ -أَص ةٌ ِمنِعد ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   دمأَح نا عاِبنح

بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي 
م ِبذَِلك فَلْيصلِّ  ِإذَا تزوج أَحدكُم كَيف يصنع قُلْت لَا أَدِري قَالَ ِإذَا ه)عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 

 نفَّهاِء أَعسالن ِلي ِمن رفَقَد جوزأَنْ أَت ي أُِريدِإن مقُولُ اللَّهي لَّ ثُمج و زع ِد اللَّهمحلْي ِن ويتكْعر
 قاً وِرز نهعسأَو اِلي وم ا وفِْسهِلي ِفي ن نفَظَهأَح جاً وباً فَرلَداً طَيِلي و رقَد كَةً ورب نهظَمأَع

 ا وِتهاِصيلَى نع هدي عضِه فَلْيِإلَي لَتخِتي قَالَ فَِإذَا دوم دعب اِتي وياِلحاً ِفي حلَفاً صخ لْهعجت
 ِتكانِفي أَم ا وهتجوزت اِبكلَى ِكتع مقُِل اللَّها فَِإنْ لْيهجفَر لَلْتحتاس اِتكِبكَِلم ا وهذْتأَخ

 فكَي و طَاٍن قَالَ قُلْتيش كِشر لْهعجلَا ت اً وِويِلماً سسم لْهعئاً فَاجيا شِحِمهِلي ِفي ر تيقَض
يى الشحناللَِّه ت ماس طَاٍن قَالَ ِإنْ ذَكَريش ككُونُ ِشري و هلَ ذَكَرخأَد مسي لَم لَ وِإنْ فَع طَانُ و

  .كَانَ الْعملُ ِمنهما جِميعاً و النطْفَةُ واِحدةٌ 
٤ - ِمِننيؤالْم لٌ أَِمريجى رقَالَ أَت هفَعر ِن الِْميثَِميع فوسأَِبي ي نع هنعليه السالم (   ع( 

 تزوجت فَادع اللَّه ِلي فَقَالَ قُِل اللَّهم ِبكَِلماِتك استحلَلْتها و ِبأَمانِتك أَخذْتها فَقَالَ لَه ِإني
 حرا سمأَلُ عسلَا ت و احا رأْكُلُ ِممت كفْروداً لَا تدلُوداً وا ولْهعاج ماللَّه.  

٥ -ع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن بمحِد الربع ناٍن عأَب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن  

http://www.islam4u.com


  )٥٠٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 ِإذَا أَراد الرجلُ أَنْ يتزوج الْمرأَةَ فَلْيقُلْ أَقْررت  يقُولُ)عليه السالم ( أَعين قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِبالِْميثَاِق الَِّذي أَخذَ اللَّه ِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن 

  باب الْقَوِل ِعند الْباِه و ما يعِصم ِمن مشاركَِة الشيطَاِن
١ -ةٌ ِمنِن ِرئَاٍب   ِعدب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

 ِفي الرجِل ِإذَا أَتى أَهلَه فَخِشي أَنْ يشاِركَه )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . اللَِّه و يتعوذُ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الشيطَانُ قَالَ يقُولُ ِبسِم

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ٢
 يا أَبا )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه جِميعاً عِن الْوشاِء عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَ

يش ٍد أَيمحلُ  مجالر ِطيعتسأَ ي اكِفد ِعلْتج قُلْت هأَترِه املَيع لَتخِإذَا د كُملُ ِمنجقُولُ الرٍء ي
الَ تقُولُ ِبكَِلماِت اللَِّه استحلَلْت فَرجها و أَنْ يقُولَ شيئاً فَقَالَ أَ لَا أُعلِّمك ما تقُولُ قُلْت بلَى قَ

ِفي أَمانِة اللَِّه أَخذْتها اللَّهم ِإنْ قَضيت ِلي ِفي رِحِمها شيئاً فَاجعلْه باراً تِقياً و اجعلْه مسِلماً 
 طَاِن قُلْتيكاً ِللشلْ ِفيِه ِشرعجلَا ت اً وِويسيش ِبأَي اللَِّه  و ابأُ ِكتقْرا تقَالَ أَ م ذَِلك فرعٍء ي

ُء حتى يقْعد  عز و جلَّ ثُم ابتدأَ هو و شاِركْهم ِفي الْأَمواِل و الْأَوالِد ثُم قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ لَيِجي
ٍء  نها و يحِدثُ كَما يحِدثُ و ينِكح كَما ينِكح قُلْت ِبأَي شيِمن الْمرأَِة كَما يقْعد الرجلُ ِم

  .يعرف ذَِلك قَالَ ِبحبنا و بغِضنا فَمن أَحبنا كَانَ نطْفَةَ الْعبِد و من أَبغضنا كَانَ نطْفَةَ الشيطَاِن 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٣
 ِإذَا جامع أَحدكُم فَلْيقُلْ )عليه السالم (  الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه اللَّهم جنبِني الشيطَانَ و جنِب الشيطَانَ ما رزقْتِني قَالَ فَِإنْ قَضى اللَّه بينهما 
يطَانُ ِبشيالش هرضلَداً لَا يداً ٍء وأَب .  

٤ - نع اِسِطيانَ الْوسِن حب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 جاِلساً فَذَكَر ِشرك الشيطَاِن )عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

فَعظَّمه حتى أَفْزعِني قُلْت جِعلْت ِفداك فَما الْمخرج ِمن ذَِلك قَالَ ِإذَا أَردت الِْجماع فَقُلْ 
ِمن تيِإنْ قَض مِض اللَّهالْأَر اِت واومالس ِديعب وِإلَّا ه ِحيِم الَِّذي لَا ِإلَهِن الرمحِم اللَِّه الري ِبس

ِفي هِذِه اللَّيلَِة خِليفَةً فَلَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و لَا نِصيباً و لَا حظّاً و اجعلْه مؤِمناً 
 كاؤلَّ ثَنِزِه جِرج طَاِن ويالش ى ِمنفصِلصاً مخم.  

ِه عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي الْوِليِد عن أَِبي   و عنه عن أَِبيِه عن حمزةَ بِن عبِد اللَّ- ٥
ٍء تقُولُ قَالَ   يا أَبا محمٍد ِإذَا أَتيت أَهلَك فَأَي شي)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

قَالَ بلَى قُِل اللَّهم ِبكَِلماِتك استحلَلْت فَرجها و قُلْت جِعلْت ِفداك و أُِطيق أَنْ أَقُولَ شيئاً 
ِبأَمانِتك أَخذْتها فَِإنْ قَضيت ِفي رِحِمها شيئاً فَاجعلْه تِقياً زِكياً و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً 

رك ِللشيطَاِن قَالَ نعم أَ ما تسمع قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ِفي قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك و يكُونُ ِفيِه ِش
ُء فَيقْعد كَما يقْعد الرجلُ و ينِزلُ  ِكتاِبِه و شاِركْهم ِفي الْأَمواِل و الْأَوالِد ِإنَّ الشيطَانَ يِجي

ِبأَي لُ قَالَ قُلْتجِزلُ الرنا يكَميا   شِضنغب ا ونبقَالَ ِبح ذَِلك فرعٍء ي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٦

و الشيطَاِن ِإذَا اشتركَا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه  ِفي النطْفَتيِن اللَّتيِن ِللْآدِمي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ربما خِلق ِمن أَحِدِهما و ربما خِلق ِمنهما جِميعاً )عليه السالم ( 
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  باب الْعزِل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبِد - ١

  .جِل  عِن الْعزِل فَقَالَ ذَاك ِإلَى الر)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
٢ - ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح  

 قَالَ لَا بأْس ِبالْعزِل عِن )عليه السالم ( عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .ٌء  مرأَِة الْحرِة ِإنْ أَحب صاِحبها و ِإنْ كَِرهت لَيس لَها ِمن الْأَمِر شيالْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٣
  . عِن الْعزِل فَقَالَ ذَاك ِإلَى الرجِل يصِرفُه حيثُ شاَء )عليه السالم (  مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

٤ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 لَا يرى )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه عبِد الرحمِن الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد 

ِبالْعزِل بأْساً فَقَرأَ هِذِه الْآيةَ و ِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم و أَشهدهم على 
ٍء أَخذَ اللَّه ِمنه الِْميثَاق فَهو خاِرج و ِإنْ كَانَ علَى  م قالُوا بلى فَكُلُّ شيأَنفُِسِهم أَ لَست ِبربكُ

  صخرٍة صماَء 
  

  باب غَيرِة النساِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض - ١

.  
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  قَالَ لَيس الْغيرةُ ِإلَّا ِللرجاِل و أَما النساُء فَِإنما ذَِلك ِمنهن)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
حسد و الْغيرةُ ِللرجاِل و ِلذَِلك حرم اللَّه علَى النساِء ِإلَّا زوجها و أَحلَّ ِللرجاِل أَربعاً و ِإنَّ 

  .اللَّه أَكْرم أَنْ يبتِليهن ِبالْغيرِة و يِحلَّ ِللرجاِل معها ثَلَاثاً 
٢ -محم نع هنِد   عبأَِبي ع نلَّاِب عِن الْجِد بعس نِل عيِن الْفُضِد بمحم نع ِليِن عِد ب

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يجعِل الْغيرةَ ِللنساِء و ِإنما تغار الْمنِكرات ِمنهن فَأَما )عليه السالم ( اللَِّه 
نات فَلَا ِإنما جعلَ اللَّه الْغيرةَ ِللرجاِل ِلأَنه أَحلَّ ِللرجِل أَربعاً و ما ملَكَت يِمينه و لَم الْمؤِم

  .يجعلْ ِللْمرأَِة ِإلَّا زوجها فَِإذَا أَرادت معه غَيره كَانت ِعند اللَِّه زاِنيةً 
ه الْقَاِسم بن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن  قَالَ و روا

  . ِإلَّا أَنه قَالَ فَِإنْ بغت معه غَيره )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
٣ -ِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم

 قَاِعد ِإذْ )صلى اهللا عليه وآله ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج رفَعه قَالَ بينا رسولُ اللَِّه 
ت يا رسولَ اللَِّه ِإني فَجرت فَطَهرِني قَالَ و جاَء جاَءِت امرأَةٌ عريانةٌ حتى قَامت بين يديِه فَقَالَ

 تلَوولَ اللَِّه خسا رِتي ياِحبفَقَالَ ص كِمن ا ِهيباً فَقَالَ ما ثَوهلَيأَلْقَى ع ا وو ِفي أَثَِرهدعلٌ يجر
كا ِإلَيهمى فَقَالَ ضرا تم تعنِتي فَصاِريفَِلِه ِبجأَس اِدي ِمنلَى الْوأَع ِصرباَء لَا تريقَالَ ِإنَّ الْغ ثُم 

.  
٤ - فوسي نِن عسِن الْحِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 غَيرةُ النساِء الْحسد و الْحسد هو )عليه السالم (  جعفٍَر بِن حماٍد عمن ذَكَره عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو
 نهِمن اتِلمسنَ ِإلَّا الْمكَفَر نِإذَا غَِضب و ننَ غَِضباَء ِإذَا ِغرسلُ الْكُفِْر ِإنَّ النأَص.  

الْقَلَاِنِسي قَالَ ذَكَر رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن خاِلٍد - ٥
 أَغَرتها قَالَ لَا قَالَ فَأَِغرها )عليه السالم (  امرأَته فَأَحسن علَيها الثَّناَء فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( 

  . ِإني قَد أَغَرتها فَثَبتت فَقَالَ ِهي كَما تقُولُ )عليه السالم ( اللَِّه فَأَغَارها فَثَبتت فَقَالَ ِلأَِبي عبِد 
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 الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد- ٦
  . الْمرأَةُ تغار علَى الرجِل تؤِذيِه قَالَ ذَِلك ِمن الْحب )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  باب حب الْمرأَِة ِلزوِجها
١ -مأَح نى عيحي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب د

 ِمن سِريٍة قَد كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ انصرف رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِلِمنيسالْم ِمن كَِثري اسا نِفيه أَةٌ أُِصيبرام هِمن تنفَد نلَاهقَت نع هأَلْنساُء يسالن هلَتقْبتفَاس 

فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ما فَعلَ فُلَانٌ قَالَ و ما هو ِمنِك قَالَت أَِبي قَالَ احمِدي اللَّه و استرِجِعي 
ثُم ذَِلك لَتفَفَع ِهدشتفَقَِد اس ِك فَقَالَتِمن وا هم لَ فُلَانٌ فَقَالَ وا فَعولَ اللَِّه مسا ري قَالَت 

أَِخي فَقَالَ احمِدي اللَّه و استرِجِعي فَقَِد استشِهد فَفَعلَت ذَِلك ثُم قَالَت يا رسولَ اللَِّه ما فَعلَ 
لَت زوِجي قَالَ احمِدي اللَّه و استرِجِعي فَقَِد استشِهد فَقَالَت وا فُلَانٌ فَقَالَ و ما هو ِمنِك فَقَا

 ما كُنت أَظُن أَنَّ الْمرأَةَ تِجد ِبزوِجها هذَا كُلَّه حتى رأَيت )صلى اهللا عليه وآله ( ويلَا فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .هِذِه الْمرأَةَ 
٢ -مِن   أَحسا الْحأَب تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نٍد عمحم نب قُولُ قَالَ )عليه السالم ( دي 

 ِلابنِة جحٍش قُِتلَ خالُِك حمزةُ قَالَ فَاسترجعت و قَالَت أَحتِسبه ِعند )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِك اللَِّه ثُمجوا قُِتلَ زقَالَ لَه اللَِّه ثُم دِعن هِسبتأَح قَالَت و تعجرتوِك فَاسا قُِتلَ أَخقَالَ لَه

 ما يعِدلُ الزوج ِعند )صلى اهللا عليه وآله ( فَوضعت يدها علَى رأِْسها و صرخت فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
يأَِة شرٌء  الْم.  

  باب حق الزوِج علَى الْمرأَِة
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ - ١
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 فَقَالَت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 تصدق ِمن بيِتِه ِإلَّا يا رسولَ اللَِّه ما حق الزوِج علَى الْمرأَِة فَقَالَ لَها أَنْ تِطيعه و لَا تعِصيه و لَا

 ِمن جرخلَا ت ٍب وِر قَتلَى ظَهع تِإنْ كَان ا وهفْسن هعنملَا ت عاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه وطَوت ومصلَا ت ِبِإذِْنِه و
نِر ِإذِْنِه لَعيا ِبغِتهيب ِمن تجرِإنْ خ ا ِإلَّا ِبِإذِْنِه وِتهيب ِض ولَاِئكَةُ الْأَرم اِء وملَاِئكَةُ السا مهت

ملَاِئكَةُ الْغضِب و ملَاِئكَةُ الرحمِة حتى ترِجع ِإلَى بيِتها فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه من أَعظَم الناِس 
ِه من أَعظَم الناِس حقّاً علَى الْمرأَِة قَالَ زوجها حقّاً علَى الرجِل قَالَ واِلده فَقَالَت يا رسولَ اللَّ

 و ةٌ قَالَ فَقَالَتاِحدكُلِّ ِمائٍَة و لَا ِمن قَالَ لَا و لَيع ا لَهِمثْلُ م قالْح ِه ِمنلَيا ِلي عفَم قَالَت
  .ي رجلٌ أَبداً الَِّذي بعثَك ِبالْحق نِبياً لَا يمِلك رقَبِت

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن الْفُضيِل - ٢
 زوجها  أَيما امرأٍَة باتت و)عليه السالم ( عن سعِد بِن أَِبي عمٍرو الْجلَّاِب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

علَيها ساِخطٌ ِفي حق لَم تقْبلْ ِمنها صلَاةٌ حتى يرضى عنها و أَيما امرأٍَة تطَيبت ِلغيِر زوِجها 
  .لَم تقْبلْ ِمنها صلَاةٌ حتى تغتِسلَ ِمن ِطيِبها كَغسِلها ِمن جنابِتها 

٣ - نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نكٍْر عِن بى بوسم نكَِم ععليه السالم ( الْح( فَعرقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا ي 
  .لَهم عملٌ عبد آِبق و امرأَةٌ زوجها علَيها ساِخطٌ و الْمسِبلُ ِإزاره خيلَاَء 

 ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٤
 اِهيمرِل )عليه السالم ( أَِبي ِإبعبالت نسأَِة حرالْم ادقَالَ ِجه .  

عثْمانَ   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن - ٥
 قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تقْبلُ لَهم صلَاةٌ عبد آِبق ِمن )عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن منِذٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لٌ أَمجر اِخطٌ وا سهلَيا عهجوز و تاتأَةٌ برام و ِديِهمِفي أَي هدي عضى يتاِليِه حوم مه ماً وقَو 
  .لَه كَاِرهونَ 

٦ - نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  سلَيمانَ 
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 فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ قَوماً أَتوا رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَو أَمرت أَحداً أَنْ يسجد )له صلى اهللا عليه وآ( ِإنا رأَينا أُناساً يسجد بعضهم ِلبعٍض فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِلأَحٍد لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد ِلزوِجها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي - ٧

زٍر الْعيبِن جِرو بمع نةَ عزمِد اللَِّه حبأَِبي ع نع ِميوِل )عليه السالم ( رسأَةٌ ِإلَى رراَءِت امقَالَ ج 
 فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ما حق الزوِج علَى الْمرأَِة قَالَ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَقَالَت )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

يش نِني عربفَخ ها ِإلَّا ٍء ِمنِتهيب ِمن جرخلَا ت عاً وطَوِني تعِإلَّا ِبِإذِْنِه ي ومصا أَنْ تلَه سفَقَالَ لَي 
 ِرضعت ا وِتهِن ِزينسِبأَح نيزت ا واِبهِثي نسأَح سلْبت ا وِب ِطيِبهِبأَطْي بطَيا أَنْ تهلَيع ِبِإذِْنِه و

هفْسا نهلَيع قُوقُهح ذَِلك ِمن أَكْثَر ةً وِشيع ةً ووِه غُدلَيا ع.  
  عنه عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٨
 فَقَالَت ما حق الزوِج علَى )صلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه  قَالَ أَتِت امرأَةٌ ِإلَى رس)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَتئاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه فَِإنْ فَعيش ِطيعلَا ت ٍب ولَى قَتع تِإنْ كَان ِتِه واجِإلَى ح هِجيبأَِة فَقَالَ أَنْ ترالْم
 تِبيت لَيلَةً و هو علَيها ساِخطٌ قَالَت يا رسولَ اللَِّه و ِإنْ كَانَ فَعلَيها الِْوزر و لَه الْأَجر و لَا

  .ظَاِلماً قَالَ نعم قَالَت و الَِّذي بعثَك ِبالْحق لَا تزوجت زوجاً أَبداً 
نهاجواُء أَزسالن عنمِة أَنْ تاِهيباب كَر  

صحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَ- ١
 ِللنساِء لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

  .تكُن ِلتمنعن أَزواجكُن تطَولْن صلَا
(   عنه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن أَِبي جِميلَةَ عن ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

فَقَالَ لَها لَعلَِّك ِمن  ِلبعِض الْحاجِة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَِّه )عليه السالم 
  الْمسوفَاِت 
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ا ِلبهجوا زوهعدأَةُ الَِّتي يرولَ اللَِّه قَالَ الْمسا ري فَاتوسا الْمم و الُ قَالَتزِة فَلَا تاجِض الْحع
  .تسوفُه حتى ينعس زوجها و ينام فَِتلْك لَا تزالُ الْملَاِئكَةُ تلْعنها حتى يستيِقظَ زوجها 

نهفُسأَن طِّلْنعي اُء وسلَ النتبتِة أَنْ تاِهيباب كَر  
١ -حي نب دمحِن   مِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 النساَء أَنْ يتبتلْن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نهفُسأَن طِّلْنعي اِج ووالْأَز ِمن .  

 قَالَ لَا ينبِغي )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٢
دي عدِغي أَنْ تبنلَا ي ةً وا ِقلَادِقهنِفي ع لِّقعت لَو ا وهفْسطِّلَ نعأَِة أَنْ ترِللْم لَو اِب والِْخض ا ِمنه

  .تمسحها مسحاً ِبالِْحناِء و ِإنْ كَانت مِسنةً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري قَالَ دخلَِت - ٣

 فَقَالَت أَصلَحك اللَّه ِإني امرأَةٌ متبتلَةٌ فَقَالَ و ما التبتلُ ِعندِك )لسالم عليه ا( امرأَةٌ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَت لَا أَتزوج قَالَ و ِلم قَالَت أَلْتِمس ِبذَِلك الْفَضلَ فَقَالَ انصِرِفي فَلَو كَانَ ذَِلِك فَضلًا 

  . أَحق ِبِه ِمنِك ِإنه لَيس أَحد يسِبقُها ِإلَى الْفَضِل )لسالم عليه ا( لَكَانت فَاِطمةُ 
  باب ِإكْراِم الزوجِة

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن أَِبي - ١
 أَ يضِرب أَحدكُم الْمرأَةَ ثُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم عليه( مريم عن أَِبي جعفٍَر 

  .يظَلُّ معاِنقَها 

http://www.islam4u.com


  )٥١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

٢ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع قَالَ )عليه السالم ( اِهيم 
  . ِإنما الْمرأَةُ لُعبةٌ مِن اتخذَها فَلَا يضيعها )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

٣ -ع ِريعالْأَش ِليو عاٍد   أَبِن ِزياِد ببع نةَ عسبنِن عفَِر بعج نا عاِبنحِض أَصعب ن
 و أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عمن )عليه السالم ( الْأَسِدي عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي جعفٍَر 

بصِري عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد حدثَه عن معلَّى بِن محمٍد الْ
 لَا تملِِّك الْمرأَةَ ِمن )عليه السالم (  ِإلَى الْحسِن )عليه السالم (  قَالَ ِفي ِرسالَِة أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

جا يِر مأَةَ الْأَمرا فَِإنَّ الْماِلهمِلج موأَد ا واِلهى ِلبخأَر ا واِلهِلح معأَن ا فَِإنَّ ذَِلكهفْسن اِوز
ريحانةٌ و لَيست ِبقَهرمانٍة و لَا تعد ِبكَرامِتها نفْسها و اغْضض بصرها ِبِستِرك و اكْفُفْها 

 اِبكِبِحج ِق ِمنبتاس ا وهعم كلَيع لَه تفَعش نم كلَيِميلَ عا فَيِرهيِلغ فَعشا أَنْ تهطِْمعلَا ت و
 كِمن نيرأَنْ ي ِمن رياٍر خذُو اقِْتد كأَن نيري نه و نهنع كفْسن اكَكسةً فَِإنَّ ِإمِقيب فِْسكن

  . علَى انِكساٍر حالًا
 أَحمد بن محمِد بِن سِعيٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْحسِني عن عِلي بِن عبدٍك عِن 
 الْحسِن بِن طَِريِف بِن ناِصٍح عِن الْحسيِن بِن علْوانَ عن سعِد بِن طَِريٍف عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ

 ِمِننيؤأَِمِري الْم نالَِة )عليه السالم ( عسِذِه الرِه ِبهلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم أَِمري بقَالَ كَت هِإلَّا أَن ِمثْلَه 
  .ِإلَى ابِنِه محمٍد ِرضوانُ اللَِّه علَيِه 

  باب حق الْمرأَِة علَى الزوِج
١ -و عأَب   اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِلي

 ما حق الْمرأَِة علَى زوِجها الَِّذي ِإذَا فَعلَه كَانَ )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  محِسناً 
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 كَانِت امرأَةٌ ِعند )عليه السالم ( قَالَ يشِبعها و يكْسوها و ِإنْ جِهلَت غَفَر لَها و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .تؤِذيِه فَيغِفر لَها  )عليه السالم ( أَِبي 

٢ - ِليِن عِن بسِن الْحع اِنيورامِن الْجِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
الَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى  قَ)عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن عمِرو بِن جبيٍر الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيِه قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( النلَيا عقُّها حفَم قَالَت ا ثُمهربأَِة فَخرلَى الْمِج عوالز قح نع هأَلَتفَس 
لَه غَفَر تبِإنْ أَذْن وِع والْج ا ِمنهطِْعمي ِي ورالْع ا ِمنوهكْسييِه شلَيا علَه سفَلَي ٌء  ا فَقَالَت

 ِبيفَقَالَ الن لَّتو داً ثُمأَب تجوزاللَِّه لَا ت لَا و ذَا قَالَ لَا قَالَته رِجِعي )صلى اهللا عليه وآله ( غَيار 
ِففْنعتسأَنْ ي قُولُ ولَّ يج و زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تعجفَر نلَه ريخ .  

 قَالَ )عليه السالم (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .اتقُوا اللَّه ِفي الضِعيفَيِن يعِني ِبذَِلك الْيِتيم و النساَء و ِإنما هن عورةٌ 

٤ -نع هنِن   عب سوني نِلٍم عسِن ملُوِل بهب نِكيٍم عِن حانَ بيذُب نع ِليِن عِد بمحم 
 جاِريةً كَانت ِلِإسماِعيلَ ابِنِه فَقَالَ أَحِسن ِإلَيها فَقُلْت )عليه السالم ( عماٍر قَالَ زوجِني أَبو عبِد اللَِّه 

سا الِْإحم و طَِك اللَّهسِبي وقَالَ اذْه ا ثُمهبذَن اغِْفر ا وهثَّتج اكْس ا وهطْنب ِبعا فَقَالَ أَشهانُ ِإلَي
 ا لَهم.  

  عنه عن محمِد بِن ِعيسى عمن حدثَه عن ِشهاِب بِن عبِد ربِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد - ٥
 ما حق الْمرأَِة علَى زوِجها قَالَ يسد جوعتها و يستر عورتها و لَا يقَبح لَها )عليه السالم (  اللَِّه

  لَّحم وجهاً فَِإذَا فَعلَ ذَِلك فَقَد و اللَِّه أَدى حقَّها قُلْت فَالدهن قَالَ ِغباً يوم و يوم لَا قُلْت فَال
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قَالَ ِفي كُلِّ ثَلَاثٍَة فَيكُونُ ِفي الشهِر عشر مراٍت لَا أَكْثَر ِمن ذَِلك قُلْت فَالصبغُ قَالَ و الصبغُ 
 ِستِة أَشهٍر و يكْسوها ِفي كُلِّ سنٍة أَربعةَ أَثْواٍب ثَوبيِن ِللشتاِء و ثَوبيِن ِللصيِف و لَا ِفي كُلِّ

ني أَقُوت ِبِه ينبِغي أَنْ يفِْقر بيته ِمن ثَلَاثَِة أَشياَء دهِن الرأِْس و الْخلِّ و الزيِت و يقُوتهن ِبالْمد فَِإ
نفِْسي و ِعياِلي و لْيقَدر ِلكُلِّ ِإنساٍن ِمنهم قُوته فَِإنْ شاَء أَكَلَه و ِإنْ شاَء وهبه و ِإنْ شاَء 

 ِللِْعيِد ِعندهم فَضلٌ تصدق ِبِه و لَا تكُونُ فَاِكهةٌ عامةٌ ِإلَّا أَطْعم ِعيالَه ِمنها و لَا يدع أَنْ يكُونَ
  .ِفي الطَّعاِم أَنْ يسني ِمن ذَِلك شيئاً لَا يسني لَهم ِفي ساِئِر الْأَياِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٦
 )عليه السالم (  أَوصاِني جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه مسِلٍم عن أَِب

  .ِبالْمرأَِة حتى ظَننت أَنه لَا ينبِغي طَلَاقُها ِإلَّا ِمن فَاِحشٍة مبينٍة 
٧ -ع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبغَاِلِب ب ناٍل عِن فَضِن ابِرِه عغَي اِر أَوبِد الْجبِن عِد بمحم ن

 قَولُه عز و جلَّ و من قُِدر )عليه السالم ( عثْمانَ عن روِح بِن عبِد الرِحيِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِفقنفَلْي قُهِه ِرزلَيا عمهنيب قِإلَّا فُر ٍة ووِكس عا مهرظَه ِقيما يا مهلَيع فَققَالَ ِإذَا أَن اللَّه ا آتاهِمم 

.  
٨ - ربجاٍج قَالَ لَا يرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ى نفَقَِة الْأَبويِن و الْولَِد قَالَ ابن أَِبي عميٍر قُلْت ِلجِميٍل و الْمرأَةُ قَالَ قَد رِوي عن الرجلُ ِإلَّا علَ
  قَالَ ِإذَا كَساها ما يواِري عورتها و يطِْعمها ما يِقيم صلْبها)عليه السالم ( عنبسةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَقَامت معه و ِإلَّا طَلَّقَها 
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  باب مداراِة الزوجِة
١ -ص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ عفْو

 ِإنما مثَلُ الْمرأَِة مثَلُ الضلِْع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ي حِديٍث آخر استمتعت ِبِه الْمعوج ِإنْ تركْته انتفَعت ِبِه و ِإنْ أَقَمته كَسرته و ِف

٢ - نِر عماٍن الْأَحأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 شكَا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ )الم عليه الس(  ِإنَّ ِإبراِهيم )عليه السالم ( محمٍد الْواِسِطي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ما يلْقَى ِمن سوِء خلُِق سارةَ فَأَوحى اللَّه تعالَى ِإلَيِه ِإنما مثَلُ الْمرأَِة مثَلُ الضلِْع الْمعوِج ِإنْ 
  .أَقَمته كَسرته و ِإنْ تركْته استمتعت ِبِه اصِبر علَيها 

  باب ما يِجب ِمن طَاعِة الزوِج علَى الْمرأَِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم - ١

 قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر علَى )يه السالم عل( الْحضرِمي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 خرج ِفي بعِض حواِئِجِه فَعِهد ِإلَى امرأَِتِه عهداً أَلَّا تخرج ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( عهِد رسوِل اللَِّه 

 فَقَالَت ِإنَّ زوِجي )صلى اهللا عليه وآله ( الْمرأَةُ ِإلَى النِبي بيِتها حتى يقْدم قَالَ و ِإنَّ أَباها مِرض فَبعثَِت 
خرج و عِهد ِإلَي أَنْ لَا أَخرج ِمن بيِتي حتى يقْدم و ِإنَّ أَِبي قَد مِرض فَتأْمرِني أَنْ أَعوده فَقَالَ 

جِلِسي ِفي بيِتِك و أَِطيِعي زوجِك قَالَ فَثَقُلَ فَأَرسلَت ِإلَيِه ثَاِنياً  لَا ا)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِبذَِلك فَقَالَت فَتأْمرِني أَنْ أَعوده فَقَالَ اجِلِسي ِفي بيِتِك و أَِطيِعي زوجِك قَالَ فَمات أَبوها 

فَت اتم ِه ِإنَّ أَِبي قَدِإلَي ثَتعِك فَبجوأَِطيِعي ز ِتِك ويِلِسي ِفي بِه فَقَالَ لَا اجلَيع لِّيِني أَنْ أُصرأْم
 ِإنَّ اللَّه قَد غَفَر لَِك و ِلأَِبيِك ِبطَاعِتِك )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ فَدِفن الرجلُ فَبعثَ ِإلَيها رسولُ اللَِّه 

  .ِلزوِجِك 
٢ - دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب

 نع  
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با عأَب تِمعِصٍري قَالَ سعليه السالم ( ِد اللَِّه أَِبي ب( ولُ اللَِّهسر طَبقُولُ خي  ) اَء )صلى اهللا عليه وآلهسالن 
 كُنٍة فَِإنَّ أَكْثَررمت ِبِشق لَو ٍة ورمِبت لَو و كُنِليح ِمن لَو و قْندصاِء تسالن اِشرعا مفَقَالَ ي

كُنِإن منهج طَبا حقْلٌ يا عٍم لَهلَيِني سب أَةٌ ِمنرةَ فَقَالَِت امِشرينَ الْعكْفُرت و ننَ اللَّعكِْثرت 
 و اتِقيمالْم اتنا الْبِمن سأَ لَي اتِضعرالْم اِملَاتالْح اتهالْأُم نحن سولَ اللَِّه أَ لَيسر

 ِفقَاتشالْم اتوولُ اللَِّه الْأَخسا رلَه قصلى اهللا عليه وآله ( فَر( اتِضعرم اتاِلدو اِملَاتفَقَالَ ح 
 ارالن نهةٌ ِمنلِّيصم لَتخا دم ولَِتِهنعِإلَى ب أِْتنيا يلَا م لَو اتِحيمر.  

 ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن غَاِلٍب   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ٣
 يوم النحِر ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خرج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

 فَوقَف علَيِهن ثُم قَالَ يا معاِشر النساِء ظَهِر الْمِدينِة علَى جمٍل عاِري الِْجسِم فَمر ِبالنساِء
تصدقْن و أَِطعن أَزواجكُن فَِإنَّ أَكْثَركُن ِفي الناِر فَلَما سِمعن ذَِلك بكَين ثُم قَامت ِإلَيِه امرأَةٌ 

 ِفي الناِر مع الْكُفَّاِر و اللَِّه ما نحن ِبكُفَّاٍر فَنكُونَ ِمن ) وآله صلى اهللا عليه( ِمنهن فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه 
  . ِإنكُن كَاِفرات ِبحق أَزواِجكُن )صلى اهللا عليه وآله ( أَهِل الناِر فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

٤ -اٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحم نِد اللَِّه   اببأَِبي ع أَِة )عليه السالم ( نرِللْم سقَالَ لَي 
أَمر مع زوِجها ِفي ِعتٍق و لَا صدقٍَة و لَا تدِبٍري و لَا ِهبٍة و لَا نذٍْر ِفي ماِلها ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها ِإلَّا 

  .رابِتها ِفي زكَاٍة أَو ِبر واِلديها أَو ِصلَِة قَ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

ا فَلَا نفَقَةَ لَها حتى  أَيما امرأٍَة خرجت ِمن بيِتها ِبغيِر ِإذِْن زوِجه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِجعرت.  

  باب ِفي ِقلَِّة الصلَاِح ِفي النساِء
١ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

.  
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 الناِجي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عمِرو بِن مسِلٍم عِن الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 
ِقيلَ و ِلم يا رسولَ اللَِّه قَالَ ِلأَنهن كَاِفرات الْغضِب ِمن الرجاِل قَِليلٌ و ِمن النساِء أَقَلُّ و أَقَلُّ 

  .مؤِمنات الرضا 
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن سعِد بِن أَِبي عمٍرو الْجلَّاِب - ٢

ه قَالَ ِلامرأَِة سعٍد هِنيئاً لَِك يا خنساُء فَلَو لَم يعِطِك اللَّه شيئاً ِإلَّا  أَن)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابنتِك أُم الْحسيِن لَقَد أَعطَاِك اللَّه خيراً كَِثرياً ِإنما مثَلُ الْمرأَِة الصاِلحِة ِفي النساِء كَمثَِل 

صاِب الْأَعرِن الْغلَيجى الردِإح ضيالْأَب وه اِن وبِم ِفي الِْغر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٣

  .شامِة ِفي الثَّوِر الْأَسوِد  قَالَ مثَلُ الْمرأَِة الْمؤِمنِة مثَلُ ال)عليه السالم ( اللَِّه 
٤ - ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح  

صلى ( قَالَ رسولُ اللَِّه  قَالَ )عليه السالم ( عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 ِإنما مثَلُ الْمرأَِة الصاِلحِة مثَلُ الْغراِب الْأَعصِم الَِّذي لَا يكَاد يقْدر علَيِه ِقيلَ و ما )اهللا عليه وآله 
  .جلَيِه الْغراب الْأَعصم الَِّذي لَا يكَاد يقْدر علَيِه قَالَ الْأَبيض ِإحدى ِر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن - ٥
 ما ِلِإبِليس جند )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي جعفٍَر 

ِب أَعضالْغ اِء وسالن ِمن ظَم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَِبي عِلي الْواِسِطي رفَعه ِإلَى - ٦

بِقي شرهما ذَهب  قَالَ ِإنَّ الْمرأَةَ ِإذَا كَِبرت ذَهب خير شطْريها و )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .جمالُها و عِقم رِحمها و احتد ِلسانها 
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  باب ِفي تأِْديِب النساِء
 قَالَ )عليه السالم ( ِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١

 لَا تنِزلُوا النساَء ِبالْغرِف و لَا تعلِّموهن الِْكتابةَ و علِّموهن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ةَ النورس لَ وزوِر الِْمغ.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عمِه يعقُوب بِن - ٢
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رعليه السالم ( س( نقِْرُءوهلَا ت و فوسةَ يورس اَءكُموا ِنسلِّمعلَا ت 

اِعظَ ِإيوا الْموِر فَِإنَّ ِفيهةَ النورس نوهلِّمع و نا الِْفتا فَِإنَّ ِفيهاه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٣

  . أَنْ يركَب سرج ِبفَرٍج )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه  )عليه السالم( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن - ٤

يلَ عن يونس عن أَِبي ِإسحاق عِن الْحاِرِث الْأَعوِر قَالَ يساٍر عن منصوِر بِن يونس عن ِإسراِئ
 ِمِننيؤالْم وِر )عليه السالم ( قَالَ أَِمريِللْفُج نوهجيهوِج فَترلَى السع وجِملُوا الْفُرحلَا ت .  

ِتِهنِك طَاعرباب ِفي ت  
١ -ع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم ن

 و سأَلْته عِن الْمرأَِة الْموِسرِة قَد حجت حجةَ الِْإسلَاِم فَتقُولُ )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
ه أَنْ يمنعها قَالَ نعم يقُولُ حقِّي علَيِك أَعظَم ِمن حقِِّك علَي ِفي ِلزوِجها أَِحجِني ِمن ماِلي أَ لَ

  .هذَا 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٢

http://www.islam4u.com


  )٥١٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... شعاع االسالمي مركز اال........... الد اخلامس : الكايف 

 النساَء فَقَالَ اعصوهن ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ذَكَر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عت كَِر ونِبالْم كُمنرأْملَ أَنْ يوِف قَبرعلَى الْمع اِرِهنِخي وا ِمنكُون و اِرِهنِشر ذُوا ِباللَِّه ِمنو

  .حذٍَر 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ن أَطَاع امرأَته أَكَبه اللَّه علَى وجِهِه ِفي الناِر ِقيلَ و ما ِتلْك  م)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ابالثِّي اِت واحيالن اِت والِْعيد اِت وسرالْع اِت واممِإلَى الْح ابالذَّه هِمن طْلُبةُ قَالَ تالطَّاع

 قَاقالر.  
  . قَالَ رسولُ اللَِّه طَاعةُ الْمرأَِة ندامةٌ   و ِبِإسناِدِه قَالَ- ٤
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عِن الْحسيِن بِن - ٥

 ِفي كَلَاٍم لَه اتقُوا ِشرار )عليه السالم ( ؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْم)عليه السالم ( الْمختاِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نعطْملَا ي كَي ناِلفُوهوِف فَخرعِبالْم كُمنرِإنْ أَم ذٍَر ولَى حع اِرِهنِخي وا ِمنكُون اِء وسالن

  .ِمنكُم ِفي الْمنكَِر 
 )عليه السالم (  قَالَ ذُِكر ِعند أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر   و عنه عن أَِبيِه رفَعه ِإلَى أَ- ٦

  .النساُء فَقَالَ لَا تشاِوروهن ِفي النجوى و لَا تِطيعوهن ِفي ِذي قَرابٍة 
مانَ عِن الْمطَِّلِب بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عمِرو بِن عثْ- ٧

 قَالَ تعوذُوا ِباللَِّه ِمن طَاِلحاِت ِنساِئكُم و كُونوا ِمن )عليه السالم ( ِزياٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِخياِرِهن علَى حذٍَر و لَا تِطيعوهن ِفي الْمعروِف فَيأْمرنكُم ِبالْمنكَِر 

  و عنه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن صندٍل - ٨
 يقُولُ ِإياكُم و )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

راوشم زجالْع و نهالْو و فعالض اِء فَِإنَّ ِفيِهنسةَ الن.  
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٩ -كَنا ياِبنحأَص ٍل ِمنجر نع ِزيدِن يب قُوبعي نع هنع ِإلَى أَِبي   و هفَعِد اللَِّه ربا عى أَب
  . ِفي ِخلَاِف النساِء الْبركَةُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

١٠- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه صلوات اهللا عليه (   و(كُلُّ ام  وأَةٌ فَهرام هربدِرٍئ ت
  .ملْعونٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن ِإسحاق بِن -١١
اَءه فَاستشارهن ثُم  ِإذَا أَراد الْحرب دعا ِنس)صلى اهللا عليه وآله ( عماٍر رفَعه قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 

 نالَفَهخ.  
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢

لَى حع اِرِهنِخي وا ِمنكُون و اِئكُماِر ِنسِشر ِعيذُوا ِباللَِّه ِمنتِفي قَالَ اس نوهِطيعلَا ت ذٍَر و
 النساُء لَا يشاورنَ ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( الْمعروِف فَيدعونكُم ِإلَى الْمنكَِر و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

ريخ بذَه تنأَةَ ِإذَا أَسرى ِإنَّ الْمبِفي ذَِوي الْقُر نطَعلَا ي ى ووجالن ا ومهرش ِقيب ا وهيطْرش 
ذَِلك أَنه يعِقم رِحمها و يسوُء خلُقُها و يحتد ِلسانها و ِإنَّ الرجلَ ِإذَا أَسن ذَهب شر شطْريِه 

 هأْير ِكمحتسي و قْلُهع ئُوبي هأَن ذَِلك ا ومهريخ ِقيب و لُقُهخ نسحي و.  
  باب التستِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١
 قَالَ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِب

ٌء و لَِكنها تمِشي ِفي جاِنِب   لَيس ِللنساِء ِمن سرواِت الطَِّريِق شي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .الْحاِئِط و الطَِّريِق 

( حِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه   ابن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْ- ٢

 أَي امرأٍَة تطَيبت ثُم خرجت ِمن بيِتها فَِهي تلْعن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
 ِجعرى تتح  
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 تعجا رى متا مِتهيِإلَى ب.  
٣ - نٍر عكَيِن بِن ابِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  . قَالَ لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ تجمر ثَوبها ِإذَا خرجت ِمن بيِتها )عليه السالم (  رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٤

 لَيس ِللنساِء ِمن سراِة الطَِّريِق و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )لسالم عليه ا( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 طَهسِني وعِه ييبنج لَِكن.  

٥ -ِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع
 قَالَ لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اِجِهنوِلأَز ذَِلك ِصفْني نهِة فَِإناِنيرصالن ِة ووِديهِي الْيدي نيب كَِشفنت.  
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ- ٦

 قَالَ ِفيما أَخذَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِمن الْبيعِة علَى النساِء أَنْ لَا يحتِبني و لَا يقْعدنَ مع الرجاِل ِفي الْخلَاِء )وآله صلى اهللا عليه ( 

نلَه هكْرِخلَاٍل ت نِي عهباب الن  
   )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد- ١
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 ِمِننيؤالْم ا)عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ أَِمريلَى الراِب عقِْش الِْخضن ِص والْقُص اِزِع وِن الْقَنى عهن  ِة وح
  .قَالَ ِإنما هلَكَت ِنساُء بِني ِإسراِئيلَ ِمن ِقبِل الْقُصِص و نقِْش الِْخضاِب 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٢
ِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نٍع ععليه السالم ( م( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 

  .لَا تِحلُّ ِلامرأٍَة حاضت أَنْ تتِخذَ قُصةً أَو جمةً 
٣ -اِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مثَاِبِت ب ن

 عِن النساِء يجعلْن ِفي رُءوِسِهن الْقَراِملَ قَالَ يصلُح )عليه السالم ( سِعيٍد قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِمن شعِر غَيِرها فَِإنْ الصوف و ما كَانَ ِمن شعِر امرأٍَة نفِْسها و كَِره ِللْمرأَِة أَنْ تجعلَ الْقَراِملَ

  .وصلَت شعرها ِبصوٍف أَو ِبشعِر نفِْسها فَلَا يضرها 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن ساِلِم - ٤

كَاِف عٍد الِْإسعس نٍم عكْرِن مفٍَر بعأَِبي ج ا )عليه السالم ( نهعنصاِمِل الَِّتي تِن الْقَرِئلَ عقَالَ س 
النساُء ِفي رُءوِسِهن يِصلْنه ِبشعوِرِهن فَقَالَ لَا بأْس علَى الْمرأَِة ِبما تزينت ِبِه ِلزوِجها قَالَ 

 لَعن الْواِصلَةَ و الْموصولَةَ فَقَالَ لَيس هناك ِإنما لَعن )صلى اهللا عليه وآله ( ِه فَقُلْت بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّ
 الْواِصلَةَ و الْموصولَةَ الَِّتي تزِني ِفي شباِبها فَلَما كَِبرت قَادِت النساَء )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  . فَِتلْك الْواِصلَةُ و الْموصولَةُ ِإلَى الرجاِل

  باب ما يِحلُّ النظَر ِإلَيِه ِمن الْمرأَِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ١

 عِن الذِّراعيِن ِمن الْمرأَِة أَ هما )عليه السالم ( ت أَبا عبِد اللَِّه دراٍج عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْ
 ِمن  
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 و ال يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن قَالَ نعم و ما دونَ الِْخماِر الزينِة الَِّتي قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى
  .ِمن الزينِة و ما دونَ السواريِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن مروِك بِن عبيٍد عن بعِض - ٢
اِبنحِد اللَِّه أَصبأَِبي ع نعليه السالم ( ا ع( أَِة ِإذَا لَمرالْم ى ِمنرِل أَنْ يجِحلُّ ِللرا يم لَه قَالَ قُلْت 

  .يكُن محرماً قَالَ الْوجه و الْكَفَّاِن و الْقَدماِن 
 و الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم   أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد- ٣

 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و )عليه السالم ( بِن عروةَ عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و الْخاتم تعالَى ِإلَّا ما ظَهر ِمنها قَالَ الزينةُ الظَّاِهرةُ الْكُحلُ 

٤ - نِصٍري عأَِبي ب نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح  
 ِمنها قَالَ  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه تعالَى و ال يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْقُلْب ِهي كَةُ وسالْم و ماتالْخ.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٥

 ِمن الْأَنصاِر امرأَةً ِبالْمِدينِة و  قَالَ استقْبلَ شاب)عليه السالم ( عن سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر 
كَانَ النساُء يتقَنعن خلْف آذَاِنِهن فَنظَر ِإلَيها و ِهي مقِْبلَةٌ فَلَما جازت نظَر ِإلَيها و دخلَ ِفي 

اع ا ولْفَهخ ظُرنلَ يعِني فُلَاٍن فَجِبب اهمس قَاٍق قَدةٌ زاججز اِئِط أَوِفي الْح ظْمع ههجو ضرت
 ناللَِّه َآلِتي ِبِه فَقَالَ وثَو ِرِه ودلَى صِسيلُ عاُء تمفَِإذَا الد ظَرأَةُ نرِت الْمضا مفَلَم ههجو قفَش

 قَالَ لَه ما هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( تاه فَلَما رآه رسولُ اللَِّه  و لَأُخِبرنه قَالَ فَأَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 ِبهِذِه الْآيِة قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم و يحفَظُوا )عليه السالم ( فَأَخبره فَهبطَ جبرِئيلُ 

  .ه خِبري ِبما يصنعونَ فُروجهم ذِلك أَزكى لَهم ِإنَّ اللَّ
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  باب الْقَواِعِد ِمن النساِء
١ -اِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن ع

 أَنه قَرأَ أَنْ يضعن ِثيابهن قَالَ الِْخمار و الِْجلْباب قُلْت بين يدي من )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٍة فَِإنْ لَمٍة ِبِزينجربتم ركَانَ غَي نم يدي نيكَانَ فَقَالَ ب ِدينبةُ الَِّتي يينالز ا ولَه ريخ ولْ فَهفْعت

يش نى  لَهرِة الْأُخٌء ِفي الْآي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد - ٢

لْقَواِعد ِمن النساِء لَيس علَيِهن جناح أَنْ يضعن ِثيابهن قَالَ تضع الِْجلْباب  قَالَ ا)عليه السالم ( اللَِّه 
 هدحو.  

٣ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و الْقَواِعد ِمن النساِء اللَّاِتي ال )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر محمِد بِن مسِلٍم

 ابقَالَ الِْجلْب اِبِهنِثي ِمن نعضأَنْ ي نلَه لُحصا الَِّذي يونَ ِنكاحاً مجري.  
٤ - نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن عِريِز بح نى عِن ِعيساِد بمح

  . أَنه قَرأَ أَنْ يضعن ِثيابهن قَالَ الِْجلْباب و الِْخمار ِإذَا كَانِت الْمرأَةُ مِسنةً )عليه السالم ( اللَِّه 
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  باب أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن - ١

حِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبفٍَر ععا جأَب أَلْتةَ قَالَ ساررز نكَانَ عسِن مِن ابى ععليه السالم ( ي( 
 قمِة قَالَ الْأَحجاِل ِإلَى آِخِر الْآيالر ِة ِمنبِر أُوِلي الِْإرغَي اِبِعنيلَّ أَِو التج و زِل اللَِّه عقَو نع

  .الَِّذي لَا يأِْتي النساَء 
 حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد  - ٢

الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْته عن أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل قَالَ الْأَحمق الْمولَّى علَيِه الَِّذي 
  .ا يأِْتي النساَء لَ

٣ - نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِح عوٍن الْقَدميِن مِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعاِئِه جآب نأَِبيِه ع  )

 قَالَ كَانَ ِبالْمِدينِة رجلَاِن يسمى أَحدهما ِهيت و الْآخر ماِنع فَقَالَا ِلرجٍل و رسولُ )عليهم السالم 
ابنِة غَيلَانَ الثَّقَِفيِة فَِإنها  يسمع ِإذَا افْتتحتم الطَّاِئف ِإنْ شاَء اللَّه فَعلَيك ِب)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ِبردت ٍع وبقِْبلُ ِبأَرت تغَن تكَلَّمِإذَا ت و تثَنت تلَساُء ِإذَا جبنفَاُء شيلَةٌ هتبلَاُء مخب وعمش  
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 ِبيِح فَقَالَ النا ِمثْلُ الْقَدهلَيِرج نياٍن باِل )صلى اهللا عليه وآله ( ِبثَمجالر ِة ِمنبأُوِلي الِْإر ا ِمنلَا أُِريكُم 
 مكَاٍن يقَالُ لَه الْعرايا و كَانا يتسوقَاِن ِفي  فَغرب ِبِهما ِإلَى)صلى اهللا عليه وآله ( فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه 

  .كُلِّ جمعٍة 
  باب النظَِر ِإلَى ِنساِء أَهِل الذِّمِة

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  . لَا حرمةَ ِلِنساِء أَهِل الذِّمِة أَنْ ينظَر ِإلَى شعوِرِهن و أَيِديِهن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  باب النظَِر ِإلَى ِنساِء الْأَعراِب و أَهِل السواِد
 بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد- ١

 يقُولُ لَا بأْس ِبالنظَِر ِإلَى رُءوِس أَهِل التهامِة و )عليه السالم ( صهيٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لَا ينتهونَ قَالَ و الْمجنونِة و الْمغلُوبِة علَى الْأَعراِب و أَهِل السواِد و الْعلُوِج ِلأَنهم ِإذَا نهوا 

 ذَِلك دمعتي ا لَما مِدهسج ا وِرهعظَِر ِإلَى شِبالن أْسلَا ب ا وقِْلهع.  
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  باب ِقناِع الِْإماِء و أُمهاِت الْأَولَاِد
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن - ١

ولَاِد أَ لَها أَنْ تكِْشف رأْسها بين  عن أُمهاِت الْأَ)عليه السالم ( بِزيٍع قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
 عقَناِل قَالَ تجِدي الرأَي.  

٢ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ لَيس علَى الْأَمِة ِقناع ِفي الصلَاِة و لَا )سالم عليه ال( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 يدؤى تتلُوكَةٌ حمم ِهي لَاِة وِفي الص اعا ِقنهلَيع ِرطَتتِة ِإذَا اشبكَاتلَى الْملَا ع ِة وربدلَى الْمع
جا يا مهلَيِري عجي ا وِتهبكَاتم ِميعا جوِد كُلِّهدلُوِك ِفي الْحملَى الْمِري ع.  

  باب مصافَحِة النساِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن - ١

حِة الرجِل الْمرأَةَ قَالَ لَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ  عن مصافَ)عليه السالم ( ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ٍت أَوةُ أُخنالَةٌ أَِو ابخ ةٌ أَومع أَو تِبن أَو تا أُخهجوزتِه أَنْ يلَيع مرحأَةً يرأَةَ ِإلَّا امرالْم اِفحصي

لَه أَنْ يتزوجها فَلَا يصاِفحها ِإلَّا ِمن وراِء الثَّوِب و لَا يغِمز كَفَّها نحوها فَأَما الْمرأَةُ الَِّتي يِحلُّ 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي بِصٍري - ٢
 هلْ يصاِفح الرجلُ الْمرأَةَ لَيست ِبِذي محرٍم فَقَالَ لَا ِإلَّا ِمن )عليه السالم (  قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  .وراِء الثَّوِب 
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يم عن محمِد بِن ساِلٍم عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني   عِلي بن ِإبراِه- ٣
قَالَ حدثَتِني سِعيدةُ و ِمنةُ أُختا محمِد بِن أَِبي عميٍر بياِع الساِبِري قَالَتا دخلْنا علَى أَِبي عبِد 

نا تعود الْمرأَةُ أَخاها قَالَ نعم قُلْنا تصاِفحه قَالَ ِمن وراِء الثَّوِب قَالَت  فَقُلْ)عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِإحداهما ِإنَّ أُخِتي هِذِه تعود ِإخوتها قَالَ ِإذَا عدِت ِإخوتِك فَلَا تلْبِسي الْمصبغةَ 

 ِبيِة النعايباَء)صلى اهللا عليه وآله ( باب ِصفَِة مسالن   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ١

 قُلْت ِلأَِبي عبِد بِن أَسلَم الْجبِلي عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم الْأَشلِّ عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ
 النساَء ِحني بايعهن قَالَ دعا ِبِمركَِنِه )صلى اهللا عليه وآله (  كَيف ماسح رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ايا بى فَكُلَّمنمالْي هدي سغَم اًء ثُمِفيِه م بأُ ِفيِه فَصضوتقَالَ الَِّذي كَانَ ي نهةً ِمناِحدو ع
  . فَكَانَ هذَا مماسحته ِإياهن )صلى اهللا عليه وآله ( اغِْمِسي يدِك فَتغِمس كَما غَمس رسولُ اللَِّه 

  .ِمثْلَه  )عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٢

ن رسوِلِه  النساَء قُلْت اللَّه أَعلَم و اب)صلى اهللا عليه وآله (  أَ تدِري كَيف بايع رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
 نعمقَالَ اس ِفيِه ثُم هدي سغَم وحاً ثُمضِفيِه ن باٍم فَصرِر بوا ِبتعد ثُم لَهوح نهعمقَالَ ج لَمأَع

ِننيزلَا ت و ِرقْنسلَا ت ئاً ويِباللَِّه ش ِركْنشلَى أَنْ لَا تع كُناِيعلَاِء أُبؤا هلَا ي و كُنلَادأَو لْنقْتلَا ت و 
 معن قُلْن نتروٍف أَقْررعِفي م كُنولَتعب ِصنيعلَا ت و ِلكُنجأَر و ِديكُنأَي نيب هِرينفْتاٍن تتهِبب أِْتنيت

أَي ناغِْمس نقَالَ لَه ِر ثُموالت ِمن هدي جروِل اللَِّه فَأَخسر دي تفَكَان لْنفَفَع كُنصلى اهللا عليه وآله ( ِدي( 
  .الطَّاِهرةُ أَطْيب ِمن أَنْ يمس ِبها كَف أُنثَى لَيست لَه ِبمحرٍم 

ي أَيوب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِب- ٣
  الْخزاِز 
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الَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال يعِصينك ِفي معروٍف قَ)عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْمعروف أَنْ لَا يشقُقْن جيباً و لَا يلِْطمن خداً و لَا يدعونَ ويلًا و لَا يتخلَّفْن ِعند قَبٍر و لَا 

  .يسودنَ ثَوباً و لَا ينشرنَ شعراً 
٤ -ملَيس نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم   نع اِعيزةَ الْخاعمِن سانَ ب

 يقُولُ تدرونَ ما )عليه السالم ( عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه   رسولَ ا- ١٤قَولُه تعالَى و ال يعِصينك ِفي معروٍف قُلْت لَا قَالَ ِإنَّ 

 ِإذَا أَنا ِمت فَلَا تخِمِشي علَي وجهاً و لَا تنشِري علَي شعراً و لَا تناِدي )عليها السالم ( ِلفَاِطمةَ 
  .الَ اللَّه عز و جلَّ ِبالْويِل و لَا تِقيِمي علَي ناِئحةً قَالَ ثُم قَالَ هذَا الْمعروف الَِّذي قَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن عن أَِبي عبِد - ٥
الَ ثُم جاَء النساُء يباِيعنه  مكَّةَ بايع الرج)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما فَتح رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 ئاً ويِباللَِّه ش ِركْنشلى أَنْ ال يع كنباِيعي ِمناتؤالْم ِإذا جاَءك ِبيا النهلَّ يا أَيج و زع لَ اللَّهزفَأَن
ني ِببهتاٍن يفْتِرينه بين أَيِديِهن و أَرجِلِهن و ال ال يسِرقْن و ال يزِنني و ال يقْتلْن أَوالدهن و ال يأِْت

 فَقَد لَدا الْوأَم دِهن فَقَالَت ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاس و نهوٍف فَباِيعرعِفي م كِصينعي
اً و قَالَت أُم حِكيٍم ِبنت الْحاِرِث بِن ِهشاٍم و كَانت ِعند ِعكِْرمةَ ربينا ِصغاراً و قَتلْتهم ِكبار

 نلِْطمِفيِه قَالَ لَا ت كنِصيعأَنْ لَا ن ا اللَّهنرالَِّذي أَم وفرعالْم ا ذَِلكولَ اللَِّه مسا رٍل يهِن أَِبي جب
اً و لَا تنِتفْن شعراً و لَا تشقُقْن جيباً و لَا تسودنَ ثَوباً و لَا تدِعني ِبويٍل خداً و لَا تخِمشن وجه

 علَى هذَا فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه كَيف نباِيعك قَالَ ِإنِني لَا )صلى اهللا عليه وآله ( فَبايعهن رسولُ اللَِّه 
الن اِفحاِء أُصذَا الْمِفي ه كُنِديأَي ِخلْنا فَقَالَ أَدهجرأَخ ثُم هدلَ يخاٍء فَأَدم ٍح ِمنا ِبقَدعاَء فَدس

  .فَِهي الْبيعةُ 
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   الدخوِل علَى النساِءباب
١ - نِم عهِن الْجونَ باره نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَنْ يدخلَ الرجالُ )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفَِر بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِء ِإلَّا ِبِإذِْنِهنسلَى النع.  

٢ - اِئِهنِلياِء ِإلَّا ِبِإذِْن أَوسلَى الناِخلٌ علَ دخداِد أَنْ ينذَا الِْإسِبه و  .  
٣ - نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِز   ِعدزالْخ وبأَِبي أَي

 قَالَ يستأِْذنُ الرجلُ ِإذَا دخلَ علَى أَِبيِه و لَا يستأِْذنُ الْأَب علَى اِلابِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تجوزتا متِتِه ِإذَا كَانأُخ ِتِه ونلَى ابلُ عجأِْذنُ الرتسي ِن قَالَ وي.  

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ - ٤
و  الرجلُ يستأِْذنُ علَى أَِبيِه قَالَ نعم قَد كُنت أَستأِْذنُ علَى أَِبي )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

لَيست أُمي ِعنده ِإنما ِهي امرأَةُ أَِبي توفِّيت أُمي و أَنا غُلَام و قَد يكُونُ ِمن خلْوِتِهما ما لَا 
 نسأَح و بوأَص لَامي السِمن اِن ذَِلكِحبلَا ي ِه ولَيا عمأَهأَنْ أَفْج أُِحب.  

٥ - ةٌ ِمنِن   ِعدِد بيبع نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص
 )عليه السالم ( معاِويةَ بِن شريٍح عن سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 و )عليها السالم (  يِريد فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه الْأَنصاِري قَالَ خرج رسولُ اللَِّه عن جاِبِر بِن عبِد
أَنا معه فَلَما انتهيت ِإلَى الْباِب وضع يده علَيِه فَدفَعه ثُم قَالَ السلَام علَيكُم فَقَالَت فَاِطمةُ 

يك السلَام يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَدخلُ قَالَت ادخلْ يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَدخلُ أَنا و من مِعي علَ
فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه لَيس علَي ِقناع فَقَالَ يا فَاِطمةُ خِذي فَضلَ ِملْحفَِتِك فَقَنِعي ِبِه رأْسِك 

ت ثُم قَالَ السلَام علَيكُم فَقَالَت فَاِطمةُ و علَيك السلَام يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَدخلُ قَالَت نعم فَفَعلَ
  يا رسولَ 
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 و دخلْت )صلى اهللا عليه وآله ( ِه قَالَ أَنا و من مِعي قَالَت و من معك قَالَ جاِبر فَدخلَ رسولُ اللَِّه اللَّ
 ِلي أَرى  ما)صلى اهللا عليه وآله (  أَصفَر كَأَنه بطْن جرادٍة فَقَالَ رسولُ اللَِّه )عليها السالم ( و ِإذَا وجه فَاِطمةَ 

 اللَّهم مشِبع الْجوعِة و داِفع )صلى اهللا عليه وآله ( وجهِك أَصفَر قَالَت يا رسولَ اللَِّه الْجوع فَقَالَ 
 ِمن ِدرحنِم يِإلَى الد تظَراللَِّه لَن فَو اِبرٍد قَالَ جمحم تةَ ِبنفَاِطم ِبعِة أَشعيى الضتا حاِصهقُص

  .عاد وجهها أَحمر فَما جاعت بعد ذَِلك الْيوِم 
هِمن رباب آخ  

١ - نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لْحسيِن بِن سِعيٍد جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ا

 قَالَ ِليستأِْذِن الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و )عليه السالم ( سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
م ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍت كَما أَمركُم اللَّه عز و جلَّ و من بلَغَ الْحلُم فَلَا يِلج الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُ

 و لِّمسى يتوا حأْذَنِإلَّا ِبِإذٍْن فَلَا ت ى ذَِلكلَى ِسولَا ع الَِتِه ولَى خلَا ع ِتِه ولَى أُخلَا ع ِه ولَى أُمع
لَامِد اللَِّه السبو عقَالَ أَب لَّ قَالَ وج و زةٌ ِللَِّه علَغَ )عليه السالم (  طَاعِإذَا ب كاِدمخ كلَيأِْذنْ عتسِلي 

يلَ ِفي شخاٍت ِإذَا دروِفي ثَلَاِث ع لُمأِْذنْ الْحتسلْي قَالَ و ِتكيِفي ب هتيكَانَ ب لَو و نهٍء ِمن 
 را أَممِة ِإنالظَِّهري ِمن كُمابونَ ِثيعضت ِحني و ِبحصت ِحني ةَ ومتى الْعمساِء الَِّتي تالِْعش دعب كلَيع

  .اللَّه عز و جلَّ ِبذَِلك ِللْخلْوِة فَِإنها ساعةُ ِغرٍة و خلْوٍة 
 عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ٢

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم )عليه السالم ( الْحلَِبي عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   دونَ النساِء قُلْت فَالنساُء يستأِْذنَّ ِفي هِذِه الثَّلَاِث ساعاٍت قَالَ لَا قَالَ ِهي خاصةٌ ِفي الرجاِل
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 لَم الَِّذين و نجرخي و لْنخدي لَِكن ِتئْذَانٌ واس كُملَيقَالَ ع فُِسكُمأَن قَالَ ِمن كُمِمن لُموا الْحلُغبي
  .كَاسِتئْذَاِن من قَد بلَغَ ِفي هِذِه الثَّلَاِث ساعاٍت 

ي عبِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِب- ٣
عليه ( اللَِّه جِميعاً عن محمِد بِن ِعيسى عن يوسف بِن عِقيٍل عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 مراٍت ِمن  قَالَ ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ)السالم 
 اٍت لَكُمرواِء ثَلَاثُ علَاِة الِْعشِد صعب ِمن ِة والظَِّهري ِمن كُمابونَ ِثيعضت ِحني ِر ولَاِة الْفَجِل صقَب

ِمن لُملَغَ الْحب نم و كُملَيافُونَ عطَو نهدعب احنج ِهملَيلَا ع و كُملَيع سِه لَيلَى أُمع ِلجفَلَا ي كُم
 لِّمسى يتٍد حأْذَنْ ِلأَحلَا ي ِإلَّا ِبِإذٍْن و ى ذَِلكِسو نلَى ملَا ع ِتِه ونلَى ابلَا ع ِتِه ولَى أُخلَا ع و

  .فَِإنَّ السلَام طَاعةُ الرحمِن 
أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن - ٤

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا )عليه السالم ( ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَالثَ مراٍت أَيها الَِّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذ

ِقيلَ من هم فَقَالَ هم الْمملُوكُونَ ِمن الرجاِل و النساِء و الصبيانُ الَِّذين لَم يبلُغوا يستأِْذنونَ 
ِث الْعوراِت ِمن بعِد صلَاِة الِْعشاِء و ِهي الْعتمةُ و ِحني تضعونَ ِثيابكُم ِمن علَيكُم ِعند هِذِه الثَّلَا

 لُوكُكُمملُ مخدي ِر ولَاِة الْفَجِل صقَب ِمن ِة والظَِّهري]كُمانِغلْم اٍت ] وروِذِه الثَّلَاِث عِد هعب ِمن
ِر ِإذٍْن ِإنْ شياُءوا ِبغ.  
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  باب ما يِحلُّ ِللْمملُوِك النظَر ِإلَيِه ِمن مولَاِتِه
١ -محم يناب دمأَح ِد اللَِّه وبع نى عيحي نب دمحاِن   مأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع

 عِن الْمملُوِك )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسلَاِتِه قَالَ لَا بوم رعى شري.  

٢ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب اِهيمرِإب ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح ن
( أَِبي الِْبلَاِد و يحيى بِن ِإبراِهيم عن أَِبيِه ِإبراِهيم عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 و أَجلَسه )عليه السالم (  ثَلَاِثني رجلًا ِإذْ دخلَ علَيِه أَِبي فَرحب ِبِه أَبو عبِد اللَِّه  نحواً ِمن)عليه السالم 
م  ِإنَّ ِلأَِبي معاِويةَ حاجةً فَلَو خفَّفْت)عليه السالم ( ِإلَى جنِبِه فَأَقْبلَ علَيِه طَِويلًا ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هذَا ابنك قَالَ )عليه السالم ( فَقُمنا جِميعاً فَقَالَ ِلي أَِبي ارِجع يا معاِويةُ فَرجعت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
نَّ الْمرأَةَ نعم و هو يزعم أَنَّ أَهلَ الْمِدينِة يصنعونَ شيئاً لَا يِحلُّ لَهم قَالَ و ما هو قُلْت ِإ

الْقُرِشيةَ و الْهاِشِميةَ تركَب و تضع يدها علَى رأِْس الْأَسوِد و ِذراعيها علَى عنِقِه فَقَالَ أَبو عبِد 
ةَ ال جناح علَيِهن ِفي آباِئِهن  يا بني أَ ما تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى قَالَ اقْرأْ هِذِه الْآي)عليه السالم ( اللَِّه 

 و رعالش لُوكمى الْمرأَنْ ي أْسلَا ب ينا بقَالَ ي ثُم نهمانأَي لَكَتال ما م لَغَ وى بتح ناِئِهنال أَب و
 اقالس.  
٣ -مِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ ع

 الْمملُوك يرى شعر مولَاِتِه و )عليه السالم ( عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسا قَالَ لَا باقَهس.  

٤ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   اٍر ومِن عب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب
 قَالَ لَا يِحلُّ ِللْمرأَِة أَنْ ينظُر عبدها ِإلَى )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يش م را غَيِرهعا ِإلَّا ِإلَى شِدهسج ِإلَى ٍء ِمن ظُرنأَنْ ي أْسى لَا برٍة أُخايِفي ِرو و ٍد ِلذَِلكمعت
  .شعِرها ِإذَا كَانَ مأْموناً 
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  باب الِْخصياِن
ياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن عبِد الْمِلِك بِن   حميد بن ِز- ١

 عن أُم الْولَِد هلْ يصلُح أَنْ ينظُر ِإلَيها خِصي )عليه السالم ( عتبةَ النخِعي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِهي ا ولَاهوم ِحلُّ ذَِلكِسلُ قَالَ لَا يتغت .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن ِإسحاق قَالَ سأَلْت أَبا - ٢
يناِولُهن الْوضوَء فَيرى  قُلْت يكُونُ ِللرجِل الْخِصي يدخلُ علَى ِنساِئِه فَ)عليه السالم ( الْحسِن موسى 

  .شعورهن قَالَ لَا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ - ٣

صياِن فَقَالَ كَانوا يدخلُونَ علَى  عن ِقناِع الْحراِئِر ِمن الِْخ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
 و لَا يتقَنعن قُلْت فَكَانوا أَحراراً قَالَ لَا قُلْت فَالْأَحرار يتقَنع ِمنهم )عليه السالم ( بناِت أَِبي الْحسِن 

  .قَالَ لَا 
اعِة الِْقناِريلَى الْجع ِجبى يتباب م  

ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِم- ١
 قَالَ لَا يصلُح )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

اضِة ِإذَا حاِريِللْج هِجدِإلَّا أَنْ لَا ت ِمرتخِإلَّا أَنْ ت ت.  
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٢ -ع ِريعالْأَش ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِد بمحم ن
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبعليه ( ع

س بينها و بينه محرم  عِن الْجاِريِة الَِّتي لَم تدِرك متى ينبِغي لَها أَنْ تغطِّي رأْسها ِممن لَي)السالم 
  .و متى يِجب علَيها أَنْ تقَنع رأْسها ِللصلَاِة قَالَ لَا تغطِّي رأْسها حتى تحرم علَيها الصلَاةُ 

  باب حد الْجاِريِة الصِغريِة الَِّتي يجوز أَنْ تقَبلَ
١ -يحي نب دمحى   ميحِن يِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع

الْكَاِهِلي عن أَِبي أَحمد الْكَاِهِلي و أَظُنِني قَد حضرته قَالَ سأَلْته عن جويِريٍة لَيس بيِني و بينها 
  .أَحِملُها فَأُقَبلُها فَقَالَ ِإذَا أَتى علَيها ِست ِسِنني فَلَا تضعها علَى حجِرك محرم تغشاِني فَ

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٢
حِن يِن بمحِد الربع نانَ عثْمِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عاررز نى عِت )عليه السالم ( يلَغقَالَ قَالَ ِإذَا ب 

  .الْجاِريةُ الْحرةُ ِست ِسِنني فَلَا ينبِغي لَك أَنْ تقَبلَها 
٣ -ب نِلٍم عسِن مونَ باره ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِلِه عِض ِرجع

 أَنَّ بعض بِني هاِشٍم دعاه مع جماعٍة ِمن أَهِلِه فَأَتى ِبصِبيٍة لَه )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 
ا فَِقيلَ خهِسن نأَلَ عس هِمن تنا دفَلَم ِهمِميعاً ِإلَيِلِس ججلُ الْما أَهاهنفَأَد هنا عاهحفَن سم.  
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ِو ذَِلكحباب ِفي ن  
 قَالَ )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد- ١

 ِمِننيؤالْم ِئلَ أَِمريفَلَا )عليه السالم ( س ِصفي ِسنحأَةَ قَالَ ِإنْ كَانَ يرالْم مجحي ِبيِن الصع .  
٢ - أُم نأْذَنَ ابتِد اللَِّه قَالَ اسبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِبيلَى النوٍم عكْتم

 و ِعنده عاِئشةُ و حفْصةُ فَقَالَ لَهما قُوما فَادخلَا الْبيت فَقَالَتا ِإنه أَعمى فَقَالَ ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( 
  .لَم يركُما فَِإنكُما ترياِنِه 

سلَاُء ِفي جا الْبهِصيبأَِة يرالُباب الْمجا الرهاِلجعا فَيِده  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ١

 الْبلَاُء ِفي  قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة الْمسِلمِة يِصيبها)عليه السالم ( حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبِعلَاِجِه ِمن فَقالُ أَرجكُونُ الري ِه وِإلَي ظَرالن لُحصكَاٍن لَا يِفي م احِجر أَو را كَسا ِإمِدهسج

اَءتا ِإنْ شهاِلجعِه فَيِإلَي تطُرا قَالَ ِإذَا اضهِإلَي ظُرنأَنْ ي لَه لُحصاِء أَ يسالن.   
  باب التسِليِم علَى النساِء

١ - اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نع [ نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع  
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 لَا تبدُءوا النساَء ِبالسلَاِم و لَا تدعوهن )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه أَ
 ِبياِم فَِإنَّ النصلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى الطَّع(وا ِعيرتةٌ فَاسروع و ياُء عسوا  قَالَ النرتاس كُوِت وِبالس نه

  .عوراِتِهن ِبالْبيوِت 
٢ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  .مرأَِة  أَنه قَالَ لَا تسلِّم علَى الْ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد - ٣

ِه و كَانَ أَِمري  يسلِّم علَى النساِء و يرددنَ علَي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( فوخقُولُ أَتي و نهِة ِمنابلَى الشع لِّمسأَنْ ي هكْركَانَ ي اِء وسلَى النع لِّمسي 

  .أَنْ يعِجبِني صوتها فَيدخلَ علَي أَكْثَر ِمما طَلَبت ِمن الْأَجِر 
٤ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي )

 النساُء عي و عورةٌ فَاستروا الْعوراِت ِبالْبيوِت و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
تكُوِت اسِبالس وا الِْعير.  

  باب الْغيرِة
١ - هذَكَر نمى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  ِحب كُلَّ غَيوٍر و ِلغيرِتِه حرم  قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى غَيور ي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .الْفَواِحش ظَاِهرها و باِطنها 
٢ -وٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع هنِد اللَِّه   عبع نع ِميثْعِبيٍب الْخح نع ِريه

  . يقُولُ ِإذَا لَم يغِر الرجلُ فَهو منكُوس الْقَلِْب )عليه السالم ( بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٣ -محِن مب دمأَح نى عيحِن يِد بمحم و هنوٍب   عبحِن مِن ابِميعاً عى جِن ِعيسِد ب

 قَالَ ِإذَا أُِغري الرجلُ ِفي أَهِلِه أَو بعِض )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن جِريٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و زع ثَ اللَّهعب ريغي لَم و رغي لُوِكِه فَلَممم اِكِحِه ِمننى متح ردالْقَفَن قَالُ لَهِه طَاِئراً يلَّ ِإلَيج

يسقُطَ علَى عاِرضِة باِبِه ثُم يمِهلَه أَربِعني يوماً ثُم يهِتف ِبِه ِإنَّ اللَّه غَيور يِحب كُلَّ غَيوٍر فَِإنْ 
 و هكَرفَأَن ذَِلك كَرأَن و رغَي و غَار ولَى هِه عياحنِبج ِفقخأِْسِه فَيلَى رقُطَ عسى يتح ِإلَّا طَار

  .عينيِه ثُم يِطري عنه فَينِزع اللَّه عز و جلَّ ِمنه بعد ذَِلك روح الِْإمياِن و تسميِه الْملَاِئكَةُ الديوثَ 
٤ -ِر وغَي نوٍب عبحم نِد اللَِّه   اببأَِبي ع نعليه السالم ( اِحٍد ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا

 غَيوراً و أَنا أَغْير ِمنه و جدع اللَّه أَنف من لَا يغار ِمن الْمؤِمِنني )عليه السالم (  كَانَ ِإبراِهيم )عليه وآله 
 ِلِمنيسالْم و.  

٥ -ع   تِمعِريٍر قَالَ سِن جب اقحِإس نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 يقُولُ ِإنَّ شيطَاناً يقَالُ لَه الْقَفَندر ِإذَا ضِرب ِفي منِزِل الرجِل أَربِعني )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

لْبربِط و دخلَ علَيِه الرجالُ وضع ذَِلك الشيطَانُ كُلَّ عضٍو ِمنه علَى ِمثِْلِه ِمن صاِحِب صباحاً ِبا
 ارغفَلَا ي هاؤى ِنستؤى تتذَا حه دعب ارغةً فَلَا يفْخِفيِه ن فَخن ِت ثُميالْب.  

حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث   محمد بن يحيى عن أَ- ٦
 اِهيمرِن ِإبب  

http://www.islam4u.com


  )٥٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد اخلامس : الكايف 

 يا أَهلَ الِْعراِق نبئْت أَنَّ ِنساَءكُم )عليه السالم (  أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يداِفعن الرجالَ ِفي الطَِّريِق أَ ما تستحيونَ 

 ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري رِديٍث آخِفي ح عليه السالم (  و(غلَا ت ونَ ويحتسا تونَ  قَالَ أَ مار
 لُوجالْع ناِحمزي اِق ووِإلَى الْأَس نجرخي اَءكُمِنس.  

٧ - نكَانَ عسِن مِن ابى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
الَ ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة و لَا يزكِّيِهم  قَ)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و لَهم عذَاب أَِليم الشيخ الزاِني و الديوثُ و الْمرأَةُ توِطئُ ِفراش زوِجها 
(  ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن- ٨

  . قَالَ حرمِت الْجنةُ علَى الديوِث )عليه السالم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن جعفَِر بِن عنبسةَ عن عبادةَ بِن ِزياٍد - ٩

ِرو بمع نع ِديفٍَر الْأَسعأَِبي ج ناِم ععليه السالم ( ِن أَِبي الِْمقْد( نمع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح و 
عليه ( حدثَه عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِإياك و التغاير )عليه السالم (  كَتب ِفي ِرسالَِتِه ِإلَى الْحسِن )عليه السالم (  ِإنَّ أَمِير الْمؤمِنِين  قَالَ)السالم 
نْ ِفي غَيِر موِضِع الْغيرِة فَِإنَّ ذَِلك يدعو الصِحيحةَ ِمنهن ِإلَى السقَِم و لَِكن أَحِكم أَمرهن فَِإ

رأَيت عيباً فَعجِل النِكري علَى الصِغِري و الْكَِبِري فَِإنْ تعينت ِمنهن الريب فَيعظَّم الذَّنب و يهونُ 
 بتالْع.  

  باب أَنه لَا غَيرةَ ِفي الْحلَاِل
  ي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ١
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 لَا تحدثَا شيئاً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَا غَيرةَ ِفي الْحلَاِل بعد قَوِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .حتى أَرِجع ِإلَيكُما فَلَما أَتاهما أَدخلَ ِرجلَيِه بينهما ِفي الِْفراِش 

  باب خروِج النساِء ِإلَى الِْعيديِن
ٍل عن مروانَ بِن مسِلٍم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضا- ١

 عن خروِج النساِء ِفي الِْعيديِن فَقَالَ لَا ِإلَّا )عليه السالم ( محمِد بِن شريٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .عجوز علَيها منقَلَاها يعِني الْخفَّيِن 

 عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن يونس بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ٢
 عن خروِج النساِء ِفي الِْعيديِن و الْجمعِة فَقَالَ لَا ِإلَّا )عليه السالم ( يعقُوب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .امرأَةٌ مِسنةٌ 
ا يطَاِمثٌباب م ِهي أَِتِه ورِل ِمِن امجِحلُّ ِللر  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن - ١
ِد الْمبع ناٍر عمِن عب اقحِإس نع سونِن يوِر بصنم نِزيٍع عِن باِعيلَ بمٍرو قَالَ ِإسمِن عِلِك ب

ٍء ما عدا الْقُبلَ   ما ِلصاِحِب الْمرأَِة الْحاِئِض ِمنها فَقَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِبعيِنِه 

ةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن جبلَ- ٢
.  
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  .لَ ما دونَ الْفَرِج  قَالَ سأَلْته عِن الْحاِئِض ما يِحلُّ ِلزوِجها ِمنها قَا)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن عن محمِد بِن أَِبي - ٣

ما يِحلُّ ِللرجِل  )عليه السالم ( حمزةَ عن داود الرقِّي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمِن امرأَِتِه و ِهي حاِئض قَالَ ما دونَ الْفَرِج 

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن عن محمِد بِن ِزياٍد - ٤
وسِن أَِبي يِن بيسالْح انَ وثْمِن عاِن بأَب نِد عبا عأَب أَلْتٍرو قَالَ سمِن عِلِك بِد الْمبع نع ف

ٍء غَير الْفَرِج قَالَ ثُم قَالَ   ما يِحلُّ ِللرجِل ِمن الْمرأَِة و ِهي حاِئض قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِإنما الْمرأَةُ لُعبةُ الرجِل 

٥ - ِليذَاِفٍر   عع نةَ عِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 ترى هؤلَاِء الْمشوِهني خلْقُهم قَالَ قُلْت نعم قَالَ )عليه السالم ( الصيرِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .باؤهم يأْتونَ ِنساَءهم ِفي الطَّمِث هؤلَاِء الَِّذين آ
  باب مجامعِة الْحاِئِض قَبلَ أَنْ تغتِسلَ

١ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِفي الْمرأَِة ينقَِطع عنها دم الْحيِض ِفي آِخِر أَياِمها )ليه السالم ع( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .قَالَ ِإذَا أَصاب زوجها شبق فَلْيأْمرها فَلْتغتِسلْ فَرجها ثُم يمسها ِإنْ شاَء قَبلَ أَنْ تغتِسلَ 
 بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن الطَّاطَِري عن محمِد   محمد بن يحيى عن سلَمةَ- ٢

  بِن 
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ِن مسأَِبي الْح نقِْطٍني عِن يب ِليع نةَ عزمى أَِبي حى )عليه السالم ( وسراِئِض تِن الْحع هأَلْتقَالَ س 
 ِإلَي بلُ أَحسالْغ و أْسا قَالَ لَا بهجوا زِبه قَعي و رالطُّه.  

  باب محاش النساِء
١ -ِليِن عِن بيسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِض   الْحعب ناٍن عأَب نع 

 قَالَ سأَلْته عن ِإتياِن النساِء ِفي أَعجاِزِهن فَقَالَ ِهي لُعبتك )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَا تؤِذها 
 الْحكَِم قَالَ سِمعت صفْوانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن- ٢

 ِإنَّ رجلًا ِمن مواِليك أَمرِني أَنْ أَسأَلَك عن مسأَلٍَة هابك )عليه السالم ( بن يحيى يقُولُ قُلْت ِللرضا 
ته ِفي دبِرها قَالَ ذَِلك لَه قَالَ و استحيا ِمنك أَنْ يسأَلَك قَالَ و ما ِهي قُلْت الرجلُ يأِْتي امرأَ

 لُ ذَِلكفْعا لَا نلُ قَالَ ِإنفْعت تفَأَن لَه قُلْت.  
  باب الْخضخضِة و ِنكَاِح الْبِهيمِة

١ -نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍل عجر 
 قَالَ سأَلْته عِن الْخضخضِة فَقَالَ ِهي ِمن الْفَواِحِش و ِنكَاح الْأَمِة خير )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 هِمن.  
رةَ بِن   أَحمد بن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن ِإسماِعيلَ الْبصِري عن زرا- ٢

  .َء علَيِه   قَالَ سأَلْته عِن الدلِْك قَالَ ناِكح نفِْسِه لَا شي)عليه السالم ( أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٣

 نع  
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 ِفي الرجِل ينِكح بِهيمةً أَو )عليه السالم ( مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلُّ ما أَنزلَ ِبِه الرجلُ ماَءه ِفي هذَا و ِشبِهِه فَهو ِزنى يدلُك فَقَالَ 

 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الرياِن عن أَِبي الْحسِن - ٤
فَيحرك حتى ينِزلَ ] و ِثياِبِه[ لَا يباِشرها ِإلَّا ِمن وراِء ِثياِبها أَنه كَتب ِإلَيِه رجلٌ يكُونُ مع الْمرأَِة

  .ماَء الَِّذي علَيِه و هلْ يبلُغُ ِبِه حد الْخضخضِة فَوقَّع ِفي الِْكتاِب ِبذَِلك باِلغُ أَمِرِه 
٥ -نع ِنيٍد الْكُلَيمحم نب ِليع   فَِليوالن اِهيمرِن ِإبِد بمحم ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص 

(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مةً  ملْعونٌ من نكَح بِهي)صلى اهللا عليه وآله 
  باب الزاِني

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عِلي بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  .حرم علَيِه  قَالَ ِإنَّ أَشد الناِس عذَاباً يوم الِْقيامِة رجلٌ أَقَر نطْفَته ِفي رِحٍم ي)عليه السالم ( 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و عثْمانَ بِن ِعيسى عن عِلي بِن ساِلٍم - ٢
 اِهيمرو ِإبعليه السالم ( قَالَ قَالَ أَب( ينِطلُ الدبي و قزالر قحمي ها فَِإننِق الزات .  

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه  - ٣
 قَالَ ِللزاِني ِست ِخصاٍل ثَلَاثٌ ِفي الدنيا )عليه السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

لَاثٌ ِفي الْآِخرِة أَما الَِّتي ِفي الدنيا فَيذْهب ِبنوِر الْوجِه و يوِرثُ الْفَقْر و يعجلُ الْفَناَء و أَما و ثَ
  .الَِّتي ِفي الْآِخرِة فَسخطُ الرب و سوُء الِْحساِب و الْخلُود ِفي الناِر 

٤ -نى عيحي نب دمحم   نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح 
صلى (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  . بعِدي كَثُر موت الْفَجأَِة  ِإذَا كَثُر الزنا ِمن)اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي حمزةَ قَالَ - ٥

 تكُن  
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 فَجاَءه رجلٌ فَقَالَ لَه يا أَبا محمٍد ِإني مبتلًى ِبالنساِء فَأَزِني )عليه السالم ( ِعند عِلي بِن الْحسيِن 
ٌء   ِإنه لَيس شي)عليه السالم ( يوماً و أَصوم يوماً فَيكُونُ ذَا كَفَّارةً ِلذَا فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 

عليه ( أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن أَنْ يطَاع و لَا يعصى فَلَا تزِن و لَا تصم فَاجتذَبه أَبو جعفٍَر 

  .رجو أَنْ تدخلَ الْجنةَ  ِإلَيِه فَأَخذَ ِبيِدِه فَقَالَ يا أَبا زنةَ تعملُ عملَ أَهِل الناِر و ت)السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن سويٍد قَالَ - ٦

عِجبِني النظَر ِإلَيها فَقَالَ ِلي  ِإني مبتلًى ِبالنظَِر ِإلَى الْمرأَِة الْجِميلَِة فَي)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
 ينالد ِلكهي كَةَ ورالْب قحمي ها فَِإننالز و اكِإي و قدالص ِتكِني ِمن اللَّه فرِإذَا ع أْسلَا ب ِليا عي

.  
نا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْعباِس   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٧

 قَالَ )عليه السالم ( الْكُوِفي جِميعاً عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يا معلِّم الْخيِر أَرِشدنا فَقَالَ لَهم ِإنَّ موسى  فَقَالُوا لَه)عليه السالم ( اجتمع الْحواِريونَ ِإلَى ِعيسى 

 أَمركُم أَنْ لَا تحِلفُوا ِباللَِّه تبارك و تعالَى كَاِذِبني و أَنا آمركُم أَنْ لَا تحِلفُوا )عليه السالم ( كَِليم اللَِّه 
 أَمركُم أَنْ )عليه السالم ( ا يا روح اللَِّه ِزدنا فَقَالَ ِإنَّ موسى نِبي اللَِّه ِباللَِّه كَاِذِبني و لَا صاِدِقني قَالُو

 هفْسثَ ندح نوا فَِإنَّ منزأَنْ ت نلًا عا فَضنِبالز كُمفُسثُوا أَندحأَنْ لَا ت كُمرا آمأَن وا ونزلَا ت
  .وقَد ِفي بيٍت مزوٍق فَأَفْسد التزاِويق الدخانُ و ِإنْ لَم يحتِرِق الْبيت ِبالزنا كَانَ كَمن أَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن - ٨
 قَالَ قَالَ يعقُوب ِلابِنِه يا بني لَا تزِن فَِإنَّ الطَّاِئر لَو زنى لَتناثَر ) السالم عليه( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هِريش.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل - ٩

 ِفي الزنا خمس ِخصاٍل يذْهب ِبماِء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  .الْوجِه و يوِرثُ الْفَقْر و ينقُص الْعمر و يسِخطُ الرحمن و يخلِّد ِفي الناِر نعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر 
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  باب الزاِنيِة
١ - نكَانَ عسِن مِن ابى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه و لَا يزكِّيِهم و لَهم )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن مسِلٍم عن أَ
  .عذَاب أَِليم ِمنهم الْمرأَةُ توِطئُ ِفراش زوِجها 

٢ -اقحِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نِن أَِبي الِْهلَاِل عب 
 أَ لَا أُخِبركُم ِبِكبِر الزنا قَالُوا بلَى قَالَ ِهي )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

مه زوجها فَِتلْك الَِّتي لَا يكَلِّمها اللَّه و لَا امرأَةٌ توِطئُ ِفراش زوِجها فَتأِْتي ِبولٍَد ِمن غَيِرِه فَتلِْز
 أَِليم ذَابا علَه ا وكِّيهزلَا ي ِة وامالِْقي موا يهِإلَي ظُرني.  

الَ اشتد  قَ)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 اِتِهمروِإلَى ع ظَرن و اِتِهمريفَأَكَلَ خ ِرِهمغَي ا ِمنِتهيِل بلَى أَهع لَتخأٍَة أَدرلَى اماللَِّه ع بغَض.  

  باب اللِّواِط
١ -نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نا عاِبنحِض أَصعب 

 قَالَ سِمعته يقُولُ حرمةُ الدبِر أَعظَم ِمن حرمِة الْفَرِج ِإنَّ اللَّه أَهلَك أُمةً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبحرمِة الدبِر و لَم يهِلك أَحداً ِبحرمِة الْفَرِج 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد - ٢
 من جامع غُلَاماً جاَء جنباً يوم الِْقيامِة لَا ينقِّيِه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ)عليه السالم ( اللَِّه 

 كَبرلَي قَالَ ِإنَّ الذَّكَر ِصرياً ثُمم اَءتس و منهج لَه دأَع و هنلَع ِه ولَيع اللَّه غَِضب ا ويناُء الدم
يهتز الْعرش ِلذَِلك و ِإنَّ الرجلَ لَيؤتى ِفي حقَِبِه فَيحِبسه اللَّه علَى ِجسِر جهنم حتى الذَّكَر فَ

لَى يفْرغَ ِمن ِحساِب الْخلَاِئِق ثُم يؤمر ِبِه ِإلَى جهنم فَيعذَّب ِبطَبقَاِتها طَبقَةً طَبقَةً حتى يرد ِإ
  .أَسفَِلها و لَا يخرج ِمنها 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري(الد ِر وبونَ الدا داطُ ماللِّو  الْكُفْر وه رب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤
شةَ ما سبقَكُم  ِإنكُم لَتأْتونَ الْفاِح)عليه السالم (  ِفي قَوِم لُوٍط )عليهما السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

ِبها ِمن أَحٍد ِمن الْعالَِمني فَقَالَ ِإنَّ ِإبِليس أَتاهم ِفي صورٍة حسنٍة ِفيِه تأِْنيثٌ علَيِه ِثياب حسنةٌ 
ِبِهم قَعأَنْ ي ِهمِإلَي طَلَب وا ِبِه فَلَوقَعأَنْ ي مهرفَأَم مهاٍب ِمنباَء ِإلَى شفَج طَلَب لَِكن ِه ولَيا عولَأَب 

  .ِإلَيِهم أَنْ يقَعوا ِبِه فَلَما وقَعوا ِبِه الْتذُّوه ثُم ذَهب عنهم و تركَهم فَأَحالَ بعضهم علَى بعٍض 
٥ -حم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِني   ِعدربِعيٍد قَالَ أَخِن سِد بم

 قَالَ كَانَ قَوم لُوٍط ِمن أَفْضِل )عليه السالم ( زكَِريا بن محمٍد عن أَِبيِه عن عمٍرو عن أَِبي جعفٍَر 
م و ِخيرِتِهم أَنهم ِإذَا خرجوا قَوٍم خلَقَهم اللَّه فَطَلَبهم ِإبِليس الطَّلَب الشِديد و كَانَ ِمن فَضِلِه

ِإلَى الْعمِل خرجوا ِبأَجمِعِهم و تبقَى النساُء خلْفَهم فَلَم يزلْ ِإبِليس يعتادهم فَكَانوا ِإذَا رجعوا 
را نالَوعٍض تعِلب مهضعلُونَ فَقَالَ بمعا يم ِليسِإب برخ وهدصا فَرناعتم برخذَا الَِّذي يه دص

فَِإذَا هو غُلَام أَحسن ما يكُونُ ِمن الِْغلْماِن فَقَالُوا لَه أَنت الَِّذي تخرب متاعنا مرةً بعد مرٍة 
جر دِعن وهتيفَب لُوهقْتلَى أَنْ يع مهأْير عمتفَقَالَ كَانَ فَاج ا لَكم فَقَالَ لَه احلُ صا كَانَ اللَّيٍل فَلَم

  أَِبي ينومِني 
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 قَالَ فَلَم يزلْ يدلُك الرجلَ حتى علَّمه أَنه يفْعلُ ِبنفِْسِه علَى بطِْنِه فَقَالَ لَه تعالَ فَنم علَى بطِْني
فَأَولًا علَّمه ِإبِليس و الثَّاِنيةَ علَّمه هو ثُم انسلَّ فَفَر ِمنهم و أَصبحوا فَجعلَ الرجلُ يخِبر ِبما فَعلَ 

جعي لَاِم واِل ِبالْغجالُ ِبالرجفَى الرى اكْتتِفيِه ح مهِديوا أَيعضفَو هِرفُونعلَا ي مه و هِمن مهب
 ثُم اسالن مهتِدينم كَّبنى تتح لُونَ ِبِهمفْعةَ الطَِّريِق فَيارونَ مدصرلُوا يعج ٍض ثُمعِبب مهضعب

ساَءهم و أَقْبلُوا علَى الِْغلْماِن فَلَما رأَى أَنه قَد أَحكَم أَمره ِفي الرجاِل جاَء ِإلَى النساِء تركُوا ِن
 ذَِلك فَصير نفْسه امرأَةً فَقَالَ ِإنَّ ِرجالَكُن يفْعلُ بعضهم ِببعٍض قَالُوا نعم قَد رأَينا ذَِلك و كُلَّ

 ِهملَيع لَتا كَماِء فَلَمساُء ِبالنسى الننغتى استح ِويِهمغي ِليسِإب و وِصيِهمي لُوطٌ و مِعظُهي
ِبيةٌ فَمروا  ِفي ِزي ِغلْماٍن علَيِهم أَقْ)عليهم السالم ( الْحجةُ بعثَ اللَّه جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ و ِإسراِفيلَ 

ِبلُوٍط و هو يحرثُ فَقَالَ أَين تِريدونَ ما رأَيت أَجملَ ِمنكُم قَطُّ قَالُوا ِإنا أَرسلَنا سيدنا ِإلَى 
ِة يِدينِذِه الْملُ هلُ أَهفْعا يم كُمديلُغْ سبي لَم ِة قَالَ أَ وِدينِذِه الْمه باللَِّه ر و مهِإن ِنيا ب

يأْخذُونَ الرجالَ فَيفْعلُونَ ِبِهم حتى يخرج الدم فَقَالُوا أَمرنا سيدنا أَنْ نمر وسطَها قَالَ فَِلي 
ِم قَالَ فَجلَسوا قَالَ فَبعثَ ابنته ِإلَيكُم حاجةٌ قَالُوا و ما ِهي قَالَ تصِبرونَ هاهنا ِإلَى اخِتلَاِط الظَّلَا

فَقَالَ ِجيِئي لَهم ِبخبٍز و ِجيِئي لَهم ِبماٍء ِفي الْقُرعِة و ِجيِئي لَهم عباًء يتغطَّونَ ِبها ِمن الْبرِد 
 الساعةَ يذْهب ِبالصبياِن الْواِدي قُوموا فَلَما أَنْ ذَهبِت اِلابنةُ أَقْبلَ الْمطَر و الْواِدي فَقَالَ لُوطٌ

حتى نمِضي و جعلَ لُوطٌ يمِشي ِفي أَصِل الْحاِئِط و جعلَ جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ و ِإسراِفيلُ 
ا سنرا فَقَالُوا أَمناهوا هشام ِنيا بطَ الطَِّريِق فَقَالَ يسونَ وشمكَانَ ي ا وِطهسِفي و رما أَنْ نندي

لُوطٌ يستغِنم الظَّلَام و مر ِإبِليس فَأَخذَ ِمن ِحجِر امرأٍَة صِبياً فَطَرحه ِفي الِْبئِْر فَتصايح أَهلُ 
وا ِإلَى الِْغلْمظَرا أَنْ ناِب لُوٍط فَلَملَى بع مِة كُلُّهِدينالْم ا لُوطُ قَدِزِل لُوٍط قَالُوا يناِن ِفي م

 اِحداً وذْ وثَلَاثَةٌ خ مِفي قَالُوا هيوِن ِفي ضحفْضِفي فَلَا تيلَاِء ضؤا فَقَالَ هِلنمِفي ع لْتخد
  أَعِطنا اثْنيِن قَالَ فَأَدخلَهم الْحجرةَ و قَالَ لَو أَنَّ 
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ِلي أَهلَ بيٍت يمنعوني ِمنكُم قَالَ و تدافَعوا علَى الْباِب و كَسروا باب لُوٍط و طَرحوا لُوطاً 
بلُ رسا رِئيلُ ِإنربج فَقَالَ لَه و مهوهجا وِبه براَء فَضطْحب ذَ كَفّاً ِمنفَأَخ كِصلُوا ِإلَيي لَن ك

قَالَ شاهِت الْوجوه فَعِمي أَهلُ الْمِدينِة كُلُّهم و قَالَ لَهم لُوطٌ يا رسلَ ربي فَما أَمركُم ربي 
ذَهأْخا أَنْ ننرقَالُوا أَم ِفيِهم مهذُونأْخقَالَ ت كتاجا حم ةٌ قَالُوا واجح كُمِر قَالَ فَِلي ِإلَيحِبالس م

الساعةَ فَِإني أَخاف أَنْ يبدو ِلربي ِفيِهم فَقَالُوا يا لُوطُ ِإنَّ موِعدهم الصبح أَ لَيس الصبح ِبقَِريٍب 
 رِحم اللَّه )عليه السالم ( خذَ فَخذْ أَنت بناِتك و امِض و دِع امرأَتك فَقَالَ أَبو جعفٍَر ِلمن يِريد أَنْ يأْ

لُوطاً لَو يدِري من معه ِفي الْحجرِة لَعِلم أَنه منصور حيثُ يقُولُ لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو آِوي 
كٍْن شٍد ِإىل رمحلَّ ِلمج و زع ِة فَقَالَ اللَّهرجِفي الْح هعِئيلَ مربج ِمن دكٍْن أَشر صلى اهللا ( ِديٍد أَي

 و ما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ِببِعيٍد ِمن ظَاِلِمي أُمِتك ِإنْ عِملُوا ما عِملَ قَوم لُوٍط قَالَ و قَالَ )عليه وآله 
  . من أَلَح ِفي وطِْي الرجاِل لَم يمت حتى يدعو الرجالَ ِإلَى نفِْسِه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه رسولُ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي يِزيد الْحماِر - ٦
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ أَربعةَ أَملَاٍك ِفي ِإهلَاِك قَوِم لُوٍط جبرِئيلَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي 

 اِهيمروا ِبِإبروِبيلَ فَمكَر اِفيلَ ورِإس ِميكَاِئيلَ و لَ)عليه السالم ( ووا علَّمونَ فَسمتعم مه و  ِه فَلَمي
يعِرفْهم و رأَى هيئَةً حسنةً فَقَالَ لَا يخدم هؤلَاِء ِإلَّا أَنا ِبنفِْسي و كَانَ صاِحب ِضيافٍَة فَشوى 

أى أَير ِديِهمأَي نيب هعضا وفَلَم ِهمِإلَي هبقَر ثُم هجضى أَنتِميناً حلًا سِعج مِه لَهِصلُ ِإلَيال ت مهِدي
 اِهيمرِإب فَهرِهِه فَعجو نةَ عامالِْعم رسِئيلُ حربج أَى ذَِلكا رِخيفَةً فَلَم مهِمن سجأَو و مهِكرن

ِمن و اقحا ِبِإسهرشفَب هأَترةُ امارس ترم و معقَالَ ن وه تفَقَالَ أَن قُوبعي اقحاِء ِإسرو 
فَقَالَت ما قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَأَجابوها ِبما ِفي الِْكتاِب فَقَالَ لَهم ِإبراِهيم ِلما ذَا ِجئْتم قَالُوا ِفي 

أَ ت ِمِننيؤالْم ِمائَةٌ ِمن ِإنْ كَانَ ِفيِهم مِم لُوٍط فَقَالَ لَهلَاِك قَوِئيلُ لَا قَالَ فَِإنْ ِإهربفَقَالَ ج مهِلكُونه
كَانَ ِفيها خمسونَ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها ثَلَاثُونَ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها ِعشرونَ قَالَ لَا 

  قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها عشرةٌ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها 
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خمسةٌ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها واِحد قَالَ لَا قَالَ فَِإنَّ ِفيها لُوطاً قالُوا نحن أَعلَم ِبمن ِفيها 
لَهأَه و هنيجنلَن لَ ِإلَّا وذَا الْقَوه لَمقَالَ لَا أَع ِليع نب نسقَالَ الْح الْغاِبِرين ِمن تكان هأَترِإلَّا ام 

 بٍة قُراعِفي ِزر وه ا لُوطاً ووِم لُوٍط فَأَتجاِدلُنا ِفي قَولَّ يج و زلُ اللَِّه عقَو وه و ِقيِهمبتسي وه
ريِة فَسلَّموا علَيِه و هم معتمونَ فَلَما رأَى هيئَةً حسنةً علَيِهم ِثياب ِبيض و عماِئم ِبيض فَقَالَ الْقَ

ٍء  قَالَ أَي شيلَهم الْمنِزلَ فَقَالُوا نعم فَتقَدمهم و مشوا خلْفَه فَنِدم علَى عرِضِه الْمنِزلَ علَيِهم فَ
صنعت آِتي ِبِهم قَوِمي و أَنا أَعِرفُهم فَالْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ِإنكُم لَتأْتونَ ِشراراً ِمن خلِْق اللَِّه قَالَ 

جبرِئيلُ هِذِه واِحدةٌ ثُم فَقَالَ جبرِئيلُ لَا نعجلُ علَيِهم حتى يشهد علَيِهم ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ 
 اِن ثُمتِذِه ِثنِئيلُ هربلِْق اللَِّه فَقَالَ جخ اراً ِمنونَ ِشرأْتلَت كُمفَقَالَ ِإن ِهمِإلَي فَتالْت ةً ثُماعى سشم

كُمفَقَالَ ِإن ِهمِإلَي فَتِة الْتِدينالْم ابلَغَ با بى فَلَمشِئيلُ مربلِْق اللَِّه فَقَالَ جخ اراً ِمنونَ ِشرأْتلَت  )

 هِذِه الثَّاِلثَةُ ثُم دخلَ و دخلُوا معه حتى دخلَ منِزلَه فَلَما رأَتهم امرأَته رأَت هيئَةً حسنةً )عليه السالم 
لَم يسمعوا فَدخنت فَلَما رأَوا الدخانَ أَقْبلُوا ِإلَى الْباِب فَصِعدت فَوق السطِْح و صفَّقَت فَ

يهرعونَ حتى جاُءوا ِإلَى الْباِب فَنزلَت ِإلَيِهم فَقَالَت ِعنده قَوم ما رأَيت قَوماً قَطُّ أَحسن هيئَةً 
داِب ِلياُءوا ِإلَى الْبفَج مهال ِمن و قُوا اللَّهِم فَاتا قَوي مفَقَالَ لَه ِهمِإلَي لُوطٌ قَام مآها رلُوا فَلَمخ

تخزوِن ِفي ضيِفي أَ لَيس ِمنكُم رجلٌ رِشيد و قَالَ هؤالِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم فَدعاهم ِإلَى 
ك ِمن حق و ِإنك لَتعلَم ما نِريد فَقَالَ لَهم لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو الْحلَاِل فَقَالَ ما لَنا ِفي بناِت

  آِوي ِإىل ركٍْن شِديٍد فَقَالَ جبرِئيلُ 
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لَو مهعا لُوطُ دِئيلُ فَقَالَ يربِبِه ج احفَص تيلُوا الْبخى دتح وهقَالَ فَكَاثَر ٍة لَهقُو أَي لَمعي 
للَِّه عز  ِبِإصبِعِه نحوهم فَذَهبت أَعينهم و هو قَولُ ا)عليه السالم ( يدخلُوا فَلَما دخلُوا أَهوى جبرِئيلُ 

و جلَّ فَطَمسنا علَى أَعينهم ثُم ناداه جبرِئيلُ فَقَالَ لَه ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُوا ِإلَيك فَأَسِر 
بِريلُ عجلْ فَقَالَ ِإنَّ ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل و قَالَ لَه جبرِئيلُ ِإنا بِعثْنا ِفي ِإهلَاِكِهم فَقَالَ يا ِج

موِعدهم الصبح أَ لَيس الصبح ِبقَِريٍب فَأَمره فَيحِملُ هو و من معه ِإلَّا امرأَته ثُم اقْتلَعها يعِني 
 سِمع أَهلُ سماِء الدنيا نباح الِْكلَاِب الْمِدينةَ جبرِئيلُ ِبجناحيِه ِمن سبعِة أَرِضني ثُم رفَعها حتى

  .و صراخ الديوِك ثُم قَلَبها و أَمطَر علَيها و علَى من حولَ الْمِدينِة ِحجارةً ِمن ِسجيٍل 
 بِن أَِبي حمزةَ عن يعقُوب   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد- ٧

 هؤالِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم قَالَ )عليه السالم (  ِفي قَوِل لُوٍط )عليه السالم ( بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِويجزالت ِهملَيع ضرع.  

٨ -وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع قَالَ )عليه السالم ( فَِلي 
 ِإياكُم و أَولَاد الْأَغِْنياِء و الْملُوِك الْمرد فَِإنَّ ِفتنتهم أَشد ِمن ِفتنِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 وِرِهندى ِفي خذَارالْع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن سِعيٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن ميموٍن - ٩

 فَقُِرئ ِعنده آيات ِمن هوٍد فَلَما بلَغَ و أَمطَرنا )عليه السالم ( الْباِن قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
يها ِحجارةً ِمن ِسجيٍل منضوٍد مسومةً ِعند ربك و ما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ِببِعيٍد قَالَ فَقَالَ من علَ

و هتِنيكُونُ ِفيِه مِة تارالِْحج ِتلْك ٍر ِمنجِبح اللَّه هِميرى يتح تمي اِط لَملَى اللِّواً عِصرم اتلَا م 
 دأَح اهري.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد -١٠

وٍة أَلْجمه  من قَبلَ غُلَاماً ِمن شه)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .اللَّه يوم الِْقيامِة ِبِلجاٍم ِمن ناٍر 
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  باب من أَمكَن ِمن نفِْسِه
١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمح

 من أَمكَن ِمن نفِْسِه طَاِئعاً يلْعب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبِه أَلْقَى اللَّه علَيِه شهوةَ النساِء 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست بِن - ٢
 الْمنكُوح ِمن )عليه السالم ( أَِبي منصوٍر عن عِطيةَ أَِخي أَِبي الْعراِم قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ لَيس يبِلي اللَّه ِبهذَا الْبلَاِء أَحداً و لَه ِفيِه حاجةٌ ِإنَّ ِفي أَدباِرِهم أَرحاماً منكُوسةً و الرجاِل
ن الرجاِل حياُء أَدباِرِهم كَحياِء الْمرأَِة قَد شِرك ِفيِهم ابن ِلِإبِليس يقَالُ لَه زوالٌ فَمن شِرك ِفيِه ِم

كَانَ منكُوحاً و من شِرك ِفيِه ِمن النساِء كَانت ِمن الْمواِرِد و الْعاِملُ علَى هذَا ِمن الرجاِل ِإذَا 
هتِقيب ِني ِبِهمأَع تي لَسا ِإنأَم ومدةُ سِقيب مه و كْهرتي ةً لَمنس ِعنيبلَغَ أَرب و مهلَدو هأَن م

 اُء وملَد و ِرميص و ومدس اِئندم عبأَر قَالَ ِهي تالَِّتي قُِلب ومدس قَالَ قُلْت ِتِهمِطين ِمن مهلَِكن
رِض الساِبعِة فَوضع جناحه  و هن مقْلُوعات ِإلَى تخوِم الْأَ)عليه السالم ( عميراُء قَالَ فَأَتاهن جبرِئيلُ 

  .تحت السفْلَى ِمنهن و رفَعهن جِميعاً حتى سِمع أَهلُ سماِء الدنيا نباح ِكلَاِبِهم ثُم قَلَبها 
٣ -ِد الربع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحم   نع ِميرزِن الْعمح

 ِإنَّ ِللَِّه ِعباداً لَهم ِفي أَصلَاِبِهم أَرحام )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 منكُوسةٌ و لَهم ِفي أَدباِرِهم غُدةٌ كَأَرحاِم النساِء قَالَ فَسِئلَ فَما لَهم لَا يحِملُونَ فَقَالَ ِإنها

  .كَغدِة الْجمِل أَِو الْبِعِري فَِإذَا هاجت هاجوا و ِإذَا سكَنت سكَنوا 
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٤ -ِن   ِعدب ِليع نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 قَالَ لَعن رسولُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه و عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْمتشبِهني ِمن الرجاِل ِبالنساِء و الْمتشبهاِت ِمن النساِء ِبالرجاِل قَالَ و هم )لى اهللا عليه وآله ص( اللَِّه 
  .الْمخنثُونَ و اللَّاِتي ينِكحن بعضهن بعضاً 

 )عليه السالم ( بِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ا- ٥
قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي فَقَالَ يا ابن رسوِل اللَِّه ِإني ابتِليت ِببلَاٍء فَادع اللَّه ِلي فَِقيلَ لَه ِإنه يؤتى 

 ِبهذَا الْبلَاِء أَحداً لَه ِفيِه حاجةٌ ثُم قَالَ أَِبي قَالَ اللَّه عز و ِفي دبِرِه فَقَالَ ما أَبلَى اللَّه عز و جلَّ
  .جلَّ و ِعزِتي و جلَاِلي لَا يقْعد علَى ِإستبرِقها و حِريِرها من يؤتى ِفي دبِرِه 

٦ -ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعديحي نب دمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْح
عن موسى بِن الْحسِن عن عمر بِن عِلي بِن عمر بِن يِزيد عن محمِد بِن عمر عن أَِخيِه 

 و ِعنده رجلٌ فَقَالَ لَه )عليه السالم (  الْحسيِن عن أَِبيِه عمر بِن يِزيد قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
 فَتصنع ما ذَا قَالَ أَحِملُهم علَى )عليه السالم ( جِعلْت ِفداك ِإني أُِحب الصبيانَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

بهِتِه و ولَّى وجهه عنه فَبكَى الرجلُ فَنظَر ِإلَيِه  يده علَى ج)عليه السالم ( ظَهِري فَوضع أَبو عبِد اللَِّه 
 كَأَنه رِحمه فَقَالَ ِإذَا أَتيت بلَدك فَاشتِر جزوراً سِميناً و اعِقلْه ِعقَالًا )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

امنِرِب السفَاض فيِذ السخ ِديداً وِتِه فَقَالَ شاررِه ِبحلَيع ِلساج ةَ والِْجلْد هنع قِْشرةً تبرض 
 تبرفَض فيالس ذْتأَخ ِديداً وِعقَالًا ش هقَلْتوراً فَعزج تيرتلَِدي فَاشب تيلُ فَأَتجفَقَالَ الر رمع

 هنع ترقَش ةً وبرض امنِبِه الس هِعِري ِشبِر الْبلَى ظَهي عقَطَ ِمنِتِه فَساررِه ِبحلَيع تلَسج و الِْجلْد
  .الْوزِغ أَصغر ِمن الْوزِغ و سكَن ما ِبي 

   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عِن الْهيثَِم النهِدي رفَعه قَالَ شكَا رجلٌ- ٧
 علَى ظَهِرِه فَسقَطَت ِمنه دودةٌ )عليه السالم (  الْأُبنةَ فَمسح أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حمراُء فَبرأَ 
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٨ -ِن سِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدا بكَِريز نِعيٍد ع
 قَالَ أَقْسم اللَّه علَى نفِْسِه أَنْ لَا يقْعد علَى )عليه السالم ( محمٍد عن أَِبيِه عن عمٍرو عن أَِبي جعفٍَر 

   فُلَانٌ عاِقلٌ لَِبيب يدعو الناس )عليه السالم ( نماِرِق الْجنِة من يؤتى ِفي دبِرِه فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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ا قَالَ فَيفْعلُه علَى باِب ِإلَى نفِْسِه قَِد ابتلَاه اللَّه قَالَ فَقَالَ فَيفْعلُ ذَِلك ِفي مسِجِد الْجاِمِع قُلْت لَ
داِرِه قُلْت لَا قَالَ فَأَين يفْعلُه قُلْت ِإذَا خلَا قَالَ فَِإنَّ اللَّه لَم يبتِلِه هذَا متلَذِّذٌ لَا يقْعد علَى نماِرِق 

  .الْجنِة 
 قَالَ ما )عليه السالم ( نا عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِب- ٩

 و رضأَخ قرأَز ِفيِهم كُني لَم أَلُ ِفي كَفِِّه وسي ناَء ميثَلَاثَةُ أَش ِفيِهم كُني ا فَلَمِتنكَانَ ِفي ِشيع
  .لَم يكُن ِفيِهم من يؤتى ِفي دبِرِه 

١٠-ب نيسِن   الْحب اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نانَ عرِن ِعمِد بمحم نٍد عمحم ن
 هؤلَاِء الْمخنثُونَ مبتلَونَ ِبهذَا الْبلَاِء فَيكُونُ الْمؤِمن )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الن لًى وتبلًى ِبِه فَلَا متبكُونُ مي قَد معةٌ قَالَ ناجِللَِّه ِفيِه ح دلَى ِبِه أَحتبلَا ي هونَ أَنمعزي اس
 مونَ قَالَ هِبرصوا يسلَي مهفَِإن اكِفد ِعلْتج ةً قُلْتاحر ونَ ِلكَلَاِمكُمِجدي مهفَِإن موهكَلِّمت

  .نَ و لَِكن يطْلُبونَ ِبذَِلك اللَّذَّةَ يصِبرو
  باب السحِق

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن حسيِن - ١
 قَالَ سأَلَه رجلٌ عن هِذِه )عليه السالم ( ِه بِن أَحمد الِْمنقَِري عن ِهشاٍم الصيدناِني عن أَِبي عبِد اللَّ

الْآيِة كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح و أَصحاب الرس فَقَالَ ِبيِدِه هكَذَا فَمسح ِإحداهما ِبالْأُخرى فَقَالَ 
  .هن اللَّواِتي ِباللَّواِتي يعِني النساَء ِبالنساِء 

 محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسحاق بِن جِريٍر  - ٢
  قَالَ 
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أَةٌ أَنْ أَسرِني امأَلَتِد اللَِّه سبلَى أَِبي عا عأِْذنَ لَها )عليه السالم ( تلَاةٌ لَهوا مهعم و لَتخا فَدفَأَِذنَ لَه 
هتذَا فَقَالَ أَيى ِبهنا عٍة مِبيال غَر ٍة وِقيرٍة ال شونتيلَّ زج و زلُ اللَِّه عِد اللَِّه قَوبا عا أَبي ا فَقَالَت

 فَقَالَت ِريِدينا تمِلي عس مِني آدثَالَ ِلبالْأَم برا ضمِر ِإنجثَالَ ِللشِرِب الْأَمضي لَم أَةُ ِإنَّ اللَّهرالْم
موِإذَا كَانَ ي ها ِإننالز دِفيِه قَالَ ح نهدا حاِتي ماللَّو عاِتي مِن اللَّوِني عِبرأَخ ى ِبِهنتؤِة يامالِْقي 

 اِفِهنوِخلَ ِفي أَجأُد اِر والن ِمن ِولْنرس اٍر ون ِمن قَاِنعِبم نعقُن اٍر ون اٍت ِمنقَطَّعم نأُلِْبس قَد
را الْمهتاِر أَيِفي الن ِبِهن قُِذف اٍر ون ةٌ ِمنِمدأَع ُءوِسِهنلَ ِإلَى رمذَا الْعِملَ هع نلَ مأَةُ ِإنَّ أَو

 نالُهلَ ِرجا فَعكَم لْناٍل فَفَعِر ِرجياُء ِبغسالن ِقياِل فَبجالُ ِبالرجى الرنغتلُوٍط فَاس مقَو.  
٣ -ِزيدي نانَ عثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِل   عبِشٍري النب نع ِعيخالن 

 رجلًا فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي اللَّواِتي مع )عليه السالم ( قَالَ رأَيت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
ثُكدا أُحنَّ ِبمِبرخلَت ِلفحى تتح كِبرلَا أُخ اِتي فَقَالَ لَهقَالَ فَقَالَ اللَّو لَه لَفاَء قَالَ فَحسِبِه الن 

هما ِفي الناِر و علَيِهما سبعونَ حلَّةً ِمن ناٍر فَوق ِتلْك الْحلَِل ِجلْد جاف غَِليظٌ ِمن ناٍر علَيِهما 
خ لَِل والْح ِتلْك قاٍر فَون اِن ِمناجت اٍر ون اِر ِنطَاقَاِن ِمنا ِفي النمه اٍر ون فَّاِن ِمن.  

٤ - ناٍد عِن ِزيِن بيسِن الْحٍد عمحِن مفَِر بعج نِن الْقَاِسِم عب ِليع نأَِبيِه ع نع هنع  
 اِهيمرا ِإبأَب ِد اللَِّه أَوبا علٌ أَبجأَلَ رفٍَر قَالَ سعِن جب قُوبعالسالم عليه ( ي( اِحقسأَِة ترِن الْمع 

الْمرأَةَ و كَانَ متِكئاً فَجلَس فَقَالَ ملْعونةٌ الراِكبةُ و الْمركُوبةُ و ملْعونةٌ حتى تخرج ِمن أَثْواِبها 
اِئكَةَ و أَوِلياَءه يلْعنونهما و أَنا و من بِقي ِفي الراِكبةُ و الْمركُوبةُ فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى و الْملَ

 لَاِقيس لَ اللَّهةٌ قَاتبوت نا لَهاللَِّه م لَا و و را الْأَكْبناللَِّه الز و واِء فَهساِم النحأَر اِل وجلَاِب الرأَص
فَقَالَ الرجلُ هذَا ما جاَء ِبِه أَهلُ الِْعراِق فَقَالَ و اللَِّه لَقَد كَانَ علَى ِبنت ِإبِليس ما ذَا جاَءت ِبِه 

 لَعن )صلى اهللا عليه وآله (  قَبلَ أَنْ يكُونَ الِْعراق و ِفيِهن قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( عهِد رسوِل اللَِّه 
بشتالْم اِء اللَّهساِل ِبالنجالر ِمن ِهنيبشتالْم اللَّه نلَع اِء وسالن اِل ِمنجاِت ِبالره.  
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فاِس عِم النرح نع فع نِمِهباب أَنَّ مرح نع   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق أَو رجٍل - ١

ر  قَالَ لَما أَقَام الْعاِلم الِْجدا)عليه السالم ( عن شِريٍف عِن الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَني مجاِزي الْأَبناِء ِبسعِي الْآباِء ِإنْ خيراً فَخير )عليه السالم ( أَوحى اللَّه تبارك و تعالَى ِإلَى موسى 

 هاشِطئَ ِفرِلٍم وسِرٍئ مام اشِطئَ ِفرو نم و كُماؤِنس ِنيزوا فَتنزلَا ت راً فَشرِإنْ ش و ِدينا تكَم
  .تدانُ 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .ي ِنساِئِهم  قَالَ أَ ما يخشى الَِّذين ينظُرونَ ِفي أَدباِر النساِء أَنْ يبتلَوا ِبذَِلك ِف)عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن مفَضٍل - ٣

ِوِر فَيدخلَ  ما أَقْبح ِبالرجِل ِمن أَنْ يرى ِبالْمكَاِن الْمع)عليه السالم ( الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ذَِلك علَينا و علَى صاِلِحي أَصحاِبنا يا مفَضلُ أَ تدِري ِلم ِقيلَ من يزِن يوماً يزنَ ِبِه قُلْت لَا 

لٌ يجاِئيلَ ررِني ِإسكَانَ ِفي ب اِئيلَ ورِني ِإسِفي ب ِغيب تا كَانهقَالَ ِإن اكِفد ِعلْتج كِْثر
 ِلكِإلَى أَه ِجعرتس كا ِإنا أَماِنهلَى ِلسع ى اللَّهرا أَجاها أَتا كَانَ ِفي آِخِر ما فَلَمهِإلَي ِتلَافاِلاخ

 يدخلُ ِبها فَتِجد معها رجلًا قَالَ فَخرج و هو خِبيثُ النفِْس فَدخلَ منِزلَه غَير الْحاِل الَِّتي كَانَ
قَبلَ ذَِلك الْيوِم و كَانَ يدخلُ ِبِإذٍْن فَدخلَ يومِئٍذ ِبغيِر ِإذٍْن فَوجد علَى ِفراِشِه رجلًا فَارتفَعا ِإلَى 

 موسى من يزِن يوماً  فَقَالَ يا)عليه السالم (  علَى موسى )عليه السالم (  فَنزلَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( موسى 
 كُماؤِنس ِعفا فَقَالَ ِعفُّوا تِهمِإلَي ظَرنَ ِبِه فَنزي.  
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 محمٍد عن أَِبي الْعباِس الْكُوِفي و عِلي بن ِإبراِهيم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٤
 نِميِد عِد الْحبع نع تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الدبع نانَ عثْمِن عِرو بمع نِميعاً عأَِبيِه ج نع

 اِهيمرعليه السالم ( أَِبي ِإب(ولُ اسللَِّه  قَالَ قَالَ ر ) فُّوا )صلى اهللا عليه وآلهع مهوا ِإلَى آِل فُلَاٍن فَِإنجوزت 
فَعفَّت ِنساؤهم و لَا تزوجوا ِإلَى آِل فُلَاٍن فَِإنهم بغوا فَبغت ِنساؤهم و قَالَ مكْتوب ِفي التوراِة 

م و قَاِتلُ الْقَاِتِلني ا اللَّهانُ أَندت ِدينا تكَم كُماؤِنس ِنيزوا فَتنزلَا ت اسا النهأَي اِننيالز فِْقر.  
٥ - ناٍط عِن ِربب ِليع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

و عةَ قَالَ قَالَ أَباررِن زِد بيبِد اللَِّه عاِء )عليه السالم ( بِنس نِعفُّوا ع و كُماؤنأَب كُمربي اَءكُموا آبرب 
 كُماؤِنس ِعفاِس تالن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه يرفَعه عن أَِبي - ٦
  . علَيكُم ِبالْعفَاِف و ترِك الْفُجوِر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( للَِّه عبِد ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٧
وٍن الْقَدميم نفٍَر ععا جأَب تِمععليه السالم ( اِح قَالَ س( طٍْن وِعفَِّة ب لَ ِمنٍة أَفْضادِعب ا ِمنقُولُ مي 

  .فَرٍج 
اِدروباب ن  

١ - نِصٍري عأَِبي ب نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ِد اللَِّه أَِبي ععليه السالم ( ب(يش سقَالَ لَي   لَهِل أَهجةُ الربلَاعم انُ وهلَاِئكَةُ ِإلَّا الرالْم هرضحٌء ت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن حِريٍز عن وِليٍد - ٢
 واِلدات )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( لَ جاَءِت امرأَةٌ ساِئلَةٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه قَا

  .غيِر ِحساٍب واِلهات رِحيمات ِبأَولَاِدِهن لَو لَا ما يأِْتني ِإلَى أَزواِجِهن لَِقيلَ لَهن ادخلْن الْجنةَ ِب
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٣ - نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نةَ عِمريِن عِف بيس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع  
 قَالَ ِإذَا صلَِّت الْمرأَةُ خمساً و صامت شهراً و أَطَاعت زوجها و )عليه السالم (  اللَِّه أَِبي عبِد

 ِليع قح فَترعليه السالم ( ع( اَءتِة شناِب الْجوأَب أَي لْ ِمنخدفَلْت .  
٤ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمح

 ِإلَى امرأٍَة ِمن آِل زبيٍر ِلأَنظُر ِإلَيها أَراد أَنْ يتزوجها )عليه السالم ( سِعيدةَ قَالَت بعثَِني أَبو الْحسِن 
ثُم قَالَت أَدِني الِْمصباح فَأَدنيته لَها قَالَت سِعيدةُ فَنظَرت ِإلَيها فَلَما دخلْت علَيها حدثَتِني هنيئَةً 

 فَكَانت ِعنده )عليه السالم ( و كَانَ مع سِعيدةَ غَيرها فَقَالَت أَ رِضيتن قَالَ فَتزوجها أَبو الْحسِن 
ا با فَلَمهنع اتى متح و كحضي اِكتس وه اِبِه وِثي اِنِه ودذْنَ ِبأَرأْخي لْنعج هاِريوج لَغَ ذَِلك

يا شقَالَ م هأَن ئاً فَذُِكريش نقُولُ لَهاِئِر  لَا يرٌء ِمثْلَ الْح.  
٥ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح ن

 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَو المستم النساَء فَقَالَ هو الِْجماع )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ا تكَم مسي فَلَم رتالس ِحبي ِتريس اللَّه لَِكن ونَ ومس.  

٦ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
خِتها ِمن  أَنْ يتزوج ابنةَ أُ)عليه السالم (  ِإلَى عِلي )عليه السالم (  قَالَ أَوصت فَاِطمةُ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .بعِدها فَفَعلَ 
 عِن )عليه السالم (   ابن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٧

ا أَتأَن قَالَ لَا و هتروى عرأَنْ ت ِغي لَهبنأَ ي هتاِريج جوزِل يجلُوكَِتي ِإذَا الرمم ِمن ِقي ذَِلك
  .زوجتها 
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٨ -عم نةَ علَبثَع ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   ميحِن يِر بم
 ِفي أَشياَء ِمن الْفُروِج لَم )عليه السالم (  عما يرِوي الناس عن عِلي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ت و كَيف يكُونُ ذَِلك قَالَ يكُن يأْمر ِبها و لَا ينهى عنها ِإلَّا أَنه ينهى عنها نفْسه و ولْده فَقُلْ
قَد أَحلَّتها آيةٌ و حرمتها آيةٌ أُخرى قُلْت فَهلْ يِصري ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِإحداهما قَد نسخِت الْأُخرى 

يب ا فَقَالَ قَدلَ ِبِهممعِغي أَنْ يبني ِميعاً أَواِن جتكَمحا ممه أَو قُلْت هلْدو و هفْسى نهِإذْ ن لَكُم ن
 ثَبتت لَه قَدماه )عليه السالم ( ما منعه أَنْ يبين ذَِلك ِللناِس فَقَالَ خِشي أَنْ لَا يطَاع و لَو أَنَّ عِلياً 

 كُلَّه قالْح اللَِّه و ابِكت أَقَام.  
٩ -ي نب دمحِض   معب نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

 ِفي رجٍل أَقَر علَى نفِْسِه أَنه غَصب جاِريةَ رجٍل فَولَدِت )عليهما السالم ( أَصحاِبِه عن أَحِدِهما 
  .جاِريةُ و الْولَد علَى الْمغصوِب ِمنه ِإذَا أَقَر ِبذَِلك الْغاِصب الْجاِريةُ ِمن الْغاِصِب قَالَ ترد الْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني -١٠
 قَالَ كَانَ مِلك ِفي بِني ِإسراِئيلَ و كَانَ لَه )ه السالم علي( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَاٍض و ِللْقَاِضي أَخ و كَانَ رجلَ ِصدٍق و لَه امرأَةٌ قَد ولَدتها الْأَنِبياُء فَأَراد الْمِلك أَنْ يبعثَ 
قَةً فَقَالَ ما أَعلَم أَحداً أَوثَق ِمن أَِخي فَدعاه ِليبعثَه رجلًا ِفي حاجٍة فَقَالَ ِللْقَاِضي ابِغِني رجلًا ِث

فَكَِره ذَِلك الرجلُ و قَالَ ِلأَِخيِه ِإني أَكْره أَنْ أُضيع امرأَِتي فَعزم علَيِه فَلَم يِجد بداً ِمن الْخروِج 
ست أُخلِّف شيئاً أَهم علَي ِمِن امرأَِتي فَاخلُفِْني ِفيها و تولَّ قَضاَء فَقَالَ ِلأَِخيِه يا أَِخي ِإني لَ

 ا وأِْتيهوِجِه فَكَانَ الْقَاِضي يرةً ِلخأَةُ كَاِرهرِت الْمكَان قَد لُ وجالر جرفَخ معا قَالَ نِتهاجح
وم لَها فَأَعجبته فَدعاها ِإلَى نفِْسِه فَأَبت علَيِه فَحلَف علَيها لَِئن لَم يسأَلُها عن حواِئِجها و يقُ

يِإلَى ش كأُِجيب تلَس ا لَكدا بم عناص ِت فَقَالَترفَج ِك قَدأَن ِلكنَّ الْمِبرخِلي لَنفْعا  تٍء ِمم
قَالَ ِإنَّ امرأَةَ أَِخي قَد فَجرت و قَد حق ذَِلك ِعنِدي فَقَالَ لَه الْمِلك طَلَبت فَأَتى الْمِلك فَ

 ِك فَقَالَتتمجِإلَّا ر ِني وِجيبت قُوِلنيا تِمِك فَمجِني ِبررأَم قَد ِلكا فَقَالَ ِإنَّ الْمهاَء ِإلَيا فَجهرطَه
نفَاص كأُِجيب تلَس ا قَدهأَن ا ظَنفَلَم اسالن هعم ا وهمجا فَرلَه فَرا فَحهجرفَأَخ ا لَكدا بم ع
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 ِة ثُمِفريالْح ِمن تجرخ و كَترحفَت قما ركَانَ ِبه لُ وا اللَّيِبه نج و فرصان ا وكَهرت تاتم
ِههجلَى وع تشاِب ملَى بع تاتفَب اِنيريٍر ِفيِه ديِإلَى د تهتِة فَانِدينالْم ِمن تجرى ختا ح

  الديِر فَلَما 
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اِنيريالد حبكَانَ أَص و ريا الدلَهخأَد ا وهِحمفَر هتربا فَخِتهِقص نا عأَلَها فَسآهر و ابالْب حفَت 
 ا وِعلَِّته ِمن أَترى بتا حاهاواِل فَدالْح نسكَانَ ح و هرغَي ناب لَه كُني لَم ِغريص ناب لَه

 ثُم لَتمدا اناهعفَد هتبجِرِه فَأَعِبأَم قُومانٌ يمرقَه اِنيريكَانَ ِللد يِه وبرت تفَكَان هنا ابهِإلَي فَعد
بدا ِإلَى نفِْسِه فَأَبت فَجهد ِبها فَأَبت فَقَالَ لَِئن لَم تفْعِلي لَأَجهدنَّ ِفي قَتِلِك فَقَالَت اصنع ما 

 تفَعفَد ترفَج ٍة قَدِإلَى فَاِجر تدمع فَقَالَ لَه اِنيريى الدأَت و قَهنع قفَد ِبيِإلَى الص دمفَع لَك
يِعي ِبِك فَأَخبرته ِإلَيها ابنك فَقَتلَته فَجاَء الديراِني فَلَما رآه قَالَ لَها ما هذَا فَقَد تعلَِمني صِن

ِبالِْقصِة فَقَالَ لَها لَيس تِطيب نفِْسي أَنْ تكُوِني ِعنِدي فَاخرِجي فَأَخرجها لَيلًا و دفَع ِإلَيها 
 قَريٍة فَِإذَا ِفيها ِعشِرين ِدرهماً و قَالَ لَها تزوِدي هِذِه اللَّه حسبِك فَخرجت لَيلًا فَأَصبحت ِفي

مصلُوب علَى خشبٍة و هو حي فَسأَلَت عن ِقصِتِه فَقَالُوا علَيِه دين ِعشرونَ ِدرهماً و من كَانَ 
رهماً و دفَعتها علَيِه دين ِعندنا ِلصاِحِبِه صِلب حتى يؤدي ِإلَى صاِحِبِه فَأَخرجِت الِْعشِرين ِد

ِإلَى غَِرِميِه و قَالَت لَا تقْتلُوه فَأَنزلُوه عِن الْخشبِة فَقَالَ لَها ما أَحد أَعظَم علَي ِمنةً ِمنِك نجيِتِني 
م ا وهعى مضِت فَمبا ذَهثُ ميِك حعا مِت فَأَنوالْم ِمن لِْب والص ا ِإلَى ِمنيهتى انتح تض

 و طِْعمتأَس و ملُ لَهما أَعأَن بى أَذْهتِلِسي حا اجفُناً فَقَالَ لَهس ةً واعمأَى جِر فَرحاِحِل الْبس
و اتارِذِه ِتجِذِه قَالُوا ِفي هه ِتكُمِفينا ِفي سم مفَقَالَ لَه ماهآِتيِك ِبِه فَأَت و ربنع و رهوج 

أَشياُء ِمن التجارِة و أَما هِذِه فَنحن ِفيها قَالَ و كَم يبلُغُ ما ِفي سِفينِتكُم قَالُوا كَِثري لَا نحِصيِه 
قَالَ ج كعا مم قَالُوا و ِتكُمِفينا ِفي سِمم ريخ وئاً هيِعي شا قَطُّ قَالَ فَِإنَّ ما ِمثْلَهورت ةٌ لَماِري

قَالُوا فَِبعناها قَالَ نعم علَى شرِط أَنْ يذْهب بعضكُم فَينظُر ِإلَيها ثُم يِجيئَِني فَيشتِريها و لَا 
الُوا ذَِلك لَك فَبعثُوا من نظَر ِإلَيها يعِلمها و يدفَع ِإلَي الثَّمن و لَا يعِلمها حتى أَمِضي أَنا فَقَ

فَقَالَ ما رأَيت ِمثْلَها قَطُّ فَاشتروها ِمنه ِبعشرِة آلَاِف ِدرهٍم و دفَعوا ِإلَيِه الدراِهم فَمضى ِبها 
  ينةَ قَالَت فَلَما أَمعن أَتوها فَقَالُوا لَها قُوِمي و ادخِلي السِف
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 تِك فَقَامِملَنحلَن أَو قُوِمنيقَالُوا لَت لَايوِبم وا هم لَاِك قَالَتوم اِك ِمننيرتقَالُوا قَِد اش ِلم و و
مضت معهم فَلَما انتهوا ِإلَى الساِحِل لَم يأْمن بعضهم بعضاً علَيها فَجعلُوها ِفي السِفينِة الَِّتي 

 و زع ثَ اللَّهعا فَبوهفَعى فَدرِة الْأُخِفينِفي الس موا هِكبر ةُ وارجالت و رهوا الْجِفيه ِهملَيلَّ عج
ِرياحاً فَغرقَتهم و سِفينتهم و نجِت السِفينةُ الَِّتي كَانت ِفيها حتى انتهت ِإلَى جِزيرٍة ِمن جزاِئِر 

ثَمرةٌ فَقَالَت هذَا ماٌء الْبحِر و ربطَِت السِفينةَ ثُم دارت ِفي الْجِزيرِة فَِإذَا ِفيها ماٌء و شجر ِفيِه 
أَشرب ِمنه و ثَمر آكُلُ ِمنه أَعبد اللَّه ِفي هذَا الْموِضِع فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبي ِمن أَنِبياِء 

ٍة ِمنِزيرقُولَ ِإنَّ ِفي جفَي ِلكالْم ذَِلك أِْتياِئيلَ أَنْ يرِني ِإسلِْقي بخ لْقاً ِمنِر خحاِئِر الْبزج 
 أَلُوا ذَِلكست ثُم وِبكُمِبذُن وا لَهِقرت ِذِه ولِْقي هوا خأْتى تتح لَكَِتكمِفي م نم و تأَن جرفَاخ

الْم جرفَخ لَكُم تغَفَر لَكُم ِفرغفَِإنْ ي لَكُم ِفرغأَنْ ي لْقِة الْخِزيرالْج لَكَِتِه ِإلَى ِتلْكمِل مِبأَه ِلك
 ترأَةَ أَِخيِه فَجرِني أَنَّ امرباِني فَخذَا أَته ا ِإنَّ قَاِضيفَقَالَ لَه ِلكا الْمهِإلَي مقَدأَةً فَترا امأَوفَر

أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد تقَدمت علَى ما لَا يِحلُّ ِلي فَأُِحب فَأَمرته ِبرجِمها و لَم يِقم ِعنِدي الْبينةَ فَ
أَنْ تستغِفِري ِلي فَقَالَت غَفَر اللَّه لَك اجِلس ثُم أَتى زوجها و لَا يعِرفُها فَقَالَ ِإنه كَانَ ِلي امرأَةٌ 

ني خرجت عنها و ِهي كَاِرهةٌ ِلذَِلك فَاستخلَفْت أَِخي علَيها و كَانَ ِمن فَضِلها و صلَاِحها و ِإ
فَلَما رجعت سأَلْت عنها فَأَخبرِني أَِخي أَنها فَجرت فَرجمها و أَنا أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد ضيعتها 

اللَّه غَفَر ِفِري ِلي فَقَالَتغتفَاس هى الْقَاِضي فَقَالَ ِإنأَت ِلِك ثُمِب الْمنِإلَى ج هتلَسفَأَج ِلساج لَك 
 ترفَج ا قَدهأَن ِلكالْم تلَمفَأَع توِر فَأَبا ِإلَى الْفُجهتوعِني فَدتبجا أَعهِإن أَةٌ وركَانَ ِلأَِخي ام

ا فَرِمهجِني ِبررأَم لَى وع لَتأَقْب ثُم لَك اللَّه غَفَر ِفِري ِلي قَالَتغتا فَاسهلَيع ا كَاِذبأَن ا وهتمج
زوِجها فَقَالَت اسمع ثُم تقَدم الديراِني و قَص ِقصته و قَالَ أَخرجتها ِباللَّيِل و أَنا أَخاف أَنْ 

 كُونَ قَدي فَقَالَت هتِقص انُ فَقَصمرالْقَه مقَدت ثُم ِلساج لَك اللَّه غَفَر ا فَقَالَتلَهفَقَت عبا سهلَِقي
 ثُم ِللديراِني اسمع غَفَر اللَّه لَك ثُم تقَدم الْمصلُوب فَقَص ِقصته فَقَالَت لَا غَفَر اللَّه لَك قَالَ

 تِمعا سكُلُّ م و كأَترا امأَن ا فَقَالَتِجهولَى زع لَتأَقْب  
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ِل و أَنا أُِحب أَنْ تأْخذَ هِذِه السِفينةَ و ما ِفيها و فَِإنما هو ِقصِتي و لَيست ِلي حاجةٌ ِفي الرجا
 لَ واِل فَفَعجالر ِمن ا لَِقيتى مرت ِة فَقَدِزيرِذِه الْجلَّ ِفي هج و زع اللَّه دبِبيِلي فَأَعس لِّيخت

ا وِبيلَهلَّى سا فَخا ِفيهم ةَ وِفينذَ السلَكَِتِه أَخملُ مأَه و ِلكالْم فرصان .  
 و )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

 قَالَا ما ِمن أَحٍد )عليه السالم ( اللَِّه يِزيد بِن حماٍد و غَيِرِه عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد 
 سِن اللَّميدى الْيِزن لَةُ وى الْفَِم الْقُبِزن و ظَرِن النينيى الْعى فَِزننالز ظّاً ِمنح ِصيبي وه ِإلَّا و

 كَذَّب أَم ذَِلك جالْفَر قدص.  
١٢- نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح

 قَالَ سِمعته يقُولُ النظَر سهم ِمن ِسهاِم ِإبِليس مسموم و كَم ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .نظْرٍة أَورثَت حسرةً طَِويلَةً 

١٣- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 الْواِشمةُ و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .موتِشمةُ و الناِجش و الْمنجوش ملْعونونَ علَى ِلساِن محمٍد الْ
١٤- نع ِزيدِن يانَ بثْمع نأَِبيِه ع نى عثَنِن الْمِد بمحم نع نياِقيِض الِْعرعب نع هنع  

 رجلًا ينظُر ِإلَى فَرِج امرأٍَة لَا )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ لَعن)عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  .تِحلُّ لَه و رجلًا خانَ أَخاه ِفي امرأَِتِه و رجلًا يحتاج الناس ِإلَى نفِْعِه فَسأَلَهم الرشوةَ 

١٥-ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدعرز نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن م
 ِجبأُع ٍل وجِفي قَلِْب ر تقَعةٌ فَوِفيسةٌ ناِريج كَانَ لَه ِة وِدينلٌ ِبالْمجٍد قَالَ كَانَ رمحِن مب

قَالَ تعرض ِلرؤيِتها و كُلَّما رأَيتها فَقُلْ أَسأَلُ اللَّه  )عليه السالم ( ِبها فَشكَا ذَِلك ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِمن فَضِلِه 
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وِليها سفَر فَجاَء ِإلَى الرجِل فَقَالَ يا فُلَانُ أَنت جاِري و فَفَعلَ فَما لَِبثَ ِإلَّا يِسرياً حتى عرض ِل
 كدكُونُ ِعنِتي تاِريةَ جفُلَان كأَنْ أُوِدع ا أُِحبأَن و فَرِلي س ضرع قَد ِدي واِس ِعنالن ثَقأَو

 منِزِلي امرأَةٌ فَكَيف تكُونُ جاِريتك ِعنِدي فَقَالَ فَقَالَ الرجلُ لَيس ِلي امرأَةٌ و لَا مِعي ِفي
 ِإنْ ِنلْت و كا ِمنِريهتا أَشِنيهفَِبع تا قَِدمفَِإذَا أَن كدكُونُ ِعنِلي ت هنمضت ِن وِبالثَّم كلَيا عهمأُقَو

 علَيِه ِفي الثَّمِن و خرج الرجلُ فَمكَثَت ِعنده ما شاَء اللَّه ِمنها ِنلْت ما يِحلُّ لَك فَفَعلَ و غَلَّظَ
 ِهي تفَكَان اِريوج ِري لَهتشةَ ييِني أُملَفَاِء بِض خعولٌ ِلبسر قَِدم ا ثُمهِمن هطَرى وى قَضتح

ي ِإلَيِه فَقَالَ لَه جاِريةَ فُلَاٍن قَالَ فُلَانٌ غَاِئب فَقَهره علَى بيِعها ِفيمن سمي أَنْ يشترى فَبعثَ الْواِل
و أَعطَاه ِمن الثَّمِن ما كَانَ ِفيِه ِربح فَلَما أُِخذَِت الْجاِريةُ و أُخِرج ِبها ِمن الْمِدينِة قَِدم مولَاها 

يلُ شفَأَو س أَلَهالَِّذي ٍء س الَ كُلَّهِه الْمِإلَي جرأَخ ا وِرهبِبخ هربفَأَخ ِهي فِة كَياِريِن الْجع أَلَه
 كلَيع تما قَوذُ ِإلَّا مقَالَ لَا آخ لُ وجى الرفَأَب ذْها فَخهنذَا ثَمفَقَالَ ه ِبحالَِّذي ر ِه ولَيع همقَو

  .نَ ِمن فَضٍل فَخذْه لَك هِنيئاً فَصنع اللَّه لَه ِبحسِن ِنيِتِه و ما كَا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -١٦

أَنْ ينام الرجلُ بين أَمتيِن و الْحرتيِن ِإنما  قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِنساؤكُم ِبمنِزلَِة اللُّعِب 

  .  و ِبهذَا الِْإسناِد أَنه كَِره أَنْ يجاِمع الرجلُ مقَاِبلَ الِْقبلَِة -١٧
١٨-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِض   معب نع اِعيزى الْخيحِن يفَِر بعج ن

 قَالَ قُلْت لَه اشتريت جاِريةً ِمن غَيِر ِرشدٍة فَوقَعت ِمني كُلَّ )عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
  .لْفَاِعلَ ِبأُمها ما فَعلَ ِليِطيب الْولَد موِقٍع فَقَالَ سلْ عن أُمها ِلمن كَانت فَسلْه يحلِِّل ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن بريٍد -١٩
 ِليالِْعج  
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 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و أَخذْنَ ِمنكُم ِميثاقاً غَِليظاً قَالَ الِْميثَاق )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
م وغَِليظاً فَه لُها قَوأَم و كَاحا النِبه ِقدةُ الَِّتي عالْكَِلم أَِتِه ِهيرفِْضيِه ِإلَى امِل يجاُء الر.  

 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -٢٠
أَن ِة واعضالر ِمن كتا أُخأَن لَى وبا حأَن أَةً فَقَالَترام جوزٍل تجر نٍة قَالَ فَقَالَ عِر ِعدلَى غَيا ع

 و ِبرتخا فَلْيهاِقعوي لَم ا ولْ ِبهخدي ِإنْ كَانَ لَم ا وقْهدصا فَلَا يهاقَعو ا ولَ ِبهخِإنْ كَانَ د
 لَ ذَِلكا قَبفَهرع كُني أَلْ ِإذَا لَمسلْي.  

٢١- ِريعالْأَش ِليو عأَب   ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع
 رجلٌ )عليه السالم ( بِن النعماِن عن سويٍد الْقَلَّاِء عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

أَقَر أَنها امرأَته و أَقَرت أَنه زوجها فَقَالَ رب رجٍل لَو أُِتيت ِبِه أُِخذَ مع امرأٍَة ِفي بيٍت فَ
 هتبرِبِه لَض أُِتيت ٍل لَوجر بر و ذَِلك لَه تزلَأَج.  

 الْحسِن بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبِه عِن-٢٢
 قَالَ خطَب رجلٌ )عليهما السالم ( الْحسيِن الضِريِر عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

اِنرينالس ِبيعي وفَِإذَا ه وهجوفَز ابوالد فَقَالَ أَِبيع كتارا ِتجٍم فَقَالُوا موا ِإلَى ِإلَى قَومصتفَاخ 
 ِمِننيؤعليه السالم ( أَِمِري الْم( ابود اِنرينفَقَالَ الس هِنكَاح ازفَأَج .  
٢٣- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع هفَعٍب ريعِن شوِح بن نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى رجلٌ ِمن الْأَنصاِر رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر بعِض أَصحاِبِه عن أَ
فَقَالَ هِذِه ابنةُ عمي و امرأَِتي لَا أَعلَم ِإلَّا خيراً و قَد أَتتِني ِبولٍَد شِديِد السواِد منتِشِر الْمنِخريِن 

   قَطٍَط أَفْطَِس الْأَنِف لَا أَعِرف ِشبهه ِفي أَخواِلي و لَا ِفي أَجداِدي فَقَالَ ِلامرأَِتِه ما تقُوِلني جعٍد
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بعثَك ِبالْحق نِبياً ما أَقْعدت مقْعده ِمني منذُ ملَكَِني أَحداً غَيره قَالَ فَنكَس قَالَت لَا و الَِّذي 
 ِبرأِْسِه مِلياً ثُم رفَع بصره ِإلَى السماِء ثُم أَقْبلَ علَى الرجِل فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

ا ِإنه لَيس ِمن أَحٍد ِإلَّا بينه و بين آدم ِتسعةٌ و ِتسعونَ ِعرقاً كُلُّها تضِرب ِفي النسِب فَِإذَا هذَ
الْع ِتلْك ذَا ِمنا فَهةَ لَههبالش أَلُ اللَّهست وقرالْع ِتلْك تبطَرِحِم اضطْفَةُ ِفي الرِت النقَعوِق ور

الَِّتي لَم يدِركْها أَجدادك و لَا أَجداد أَجداِدك خذْ ِإلَيك ابنك فَقَالَِت الْمرأَةُ فَرجت عني يا 
  .رسولَ اللَِّه 
٢٤-ِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نى عوسِن مانَ برِعم نع ِريعالْأَش ِليو عِد   أَبمحم ن

 هتناب هجوزاِنِه أَنْ يوِإخ ضعب رفَأَم هتناب لَه مِإلَى ع طَبلًا خجِه أَنَّ رِإلَي تبٍب قَالَ كَتيعِن شب
انَ اسمها فَاِطمةَ الَِّتي خطَبها و ِإنَّ الرجلَ أَخطَأَ ِباسِم الْجاِريِة فَسماها ِبغيِر اسِمها و كَ

 قَّعفَو جوا الزهِم الَِّتي ذَكَرةٌ ِباسنِل ابجِللر سلَي ا وِمهِر اسيا ِبغاهمِبِه )عليه السالم ( فَس أْسلَا ب .  
٢٥-رزِن الْخِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِه   ِعدِإلَي بكَت هِج أَن

 كُونَ قَالَ لَهِه أَنْ يلَيع بونَ فَذَهنالس و ورهالش و امِبِه الْأَي ٍل فَطَالَتجِإلَى ر طَبلٌ خجر
ثَب و هِه قَلْبلَيع قَدا عِه ِإلَّا ملَيع ِجبِفيِه لَا ي ابلَ فَأَجفَع قَد لُ أَوأَفْع هتِزميِه علَيع تت.  

٢٦- نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
عليه السالم ( الْحسيِن سلَيمانَ بِن داود عن ِعيسى بِن يونس عِن الْأَوزاِعي عِن الزهِري عن عِلي بِن 

( تفَأَقَام أَةُ ذَِلكرِت الْمكَرأَن وٍد وهش و ِليا ِبوهجوزت هأٍَة أَنرلَى امى ععٍل ادجِفي ر   
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 بقْتاً فَكَتا وقِّتوي لَم وٍد وهش و ِليا ِبوهجوزت قَد هةَ أَننيِل الْبجذَا الرلَى هأَِة عرِذِه الْمه تأُخ
قحتقَِد اس جوأَِة ِلأَنَّ الزرةُ الْمنيلُ بقْبلَا ت ِل وجةُ الرنيةَ بنيا أَنَّ الْبهتأُخ ِريدت أَِة ورِذِه الْمه عضب 

  .فَساد النكَاِح و لَا تصدق و لَا تقْبلُ بينتها ِإلَّا ِبوقٍْت قَبلَ وقِْتها أَو ِبدخوٍل ِبها 
عليه السالم ( قَالَ سأَلْت الرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الْعِزيِز بِن الْمهتِدي -٢٧

 قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ أَِخي مات و تزوجت امرأَته فَجاَء عمي فَادعى أَنه قَد كَانَ تزوجها )
ا كَانَ بم قَالَت كَاِر والِْإن دأَش تكَرفَأَن ذَِلك نا عهأَلْتاً فَسِسريش هنيب ِني وٌء قَطُّ فَقَالَ  ي

  .يلْزمك ِإقْرارها و يلْزمه ِإنكَارها 
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الْمشِرِقي عِن الرضا -٢٨

طَبخ هى أَنعٍل ادجقُولُ ِفي را تم ذَِلك نأَةُ عرِئلَِت الْمةٌ فَساِزحم ِهي ا وفِْسهأَةً ِإلَى نرام 
يِبش سفَقَالَ لَي معن فَقَالَت  معا قَالَ نهجوزتِل أَنْ يجِحلُّ ِللرفَي ٍء قُلْت.  

٢٩-دعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ ب )

 تزوج )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ و سِئلَ عِن التزِويِج ِفي شواٍل فَقَالَ ِإنَّ النِبي )عليه السالم 
هلُ الزمِن الْأَوِل و ذَِلك أَنَّ الطَّاعونَ كَانَ ِبعاِئشةَ ِفي شواٍل و قَالَ ِإنما كَِره ذَِلك ِفي شواٍل أَ

  .يقَع ِفيِهم ِفي الْأَبكَاِر و الْمملَّكَاِت فَكَِرهوه ِلذَِلك لَا ِلغيِرِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْحسيِن بِن -٣٠

 أَنَّ ِلي قَرابةً قَد خطَب ِإلَي و ِفي )عليه السالم ( بشاٍر الْواِسِطي قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا 
يلُِقِه شلُِق  خئَ الْخيِإنْ كَانَ س هجوزٌء فَقَالَ لَا ت.  
 جعفٍَر عن محمِد بِن أَحمد بِن مطَهٍر قَالَ   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن-٣١

 أَني تزوجت ِبأَربِع ِنسوٍة لَم أَسأَلْ عن )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر 
 ِويجزت و ناهدِإح طَلَاق تدي أَرِإن ثُم اِئِهنمأَس تٍة ِإنْ كَانلَامِإلَى ع ظُران بى فَكَترأٍَة أُخرام

ِبواِحدٍة ِمنهن فَتقُولُ اشهدوا أَنَّ فُلَانةَ الَِّتي ِبها علَامةُ كَذَا و كَذَا ِهي طَاِلق ثُم تزوج الْأُخرى 
  .ِإذَا انقَضِت الِْعدةُ 
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٣٢-يحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع هفَععليه السالم ( ى ر( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري 
  .صلَوات اللَِّه و سلَامه علَيِه لَا تِلد الْمرأَةُ ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي -٣٣
ناٍد ِمن السماِء ِإنَّ  قَالَ ما ِمن مؤِمنيِن يجتِمعاِن ِبِنكَاٍح حلَاٍل حتى يناِدي م)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

اللَّه عز و جلَّ قَد زوج فُلَاناً فُلَانةَ و قَالَ و لَا يفْتِرق زوجاِن حلَالًا حتى يناِدي مناٍد ِمن السماِء 
  .ِإنَّ اللَّه قَد أَِذنَ ِفي ِفراِق فُلَاٍن و فُلَانةَ 

٣٤-نوٍب عبحم نِد اللَِّه   اببا عأَب أَلْتقَالَ س ِخيالْكَر اِهيمرعليه السالم (  ِإب( ٍل لَهجر نع 
 ا لَملَِتهِة ِفي لَياِبعالر دِعن اتفَِإذَا ب نهسمي و اِليِهنِفي لَي نهثَلَاٍث ِمن دِعن ِبيتي وٍة فَهوِنس عبأَر

هلْ علَيِه ِفي هذَا ِإثْم فَقَالَ ِإنما علَيِه أَنْ يِبيت ِعندها ِفي لَيلَِتها و يظَلَّ ِعندها صِبيحتها يمسها فَ
 ذَِلك ِردي ا ِإذَا لَمهاِمعجي ِإنْ لَم ِه ِإثْملَيع سلَي و.  

محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن -٣٥
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نزع الشهوةَ ِمن ِنساِء بِني )عليه السالم ( مسكَانَ رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عِتِهم و ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نزع الشهوةَ ِمن هاِشٍم و جعلَها ِفي ِرجاِلِهم و كَذَِلك فَعلَ ِبِشي
 ِتِهملَ ِبِشيعفَع كَذَِلك و اِئِهما ِفي ِنسلَهعج ةَ ويِني أُماِل بِرج.  

٣٦- ِبياَء ِإلَى النقَالَ ج هفَعى ريحي نب دمحلٌ فَقَالَ)صلى اهللا عليه وآله (   مجولَ  رسا ري 
 اميأَِدِم الص و ِدكسج رعش فِّرةَ فَقَالَ ووِبيزكُو الْعأَش كاَء فَِإلَيسالن ِكحلٌ فَأَنِدي طَوِعن ساللَِّه لَي

  .فَفَعلَ فَذَهب ما ِبِه ِمن الشبِق 
 عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد-٣٧

 قَالَ ِمن بركَِة الْمرأَِة ِخفَّةُ مئُونِتها و تيِسري ِولَادِتها و ِمن )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .شؤِمها ِشدةُ مئُونِتها و تعِسري ِولَادِتها 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٨
 ِإذَا جلَسِت الْمرأَةُ مجِلساً فَقَامت عنه فَلَا يجِلس ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ما ِزينةُ الْمرأَِة ِللْأَعمى قَالَ الطِّيب و )صلى اهللا عليه وآله ( ِسها رجلٌ حتى يبرد قَالَ و سِئلَ النِبي مجِل
  .الِْخضاب فَِإنه ِمن ِطيِب النسمِة 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٩
  . ِفي الرجِل يتزوج الِْبكْر قَالَ يِقيم ِعندها سبعةَ أَياٍم )عليه السالم ( 

الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن عبِد   -٤٠
 ِفي الرجِل تكُونُ ِعنده الْمرأَةُ فَيتزوج )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .م يجعلُ ِللَِّتي يدخلُ ِبها قَالَ ثَلَاثَةَ أَياٍم ثُم يقِْسم أُخرى كَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -٤١

و عمر أَتيا أُم سلَمةَ فَقَالَا لَها يا أُم سلَمةَ ِإنِك قَد  قَالَ ِإنَّ أَبا بكٍْر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَكَيف رسولُ اللَِّه ِمن ذَاك ِفي الْخلْوِة فَقَالَت ما )صلى اهللا عليه وآله ( كُنِت ِعند رجٍل قَبلَ رسوِل اللَِّه 
رخ اِل ثُمجاِئِر الرِإلَّا كَس وه ِبيلَ النأَقْب ا وهنا عقاً أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( جةً فَراِدربِه مِإلَي تفَقَام 

 حتى تربد وجهه و )صلى اهللا عليه وآله ( ينِزلَ أَمر ِمن السماِء فَأَخبرته الْخبر فَغِضب رسولُ اللَِّه 
الْغ قى ِعروالْت ارصِت الْأَنرادب و ربالِْمن ِعدى صتح اَءهِرد رجي وه و جرخ ِه وينيع نيِب بض

ِبالسلَاِح و أَمر ِبخيِلِهم أَنْ تحضر فَصِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ أَيها الناس ما 
ب ِلداً ووم كُمرأَطْه باً وسح كُممي لَأَكْراللَِّه ِإن ِبي وغَي نأَلُونَ عسي ِبي ويونَ عِبعتاٍم يالُ أَقْو

جِه رِإلَي فَقَام هتربأَِبيِه ِإلَّا أَخ نع كُمِمن دأَلُِني أَحسلَا ي ِب ويِللَِّه ِفي الْغ كُمحصأَن نلٌ فَقَالَ م
أَِبي فَقَالَ فُلَانٌ الراِعي فَقَام ِإلَيِه آخر فَقَالَ من أَِبي فَقَالَ غُلَامكُم الْأَسود و قَام ِإلَيِه الثَّاِلثُ فَقَالَ 

ع فولَ اللَِّه اعسا ري ارصِه فَقَالَِت الْأَنِإلَي بسنأَِبي فَقَالَ الَِّذي ت نم فَِإنَّ اللَّه كنع فَا اللَّها عن
 ِبيكَانَ الن و كنع فَا اللَّها عنع فةً فَاعمحر ثَكعصلى اهللا عليه وآله ( ب( و ِرقع ا ويحتاس ِإذَا كَلَّم 

عليه السالم ( ي السحِر هبطَ علَيِه جبرِئيلُ غَض طَرفَه عِن الناِس حياًء ِحني كَلَّموه فَنزلَ فَلَما كَانَ ِف

( و تا أَنفَكُلْه الِْعني ورالْح ا لَكِملَهِذِه عه دمحا مةٌ فَقَالَ يِريسا هِة ِفيهنالْج ٍة ِمنفْحِبص 
 لُحصلَا ي ها فَِإنكُمتيذُر و ِليع  
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عليهم (  و عِلي و فَاِطمةُ و الْحسن و الْحسين )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ يأْكُلَها غَيركُم فَجلَس رسولُ اللَِّه 

 ِفي الْمباضعِة ِمن ِتلْك الْأَكْلَِة قُوةَ أَربِعني رجلًا )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  فَأَكَلُوا فَأُعِطي ر)السالم 
  .فَكَانَ ِإذَا شاَء غَِشي ِنساَءه كُلَّهن ِفي لَيلٍَة واِحدٍة 

٤٢-أَِبي الْع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نع اِس الْكُوِفيب
 قَالَ من جمع ِمن النساِء ما لَا ينِكح فَزنى )عليه السالم ( جعفٍَر عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يش نهِه  ِمنلَيع ٌء فَالِْإثْم.  
 )عليه السالم (  عن عثْمانَ بِن ِعيسى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-٤٣

قَالَ سِئلَ عن رجٍل وهب لَه أَبوه جاِريةً فَأَولَدها و لَِبثَت ِعنده زماناً ثُم ذَكَرت أَنَّ أَباه كَانَ 
  .اجتنبها قَالَ لَا تصدق قَد وِطئَها قَبلَ أَنْ يهبها لَه فَ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي -٤٤
م ولٍَد ِلرجٍل كَانَ  قَالَ كَتبت ِإلَيِه هِذِه الْمسأَلَةَ و عرفْت خطَّه عن أُ)عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 

أَبو الرجِل وهبها لَه فَولَدت ِمنه أَولَاداً ثُم قَالَت بعد ذَِلك ِإنَّ أَباك كَانَ وِطئَِني قَبلَ أَنْ يهبِني 
  .لَك قَالَ لَا تصدق ِإنما تهرب ِمن سوِء خلُِقِه 

٤٥-رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع عليه السالم ( اِهيم( 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ا ومهنيب قفَرلُ يجا الرلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب تنأَِة ِإذَا زرِفي الْم 

  .ها ِلأَنَّ الْحدثَ كَانَ ِمن ِقبِلها لَا صداق لَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحسِن بِن عِلي عن زكَِريا الْمؤِمِن -٤٦

ِإنَّ رجلًا أَتى ِبامرأَِتِه ِإلَى  قَالَ )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عمر فَقَالَ ِإنَّ امرأَِتي هِذِه سوداُء و أَنا أَسود و ِإنها ولَدت غُلَاماً أَبيض فَقَالَ ِلمن ِبحضرِتِه ما 

سود و ولَدها أَبيض قَالَ فَجاَء أَِمري ترونَ فَقَالُوا نرى أَنْ ترجمها فَِإنها سوداُء و زوجها أَ
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( كأَترام ِهمتِد أَ توفَقَالَ ِللْأَس ثَاهدا فَحالُكُما حفَقَالَ م مجرا ِلتِبه هجو قَد و 
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 طَاِمثٌ قَالَ قَد ِهي ا وهتيا فَقَالَ لَا قَالَ فَأَتهأَن تني طَاِمثٌ فَظَناِلي ِإناللَّي لٍَة ِمنِلي ِفي لَي قَالَت
 ِت طَاِمثٌ قَالَتأَن اِك ولْ أَتأَِة هرا فَقَالَ ِللْمهلَيع تقَعفَو درِقي الْبتت  
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 و ضيطْفَةَ فَابالن مالد ا غَلَبمِإن ا وكُمناب هطَِلقَا فَِإنقَالَ فَان تيأَب ِه ولَيع تجرح قَد لْهس معن
 دواس فَعا أَيفَلَم دواس كرحت قَد لَو.  

٤٧-حي نب دمحِن   مِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عي
 )عليه السالم ( سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبيِه عن عِلي بِن الْحسيِن 

 را ظَهاِحِش مِن الْفَوِئلَ عا قَالَ سنالز طَنا بم أَِة الْأَِب ورام ِنكَاح را ظَهقَالَ م طَنا بم ا وهِمن
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد -٤٨
ٍع أَِبي سمِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع ناٍر ععليه السالم ( ي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى

  . ِإذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يأِْتي أَهلَه فَلَا يعِجلْها )اهللا عليه وآله 
٤٩-نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس 

 عن قَوِل اللَِّه عز )عليه السالم ( عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يطى كُلَّ شلَّ أَعج و يش سدى قَالَ لَيه ثُم لْقَهلِْق اللَِّه ِإ ٍء خخ كِْلِه ٌء ِمنش ِمن فرعي وه لَّا و

  .الذَّكَر ِمن الْأُنثَى قُلْت ما يعِني ثُم هدى قَالَ هداه ِللنكَاِح و السفَاِح ِمن شكِْلِه 
٥٠-س نِرِه عغَي أَِبيِه أَو ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بع

 اختضب فَقُلْت جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( سعٍد عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 
راُء الِْعفَّةَ ِبتسالن كرت لَقَد اِء وسِفي ِعفَِّة الن ِزيدا يِيئَةَ ِممهِإنَّ الت معفَقَالَ ن تبضتاخ اِجِهنوِك أَز

 ولَا قَالَ فَه ِيئٍَة قُلْتهِر تلَى غَيع تِه ِإذَا كُنلَيع اكرا تلَى ما عاهرأَنْ ت كرسقَالَ أَ ي ِيئَةَ ثُمهالت
 و كَثْرةُ الطَّروقَِة ثُم قَالَ كَانَ ذَاك ثُم قَالَ ِمن أَخلَاِق الْأَنِبياِء التنظُّف و التطَيب و حلْق الشعِر

 داوِن دانَ بملَيكَانَ )عليه السالم ( ِلس ةٌ ويرِمائٍَة سعبس ةٌ وِهرياِحٍد ثَلَاثُِمائٍَة مٍر وأٍَة ِفي قَصرام أَلْف 
و كَانَ ِعنده ِتسع ِنسوٍة و كَانَ يطُوف علَيِهن  لَه بضع أَربِعني رجلًا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  .ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة 
   قَالَ )عليه السالم (   و عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خاِلِد بِن نِجيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥١
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 فَقَالَ الشؤم ِفي ثَلَاٍث ِفي الْمرأَِة و الدابِة و الداِر )عليه السالم ( تذَاكَروا الشؤم ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
ع ا وِرههةُ مأَِة فَكَثْررالْم مؤا شا فَأَمِحِمهر قْم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي رفَعه قَالَ لَما زوج رسولُ اللَِّه -٥٢
  .لْخيِر و الْبركَِة  قَالُوا ِبالرفَاِء و الْبِنني فَقَالَ لَا بلْ علَى ا)عليها السالم (  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد بِن قَيٍس -٥٣
 فَدخلَت )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِمن الْأَنصاِر ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 )صلى اهللا عليه وآله ( علَيِه و هو ِفي منِزِل حفْصةَ و الْمرأَةُ متلَبسةٌ متمشطَةٌ فَدخلَت علَى رسوِل اللَِّه 
لَا ز مأَةٌ أَيرا امأَن و جوالز طُبخأَةَ لَا ترولَ اللَِّه ِإنَّ الْمسا ري فَقَالَت لَدلَا و ٍر وهذُ دنِلي م جو

صلى اهللا عليه وآله ( فَهلْ لَك ِمن حاجٍة فَِإنْ تك فَقَد وهبت نفِْسي لَك ِإنْ قَِبلْتِني فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

( نع اللَّه اكُمزاِر جصالْأَن تا أُخقَالَ ي ا ثُما لَهعد راً ويِني  خرصن راً فَقَديوِل اللَِّه خسر
ِرجالُكُم و رِغبت ِفي ِنساؤكُم فَقَالَت لَها حفْصةُ ما أَقَلَّ حياَءِك و أَجرأَِك و أَنهمِك ِللرجاِل 

ها خير ِمنِك رِغبت ِفي رسوِل اللَِّه  كُفِّي عنها يا حفْصةُ فَِإن)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 
 و ِتِك ِفيغْبةَ ِلرنلَِك الْج اللَّه بجأَو فَقَد ِك اللَّهِحمِرِفي رصأَِة انرقَالَ ِللْم ا ثُمِتهبيع ا وِتهفَلُم

 شاَء اللَّه فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ و امرأَةً مؤِمنةً تعرِضِك ِلمحبِتي و سروِري و سيأِْتيِك أَمِري ِإنْ
ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِبي أَنْ يستنِكحها خاِلصةً لَك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَالَ فَأَحلَّ 

هفْسأَِة نرةَ الْملَّ ِهبج و زع وِل اللَِّه اللَّهسِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( ا ِلريِلغ ِحلُّ ذَِلكلَا ي و .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن عِلي بِن -٥٤

 ِليِن عب اِهيمرِإب نى عوسِن ملَِّد بخم نع ارِزيهِن ماِن بأَب نع وِعيبرى الْييحِن يب ِليع نع
 ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم أَتزوج )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( تغِلب عن أَِبي جعفٍَر 

  . فَِإنَّ تزِوجيها نزلَ ِمن السماِء )م عليها السال( ِفيكُم و أُزوجكُم ِإلَّا فَاِطمةَ 
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٥٥- رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحظَلَةَ   منِن حب
 ِإني تزوجت امرأَةً فَسأَلْت عنها فَِقيلَ ِفيها فَقَالَ و أَنت ِلم )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فِْتيشالت كُملَيع سضاً لَيأَي أَلْتس.  
٥٦-ِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمفٍَر   أَحعو جِديٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبس نأَِبيِه ع نكَِم ع )

 يا سِدير بلَغِني عن ِنساِء أَهِل الْكُوفَِة جمالٌ و حسن تبعٍل فَابتِغ ِلي امرأَةً ذَات جماٍل )عليه السالم 
انةَ ِبنت فُلَاِن بِن محمِد بِن الْأَشعِث بِن قَيٍس فَقَالَ ِفي موِضٍع فَقُلْت قَد أَصبتها جِعلْت ِفداك فُلَ

 لَعن قَوماً فَجرِت اللَّعنةُ ِفي أَعقَاِبِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة و )صلى اهللا عليه وآله ( ِلي يا سِدير ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ِدي جسج ِصيبأَنْ ي ها أَكْراِر أَنِل النأَه ٍد ِمنأَح دس.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن عن أَرطَاةَ -٥٧
يقُولُ قَالَ رسولُ  )عليه السالم ( بِن حِبيٍب عن أَِبي مريم الْأَنصاِري قَالَ سِمعت جعفَر بن محمٍد 

  . يا عِلي مر ِنساَءك لَا يصلِّني عطُلًا و لَو يعلِّقْن ِفي أَعناِقِهن سيراً )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
٥٨-انَ بفْوص نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م

 )عليه السالم ( يحيى عن خاِلِد بِن ِإسماِعيلَ عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا ِمن أَهِل الْجبِل عن أَِبي جعفٍَر 
الَ قَالَ ذَكَرت لَه الْمجوس و أَنهم يقُولُونَ ِنكَاح كَِنكَاِح ولِْد آدم و ِإنهم يحاجونا ِبذَِلك فَقَ

 و زع طَ اللَّهبةَ اللَِّه فَأَهِهب جوز با ري مةُ اللَِّه قَالَ آدِهب كرا أَدِبِه لَم كُموناجحفَلَا ي متا أَنأَم
لْدو كرا أَدفَلَم ا اللَّههفَعر ٍة ثُمةَ ِغلْمعبأَر لَه تلَداَء فَوروح لَّ لَهج جوز با رِة اللَِّه قَالَ يِهب 

 عبِلماً أَرسكَانَ م و الِْجن ٍل ِمنجِإلَى ر طُبخِه أَنْ يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِة اللَِّه فَأَوِهب لْدو
اٍل ومج ا كَانَ ِمنفَم نهجوِة اللَِّه فَزلِْد ِهبلَى وع اٍت لَهنب ِة ووبالن اِء وروِل الْحِقب ِحلٍْم فَِمن 

 الِْجن ٍة فَِمنِحد فٍَه أَوس ا كَانَ ِمنم.  
٥٩- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَولُ الرجِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِه عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي عبِد اللَّ
  .ِللْمرأَِة ِإني أُِحبِك لَا يذْهب ِمن قَلِْبها أَبداً 
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 فَاِح والس كَاِح والن نيِق بالْفَر و مرحا يم كَاِح والن ِحلُّ ِمنا يفِْسِري مباب ت
سونكَلَاِم ي ِمن وه ى ونالز  

لَ كُلُّ ِزنى   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و غَيِرِه عن يونس قَا- ١
يِفيِه ش سٍة لَيكُلِّ ِجه اٍم ِمنرلُ حى ِفعنى الزنعى ِلأَنَّ مكُلُّ ِسفَاٍح ِزن سلَي و ِسفَاح  ٌء ِمن
الِْعلَّةُ ر ِتلْك تٍه كَانجكُلِّ و اماً ِمنرِتِه حلُ ِبكُلِّيذَا الِْفعا كَانَ هلَاِل فَلَموِه الْحجكُلِّ و أْس

 نى عنلُ الزكُونُ ِفعي ِإنْ كَانَ قَد ا ووِج كُلِّهالْفُر ِمن اللَّه همراٍم حركُلِّ ح أْسر ٍة وفَاِحش
نهم ِإذَا تراٍض ِمن الِْعباِد و أَجٍر مسمى و مؤاتاٍة ِمنهم علَى ذَِلك الِْفعِل فَلَيس ذَِلك التراِضي ِم

تراضوا علَيِه ِمن ِإعطَاِء الْأَجِر ِمن الْمؤاتاِة علَى الْمواقَعِة حلَالًا و أَنْ يكُونَ ذَِلك الِْفعلُ ِمنهم ِللَِّه 
وٍر ِبِه ِمنأْمم رلُ غَيذَا الِْفعا كَانَ هِبِه فَلَم مهرأَم ا أَولَّ ِرضج و زع اماً كُلُّهرٍة كَانَ حكُلِّ ِجه 

و كَانَ اسمه ِزنى محصناً ِلأَنه معِصيةٌ ِمن كُلِّ ِجهٍة معروف ذَِلك ِعند جِميِع الِْفرِق و الِْملَِل 
يِبع رمالْخ ذَِلك ِظرين وٍر ِبِه وأْمم رغَي مرحم امرح مهدِعن ها ِإنهِإن ِكٍر وسكُلِّ م أْسا رها ِإنِنه

 راً ومخ تارا صِرهغَي اٍج ِمنا ِبلَا ِمزِرههوج ِمن تقَلَبا انهراً ِلأَنمةً خاِلصخ تارا صمِإن
ك ِلأَنَّ كُلَّ ِجنٍس ِمن الْأَشِربِة صارت رأْس كُلِّ مسِكٍر ِمن غَيِرها و لَيس ساِئر الْأَشِربِة كَذَِل

الْمسِكرِة فَمشوبةٌ ممزوج الْحلَالُ ِبالْحراِم و مستخرج ِمنها الْحرام نِظريه الْماُء الْحلَالُ 
 ذَِلك الَِّذي يخرج ِمن بيِنها الْممزوج ِبالتمِر الْحلَاِل و الزِبيِب و الِْحنطَِة و الشِعِري و غَيِر

 همرا حمِإن ذَِلك رغَي و ِبيبلَا الز و رملَا الت و اللَّه همراُء الَِّذي حالْم سلَي و امرح ابرش
و قَلَبان ى غَلَى وتاِحٍد ِبِخلَاِفِه حاِج كُلِّ وِتزام دِعن هِقلَابا انا لَا ِبِخلَاِفهفِْسهِبن غَلَت رمالْخ 

 لَم فَاِح وى السنعى ِفي منالز فَاحالس كارش كَذَِلك ِر ومِم الْخِكِر ِفي اسسالْم ِميعج كرتفَاش
ا مِمِه فَأَملَا ِفي اس ى وِزن هى أَننى الزنعِفي م فَاحاِرِك السشى ينالز رغَي وفَاِح الَِّذي هى السنع

 ارا صمِإن اِم ورِبالْح وبشكَاِح مِه النجو ِمن وفَالَِّذي ه اهنعم فَاِح وِم السِلاس ِحقتسم وه و
  ِسفَاحاً ِلأَنه ِنكَاح حرام منسوب ِإلَى الْحلَاِل 
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 اِلبِسفَاحاً ِلأَنَّ الْغ هماماً كَانَ اسرح هجو لَالًا وح هِمن هجا كَانَ واِم فَلَمرِه الْحجو ِمن وه و
أَنه مشوب ذَِلك التزِويج ِبوجٍه ِمن وجوِه الْحراِم غَير خاِلٍص ِفي معنى علَيِه ِنكَاح تزِويٍج ِإلَّا 

 اِد وِه الْفَسجو لُ ِمنكُونَ الِْفعا أَنْ يلَاِل ِبالْكُلِّ أَمِه الْحجِفي و اِلصلَا خ اِم ِبالْكُلِّ ورالْح
 را أَمِر مِد ِإلَى غَيأِْويِل الْقَصِة التلَاِل ِبِجهِتحاِلاس طَِإ والْخ أِْويِل وِه التجو لَّ ِفيِه ِمنج و زع اللَّه

و التقِْليِد نِظري الَِّذي يتزوج ذَواِت الْمحاِرِم الَِّتي ذَكَر اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه تحِرميها ِفي 
آِن ِمنِة الْقُرِجه ِمن امرِويِج حزِة التلَالٌ ِفي ِجهح ِة كُلُّ ذَِلكاِت ِإلَى آِخِر الْآينالْب اِت وهالْأُم 

ما نهى اللَّه عز و جلَّ عنه و كَذَِلك الَِّذي يتزوج الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها مستِحلا ِلذَِلك فَيكُونُ 
ِوجيزكُونَ تِة ِإلَّا أَنْ يِويِج ِفي الِْعدزِه التجو ِمن لَاِل وِتحِه اِلاسجو ِن ِمنيهجو ِسفَاحاً ِمن ذَِلك ه

حالْم جوزتالَِّذي ي داً ِبِعلٍْم ومعتلَى مبالْح جوزتالَِّذي ي ِظرين و ٍد ِلذَِلكمعتم راِهلًا غَيةَ جنص
الْفَي لُوكَةَ ِمنمالْم ِكحنالَِّذي ي ِبِعلٍْم و جوا زالَِّتي لَه  ةَ ووِديهالْي ِكحنالَِّذي ي ِم وقْسلَ الْمِء قَب

ر علَى الْمسِلمِة النصراِنيةَ و الْمجوِسيةَ و عبدةَ الْأَوثَاِن علَى الْمسِلمِة الْحرِة و الَِّذي يقِْد
فَيتزوج الْيهوِديةَ أَو غَيرها ِمن أَهِل الِْملَِل تزِوجياً داِئماً ِبِمرياٍث و الَِّذي يتزوج الْأَمةَ علَى الْحرِة 

وزتي لُوكمالْم ا واِليهوِر ِإذِْن ميةَ ِبغالْأَم جوزتالَِّذي ي كُونُ وي لُوكمالْم ِن ويترح ِمن أَكْثَر ج
 عبأَر الَِّذي لَه و اِئررِع حبأَر ِمن أَكْثَر جوزتالَِّذي ي ِحيحاً وِوجياً صزاٍء تِع ِإمبأَر ِمن أَكْثَر هدِعن

اِئنةً باِحدطِْليقَةً وةً تاِحدو طَلِّقٍة فَيوالَِّذي ِنس و هطَلَّقَِة ِمنةُ الْمِعد قَِضينلَ أَنْ تقَب جوزتي ةً ثُم
يتزوج الْمرأَةَ الْمطَلَّقَةَ ِمن بعِد ِتسِع تطِْليقَاٍت ِبتحِليٍل ِمن أَزواٍج و ِهي لَا تِحلُّ لَه أَبداً و الَِّذي 

أَةَ الْمرالْم جوزتي و جوزتالَِّذي ي اِبِه ولَّ ِبِه ِفي ِكتج و زع اللَّه رِه الطَّلَاِق الَِّذي أَمجِر ويطَلَّقَةَ ِبغ
لَم هِر ِلأَنِه الْآخجالْو ِمن فَاِسد امرلَالٌ حِويِج حزِة التِجه ِمن مهِوجيزت ملَاِء كُلُّهؤفَه ِرمحم وه 

يكُن ينبِغي لَه أَنْ يتزوج ِإلَّا ِمن الْوجِه الَِّذي أَمر اللَّه عز و جلَّ فَِلذَِلك صار ِسفَاحاً مردوداً 
هنيب امالِْإم قفَرلْ يب ِويجزالت ملَا ثَاِبٍت لَه ِه ولَيع قَاماِئٍز الْمج رغَي كُلُّه كُونُ ذَِلكلَا ي و م

 ِمن مهلَادلَا أَو ى وِزن مهِنكَاح  
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لَاِء الَِّذينؤه ِمن لُودوالْم قَذَف نم ى وِزن لَادِه أَوجذَا الْوه دالْح ِلدِه ججذَا الْوه وا ِمنِلدو 
 وبسنم لَدالْو ِة ومرحاِت الْمالِْجه ٍة ِمنِبِجه فِْسداً لَهِإنْ كَانَ م ٍة ودِويِج ِرشزِبت لُودوم هِلأَن

ِملَِل خاِرج ِمن حد الزنا و لَِكنه معاقَب ِإلَى الْأَِب مولُود ِبتزِويِج ِرشدٍة علَى ِنكَاِح ِملٍَّة ِمن الْ
عقُوبةَ الِْفرقَِة و الرجوِع ِإلَى اِلاسِتئْناِف ِبما يِحلُّ و يجوز فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ ِإنه ِمن أَولَاِد السفَاِح 

ِإلَّا أَنْ ي أْثَمي فَاِح لَمى السنعِة ملَى ِصحع ِمن رآخ هجو ا ونالز وفَاِح هى السنعِني أَنَّ معكُونَ ي
وجوِه السفَاِح من أَتى امرأَته و ِهي محِرمةٌ أَو أَتاها و ِهي صاِئمةٌ أَو أَتاها و ِهي ِفي دِم 

 كَذَِلك ا ولَاِتهاِل صا ِفي حاهأَت ا أَوِضهيح ا وهاِحبص اِجهولَ أَنْ يلُوكَةَ قَبمأِْتي الْمالَِّذي ي
الَِّذي يأِْتي الْمملُوكَةَ و ِهي حبلَى ِمن غَيِرِه و الَِّذي يأِْتي الْمملُوكَةَ تسبى علَى غَيِر وجِه 

زت نم ا ووبسأَنْ ي ملَه سلَي ى وبست اِء وبكَانَ الس ثٍَن وةَ واِبدع ةً أَواِنيرصن ةً أَووِديهي جو
 ِليِلِهمحاللَّاِتي ِبت ِتِهمِه ِإلَى آِلهجوِبالت ادفَس ذَِلك ابش هِحيحاً ِإلَّا أَنِوجياً صزت ِفي ِملَِّتِهم ِويجزالت

 أَبناؤهم أَبناُء ِسفَاٍح ِإلَّا أَنَّ ذَِلك هو أَهونُ ِمن الصنِف الْأَوِل و استحلُّوا التزِويج فَكُلُّ هؤلَاِء
ِإنما ِإتيانُ هؤلَاِء السفَاِح ِإما ِمن فَساِد التوجِه ِإلَى غَيِر اللَِّه تعالَى أَو فَساِد بعِض هِذِه الِْجهاِت 

 نهانيِإت و قفَرلَا ي ى وِل ِبلَا ِزنقِْت الِْفعِفي و ِسفَاح لَاِل والْح دح ِمن فرحم لَِكن لَالٌ وح
 هِوجيزٍر فَتهِر ميِبغ جوزتالَِّذي ي كَذَِلك ِديٍد ولَاٍل جِتحةَ اسادلَا ِإع لَاِم ولَا ِفي الِْإسخا ِإذَا دمهنيب

ج لَامِل ِإلَّا أَنَّ الِْإسا الْأَوِوِجيِهمزلَى تا عمه أَِتِه ورام نيب و هنيب قفَرلَا ي ِه ولَيةَ عادلَا ِإع اِئز
 ِبلَا تزِويٍج يقْرب ِمن كُلِّ خيٍر و ِمن كُلِّ حق و لَا يبعد ِمنه و كَما جاز أَنْ يعود ِإلَى أَهِلِه

جِديٍد أَكْثَر ِمن الرجوِع ِإلَى الِْإسلَاِم فَكُلُّ هؤلَاِء ابِتداُء ِنكَاِحِهم ِنكَاح صِحيح ِفي ِملَِّتِهم و ِإنْ 
ِمن لُودوالْم ا واهفْنصاماً ِللِْعلَِل الَِّتي ورقَاِت حالْأَو ِفي ِتلْك نهانيكَانَ ِإت لَاداِت أَوِذِه الِْجهه 

 ِمن قَذَف نم فَاِح وِل السأَه ِل ِمنِف الْأَونلَاِد الصأَو ِمن رأَطْه مهلَادأَو ى وِزن لَادٍة لَا أَودِرش
ٍء  انَ و ِإنْ كَانَ مشوباً ِبشيهؤلَاِء فَقَد أَوجب علَى نفِْسِه حد الْمفْتِري ِلِعلَِّة التزِويِج الَِّذي كَ

ِمن السفَاِح الْخِفي ِمن أَي ِملٍَّة كَانَ أَو ِفي أَي ِديٍن كَانَ ِإذَا كَانَ ِنكَاحهم تزِوجياً فَعلَى 
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يحاً لَا فَرق بينهما ِفي الْقَاِذِف لَهم ِمن الْحد ِمثْلُ الْقَاِذِف ِللْمتزوِج ِفي الِْإسلَاِم تزِوجياً صِح
  الْحد و ِإنما الْحد ِلِعلَِّة التزِويِج لَا ِلِعلَِّة الْكُفِْر و الِْإمياِن 
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الن هجا وأَم ِريوِليِم الْبِحيِح السكَاِح الص يوٍب ِبششم رالَِّذي غَي وفَاِح هالس ا ونالز ٍء  ِء ِمن
 اللَّه را أَمم دلَى حلَّ ِبِه عج و زع اللَّه رالَِّذي أَم كَاحالن واِد فَهوِه الْفَسجو اِم أَوروِه الْحجو ِمن

سأَنْ ي وِض وفْروِف الْمرعِر الْمهالْم ِه ِمنلَيا عواضرا تلَى ماِضي عرالت ِويِج وزالت جلَّ ِبِه الْفَرحت
التسِميِة ِللْمهِر و الِْفعِل فَذَِلك ِنكَاح حلَالٌ غَير ِسفَاٍح و لَا مشوٍب ِبوجٍه ِمن الْوجوِه الَِّتي 

ذَكَر اللَّه رالَِّذي أَم وه اِس ونالْأَد أٌ ِمنربم رطَهم لَّصخم اِلصخ وه كَاِح واِت ِللنفِْسدا الْمن
 اِعِهمبأَت ِمن ِمِننيؤالْم اِلحص و هججح اُء اللَِّه وِبيِه أَنلَيع تاكَحنالَِّذي ت لَّ ِبِه وج و زا عأَم و

 كَِذٍب ِفيِه أَو ٍة أَوانِخي ِرقٍَة أَواِل سم ِمن ةً أَواِريج هِري ِمنتشي و هباٍل غَصم ِمن جوزتالَِّذي ي
للَّه عز و ِمن كَسٍب حراٍم ِبوجٍه ِمن الْحراِم فَتزوج ِمن ذَِلك الْماِل تزِوجياً ِمن ِجهِة ما أَمر ا

جلَّ ِبِه فَتزِوجيه حلَالٌ و ولَده ولَد حلَاٍل غَير زاٍن و لَا ِسفَاٍح و ذَِلك أَنَّ الْحرام ِفي هذَا الْوجِه 
ه ِفي وجِه الِْإنفَاِق ِفعلُه الْأَولُ ِبما فَعلَ ِفي وجِه اِلاكِْتساِب الَِّذي اكْتسبه ِمن غَيِر وجٍه و ِفعلُ

ِفعلٌ يجوز الِْإنفَاق ِفيِه و ذَِلك أَنَّ الِْإنسانَ ِإنما يكُونُ محموداً أَو مذْموماً علَى ِفعِلِه و تقَلُِّبِه لَا 
فِْسِه ولَالٌ ِفي نلَالُ حالْح ِج وِر الْفَرهوج ِم أَوهرِر الدهولَى جفِْسِه أَِي عِفي ن امرح امرالْح 

 ِظرين لَّلٌ وحلَالٌ ما حوِه كُلِّهجِذِه الْوه ِمن ِويجزالت لَالَ والْح امرالْح فِْسدلَا ي رهولُ لَا الْجالِْفع
رِرقَةٌ حس لُهِبِه فَِفع قدصماً فَتهِدر قرٍل سجر ِظرين ا ذَِلكمهلَالٌ ِلأَنقَِة حدِفي الص لُهِفع و ام

ِفعلَاِن مختِلفَاِن لَا يفِْسد أَحدهما الْآخر ِإلَّا أَنه غَير مقْبوٍل ِفعلُه ذَِلك الْحلَالُ ِلِعلَِّة مقَاِمِه علَى 
لَه ِفعلُه ِفي الصدقَِة و كَذَِلك كُلُّ ِفعٍل يفْعلُه الْحراِم حتى يتوب و يرِجع فَيكُونُ محسوباً 

الْمؤِمن و الْكَاِفر ِمن أَفَاِعيِل الِْبر أَِو الْفَساِد فَهو موقُوف لَه حتى يختم لَه علَى أَي الْأَمريِن 
  . أَ كَانَ ِلغيِرِه ِإنْ خيراً فَخيراً و ِإنْ شراً فَشراً يموت فَيخلُوا ِبِه ِفعلُه ِللَِّه عز و جلَّ
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  باب
١ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليلٌ   عجر اٍن قَالَ قَذَفِن ِسنِد اللَِّه ببع 

 فَقَالَ مه فَقَالَ الرجلُ ِإنه ينِكح أُمه أَو أُخته فَقَالَ )عليه السالم ( رجلًا مجوِسياً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفي ِديِنِهم ِنكَاح مهدِعن ذَِلك.  

اِح ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب الْعِقيقَِة ِإنْ شاَء اللَّه سبحانه و  تم ِكتاب النكَ
  .الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و الصلَاةُ علَى محمٍد و آِلِه و ِعترِتِه أَجمِعني و سلَّم تسِليماً كَِثرياً 
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